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MILÍ ČITATELIA,

po letnej prestávke držíte v rukách nové číslo nášho 

zborového časopisu. Prinášame Vám v ňom kúsok 

leta, pretože na jeho stránkach nájdete ochutnávku 

letných akcií, ktoré sa v našom zbore organizovali. 

Zároveň pokračujeme v začatej sérii článkov o slu-

žbách Božích a keďže jeseň už zasadla na trón 

a vládne už november (našťastie zatiaľ nie veľmi 

tvrdou rukou), chceme sa pristaviť aj pri dvoch 

dôležitých udalostiach tohto obdobia, a to zamyslenia-

mi k téme reformácie a Pamiatky zosnulých. 

Predstavíme Vám nového pracovníka s mládežou 

v našom zbore Petra Urbanca a samozrejme ešte 

mnoho iného zaujímavého. 

Nech Vás čítanie povzbudí, pomôže pri spoznávaní 

života nášho zboru a nech Vám prinesie kúsok radosti 

a aspoň o kúsok viac poznania ako ste mali pred tým. 

To si z celého srdca praje celá redakcia!

Zuzana Martausová
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Ladislav 10, Pagurko Štefan 20, Pavlovská Iveta 20, Poloha 

Jozef 20, Reviľaková Marta 10, Sekeráková Danica 10, 

Sepešiová Oľga 10, Šimočko Miroslav, ml. 10, Šimočko 

Miroslav, st. 10, Zacharovský Milan 10
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A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen 

v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprí-

tomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spase-

nie.  13 Však Boh  je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj 

chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2, 12.13

Tento biblický text nám predstavuje apoštola Pavla 

ako zodpovedného duchovného otca. Jeho napomenu-

tia smerované do Filipis sú otcovským napomenutiami 

duchovným deťom. Vo Filipis v Macedónii sa zastavil 

počas svojej druhej misijnej cesty. Tu sa stretol s bratmi a 

sestrami, ktorí už skôr uverili v 

Pána Ježiša Krista a počas jeho 

pobytu uverili ešte ďalší. Preto sa 

takto otcovsky prihovára k tým, 

ktorých Boh znovuzrodil prostred-

níctvom zvesti evanjelia. Prihovára 

sa ako dobrý otec ku svojim 

milovaným deťom. Čo od nich 

žiada? Čo žiada od nás? 

V prvom rade žiada to isté, čo 

rodičia vyžadujú od svojich detí. 

Žiada poslušnosť. Keď bol prítom-

ný v zbore, dokázali sa ako 

poslušní. Preto od nich žiada 

rovnakú poslušnosť aj teraz v čase 

svojej neprítomnosti. Komu majú 

byť poslušní? Apoštolovi Pavlovi? 

Nejakému inému človeku? To 

určite nie! Tam, kde cirkev začala 

poslúchať ľudí, kde sa cirkev 

podriaďovala ľudskému učeniu – 

tam prišiel úpadok. Tak ako to bolo 

v Lutherovej dobe. Ľudia poslú-

chali cirkev a jej falošné učenie, ale 

zabudli na Pána Ježiša Krista. Pre 

apoštola Pavla je prirodzené, že ku 

zvestovaniu evanjelia Ježiša Krista 

pripája požiadavku poslušnosti. Pri tejto požiadavke 

nejde o napojenie na osobu apoštola Pavla, ale ide o 

napojenie zboru na Pána Ježiša. Ide o záchranu každého 

jednotlivca a tá nie je možná bez Krista. Skutočne 

poslúcha len ten, ktorý pozná Pána Ježiša ako svojho 

Záchrancu a Spasiteľa. Poslúcha len ten, kto vie prečo a 

koho má naozaj poslúchať. To pripomenul aj Luther vo 

svojej dobe, že bez Krista je vyprázdnený život človeka, 

aj život cirkvi. Ak sa človek zriekne Krista, ak sa cirkev 

zbaví Krista, potom musí poslúchať ľudí a musí sa 

podriaďovať ľudským príkazom. Potom sú mu milšie a 

dôležitejšie ľudské nariadenia ako Slovo živého Boha. 

Potom za poslušnosť čaká odmenu, buduje si zásluhy 

pred ľuďmi, ale aj pred Pánom Bohom. Keď však spozná 

Pána Ježiša, potom sa mu srdce otvorí pre novú posluš-

nosť. Poslušnosť bez strachu, vypočítavosti, či pocitu 

záslužnosti. Je to poslušnosť lásky. Takej istej lásky, v 

akej za nás išiel na kríž Pán Ježiš Kristus. Poslúcham 

Pána Boha? Prečo Ho poslúcham? Preto, lebo chceme 

niečo dosiahnuť, alebo je to poslušnosť lásky? Je to nová 

poslušnosť spaseného srdca, alebo poslušnosť srdca, 

ktoré nemá spojenie  s Kristom? 

 Apoštol Pavol ďalej ako dobrý otec pripomína 

kresťanom vo Filipis, aby s bázňou a trasením konali 

svoje spasenie. Tieto slová akoby nás opäť prenášali do 

stredoveku, keď si ľudia mysleli, že spasení budú len 

vtedy, ak budú konať dobré skutky, 

chodiť na púte, kupovať odpustky. 

Trasenia a strachu bolo vtedy veľa, 

lebo si nikto nemohol byť istý, ako 

obstojí pred prísnym Sudcom. Aj 

Luther sa triasol strachom pred 

Bohom a konal, čo mohol pre svoju 

záchranu. Predsa však nenachá-

dzal potrebnú istotu. Znamenajú 

tieto Pavlove slová pozvanie k 

takémuto duchovnému životu? 

Určite nie. Veď to by odporovalo 

celej jeho teológii, ktorá hovorí: 

Lebo milosťou ste spasení skrze 

vieru. Spasenie je dar Boží. To s 

radosťou nanovo objavil Luther. 

Spoznal, že spasenie nie je môj 

výkon, môj skutok, moja zásluha. 

Aj napriek tomu má pri spasení 

miesto bázeň a trasenie. K spase-

niu nemôžem pristupovať ako k 

samozrejmosti. Moje spasenie 

bolo predsa získané ponížením, 

utrpením a smrťou Božieho Syna. 

Kto sa dostáva vierou do blízkosti 

tohto Božieho konania, toho musí 

opustiť všetko pyšné sebavedomie 

a tiež istota vybudovaná na vlastných zásluhách. Kto sa 

ocitá pod krížom, ten sa strasie v bázni a v úžase, lebo si 

uvedomuje, ako je bytostne závislý od Božieho konania 

lásky. Tam si uvedomujem, akú veľkú mám zodpoved-

nosť za to, čo som prijal ako dar milosti. Nesmiem a 

nemôžem premárniť tento dar. 

(pokračovanie na strane 7)
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vytvorené podmienky, našiel som si inú prácu.

Začiatkom tohto roka vyvinul v otázke pracovníka s 

mládežou veľkú iniciatívu námestný dozorca Miro Iľko. 

Vďaka jeho úsiliu, priazni presbyterov a vedenia zboru, a 

v neposlednom rade ochote ľudí v zbore finančne 

podporovať, sa myšlienka misijného pracovníka s 

mládežou zrealizovala. Osobne som sa pri rozhodovaní 

zďaleka necítil tak sebavedomo a nadšene ako pred 

dvoma rokmi. Ale myslím, že je to koniec-koncov takto 

dobré. Nechcem, aby moja služba stála na sebavedomí, 

vlastných skúsenostiach, schopnostiach či nadšení, ale 

na Božej moci.

Moja Anna bola a je veľmi podporujúca. Jej premýšľa-

nie o tom sa časom tiež vyvíjalo istým spôsobom. Tak 

pred dvoma rokmi si to ešte nie úplne vedela predstaviť, 

ale vždy mi dôverovala v rozhodnutí. Som za ňu vďačný. 

Čo sa Ti páči na práci s mládežou?

Páči sa mi najmä to, že s mladými sa dá pracovať, že 

sú formovateľní. Sú vo veku, v ktorom sa zásadne 

rozhoduje o tom, aké životy budú žiť. Okresáva sa ich 

charakter, formuje identita, stanovujú si hodnoty, 

hľadajú vzory, nasledujú ich. Teším sa veľmi z toho, keď 

vidím mladých ľudí, ktorých život sa začne meniť 

stretnutím sa so živým Kristom. Zrazu nasledujú Jeho, 

nechajú sa formovať Jeho Slovom. 

Aká je Tvoja náplň práce ako pracovníka s mláde-

žou?

Náplň mojej práce je rozdelená najmä do týchto 

štyroch oblastí – mládež, konfirmandi, duchovné 

skupinky a nedele. 

Čo sa týka mládeže, vediem mládežnícky tím 

dobrovoľníkov, s ktorým hľadáme smerovanie pre 

Peťo, skús nám povedať niečo o sebe. Odkiaľ pochá-

dzaš, kde si študoval a doteraz pracoval?

Narodil som sa tu v Prešove, vyrastal na Sekčove. 

Mám obetavých a starostlivých rodičov a dvoch skve-

lých starších súrodencov – sestru a brata. Od malička 

som členom nášho cirkevného zboru. Po konfirmácii, na 

Dorastovom tábore 2012, som prvýkrát pochopil, že 

Boh je osobný a chce mať so mnou vzťah. Odvtedy som 

začal chodiť pravidelne na dorasty, mládeže, skupinky a 

snažím sa Ho poznávať viac a nasledovať. Od augusta 

minulého roka mám navyše aj skvelú manželku Annu. 

Pred rokom som úspešne ukončil štúdium financií, 

bankovníctva a investovania na Technickej univerzite v 

Košiciach. Odvtedy som pol roka pracoval v Lidl ako 

asistent manažéra predajne a takisto pol roka v Ernst & 

Young, kde som poskytoval podporné služby auditorom.  

Kedy si začal premýšľať nad rozhodnutím stať sa 

pracovníkom s mládežou? Bolo to ťažké rozhodnutie? 

Ako to vnímala Tvoja manželka?

Prvýkrát skrsla táto myšlienka v mojej mysli na konci 

leta 2020. Po dlhej dobe to bolo prvé leto, kedy som 

nemal žiadnu brigádu. Na jeho konci mal byť Dorastový 

tábor, ktorého prípravu som viedol a tak som sa rozho-

dol, že do toho investujem viac času a energie ako 

zvyčajne – ako je možné, keď slúžime popri práci a iných 

povinnostiach. Bola to skúsenosť, po ktorej som ja, aj iní 

začali premýšľať o tom, aké by to bolo, keby v zbore bol 

pracovník, ktorý sa bude mládeži venovať naplno. 

Rok nato som dokončil školu a stála predo mnou 

otázka, čo ďalej. V tom čase však v zbore ešte len 

začínala diskusia o tom, či takého pracovníka vôbec 

chceme a ako by to fungovalo. Keďže k tomu ešte neboli 

Peter Urbanec

ROZHOVOR



Nespomínam si nič na veľké, čo by ma tieto dni 

zarmútilo. Veľmi ma však povzbudila posledná nedeľa v 

mesiaci, keď sme mali prvýkrát Služby Božie na fare. 

Tešil som sa, že som videl v nedeľu vzťahy, uvoľnenosť, 

úsmev, spoločné uctievanie, generácie spolu pri Božom 

Slove. A okrem toho som sa posledné dni tešil z prechá-

dzok v lese a hľadania húb.  

Aký je Tvoj obľúbený verš/stať z Biblie?

Nemám jeden konkrétny verš. Rád si čítam žalmy. 

Medzi obľúbené patria napríklad: 1., 39., 65., 77., 84., 

103.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Martausová

mládežnícku službu v našom cirkevnom zbore, pripra-

vujeme vyučovanie a inú obsahovú stránku piatkových 

stretnutí. V lete som samozrejme súčasťou prípravy 

mládežníckych táborov. 

V druhej oblasti pomáham konfirmandskému tímu 

pri príprave konfirmačnej hodiny a konfirmandských 

víkendov. Snažíme sa s konfirmandmi budovať vzťahy a 

pozývať ich na mládeže, aby po skončení konfirmačnej 

prípravy ostali aktívnymi členmi zboru. 

V rámci duchovných skupiniek sa snažím zjednotiť 

ich víziu a zámer a koordinovať proces vzniku nových 

duchovných skupiniek – rozprávam sa s vedúcimi 

skupiniek, starám sa o to, aby všetci, ktorí prejavili o 

skupinku záujem, boli začlenení do novej alebo už 

existujúcej skupinky. Budem sa snažiť pomáhať a 

trénovať vedúcich skupiniek, aby v tejto službe nestáli 

sami. A čo sa nedieľ týka, tak vediem „nedeľný“ tím, 

ktorý v spolupráci so zborovými farármi pripravuje raz 

mesačne Služby Božie na fare a stretnutia Rodinného 

spoločenstva.

Čo je Tvojím cieľom (po čom túžiš, čo by si chcel 

zmeniť) na novej „pozícii“, do ktorej si postavený?

Miro už popísal v úvode niekoľko cieľov, ktoré sme 

spolu sformulovali. Mojou túžbou je najmä vidieť, kde 

Pán Boh pracuje a pridávať sa k tomu. Veľmi by som 

chcel medzi mladými vidieť, že majú osobný vzťah s 

Ježišom, nechávajú sa formovať Bibliou, milujú sa 

navzájom. Nechcel by som, aby moja práca spadla len 

do organizácie rôznych aktivít, programov. Chcem sa 

venovať ľuďom aj osobne, rozprávať s nimi o ich živote, 

modliť sa spolu. 

Máme obdobie reformácie, keby si mal byť 

Martinom Lutherom Ty v dnešnej dobe, aké tézy by si 

pribil na dvere nášho chrámu? Čo by sa malo zmeniť v 

našej cirkvi všeobecne a čo konkrétne v našom zbore?

Asi by som pribil niečo v zmysle, aby sme ako 

evanjelici tak nelipli na tradícii. Bojíme sa akýchkoľvek 

zmien v rámci nedeľných Služieb Božích. Obávame sa, 

že sa u ľudí vytratí evanjelická identita. Je škoda podľa 

mňa, že túto identitu už viac pestujeme formou našich 

Služieb Božích, a nie ich obsahom. Postavme našu 

evanjelickú identitu opäť na princípoch, ktoré Luther v 

svojej dobe cirkvi pripomenul – kázanie Božieho Slova, 

Kristocentrizmus, milosť... nie na presne predpísanej 

forme, vo výhradne akej sa musia tieto princípy uplatňo-

vať. Liturgické prvky našich Služieb Božích sú skvelé, ale 

nesmú mať len jednu tradičnú formu prevedenia. 

Vyrastal som každú nedeľu v kostole a tradičné Služby 

Božie sú mi blízke, oslovujú veľkú skupinu ľudí. Ale je tu 

iná veľká skupina ľudí, ktorej je tradičná forma vzdialená 

a nezrozumiteľná a my musíme hľadať spôsoby, ako 

prinášať Božie Slovo a Krista aj im. A toto je niečo, v čom 

sme podľa mňa v našej cirkvi zaspali. 

Čo Ťa poslednú dobu zarmútilo a čo naopak 

povzbudilo? 
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Bratia a sestry, som veľmi rád, že sa v našom cirkevnom 

zbore, ktorý sa radí medzi najväčšie zbory na Slovensku, 

podarilo vytvoriť miesto misijného pracovníka s 

mládežou. Je ním Peter Urbanec - dlhoročný vedúci 

našej mládeže. Všetky prípravy ako presná náplň práce, 

vhodná forma a miesto sa už diali niekoľko mesiacov 

dopredu. Od 1.10.2022 náš cirkevný zbor podpísal s 

Petrom mandátnu zmluvu o spolupráci na rôznych 

vnútromisijných aktivitách. Uvedomujeme si, že sa 

potrebujeme viac venovať mladým ľuďom a vytvárať im 

podmienky, aby sa nevytrácali, ale naopak, aby v našom 

cirkevnom zbore našli svoj duchovný domov a mohli v 

ňom rásť a privádzať ďalších členov. Chceme, aby sa 

aktivity zamerané na prácu s mládežou v našom zbore 

robili profesionálnejšie a to nejde bez toho, aby sa tomu 

venoval jeden pracovník v zbore naplno. 

Hlavným cieľom práce je, aby generácia mladých ľudí 

v cirkevnom zbore poznala Ježiša osobne, vyznávala Ho 

za svojho Pána a svojím životom Ho nasledovala. 

Súvisiacim cieľom je budovať v nedeľu viacgeneračné a 

živé spoločenstvo, do ktorého sa môžu začleniť 

mládežníci, ľudia, ktorí už z mládeží „vyrástli“, a v 

neposlednom rade aj noví ľudia zvonku. 

Cieľom je, aby pracovník nebol len organizátorom 

rôznych aktivít zboru, ale venoval sa aj osobnému 

pastierstvu mladých ľudí. Zamestnávanie misijného 

pracovníka takisto nemá smerovať k redukovaniu 

dobrovoľníckej práce v cirkevnom zbore. Zámerom nie 

je, aby všade bol a všetku misijnú prácu v zbore 

organizoval platený misijný pracovník. Cieľom naopak 

je, aby dobrovoľnícka služba v zbore prekvitala a rástla. 

Pracovník má byť skôr prepájajúcim a zjednocujúcim 

prvkom misijnej práce zboru, a tým, kto sa bude o 

dobrovoľníkov zaujímať, starať a podporovať. Zároveň 

sa bude usilovať vytvárať priestor, kde môžu byť 

trénovaní a povzbudzovaní v práci, ktorú robia.

Náplňou práce bude kooperácia s: 

ź Konfirmandmi

ź Mladšou mládežou

ź Staršou mládežou

ź Rodinami

ź Duchovnými skupinkami

Taktiež organizácia zborových výletov, víkendoviek, 

školení pre vedúcich jednotlivých služieb, či spolupráca 

s n.o. Relevant, SEM, Kompas a iné. 

Kedže si uvedomujem, že nás zrejme čakajú neľahké 

časy a nechcel som zaťažovať rozpočet cirkevného 

zboru, oslovil som zopár rodín a jednotlivcov a predstavil 

im túto myšlienku s prosbou, či sa vedia zaviazať na 

pravidelné prispievanie tejto služby po dobu troch 

rokov. Na takéto obdobie sme s Petrom aj podpísali 

zmluvu. Naše modlitby boli vypočuté a vyskladalo sa 

dosť ľudí na to, aby sa daná pozícia vytvorila. No stále je 

ešte priestor pre podporu, a tak budeme radi, ak na toto 

miesto budete myslieť modlitebne a kto by chcel, tak 

môže aj finančne. Svoje príspevky môžete posielať na 

zborový účet v tvare IBAN: 

SK91 0900 0000 0000 9628 9004 

a pod variabilným symbolom: 1111. 

Do poznámky môžete uviesť: Misijný pracovník s 

mládežou.

Ďakujem vám krásne, že vám nie je náš zbor a všetky 

práce v ňom ľahostajné a pozdravujem vás slovami z 

Matúša 9 kapitoly, 37- 38 verš:

Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale 

pracovníkov málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal 

pracovníkov na svoju žatvu.

Miroslav Iľko

predseda Vnútromisijného výboru

Zborový misijný pracovník s mládežou
ŽIVOT ZBORU
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Dňa 15.9.2022 sa chlapci z našej 

m l á d e že  p o  d l h e j  o d m l k e 

z ú č a s t n i l i  s e n i o r á t n e h o 

futbalového turnaja vo vekovej 

kategórii od 16-30 rokov, ktorý 

sa konal v obci Kuková. Hneď v 

prvom zápase všetkým ukázali, 

že si prišli pre výhru, keďže svojho 

prvého skupinového súpera z CZ 

Bardejov pokor i l i  vysokým 

rozdielom 8-0. Nasledujúci zápas 

hrali proti chlapcom z Marhane, 

ktorým strelili tri rýchle góly v 

prvom polčase a takmer ich 

nepustili k lopte. Semifinálový 

zápas proti favoritom turnaja, CZ 

Hanušovce nad Topľou, ktorí 

obhajovali titul z minulého roka, 

bol jednoznačne najnapínavejší. 

N a š i  c h l a p c i  vš a k  v y h r a l i 

najtesnejším rozdielom 1-0, no 

bol to boj až do konca s množstvom šancí na oboch 

stranách. Vo finále sa opäť stretli so súperom z Marhane, 

ktorých znova porazili, tentokrát 3-1. Jediný inkasovaný 

gól padol z priameho kopu v poslednej minúte zápasu. 

Zo svojho prvého turnaja po dlhom čase sa vrátili domov 

aj s víťazným pohárom a už sa nemôžu dočkať na 

budúcoročnú šancu obhájiť tento titul.

Tím: Timotej Varga, Adrián Tomáš, Andrej Velebír 

(kapitán), Daniel Verčimák, Jakub Poloha, Lukáš Bačo, 

Matej Hajduk, Peter Urbanec, Štefan Körtvélyessy

Timotej Varga

Futbalový turnaj ŠZS
SENIORÁT (dokončenie zo strany 3)

Máme takúto bázeň pred Božou láskou? Pristupujeme s 

úctou ku Pánovi Ježišovi Kristovi? Veriť znamená  

neprestať žasnúť nad veľkosťou Božej milosti, ktorej sa 

mne hriešnikovi dostalo.

Pavol tiež ako dobrý duchovný otec pripomína, že 

konanie dobra nie je závislé od nás a našej vôle. On 

naopak hovorí: pretože Boh koná, môže konať aj človek. 

Nie naše konanie privoláva Boží zásah, ale Boží zásah 

prebúdza naše konanie.  Neznamená to však, že Boh 

niečo začne a potom to človek cez svoje konanie  

dotiahne do konca. Božie konanie sa prejavuje tým, že 

Jeho vôľa sa prejavuje v našom konaní, alebo inak 

povedané v našej poslušnosti. Nový život kresťana je o 

neustálom Božom dávaní a ľudskom prijímaní toho, čo 

nám On dáva. 

Sme v totálnej závislosti od Neho. Aj naše dobré 

skutky sú výsledkom Jeho pôsobenia, pôsobenia jeho 

Svätého Ducha a nie výsledkom našej dobrej vôle.  Preto 

im nemôžeme pripisovať nijakú záslužnosť. Sú len 

ovocím nášho spojenia s Bohom vo viere, sú výsledkom 

Božieho pôsobenia v nás. Tak to čítame aj 20. článku 

Augsburského vyznania: O viere a dobrých skutkoch, 

kde sa píše: Ďalej učíme, že dobré skutky sa majú a 

musia konať, ale nie tak, aby sme v nich skladali nádej, že 

si nimi získame milosť, ale ich konáme kvôli Bohu a Bohu 

k chvále. Viera vždy len prijíma milosť a odpustenie 

hriechov. Keďže vierou sa nám dáva sám Svätý Duch, 

tým sa aj srdce uspôsobuje konať dobré skutky. Lebo 

kým je srdce bez Svätého Ducha, ešte je slabé, a preto je 

v moci diabla, ktorý úbohú ľudskú prirodzenosť podne-

cuje k mnohým hriechom. Vidíme to na filozofoch, ktorí 

sa usilovali žiť čestne a poriadne. A jednako to nedo-

siahli, ale upadli do mnohých veľkých a zjavných 

hriechov. Tak je to s človekom bez pravej viery a bez 

Svätého Ducha, ktorý sa riadi len vlastnou ľudskou silou. 

Áno, Pán Boh je ten, ktorý pôsobí, aby sme vôbec chceli 

konať dobro a aby sme mali silu aj to vykonať. Bez Neho 

by nič nevykonal ani Luther, ani Melanchton, ani mnohí 

ďalší. Chceme, aby konal skrze nás v tomto svete? 

Túžime po tom? Alebo sa spoliehame na to, čo my sami 

zvládneme, akí sme my šikovní a zbožní?

Pamiatka reformácie nás vracia do dejín. Ku 

Lutherovi, ku Pavlovi, ale nadovšetko nás vracia ku 

Pánovi Ježišovi Kristovi. K Jeho dielu. K jeho milosti a 

láske. Poznať Ho znamená poslúchať Ho, poznať Ho 

znamená zachovať si bázeň pred Ním a veriť, že Božia 

moc dokáže cez nás a naše skutky vykonať veľké veci. 

Martin Chalupka

zborový farár
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Tohtoročný detský biblický tábor sa konal v posledný 

júlový týždeň na Sigorde pri Prešove – v rekreačnom 

stredisku Zelený breh. Všetkých nás tam bolo okolo 85, z 

toho 65 detí a 20 vedúcich. Témou nášho tábora bola 

Skúška odvahy a spoločne s deťmi sme pozreli na 

odvážny život Daniela a jeho priateľov. 

Tohto roku sme to mali zaujímavé, pretože okrem 

nášho tábora prebiehali na rovnakom mieste ešte 2 

ďalšie tábory. Preto náš program musel byť flexibilný, 

aby sme boli ohľaduplní voči ostatným. Každé ráno sme 

začali budíčkom, rozcvičkou a následne raňajkami. 

Neskôr sme sa spoločne zišli na rannej besiedke, kde si 

stále jeden z vedúcich pripravil výklad, deti naučil veršík 

z Biblie a kapela zahrala pár piesní. Najobľúbenejšou 

piesňou bola hymna tohtoročného tábora – Silný kráľ. 

Neskôr bol čas vyhradený na športy, alebo sa hrali 

nejaké hry, či boli crafty – tvorivé dielne. Nasledoval 

obed a voľno, ktoré deti väčšinou trávili na izbách. Po 

odpočinku sme sa s deťmi stretli na duchovných 

skupinkách, kde sme sa spoločne zamýšľali nad tým, čo 

je to stíšenie a prečo je v našich životoch potrebné. Po 

spoločnom čase v skupinkách sme sa znova išli trochu 

rozhýbať a mali sme spoločné športové popoludnie. Deti 

boli rozdelené do športových skupiniek a medzi sebou 

súťažili v rôznych zaujímavých súťažiach. Na konci 

tábora sme mali vyhodnotenie  športových aktivít a 

každý tím dostal aj vecnú odmenu za svoju snahu. Hneď 

potom nasledovali bobríci. Táto časť programu je pre 

deti väčšinou veľmi zaujímavá. Ich úlohou je plniť rôzne 

úlohy od vedúcich a za to od nich dostávať nálepky. 

Tohto roku bol napríklad tvorivý bobrík, kde si deti 

vyrábali náramky a ak uplietli jeden náramok, dostali 

nálepku. Najväčšia výzva je vyzbierať všetkých 

bobríkov, pretože tí, čo získali všetkých, dostali cenu. Po 

bobríkoch  sme sa navečerali, trochu si oddýchli po 

všetkých denných aktivitách a stretli sme sa na 

večernom programe, ktorý bol pestrý a vždy iný. Jeden 

večer si pre nás chlapci - vedúci pripravili súťažno-

zábavný program. V iný večer zase bola vatra a po nej 

nočná hra. A v neposlednom rade bola v jeden večer 

superstar. Deti si tieto zábavné programy užívali aj 

preto, lebo na nich vedúci odohrali scénku, ktorá 

nadväzovala na rannú tému. Na koniec dňa si deti 

vypočuli misijný príbeh, ktorý mali veľmi radi, pretože 

boli vždy napätí, ako príbeh bude pokračovať na ďalší 

deň.  Nasledovala večierka a spánok. 

Ako som už spomenula, program bol približne takýto 

každý deň. Museli sme sa prispôsobiť počasiu a tiež 

ďalším táborovým skupinám, ktoré boli na Zelenom 

brehu. V jeden deň sme mali zmenený program, pretože 

sme išli spoločne na výlet. Prešli sme časťou lesného 

náučného chodníka Sigord. Dohromady to bolo viac ako 

12 km. Náš 

program bol 

naozaj stále 

nabitý. Môžem povedať, že pre vedúcich je tábor na 

jednej strane vyčerpávajúci, ale na druhej strane 

zároveň aj veľmi obohacujúci. Ďakujeme vám, milí 

rodičia, že ste nám dôverovali a zverili nám vaše deti, 

ďakujeme za podporu od nášho cirekvného zboru, ale 

najviac ďakujeme Pánu Bohu, že všetko mal vo svojich 

rukách. Len vďaka Jeho pomoci sme tento tábor 

pripravili a zvládli. Poďakovali sme Mu za to na 

nedeľných Službách Božích, ktoré boli radostnou 

bodkou za krásnym a požehnaným týždňom v tábore.

 

Eva Chalupková

Skúška odvahy

Detský biblický tábor 2022

LETNÉ AKTIVITY
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Dorastový tábor sa niesol v záhradníckej téme. 

Začiatkom leta sme boli na našich záhradách svedkami 

extrémneho sucha. Obávali sme sa, aký to bude mať 

dopad na úrodu. Zdalo sa nám, že aj mladá generácia 

prežíva v tomto období takéto „sucho“ vo svojich 

životoch. Celé leto sme sa preto vytrvalo modlili slovami 

proroka Izaiáša (44. kapitola), aby Boh vylial vody na 

smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, aby vylial svojho 

ducha na naše potomstvo a svoje požehnanie na našu 

mlaď. Aby mladí porástli ako tráva medzi vodami, ako 

vŕby pri vodných tokoch a povedali: Som Hospodinov. 

Spätne môžeme povedať, že Pán Boh vylial svoje 

požehnanie na nás. Na Dorastový tábor sa prihlásilo 

vyše 50 detí. Od prvého dňa bola na tábore parádna 

priateľská atmosféra a Pán Boh medzi nami konal. Jeden 

deň som vyšiel pred chatu a z hojdacej siete na mňa 

zavolali 2 dievčatá – Nina a Adelka. Keď som k nim 

prišiel, čítali si vo voľnom čase Bibliu a mali otázky na 

niektoré verše, čo znamenajú. Iný deň som zase vošiel 

do spoločenskej miestnosti, a skupinka asi 10 ľudí si tam 

spievala chvály. Sú to len také malé okamihy, v ktorých 

som videl, že Pán Ježiš bol pre dorasťakov veľmi blízky a 

osobný, zažívali Jeho dotyk a chceli sa o Ňom učiť viac.

Jeden večer sme mali pre nich pripravený labyrint – 

chodník s niekoľko zastávkami, kde reflektovali svoj 

život a čítali si verše o Ježišovi, že je jediným Bohom, 

ktorý naplní ich životy. Na konci tohto labyrintu boli 

pozvaní k rozhodnutiu prijať Ježiša do svojho života. 

Symbolicky to mohli urobiť aj napojením svojej vetvičky 

(života) na kmeň (Ježiša) – ako sa píše v Jánovi 15 

kapitole. Mnoho dorasťakov prišlo v ten, ale aj iné večery 

za vedúcimi rozprávať sa a modliť. Pán Boh sa dotýkal aj 

takých, čo boli na výlete prvýkrát, ale obnovoval vo 

vzťahu s Ním aj takých, čo už na výlety a mládeže chodia 

dlhší čas. Sme Mu za to veľmi vďační.

Záhrada - Dorastový tábor 2022

LETNÉ AKTIVITY

Milé sestry a bratia, počas celého školského roka sa 

mládež stretáva vždy v piatok o piatej na fare vo veľkej 

zborovej sieni. Verím, že stretnutia mládeže sú 

bezpečným miestom, kde mladí môžu okrem iného:

ź rásť vo viere a poznaní Boha,

ź budovať skutočné a úprimné priateľstvá,

ź formovať svoj charakter,

ź hľadať odpovede na otázky.

Program na mládeži zvyčajne skončí do 19.00, avšak 

aj po jeho skončení ostávame spolu a budujeme vzťahy 

pri rozhovoroch, občerstvení, spoločenských hrách a 

podobne. Ak máte vo svojom okolí alebo rodine mladých 

vo veku 13 – 20 rokov, odporučte im stretnutia mládeže 

a my sa budeme veľmi tešiť, keď sa s nimi spoznáme.

Mládež - Pozvánka



V lete 2022 sa nášmu zboru opäť vďaka Pánu Bohu a 

ochote mnohých mladých ľudí podarilo zorganizovať 

KECY CAMP. Ako aj roky predtým, tento tábor bol 

opäť raz všetkým len nie “normálnym táborom.” 

Bol však nad naše modlitby a očakávania. Vďaka 

veľmi štedrej príležitosti z organizácie Kompas sme 

mohli ponúknuť plné 

štipendium na camp 

p r e  u k r a j i n s k ý c h 

š t u d e n t o v ,  k t o r í 

utekajú pred vojnou a 

mali by záujem campu 

s a  z ú č a s t n i ť .  P o 

výmene generácií na 

stredných školách, 

o b s i a h l e j š i e m u 

marketingu a tomuto 

fondu sme na campe 

mohli tento rok privítať 

spolu 58 študentov, z 

toho celkom 45 úplne 

nových, ktorí camp 

ešte nikdy nezažili a nie sú ani súčasťou žiadneho zboru. 

Tieto čísla sme vnímali a stále vnímame ako jedno 

obrovské požehnanie od Pána 

Boha. Bolo nám neskutočnou radosťou, ako aj 

odmenou sledovať, ako sa Pán Boh deň za dňom viac a 

viac dotýka študentov. Bolo krásne sledovať niektorých 

ukrajinských študentov, ktorí v prvý deň prišli vystraše-

ní, zamračení a utiahnutí, avšak každým dňom sa viac 

osmeľovali, radovali a užívali si atmosféru bezpečia a 

prijatia. Mali sme aj privilégium sledovať, ako viacerí 

študenti povedali vôbec prvýkrát vo svojom živote áno 

Ježišovi a odovzdali mu svoje životy. Modlíme sa, aby 

semienko, ktoré Pán 

Boh aj skrze nás zasial 

na tábore vytrvalo, a 

aby mu dával naďalej 

vzrast. 

Modlíme sa, aby 

študenti, ktorí spoznali 

Pána Boha, vytrvali vo 

v i e r e  a  n e d a l i  s a 

p r e m ô c ť  s v e t o m . 

Modlíme sa, aby aj tí, 

ktorí sa rozhodli byť 

“ n e d o s t u p n ý m i ” , 

s p o z n a l i  m i l o s ť  a 

zachraňujúcu lásku 

Pána Boha. 

Ďakujeme, že nás v tejto službe ako zbor naďalej 

podporujete a nie je Vám ľahostajné ani to, či mladí ľudia 

v Prešove poznajú Pána. 

Karolína Sagastume

KECY Camp 2022

LETNÉ AKTIVITY



Jesenné prázdniny sme odštar toval i  spolu s 

konfirmandmi prvého ročníka víkendovkou. Strávili sme 

spolu 3 dni v Hermanovciach nad Topľou. Obklopení 

prírodou a plní radosti sme tam strávili veľmi dobrý čas. 

Hrali sme množstvo hier, pri ktorých sme sa lepšie 

spoznali. Počas mnoho odohraných pingpongových 

turnajov sme sa veľa nasmiali. Okrem hier sme 

nezabudli na to najdôležitejšie - Pána Boha. Keďže 

víkendovka niesla názov: Na zastávke Trojica, nechýbali 

témy rečníkov, chvály, pri ktorých sme si aj zatancovali a 

zatlieskali a rozhovory o Svätej Trojici.

Z víkendovky sme si odniesli množstvo zážitkov, 

nové kamarátstva a veríme, že aj túžbu hľadieť na Pána 

Boha a nasledovať Ho.

Natália Martausová

Kon�víkendovka

- práca s kon�rmadmi

LETNÉ AKTIVITY



Misia na Níle už bola na stránkach časopisu Patmos 

predstavená a nie je pre nás úplne neznáma. Je to 

verejnoprospešná (nezisková) kresťanská organizácia a 

svojimi sociálno-charitatívnymi projektami sa snaží o 

trvalé zlepšenie podmienok pre život znevýhodnených 

skupín ľudí. Zároveň týmto ľuďom prináša povzbudenie, 

nádej a vieru v Ježiša Krista. Misia na Níle sa cielene 

venuje chudobným ľuďom v šiestich afrických krajinách 

popri rieke Níl. Pomáha a vzdeláva v oblasti výživy, 

vzdelávania a zdravia.

V mesiaci september sa konalo prednáškové turné 

Misie na Níle po Slovensku. V rámci tohto turné 

navštívila náš zbor sestra Magdalene Seiler, ktorá 

pracuje 15 rokov v Egypte ako ošetrovateľka a 

misionárka. Stretli sme sa s ňou 19. 9. v Janove a  20. 9. v 

Prešove. Sestra Magdalene Seiler vo svojej   prezentácii 

predstavila Nílsku nemocnicu v chudobnom meste 

Naqada na juhu Egypta. V tomto prevažne  moslimskom 

meste má nemocnica zriadená Misiou na Níle  dve 

budovy a popri rozličných   oddeleniach je tu  otvorené 

aj  oddelenie JIS pre novorodencov a predčasne 

narodené deti. Práve na tomto oddelení sestra 

Magdalene pracuje a je svedkom ťažkých situácií, ale aj 

uzdravení a zázrakov. My sme si mohli vypočuť príbeh o 

bábätku, ktoré bolo na pokraji života a smrti. Bojovalo s 

ťažkou infekciou brušnej dutiny a lekári ho už odmietali 

liečiť. Práve v Nílskej nemocnici sa ho ujala mladá 

lekárka, ktorá súcitila s matkou a rozhodla sa urobiť 

všetko, čo bolo v jej silách. Dieťatko bolo zachránené. Na 

fotografiách sme videli šťastnú matku, ktorá držala v 

náručí svoje uzdravené bábätko. Pracovníci nemocnice 

v tom videli Božiu odpoveď na svoje modlitby. Táto 

nemocnica svojím  kresťanským  prístupom ukazuje,  

aká veľká je hodnota ľudského života, aj dieťaťa.  Nílska 

nemocnica v Naqade  prináša svojim pacientom 

evanjelium a to aj tým, že prejavuje ozajstnú  lásku k 

blížnemu – ku každému človeku, ktorý potrebuje pomoc. 

Sme vďační za to, že sestra Magdalene nám priniesla 

vzácne svedectvo o Božom diele v Afrike a tiež sme 

vďační aj za to, že v našom zbore sú ľudia, ktorým práca 

Misie na Níle leží na srdci a  podporujú ju rôznym 

spôsobom.

      Mária Chalupková

Návšteva z Misie na Níle
MISIA
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V prvú nedeľu v mesiaci sa tradične v Petrovanoch, 

časť Močarmany, konajú nešporné služby Božie. Dňa 

4.9.2022 o 14:00 hod sa konali slávnostné služby 

Božie pri príležitosti 20. výročia posvätenia našej 

skromnej modlitebne. Bratia a sestry filiálky sa na 

slávnosť veľmi tešili a modlili  za dobré počasie a plnú 

modlitebňu bratov a sestier. 

Tešili sme sa, že pozvanie na slávnostné SB prijali 

brat tajomník biskupa VD ECAV Mgr. Marek Cingeľ s 

manželkou, brat senior Mgr. Martin Chalupka s 

manželkou, brat farár Mgr. Ondrej Koč s manželkou, 

sestra farárka Mgr. Lenka Wagnerová s manželom,  brat 

kantor Juraj Lenhardt s manželkou, pán starosta Ing. Ján 

Lenko s manželkou, pán Štefan Hnát s manželkou a 

všetci bratia a sestry filiálky so svojimi rodinami a 

priateľmi. Brat farár Mgr. Ján Velebír st. a brat zborový 

dozorca CZ ECAV Prešov Mgr. Miroslav Čurlík sa 

ospravedlnili.

Naše očakávania sa vďaka Pánu Bohu splnili, 

modlitebňa bola plná bratov a sestier a bol pekný 

slnečný deň.

V  úvode  sa  s lávnostnému kresťanskému 

zhromaždeniu prihovorila sestra kurátorka filiálky Mgr. 

Drahomíra Ščešňáková. S láskou  a úctou všetkých  

privítala. V krátkosti zmapovala históriu modlitebne a 

vyjadri la vďačnosť predovšetkým Pánu Bohu, 

kazateľom slova Božieho, bratom a sestrám, ktorí boli 

ochotní vždy pomôcť. V závere v mene  bratov a sestier 

filiálky pozvala všetkých na posedenie pri guľáši, dobrej 

káve a inom občerstvení v záhrade sestier  Justíny a 

Alžbety Petrových. Po privítaní naše deti Lucka 

Klimková a Emka Drobná odovzdali vzácnym hosťom 

kvety. Bol to dojímavý akt a v očiach detí sme cítili veľkú 

lásku a radosť.

Brat senior nás v úvode oboznámil s programom 

slávnostných služieb Božích. Slávnostným kazateľom 

bol brat tajomník Mgr. Marek Cingeľ.  Kázňovým textom 

bol starozmluvný text z knihy Micheáš 5, 1-3. Brat 

tajomník Marek v úvode, s úsmevom na tvári, 

zaspomínal  na svoje začiatky v Pánovej službe a tiež na 

to, že v Močarmanoch už slúžil a je medzi nami 

druhýkrát.  V zmysle prečítaného textu nás povzbudil, 

že hoci sme malá hŕstka bratov a sestier, ale sme živou 

súčasťou CZ  ECAV Prešov a Pán Boh koná aj medzi 

nami veľké veci. 

Po kázni v oznamoch sa nám prihovoril brat senior 

Mgr. Martin Chalupka. Poďakoval za túto modlitebňu 

hlavne Pánu Bohu a všetkým bratom a sestrám za ich 

ochotné srdcia pomôcť pri zrode tejto modlitebne. Po 

záverečnej liturgii pozval všetkých na spoločné 

posedenie pri dobrom slove a občerstvení, ktoré 

pripravili domáci filiálky.

Po skončení slávnostných SB sme sa premiestnili do 

záhrady sestier Petrových. Prežili sme krásne 

popoludnie pri vzájomných rozhovoroch, oživenia 

spomienok v takej pokojnej a prajnej atmosfére.

Čo nám chýbalo? Viacej mladých rodín s deťmi. 

Oslovili sme  ich pozvaním slovom aj  pozvánkami, aby 

sa kruh skalných rozšíril. Modlíme sa, aby medzi nami 

pribúdali aj mladší. Najväčšia vďaka patrí nášmu Pánovi 

za Jeho požehnanie a prosíme Ho o ďalšie vedenie. 

Drahomíra Ščešňáková

20. výročie posvätenia 

modlitebne 

v Petrovanoch

FÍLIE
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Doposiaľ sme sa venovali pohľadu na historický vývin 

Služieb Božích. Dnes a nabudúce sa chceme spoločne 

zamyslieť nad tým, aký to má dopad na súčasnosť. 

Vďaka historickému prierezu v predchádzajúcich 

článkoch sme si mohli uvedomiť, že poriadok 

evanjelických služieb Božích nevznikol ako voľne 

vyskladaný program. Ľudia nepridávali do neho to, čo im 

napadlo, alebo sa im páčilo. Kládli si skôr otázky typu: Čo 

na Službách Božích robíme a prečo?  Čo tým 

vyjadrujeme? Vďaka tomu vznikol istý bohoslužobný 

poriadok, ktorý v našej cirkvi máme. Dnes chceme 

odpovedať na zásadnú otázku: Čo nám prináša 

poriadok Služieb Božích a načo je dobrý? 

1. Poriadok služieb Božích nám pomáha, aby sme 

upriamili svoju pozornosť na Pána Boha a nie na to, aký 

bod programu SB bude nasledovať, či dokonca, aby sme 

sa sústredili na človeka a naše predstavy a potreby. 

Môžeme na to použiť obraz oslavy a tanca. Ak niečo 

pekné oslavujeme napr. svadbu, zvykneme pri tom 

tancovať. Tanec je vyjadrením našej radostnej oslavy z 

toho, že dvaja ľudia uzavreli manželstvo. Pri takejto 

oslave potrebujeme dať „priestor radosti z pohybu – z 

tanca, nie úpornému sledovaniu jednotlivých tanečných 

krokov.“ (C. S. Lewis). Aj Služby Božie majú byť 

radostnou oslavou Pána Boha, potrebujeme sa sústrediť 

na Neho a poriadok Služieb Božích nám má pomôcť, aby 

v centre bol On. 

2. Poriadok služieb Božích vyjadruje našu identitu – 

príslušnosť k spoločenstvu evanjelikov a. v. na 

Slovensku. Pravdaže, dôležitejšia, hodnotnejšia a 

zrelšia ako vonkajšia identita je  identita  vnútorná. Teda 

naše vnútorné presvedčenie. No je faktom, že cez 

vonkajšie znaky (napr. poriadok Služieb Božích) sa 

ľahšie identifikujeme – a to jednak tí, čo sme „vo vnútri“ 

cirkvi, ale aj tí, čo sa na nás pozerajú „zvonku“ nás ľahšie 

spoznajú a vedia, že sme evanjelici. Zmenu formy – teda 

zmenu poriadku Služieb Božích preto mnohí vnímajú 

ako zmenu identity. Riešením zostáva posilňovať 

vnútornú identitu viery (vzťah s Pánom Bohom). Ak 

bude človek prežívať svoju identitu nielen ako vonkajšiu, 

ale najmä ako vnútornú, tak bude prístupnejší zmenám 

foriem (poriadku Služieb Božích), pretože sa nimi bude 

cítiť menej ohrozený.

3. Poriadok služieb Božích vyjadruje jednotu. 

Evanjelické služby Božie prebiehajú v rôznych častiach 

S lovenska  rovnako,  ustá lený  por iadok  nám 

jednotlivcom aj zborom pomáha k jednote. Pomáha nám 

k tomu, že sa smieme na Službách Božích cítiť ako doma, 

ako v známom prostredí, hoci sme mimo svojho 

bydliska, mimo svojho spoločenstva. Zjednotení 

môžeme sláviť Služby Božie aj vo veľkom – masovom 

zhromaždení, keď sa zídeme na dištriktuálnom dni, 

alebo inom podujatí.  Poriadok bráni chaosu, lebo chaos 

nás môže pripraviť o radosť zo spoločného stretnutia, zo 

spoločenstva.  

4. Poriadok služieb Božích vyjadruje aj kontinuitu, 

nadväznosť na vieru a zbožnosť ranej,  predreformačnej 

aj reformačnej cirkvi, teda všetkých predchádzajúcich 

generácií. K všetkému dobrému, čo oslavovalo Krista, sa 

hlásime aj my dnes. Je to i naše duchovné dedičstvo. 

Liturgia zachováva určité prvky a prejavy viery, ktoré 

odolali aj vplyvom racionalizmu či liberalizmu. Kladný 

prvok liturgie je v tom, že dáva isté mantinely a 

upozorňuje nás na to, čo verili naši otcovia. Pripomína 

nám, že naša viera „nespadla z neba“, ale na niečo 

nadväzuje. Zásadná zmena obsahu v liturgii – napr. 

vylúčením Modlitby Pánovej alebo Kréda, by mohla 

časom viesť k odklonu od pravej, biblickej viery. 

Prítomnosť tradičných prvkov nám pripomína dôležitosť 

hľadania vyváženosti medzi rôznymi extrémami a 

módnymi trendmi, či osobnými preferenciami, ktoré 

môžu vplývať na stvárnenie SB.

5. Poriadok služieb Božích vyjadruje aj vieru. Služby 

Božie sú konkrétnym vyjadrením viery, v ktorej má 

centrálne miesto Ježišova obeť na kríži a Kristovo 

vzkriesenie. To sa na Službách Božích ozýva v piesňach, 

modlitbách i v zvestovaní Božieho slova. Služby Božie 

sú zároveň vyjadrením viery, ktorá sa angažuje v boji za 

riešenie spoločenských a iných problémov – čo sa 

prejavuje  aj v modlitbách, v ktorých sa za riešenie 

týchto problémov (sveta i jednotlivcov) prihovárame. 

 Na Službách Božích sa deje všetko, čo prežívame aj v 

osobnom vzťahu k Pánu Bohu: pokánie – vyznávanie 

hriechov a prosba o Božiu milosť, oslavovanie Pána 

Boha, čítanie Biblie, vyznávanie viery, počúvanie 

Božieho Slova, stíšenie, modlitba, príhovory, prosby, 

obetavé dávanie, požehnanie. To všetko, čo robíme v 

osobnom vzťahu k Pánu Bohu,  to všetko konáme aj v 

spoločenstve. Pokiaľ sme však v spoločenstve, 

potrebujeme na to určitý poriadok, aby nevznikal chaos, 

nejednota, či napätie. Služby Božie majú byť radostným 

spoločenstvom, kde rôzni ľudia chvália Pána Boha 

spoločne, a to poriadkom, ktorý zjednocuje a buduje. 

Ako cirkev veríme vo všeobecné kňazstvo všetkých 

veriacich, takže zapojenie neordinovaných do Služieb 

Božích by malo byť výraznejšie. Nielen pri speve, ale i pri 

čítaní z Písma svätého,  príhovorných  modlitbách, 

uvítacej službe, hudbe, svedectve, aby sa aj tu uplatnila 

rôznosť obdarovania, ktorú od Pána Boha máme. Sme 

rôzni, rôzne obdarovaní, ale na Službách Božích 

spoločne a jednotne slúžime Pánu Bohu. O to by sme sa 

mali snažiť aj v našom spoločenstve. 

Martin Chalupka, zborový farár

Zdroj: www.ecav.sk

Služby Božie 

včera a  dnes (4. časť)

SPOLOČENSTVO
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Spoločenstvo, rodina, priatelia, zázemie, prijatie, život, 

radosť, sloboda, pohostinnosť, odpočinutie - to a ešte 

omnoho viac som prežívala poslednú nedeľu v rámci 

služieb Božích na fare.

Moje srdce sa radovalo z  toho, čo videli moje oči. Od 

najmenších bábätiek až po dospelých a zrelých, 

múdrych Božích mužov a ženy. Po príchode do 

miestnosti ma upútala nielen krásna výzdoba a 

pripravené občerstvenie, ale aj jedna staršia žena nášho 

zboru, ktorá sedela a pozerala na miestnosť plnú 

mladých ľudí. Za svoju zrelšiu generáciu tam bola úplne 

sama. A som za ňu vďačná, že tam prišla. V tom 

momente mi bola vzorom, ktorý dnešná generácia 

potrebuje. Vďaka jej modlitbe o jednote v našom zbore v 

závere stretnutia mohlo prísť požehnanie nielen pre 

mňa, ale pre všetkých zúčastnených. Píšem to preto, aby 

ste vy, ktorí čítate tento krátky článok vedeli, že tieto 

služby Božie na fare sú pre všetkých - veľkých aj malých, 

pre tých, ktorí chcú budovať živé spoločenstvo s 

Kristom. 

Ďakujem za ochotné srdcia prípravnému tímu, ktorý 

mohol v poslednú nedeľu privítať aj mladé rodiny s 

malými deťmi, ktoré som v spoločenstve a ani v našom 

zbore dlhší čas nevidela. Môže sa zdať, že služby Božie v 

kostole sú pre všetkých, ale ako matka malých detí viem, 

že ak svoje deti mám zobrať do kostola, v ktorom 

nevedia obsedieť, a mám ich neustále upozorňovať, aby 

nevyrušovali, tak tam radšej ani nepôjdem. Možno sa 

pýtate prečo, veď pred nami naši rodičia s nami chodili a 

ich rodičia tiež chodili s malými deťmi do spoločenstva v 

nedeľu. Nuž dôvod je veľmi jednoduchý, pretože by som 

z kázne a spoločenstva nič nemala ani ja a ani moja 

rodina, ktorá by odchádzala frustrovaná z toho, ako na 

nás okolo prísediaci pozerajú, že naše deti nevedia 

vydržať. Áno, zdá sa to byť zvláštne ale ruku na srdce, 

koľkokrát nás v rámci služieb Božích vyrušil krik detí a 

šušťanie obalov, či búchanie kopancov do lavice a aký 

sme z toho mali vnútorný pocit? Spoločenstvo nemá byť 

pretrpenie času v rámci služieb Božích v kostole. Pre 

mladé rodiny je to úprimne náročná úloha ísť do takého 

spoločenstva, v ktorom nie je vytvorený priestor na to, 

aby mali kam dať svoje najmenšie dieťa, ktoré je 

odkázané na ich prítomnosť. Realita je taká, že mladšia 

generácia sa z kostola vytráca, no aj napriek tomu 

potrebujeme mať spoločenstvo a svoj priestor v zbore. 

Aj preto som vďačná vedeniu nášho zboru, že prinieslo 

alternatívu v podobe Služieb Božích na fare. 

Ako som sa z rozhovorov dozvedela, nie som sama, 

koho tento nápad potešil, keďže je pre deti pripravený v 

rámci detskej besiedky program, ktorý je, ako zvyčajne, 

takmer každú nedeľu zabezpečený. Okrem toho malé 

deti okolo roka majú komfortnejší priestor na hranie na 

fare než v kostole. Tento rok sa na detskej besiedke 

preberá téma „Stretnutie, ktoré zmenilo ľudí“. Verím, že 

aj toto nedeľné spoločenstvo môže byť pre nás 

stretnutím, na ktorom bude Pán Boh premieňať naše 

srdcia i mysle. Možno vám napadne vo vašej rodine 

niekto, o kom viete, že by do kostola neprišiel, ale na faru 

áno. Je to skvelá príležitosť, ako priviesť do spoločenstva 

niekoho, kto má z rôznych dôvodov predsudky voči 

kostolu. Žehnám nám všetkým, aby sme mohli byť voči 

sebe tolerantní a prijímali sa aj napriek rozdielnym 

názorom. Dúfam, že tieto stretnutia na fare prinesú 

požehnanie a ovocie do našich rodín a zboru.

Vidíme sa 27.11. 2022 o 10:15 na fare.

Zuzka Čerenská

členka CZ ECAV v Prešove

Služby Božie na fare

- posledná nedeľa v mesiaci
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Náš Chrám Svätej Trojice v Prešove je objektom 

Národnej kultúrnej pamiatky  s označením: Kostol - 

evanjelický a.v. v Prešove, ktorý je zapísaný v zozname 

pamiatkového fondu, v registri NKP pod č.3033/1 a 

zároveň sa nachádza v pamiatkovom území 

Pamiatkovej rezervácie Prešov. Vzhľadom na výrazné 

poškodenie severnej fasády, predovšetkým jej 

ornamentálnej výzdoby, sme už v roku 2021 požiadali 

Krajský pamiatkový úrad v Prešove (KPÚ) o stanovisko k 

obnove tejto časti chrámu. Vzhľadom na vypísanú 

dotačnú výzvu Prešovského samosprávneho kraja – 

V ý z v a  p r e  r e g i ó n  2 0 2 2 ,  s m e  p o ž i a d a l i  o 

spolufinancovanie z programu č. 2 Podpora obnovy 

kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 

pamiatok . Projekt bol podaný 30.marca 2022, po 

schvaľovacom procese bola dňa 26.6.2022 bola 

podpísaná dotačná zmluva na 28 600 €. Tieto finančné 

prostriedky z PSK nám umožnili začať realizáciu obnovy 

fasády. 

KPÚ Prešov umožnil obnoviť tradičným stavebným 

spôsobom jednoduchú architektonickú výzdobu, akou 

je nárožné kvadrovanie a dekoratívne orámovanie štítu s 

trojuholníkovými výstupkami. Nutnosťou bolo zachovať 

všetky architektonické detaily. Výtvarne hodnotné 

architektonické a dekoratívne prvky fasády, akými sú 

okenné ostenia, štuková výzdoba štítu a korunná rímsa, 

bolo prípustné obnoviť reštaurátorským spôsobom. 

Taktiež farebnosť náteru musela byť odsúhlasená 

odborným zamestnancom Krajského pamiatkového 

úradu Prešov Mgr. Evou Šimčíkovou po predložení 

vzorkovnice farieb. Predmetom reštaurovania bola 

korunná rímsa,  štuková výzdoba štítu, trojitá slepá 

arkáda a volúty po bokoch úskoku korunnej rímsy. 

Samozrejme týmto prácam predchádzal reštaurátorský 

výskum, ktorý realizoval so spolupracovníkmi Mgr.art. 

Ondrej Lipták z firmy Pro Restauro s.r.o. z Kremnice.  Na 

základe cenových ponúk, ktoré boli vyžiadané od troch 

firiem, bola podpísaná zmluva o dielo s firmou Čech 

s.r.o., Prešov, ktorá začala prípravné práce v septembri 

2022 a je realizátorom diela. Opravu severnej fasády 

realizujeme v súlade s rozhodnutím  Krajského 

pamiatkového úradu Prešov c. KPUPO-2021/11799- 

2/42803/Dur zo dňa 26.05.2021. 

Realizácia je prevedená kombináciou stavebných a 

reštaurátorských prác, tak aby architektonická, 

pamiatková, historická a vizuálna stránka prispela k 

zachovaniu fasády, zaistila sa bezpečnosť priestoru a 

skrášlila sa dominanta severnej časti pešej zóny mesta 

Prešov. Okrem obnovy fasády je súčasťou projektu aj 

vydanie informačného bulletinu v slovenskom a 

nemeckom jazyku o Chráme Svätej Trojice, ktorý je k 

dispozícii všetkým návštevníkom chrámu. Do budúcna 

Obnova severnej 

fasády Chrámu 

Svätej Trojice

CIRKEVNÝ ZBOR
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vydáme aj bulletin v anglickom, poľskom a maďarskom 

jazyku.  

V tomto roku sme si pripomenuli 375 rokov od 

postavenia Chrámu Svätej Trojice (1647-2022). Terajší 

evanjelický kostol bol vybudovaný na mieste, kde v 

15.storočí stál kostol sv. Štefana a Ladislava. O stavbe 

kostola sa zachoval jediný doklad: pamätná tabuľa nad  

hlavným vchodom do kostola. Text v slovenskom 

preklade má toto znenie: „Dňa 1. mája roku 1642 bol 

tento kostol založený ku cti najsvätejšej Trojice na trovy 

kráľovského a slobodného mesta Prešova za richtárstva 

š ľachetného Daniela Lengfelnera,  za dozoru 

šľachetného Adama Czimmermana  obozretného 

Daniela Schneidera a šťastlivo dokončený 15. júna 

1647.“ Vybudovanie kostola trvalo 5 rokov. Evanjelický 

kostol bol postavený v období hornouhorskej 

renesancie. Je to impozantná jednoloďová baroková 

stavba, 36 m dlhá a 12 m široká, má krásnu dúhovú 

klenbu, na bočných stranách rad pilierov, na ktorých sa 

nachádzajú bočné chóry. Na strednom chóre je 

umiestnený orgán a v apside sa nachádza mohutný oltár 

s oltárnym obrazom. Vzácne zdobené lavice sa 

nachádzajú v sanktuáriu po bokoch oltára. 

Náš chrám  je aj významnou turistickou zastávkou 

pre všetkých návštevníkov mesta Prešov. Pre 

evanjelikov nielen z Prešova je to významné miesto aj z 

dôvodu  uloženia pozostatkov štyroch martýrov z 

procesu Prešovských krvavých jatiek. Veríme, že po 

obnove severnej fasády pristúpime aj k obnove ďalších 

častí interiéru a exteriéru chrámu. 

Miroslav Čurlík

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! 

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, ... tí, čo 

majú na mysli cesty do chrámu!“  Ž 84

 

Projekt bol podporený 

z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja.
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Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, 

aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.  

Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak 

aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v 

Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, 

ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, 

nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď (zaznie) povel a 

hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, 

a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí 

zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v 

oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme 

stále s Pánom. Tak sa potešujte vospolok týmito 

slovami.  1. Tesalonickým 4, 13-18

Jeden misionár, ktorý žil veľa rokov v Číne, sa vracal 

späť do USA. Na rovnakej lodi sa s ním po dvoch 

týždňoch vracal aj jeden slávny spevák. Keď sa priblížili k 

New Yorku, misionár zahliadol veľké zástupy fanúšikov, 

ktoré čakali na speváka. „Pane Bože, tomu nerozumiem, 

mrmlal misionár. „Zasvätil som 24 rokov svojho života 

pôsobeniu v Číne, on tam bol len dva týždne. Predsa 

tisíce ľudí očakáva jeho šťastný návrat domov, zatiaľ čo 

na mňa nikto nečaká.“ A Pán odpovedal: „Ale, synu, veď 

ty ešte nie si doma.“ 

Doma... My myslíme na svoj domov tu. Mnohých 

našich najbližších už nemáme doma, ale v spomienkach 

sú stále medzi nami. 

Bratia a sestry položme si otázku: „Prečo vlastne 

chodíme z roka na rok na cintorín? Prečo zapálime 

sviečku? Prečo kladieme na hrob kvety či vence?  Prečo 

sa po našich lícach kotúľajú slzy?“

Sú to spomienky na to, čo všetko pre nás naši drahí 

zosnulí znamenali, spomienky na ich charakterové 

vlastnosti, na spoločne prežité chvíle, na lásku a 

starostlivosť voči nám. Spomíname na tých, ktorí odišli 

pred viacerými rokmi, ale aj na tých, ktorí nás opustili len 

nedávno a smútok za nimi ešte cítime ako otvorenú, 

nezahojenú ranu. Len nedávno medzi nami ešte žili, 

nedávno sme sa stretávali, rozprávali, a naraz ich niet. 

Odišli, akoby za roh ulice, domu alebo stromu.

My si až po ich odchode, na cintorínoch a pri 

spomienkach na nich naplno uvedomíme, čo pre nás 

naši zosnulí znamenali, a preto tým úprimnejšie za nich 

ďakujme Pánu Bohu. Pri hrobe by sme mali zložiť ruky k 

modlitbe, alebo aspoň v duchu povedať Pánu Bohu pár 

slov vďaky. Tu akosi viac vnímame neprestajné plynutie 

času. Časový odstup od ich odchodu sa nenápadne 

zväčšuje. Čas pomaly  hojí a utišuje bolestivé rany, za čo 

sme Pánu Bohu aj vďační. Náš život, kým ešte trvá, je 

ako úsečka, ktorá má svoj začiatočný aj koncový bod. 

Začala sa naším narodením, a tak ako aj čas nepretržite 

plynie, aj my sa pomaly približujeme ku jej koncu – k 

smrti. Takto chápe život väčšina ľudí. Ježiš Kristus však 

Pamiatka zosnulých
CIRKEV



urobil z úsečky nášho života polpriamku, na ktorej sa náš 

život začína narodením a končí životom vo večnosti, a 

nie  smrťou, ako sa mnohí nazdávajú.

Pamiatka zosnulých nie je len chvíľa, keď oplakávame 

svojich mŕtvych. Máme si uvedomiť, že aj my sme pred 

onou cestou, ktorej sa mnohí tak boja. Táto cesta však 

pre Božie dieťa nie je nijako strašná. Pamiatka zosnulých 

má byť rozpomienkou na mŕtvych v znamení ich odkazu 

pre živých. Má to byť nie plač, ale potešovanie sa slovom 

Pánovým - rečou pre živých, pre naše správne kráčanie 

životom, aby nás smrť nenašla nepripravených. Naša 

kresťanská viera je veľkonočná,  t . j .  v iera vo 

vzkrieseného, živého Pána a Vykupiteľa. 

Ako veriaci ľudia musíme zdôrazňovať a svedčiť o 

tom, čo je kresťanské, čím sa líšime od sveta, keď 

hovoríme o konci života, o odchode z časnosti. Už len 

kríž na náhrobnom kameni nás upomína, v čom je naša 

nádej a viera.

Otázky o časnom živote nemáme len my, ale aj 

cirkevný zbor v Tesalonikách si nad tým lámal hlavu. 

Podobne mali tie isté otázky ako máme my dnes. Prijali 

zvesť o Ježišovi Kristovi, žili už vo viere v Syna Božieho, 

n o  z n e p o k o j o v a l a  i c h 

myšlienka o zosnulých. 

„Prečo mnohí kresťania 

zomreli a čo s nimi bude pri 

K r i s t o v o m  p r í c h o d e ? “ 

Te s a l o n i č a n i a  v i d e l i 

pohanský svet, ako sa rmútil. 

Ten vyznával - smrťou sa 

vš e t ko  ko n č í .  Tv rd i l  - 

zomrieš a tým je všetko stratené. Posledné slovo má 

smrť. Zármutok pohanského sveta sa prenášal aj na 

kresťanov. Je veľmi ľahké tomu podľahnúť. Zronené 

srdce, plačúce oči nevidia už nič, len svoju bolesť a 

trápenie. 

Apoštol Pavol chcel, aby pochopili, že smrť 

neznamená úplný koniec. Píše im: „Nechceme však, 

bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili 

ako ostatní, ktorí nemajú nádej.“   

Veľmi dobre chápeme zarmútených veriacich. Každý 

z nás určite zažil stratu blížneho. Veď či je možné deťom 

zabudnúť na matku alebo otca, ktorí odišli? Aké je 

skormútené srdce matky, keď vyprevádza svoju dcéru, 

syna v najkrajšom veku života! Či je možné sa  vtedy 

nermútiť a neplakať? Či je možné nesmútiť, keď nám bol 

ten človek taký blízky? Je to možné, lebo je tu dielo Ježiša 

Krista! Smrť nemá posledné slovo, lebo aj za hrobom 

budeme žiť. Opravdivú útechu v každom zármutku nám 

môže dať len Ten, kto má slová večného života, náš Pán 

a Spasiteľ Ježiš Kristus. Máme nádej, založenú na viere v 

živého Boha.

Bratia a sestry, my vieme, že aj náš život tu na tejto 

zemi je len naším prechodným pobytom, prechodným 

domovom. Náš Pán pripravil pre nás večný domov, 

príbytok v nebesiach, kde už nebude plač a bolesť, ale 

nevýslovná radosť v Jeho prítomnosti. Náš domov je 

tam, kde máme aj svojich blížnych a kde je aj Pán Ježiš 

Kristus. To nám naznačuje aj apoštol Pavol, keď píše: 

„budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu 

v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.“

Smrť je pre veriaceho človeka bránou do slávy, 

mostom, ktorým sa prechádza z tejto časnosti do 

večnosti. 

Pri Kristovom návrate sa všetci veriaci - mŕtvi a živí -  

znovu zhromaždia a už nikdy nebudú trpieť a ani smrť 

ich viac nerozdelí. 

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a to isté sa stane 

všetkým veriacim. On prešiel cez tmavý hrob, ale 

nezostal tam. On víťazne porazil smrť a vstal z mŕtvych, 

pretože On je vzkriesenie i život. Apoštol Pavol nám aj v 

dnešnom texte poodhaľuje kúsok z toho tajomného, 

dáva nám možnosť nazrieť 

za oponu smrti. Aj keď 

nevieme o budúcnosti a 

smrti všetko, to čo vieme 

stačí, aby sme mali nádej, že 

náš domov je v nebesiach. 

Všetci kresťania, aj tí ktorí sa 

dožijú Kristovho návratu, 

budú s Ním naveky žiť. Preto 

nezúfajme, keď nám aj niekto blízky zomrie, alebo keď je 

všetko proti nám. Boh totiž premení našu tragédiu na 

triumf, našu chudobu na bohatstvo, našu bolesť na slávu 

a našu porážku na víťazstvo. 

Všetci veriaci všetkých čias sa zjednotia v Božej 

prítomnosti, v bezpečí a bez strachu. Pavol povzbudzuje 

veriacich v Tesalonikách zasľúbením vzkriesenia. Tak sa 

potešujme aj my navzájom. Upevňujme našu vieru 

nádejou večného života, tým, že sa raz všetci stretneme 

u svojho Pána. 

Apoštol Pavol vie o jedinom, čo nás poteší. „Lebo, 

keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh 

privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi.“ 

On, Ježiš Kristus, je naša nádej, i keď všetko pominie. 

Ježiš je vzkriesený. On žije a je našou pevnou nádejou. 

Amen.

Lenka Wagnerová

námestná farárka na kaplánskom mieste

„Lebo, keď veríme, že Ježiš umrel 

a vstal z mŕtvych, tak aj Boh 

privedie spolu s Ním všetkých, 

ktorí umreli v Ježišovi.“  1 Tes 4, 14
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Plánujete oslavu? 

Po letnej prestávke Klubovňa Puzzle ožíva rôznymi 

stretnutiami a podujatiami. Okrem pravidelných 

stretnutí žien, staršej mládeže či skupiniek sa tu realizujú 

aj jednodňové aktivity a podujatia. Bolo pre nás 

potešením, že sme v klubovni mohli pripraviť priestor s 

občerstvením na oslavu krstín. Bola to pre nás nová 

výzva, keďže sme takúto 

o s l a v u  p r e  v ä č š i e 

množstvo ľudí organizovali 

pr výkrát .  S  pr ípravou 

aktívne pomáhali aj naše 

dievčatá z Hniezda, ktoré 

š t u d o v a l i  a l e b o  e š t e 

študujú v gastronomickom 

odbore.  Okrem dobrej 

praxe je to pre nich aj ďalší 

spôsob, ako sa môžu lepšie 

p r i p r a v i ť  n a  p r á c u  v 

ozajstnom zamestnaní. V 

klubovni sa vie pohodlne 

usad i ť  t r idsať  ľud í .  V 

p r í p a d e  z á u j m u  i m 

môžeme pripraviť aj obed v 

novovzniknutej kuchyni, 

p r í p a d n e  m ô ž u 

z á u j e m c o v i a  p l n e 

vybavenú kuchyňu využiť 

pre vlastnú realizáciu. Ak 

plánujete usporiadať malú 

oslavu, klubovňa Puzzle 

môže byť miestom, kde 

s t rá v i t e  s kve l ý  č a s  s 

r o d i n o u  a  p r i a t e ľ m i . 

Neváhajte sa nám ozvať na 

naše telefónne číslo 0907 

996 377. 

Pomoc pre seniorov. 

V rámci domácej opatrovateľskej služby sa v 

súčasnosti staráme o 13 seniorov. Viacerí z nich patria 

do nášho zboru. Stále vieme ale aj o ľuďoch, ktorí 

potrebujú pomoc či už na pár hodín v týždni, prípadne aj 

každý deň. Pri krátkodobej pomoci ide predovšetkým o 

nákupy, sprevádzanie k lekárovi alebo drobnú asistenciu 

v domácnosti či v záhrade. Ak máte čas a priestor k 

takejto pomoci, určite sa nám ozvite. Naďalej hľadáme 

ale aj opatrovateľku na polovičný alebo aj celý úväzok k 

seniorom. Bližšie informácie Vám poskytneme v 

kancelárii na Svätoplukovej 12 alebo u p. Macejovej na 

telefónnom čísle 0911 985 415. Ak viete o niekom, kto 

by mal záujem o prácu opatrovateľky, posuňte mu, 

prosíme, túto informáciu.

Nový spôsob pomoci dievčatám z Hniezda.

Približne pred rokom sme skúsili v rámci nácviku 

pracovných zručností s dievčatami z Hniezda nový 

systém odmeňovania a 

motivácie k práci. Ide o 

kreditný systém, kedy sú 

dievčatá hodnotené podľa 

kval i ty  práce,  ochoty, 

dochvíľnosti a pod. Keďže 

ú č e l o m  n á c v i k u 

pracovných zručností je 

pripraviť ich na skutočné 

zamestnanie a naučiť ich 

nielen pracovné, ale aj 

komunikačné a sociálne 

zručnosti, tento systém sa 

nám osvedčil. Dievčatá 

dostáva jú  odmeny vo 

forme kreditov, ktoré môžu 

využiť na to, čo je pre nich 

potrebné,  č i  už  sú to 

hygienické potreby, jedlo, 

cestovné. Tieto náklady im 

p o t o m  p r e p l á c a m e . 

Môžeme tak vedieť, že 

p e n i a z e  s ú  v y u ž i t é 

zmysluplne a zároveň 

stúpla aj ich motivácia a 

ochota zúčastňovať sa 

tejto, pre nich potrebnej 

aktivity. Veľmi dôležitým 

prínosom je aj možnosť 

rozvíjať ich finančnú gramotnosť a usmerňovať ich pri 

rozdeľovaní a využití financií, čo je oblasť pre mladých 

ľudí po skončení ústavnej starostlivosti jednou z najviac 

problematických. Ročné náklady na kredity vyjdú 

približne na 1 500 eur. Ak by ste nám s tým chceli 

pomôcť, prispejte ľubovoľnou čiastkou na číslo nášho 

účtu:

SK13 0900 0000  0005 0397 0447, 

VS: 2221 

Vopred Vám veľmi ďakujeme za Vašu pomoc.   

Tím Relevant n.o.

Novinky z Relevantu
RELEVANT N.O.
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V školskom roku 2021/2022 bol našej škole 

schválený projekt Erasmus+ s názvom „Podať ďalej 

prijaté II“. Projekt nadväzuje na predchádzajúci 

schválený úspešný projekt z programu Erasmus + z roku 

2014 s názvom „To share the received / Podať ďalej 

prijaté/“, v rámci ktorého sa naši zamestnanci zúčastnili 

odborných kurzov a seminárov zameraných na 

zvyšovanie ich odborných zručností v jazykovej a 

manažérskej oblasti. Ich absolvovanie malo veľký prínos 

pre našu školu. 

Práve z tohto dôvodu sme využili možnosť ďalšieho 

odborného rastu učiteľov v rámci programu Erasmus+ a 

následne samozrejme aj rastu osobnosti žiakov a 

úspešne sa nám to podarilo. Bol nám schválený projekt v 

celkovej výške 31.200 € na vzdelávanie učiteľov na 

rôznych medzinárodných kurzoch.

Na čo sme sa zamerali? Posledné roky a vývoj 

spoločnosti priniesli so sebou do našej školy nové výzvy 

a potreby: pribúdajúci žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, dopyt spoločnosti po 

osobnostne zrelých a odborne zdatných jednotlivcoch, 

potreba neustáleho zavádzania inovatívnych metód a 

zlepšovania sa v oblasti digitálnych technológií. 

Práve preto sa počas prázdnin školského roka 

2021/2022 v rámci schváleného projektu zúčastnilo 

zatiaľ 16 učiteľov rôznych medzinárodných kurzov. 

Nezaháľali ani v lete v čase dovoleniek, ale zvyšovali 

svoje odborné kompetencie vo vyššie spomenutých 

potrebných oblastiach, a to: inovačné učebné metódy, 

využívanie nových technológií a inklúzia. Kurzy 

absolvovali v nasledujúcich mestách: Španielsko 

(Alicante, Malaga), Malta (Valetta), Korfu (Kerkyra), 

Taliansko (Florencia), Grécko (Kalamata), Česko (Praha). 

Nadobudnuté poznatky budú aplikovať vo vyučovacom 

procese a veríme, že to bude mať pozitívny dosah aj na 

žiakov.

Podať ďalej prijaté - Vzdelávanie učiteľov 

Evanjelickej základnej školy a gymnázia v Prešove

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
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V októbri si žiaci v mnohých školách pripomínajú Deň 

jablka, aj mesiac úcty k starším.  Na 2. stupni Evanjelickej 

základnej školy sme sa rozhodli tieto dve veci spojiť. 

Žiacka školská rada prišla s myšlienkou návštevy 

seniorov a odovzdania im malého darčeka v podobe 

krabičky plnej domácich jablkových koláčikov. 

Oslovili sme preto všetkých žiakov aj ich rodičov a 

vďaka úžasnej odozve až 30 z nich sa nám tento nápad 

podarilo zrealizovať nad rámec našich očakávaní. Vďaka 

spolupráci s Relevantom n.o. sa nám podarilo 

skontaktovať so seniormi, ktorí sú v ich opatrovateľskej 

starostlivosti. V posledný októbrový štvrtok sa štyri 7-

členné skupinky v sprievode pani učiteliek vybrali k nim 

na osobné návštevy a odovzdali škatule naplnené 

voňavými domácimi jablkovými koláčikmi. Zároveň sme 

navštívili Centrum sociálnych služieb Vita vitalis na 

Volgogradskej ulici, kde sme ich tiež potešili krabičkou 

chutných zákuskov.

Radosť z nečakaného darčeka, ale aj zo vzájomného 

stretnutia mali nielen seniori a klienti CSS, ale 

nepochybne aj žiaci a učitelia. Porozprávali sme sa, 

trochu sme „nakukli“ do ich domácností, čo-to sme sa 

dozvedeli aj o ich koníčkoch či bývalom zamestnaní a 

niektorým sme dokonca pomohli vyniesť smeti. Niečo 

sme sa však dozvedeli aj o nás samých. Napríklad, že 

najkratšia trasa nemusí byť zábavná, a preto sme si 

niekedy vyberali dlhšiu a komplikovanejšiu, aby sme 

mohli byť dlhšie spolu... Ale najmä, že pomáhanie iným 

nás obohacuje a starší ľudia sú hodnotnou súčasťou 

našej spoločnosti.

Chceme sa preto poďakovať všetkým žiakom a 

najmä rodičom, ktorí počas pracovného týždňa boli 

ochotní v podobe jablkového koláča obetovať svoj čas aj 

peniaze a potešiť tých, ktorí sú osamelí. Ktovie, možno 

sa v našej škole práve začala jedna pekná tradícia...

       Katarína Podhájecká

učiteľka Evanjelickej základnej školy

Operácia „Jablkový koláč“
EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA

OSLÁVENCI | 3. A 4. ŠTVRŤROK

50 | ADAMČÍKOVÁ Eva, DUDA Marian, DVORIAK 

Pavol, FERENCOVÁ Eva, GIRČÁKOVÁ Slávka, 

GORECKÝ Ľubomír, HAŽER Jaroslav, HIRKOVÁ Iveta, 

CHALUPKOVÁ Mária, IVANKO-MACEJOVÁ Lenka, 

KARNIŠOVÁ Dana, KOŘÍNEK Oldřich, Ing., LORINC 

Anton, LYSINOVÁ Marcela, MAJER Daniel, RICHTARIK 

Jaroslav, SOLOHUB Radoslav, STRAKA Dušan, 

STRAKA Ľuboš, ŠVECOVÁ Jana, VERČIMÁK Slavomír, 

ZLATA Ján  60 | ANDERKOVÁ Mária, BALOCKÁ 

Marta, BERNÁTOVÁ Zdena, FABIAN Peter, 

JENČURÁKOVÁ Viera, KAČMÁROVÁ Emília, 

KREITLEROVÁ Ľudmila, KUBICA Dušan, KUŠNÍR, 

Ľubomír, Ing., LEŠČINSKÁ Marta, MAKOVIČ Jaroslav, 

MARINO Marta, MATISOVÁ Ľudmila, MIŠKOVIC 

Miroslav, OLEJÁR Milan, Ing., OĽŠAVSKÝ Milan, 

PANKUCH Miroslav, REMETOVÁ Darina, RICHTARIK 

Pavol, ŠTOFEJ Vladimír, ŽACOVÁ Daniela  65 | BEŇA 

Stanislav, BEŇOVÁ Eva, ČARNÁ Marta, DZURIŠ 

Ľubomír, GALEŠTOK Dušan, GÁLLOVÁ Anna, 

HARČÁR Miroslav, HARČÁR Ján, HARČÁR Miroslav, 

HARČÁR František, HLINKOVÁ Milka, HYBEN Ján, 

Ing., KAČMÁRIK Jozef, KAŇUŠČIN Ľubomír, KARNIŠ 

Dušan, LIPOVSKÁ Eva, MATEJKOVÁ Mária, MATIJA 

Milan, MIŽIŠIN Dušan Ing., MIŽIŠINOVÁ Anna, 

PANKUCH Jaroslav, SPIŠÁK Marián, TROJÁKOVÁ 

Darina Dr., VRABEĽ František  70 | BENKOVÁ Irena, 

ČURLÍK Pavol, DZURIŠOVÁ Božena, FERENCOVÁ 

Darina, FISCHER Wolfgang, HANKOVÁ Anna, 

HARČÁR Dušan, HARČÁR Milan, ILENINOVÁ Helena, 

KAŇUCH Dušan, KOŽLEJ Miroslav, MACKOVÁ Marta, 

MAČOVÁ Mária, MIHAĽ Daniel, PALŠOVÁ Anna, 

PaedDr., PAVELOVÁ Helena, PAVÚKOVÁ Marta, 
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Kronika | Jún 2022 - september 2022

SOBÁŠENÍ

Daniel Tache a Lenka Mitrová - 4. jún

Martin Švorc a Tamara Orečná - 18. jún 

Juraj Havír a Petra Jančigová - 25. jún

Marián Čížik a Mgr. Denisa Dzubajová - 16. júl

Norbert Glankovič a Kristína Pagurková - 23. júl

Matúš Krajňák a Alžbeta Theiszová - 13. august

Matej Ficko a Veronika Ferencová - 13. august

Miroslav Radačovský -Radka Semáčová - 13. august

Michal Homza a Kamila Rusiňáková - 20. august

Patrik Závodný a Kristína Labašková - 27. august

Mgr. Milan Vereščák a Mgr. Nikoleta Kováčová - 3. sep.

Jozef Rigas a Monika Biačová - 3. september

Marek Matija a Monika Staruchová - 3. september

Ľubomír Gall a Dominika Hankovská - 10. september

Tadeáš Broniš a Silvia Kiššová - 23. september

ZOSNULÍ

Anna Bernasovská, 71 r. - 1. jún

Božena Harčarová r. Kysacká, 67 r. - 4. jún

Mária Bajusová r. Beňková, 85 r. - 8. jún

Štefan Vician, 92 r. - 13. jún

Juraj Mihaľov, 81 r. - 11. júl

Milan Kmec, 80 r. - 13. júl

Imrich Horňák, 80 r. - 14. júl

Mária Jonerová r. Pappová, 82 r. - 29. júl

Ján Kožlej, 66 r. - 13. august

Ružena Imrichová r. Gdovinová, 74 r. - 19. august

Ondrej Koč, 94 r. - 19. august

Anna Oráčová r. Oráčová, 91 r. - 22.august

Paulína Gallová r. Hudáková, 87 r. - 3. september

Andrej Olejár, 90 r. - 16. september

POŽEHNANIE MANŽELSTVA

Krystian Seredyn a Martina r. Pastirčáková  - 6. august

POKRSTENÍ

Timotej Čurlík - 5. jún, Emma Lacová - 12. jún, Gréta 

Piovarčíová - 18. jún, Viliam Kostelanský - 18. jún, 

Teo Kaňuščin - 18. jún, Zuzana Šoltisová - 19. jún, 

Adam Žac - 25. jún, Michal Richtarik - 25. jún, 

Alexander Vinš - 25. jún, Petronela Holubová - 26. 

jún, Sergej Holub - 26. jún, František Čuba - 2. júl,

Júlia Kancianová - 2. júl, Zuzana Kancianová - 2. júl,

Julia Čižmárová - 2. júl, Lukáš Chovan - 2. júl, Alžbeta 

Kočanová - 2. júl, Daniel Kočan - 2. júl, Soňa Viola 

Gálová - 2. júl, Nicolas Draganovský - 9. júl, Jonáš 

Pastirčák - 6. august, Kristof William Seredyn - 6. 

august, Natália Hudáková - 7. august, Timotej Kozlo - 

14. august, Alma Motyľ - 20. august, Michal Eliaš - 20. 

august, Filip Červeňák - 28. august, Vera Catherina 

Petrusova - Feane - 4. september, Frank Emanuel 

Petrus-Feane - 4. september, Juraj Škuta - 11. 

september, Filip Vojtek - 11. september, Tobiáš Broniš 

- 23. september, Michal Kacej - 24. september

PORTIKOVÁ Anna, RICHTÁRIK Ondrej, SEDLÁK 

Vladimír, SEMANOVÁ Anna, SEMANOVÁ Anna, 

SKUBANOVÁ Mária, VENGRIN Ján,  

75 | BANDUROVÁ Ružena, ČIEF Ondrej, 

HARČÁROVÁ Ema, CHOVANOVÁ Margita, 

IŠTVÁNOVÁ Elena, JAMBRICHOVÁ Eva, LIPTÁKOVÁ 

Blažena, LORINCOVÁ Eva, MIHAĽOVÁ Elena, 

MLYNÁROVÁ Alžbeta, PETROVÁ Justína, 

PRIŠČÁKOVÁ Darina, SEKERÁKOVÁ Danica, SEMKO 

Miroslav, ŠIMKOVÁ Ema, TKÁČIKOVÁ Lýdia, 

WIELEKOVÁ Valéria  80 | CAPOVÁ Anna, 

DUDÁŠOVÁ Justína, HULVEJ Miroslav, CHRAPČIAK 

Milan, KANCÍROVÁ Alžbeta, LUKÁČOVÁ Anna, 

TRGINOVÁ Dagmar, ŽELEZNÍK František 85 | 

BENKOVÁ Anna, ČEBRA Ján, DUČAIOVÁ Anna, 

DUDÁŠOVÁ Irena, FAZEKAŠOVÁ Alžbeta, KANCÍR 

Ladislav, KMECOVÁ Anna, KUROPČÁKOVÁ Božena, 

KUROPČÁKOVÁ Anna, LIPOVSKÁ Mária, MIHOK 

Pavel Dr. 90 a viac | DUČAYOVÁ Helena, DUDÁŠOVÁ 

Mária, FELDSAMOVÁ Alžbeta, GDOVIN Pavol, MVDr., 

HANUŠINOVÁ Margita, KUBINCOVÁ Emília, LIPTÁK 

Andrej, LIPTÁKOVÁ Mária, MITAĽ Juraj, Ing.,  

OLEJÁROVÁ Anna, PÁLLOVÁ Anna, PECKOVÁ Emília, 

STRAKOVÁ Terézia, VARGA Ján, VELEBÍR Ján, 

VOJTAŠKOVÁ Mária, ŽELEZNÍKOVÁ Anna, ŽILKOVÁ 

Amália 

50. výročie sobáša | BORTEL Karel a BORTLOVÁ 

Marta, GAMEC Ján, JUDr. a GAMCOVÁ Jolana, 

MADZIN Ivan a MADZINOVÁ Alžbeta, RICHTÁRIK 

Ondrej a RICHTÁRIKOVÁ Viera, ŠKRIPKO Štefan a 

ŠKRIPKOVÁ Viola 

60. výročie sobáša | KOBYĽAN Ján a KOBYĽANOVÁ 

Elena
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