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MILÍ ČITATELIA,

verím, že zaplavení mnohými vianočnými reklamnými 

letákmi si nezabudnete prečítať vianočné číslo nášho 

zborového časopisu Patmos. Nájdete v ňom zaujímavé 

svedectvo otca ukrajinskej rodiny, ktorá si našla svoj 

duchovný domov v našom cirkevnom zbore. 

Zároveň Vám prinášame zaujímavý rozhovor s pani 

Železníkovou, ktorá oslávila nádherné 100. jubileum. 

December sa niesol v znamení seniorátnych stretnutí, 

ktoré sa konali v Prešove, takže nájdete aj krátke 

správičky o nich.  No a k nadchádzajúcim sviatkom 

nesmie samozrejme chýbať zamyslenie k Vianociam a 

k Novému Roku. Prinášame aj poslednú časť série k 

Službám Božím a svedectvo o dobrovoľníctve v n.o. 

Relevant. Nech sa Vám za zvuku kolied a lákavej vône 

vianočného pečiva príjemne číta! 

V  mene redakcie Vám prajem pokojné a požehna-

né vianočné aj novoročné sviatky. Väčšina darov pod 

stromčekom býva praktických, z ktorých sa dlho 

tešíme a ktoré využívame celý rok. Nezabudnime však 

na najväčší darček, ktorý na Vianoce dostaneme, a to 

na narodenie Pána Ježiša. Nech je to ten najkrajší dar, 

ktorý môžeme prijať  a byť s Ním každý jeden deň v 

roku! Nikdy sa nepokazí, nepotrhá, nezovšednie. Je 

totiž večný.

Zuzana Martausová
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„Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám 

veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil 

sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je 

Kristus Pán.“  Lk 2, 10-11

Nebojte sa! Tak nám znejú prvé slová na Vianoce. 

Nebojte sa, nestrachujte sa. Zvestujem vám veľkú 

radosť.

Chcem sa ale opýtať: - Kedy ste mali naposledy 

pravú, ozajstnú a nefalšovanú radosť? Kedy ste boli 

naposledy ako vo vytržení? Možno niečo také prežívajú 

deti pri vianočnom stromčeku. Deti, aspoň tie malé, toto 

vedia. Možno im to tak trochu aj závidíme.

Pretože urobiť radosť nám dospelým - to dá zabrať. 

Akoby na nás neustále doliehala akási neviditeľná 

ťažoba. Nad radosťou, nad každou dobrou správou 

máme svoje „ale“.  Možno preto, že my dospelí máme už 

svoje skúsenosti a až príliš dobre vieme, ako veci často 

dopadnú a že život nie je stále jednoduchý.

A práve starosti o život, starosti o blížnych, starosti o 

to, čo príde, starosti nad stavom sveta - to nás zbavuje 

radosti, okráda o radosť a o schopnosť nad niečím 

žasnúť. 

Lenže nie je tá naša 

starosť spôsobená tým, že 

sme sa až príliš zabývali v 

tom, čo vidíme okolo seba? 

Že sa tento svet pre nás stal 

jedinou a určujúcou skutoč-

nosťou?  Net ráp ime  sa 

zbytočne nad niečím, čo aj 

tak nemáme tak celkom vo svojich rukách? Riadiť niečo, 

nad čím nemáme úplne kontrolu? Nechceme sa obrniť a 

zabezpečiť pred niečím, pred čím sa obrniť ani zabezpe-

čiť dosť dobre nedá?

Držať svoj život pevne v rukách. Mať veci pod 

kontrolou. To si prajeme. Lenže odvrátenou stranou 

toho je práve život, v ktorom je radosti vždy nedostatok. 

Život, v ktorom na chrbte vlečieme neviditeľnú, ale 

napriek tomu skutočnú záťaž. A potom to rovnako 

nefunguje a naše snahy zlyhávajú. A my si navyše ešte 

niekedy nakladáme aj bremená výčitiek z našich zlyhaní. 

Trápime sa tým, čo sme nezvládli.

Do tejto našej situácie, do našej poviazanosti znie: 

nebojte sa. Zahoďte svoj strach. Zvestujem vám radosť, 

ktorá bude pre všetok ľud. Radosť pre každého. Radosť, 

ktorá spája ľudí napriek rôznym bariéram, radosť, ktorú 

môže zažiť skutočne každý. Taká základná jednoduchá 

radosť z toho, že je všetko tak, ako má byť.

Toto sú Vianoce – cesta von z našej beznádeje. Je to 

správa o tom, že môžeme ten strach o seba aj o druhých 

nahradiť bázňou Božou, ktorá volá: „Sláva na výsostiach 

Bohu“, ktorá sa ide pokloniť do Betlehema. Starosti 

môžeme narušiť úžasom a radostným poznaním, že Boh 

je tu s nami, že prišiel z lásky k nám, uisťuje nás o tom, že 

o nás má záujem.

Môžeme si to predstaviť ako situáciu, ktorú poznáme 

asi všetci - keď človek vlečie ťažké bremeno, tak väčši-

nou pozerá do zeme, priamo pred seba. Aby nezakopol, 

aby to už mal čím skôr za sebou. Vianočné stretnutie s 

anjelmi je ako situácia, keď to, čo vlečieme, môžeme 

zrazu položiť, narovnať sa a zdvihnúť hlavu. Potom 

človek zrazu zistí, čo je okolo. Hneď vedľa neho stojí 

niekto, kto mu chce pomôcť, kto to s ním - s nami všetko 

chce zdieľať. Niekto, kto je nablízku.

Vďaka tejto chvíli smieme upustiť od našej dôležitosti 

a snahy poistiť si svoju budúcnosť. Môžeme si uvedomiť 

a prežiť to, že život nemá iba jeden rozmer – ten rozmer, 

ktorý sme schopní dať mu my sami. Ale že práve tam, 

kde nedosiahneme, nestačíme – tam sa môžeme 

spoľahnúť na Božiu lásku, ktorá sa rozhodla stretnúť sa s 

nami. Jednoducho môžeme svoje starosti vložiť do Jeho 

rúk.

Dnes sa vám narodil Spasiteľ. Áno, dnes. To nie je 

dátum v kalendári, ktorý označuje deň pracovného 

pokoja. Dnes – to znamená práve v tejto chvíli. Teraz. Pre 

každého človeka zovretého 

dobou i životom sa otvára 

v ý c h o d i s k o .  N ú d z o v ý 

východ. Prichádza jedinečná 

šanca – Božie zasľúbenie je 

tu prítomné a práve teraz ho 

môžeme využiť a správne sa 

rozhodnúť. Nie je určené len 

pre ľudí dobrej vôle, teda pre 

tých, čo si to zaslúžia. Ale je to veľká radosť pre všetok 

ľud – Boh v nás má totiž zaľúbenie.

Znamená to vydať sa na cestu, tak ako pastieri. A tu 

asi najviac vidíme rozmer skutočných Vianoc. Či sú 

Vianoce uzavreté, len pre nás, sviatky našej vlastnej 

pohody, ktorú si dokážeme vytvoriť my sami, a ktorá 

preto nemá dlhé trvanie a čaro Vianoc sa zase rýchlo 

rozplynie. Alebo človeka privedú k tomu, aby sa vydal na 

cestu. Naozajstné Vianoce znamenajú otvoriť sa inej, 

Božej možnosti. Božej láske, ktorá nás môže zachrániť a 

uzdraviť našu všelijako pošramotenú existenciu. 

Môžeme pocítiť, že sme milovaní, a práve ako takí 

môžeme tú lásku dávať ďalej, svojim blízkym. A ísť ešte 

ďalej – púšťať tú lásku do sveta, hojiť jeho rany, šíriť to, čo 

sme prežili s Bohom, Jeho vôľu zameranú nielen proti 

nášmu strachu, ale aj proti neľudskosti, hriechu, nespra-

vodlivosti.

(dokončenie na strane 6)
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K Vianociam
ZAMYSLENIE

„Aj pre nás, dnes, v tejto chvíli sa 

narodil Záchranca, Pomazaný, 

Mesiáš nielen v meste Dávidovom, 

ale práve tu -  pre teba aj pre mňa.“



to niečo strašné. Tak som teda prišiel za pastorom a 

povedal som mu, že ja nemám auto, nemám ako odviesť 

svoju rodinu. Navyše sme veľká rodina – 6 ľudí – a do 

obyčajného osobného auta sa nezmestíme. Náš pastor 

mal 8-miestny mikrobus a mohol by nás zobrať. On 

povedal, že máme počkať, keď budú Rusi už naozaj 

blízko a budeme cítiť, že naozaj musíme ísť, príde po nás 

a moju rodinu a zoberie nás do inej oblasti na Ukrajine, 

kde mal domček. V ten večer sme sedeli s manželkou a 

rozprávali sa, že je nejaké nezvyčajné ticho, nepočuť 

žiadne výbuchy, bol to veľmi dobrý oddych od všetkých 

tých zvukov, lebo to bolo veľmi ťažké. Ale okolo 4-5 ráno 

sme počuli obrovský výbuch, ktorý bol veľmi blízko. 

Zatriasol sa celý náš domček, vyšiel som von a všade 

som videl dym. Rakety dopadli veľmi blízko, písali sme si 

aj v našej miestnej Messenger skupine, ľudia hlásili 

zranených a zničené domy. Vtedy som vedel, že už 

naozaj musíme ísť, lebo zostať je veľmi nebezpečné. 

Volal som pastorovi, on povedal, že ešte musím počkať, 

pretože ešte nemohol odísť. Ani veľmi nechcel, lebo 

vedel, že tam musí zostať a pomáhať ostatným, pretože 

to bola jeho služba. Ale povedal mi, že z nášho zboru ide 

rodina autom a mohli by nás zobrať. Mali jedno osobné 

auto a jednu dodávku, ktorá však nebola určená pre 

pasažierov, ale na prevoz materiálov. Rozmýšľal som, čo 

mám robiť - pôjdem na západ Ukrajiny do Ivano-

Frankovská, nikoho tam nepoznám, čo tam budem 

robiť... Cítil som zodpovednosť za svoju rodinu, vtedy 

mala dcéra iba jeden a pol roka. Bolo veľmi ťažké prijať 

Povedz nám, prosím ťa, niečo o sebe a svojej 

rodine.

Naša rodina Kozačukovcov je z Ukrajiny, z Kyjevskej 

oblasti, z dedinky Piskivka. Máme 4 deti – najstaršia 

dcéra je Angelina, má 13 rokov, potom syn Denis – 12 

rokov, dcéra Milana – 5 rokov a najmladšia dcéra je 

Dominika – 2 roky. Moja manželka sa volá Ivanna – má 

35 rokov a ja som Yevgen a mám 34 rokov.

Ako dlho už bývate na Slovensku?

Na Slovensku bývame 9 mesiacov, prišli sme sem 

9.marca 2022. 

Ako ste sa sem vlastne dostali?

No, tak to je veľmi zaujímavý príbeh. Keď na Ukrajine 

24. februára začala vojna, jasné, že sme sa trochu zľakli, 

ale zároveň sme dôverovali Pánu Bohu. Neodišli sme 

hneď, ale čakali sme, čo bude ďalej, čo nám Pán Boh 

ukáže, čo máme robiť. Ja som sa modlil: „Pane, ak Ty 

chceš, aby sme odišli, daj mi to, prosím, vedieť.“ Moja 

dohoda s Pánom Bohom znela, že mi dá vedieť, že mám 

odísť a to tak, že pošle auto pred našu bránu a povedia 

nám: „Poďme, odchádzame.“ Ja vtedy budem vedieť, že 

to je od Pána Boha. Od tejto mojej modlitby prešiel asi 

týždeň. Nastala taká situácia, že keď som bol v spolo-

čenstve v nedeľu, prišiel náš pastor po službe a povedal, 

že sa musíme dohodnúť, kto a ako odchádza, pretože už 

10 km za našou dedinou prichádzajú Rusi. Každý deň 

sme už počúvali, ako padajú bomby a prelietavajú 

lietadlá. Posledných 4-5 dní sme šli večer do pivnice a 

čakali, kedy preletí nejaké lietadlo a zhodí bombu. Bolo 

Kozačukovci

Milí bratia a sestry, prinášame Vám rozhovor s Yevgenom Kozačukom, otcom veľkej rodiny, ktorá utiekla pred vojnou z 

Ukrajiny a našla nový domov v Prešove a v našom zbore. Pravidelne sa zúčastňujú väčšiny aktivít nášho zboru. Ich 

príbeh je naozaj pútavý, veď napokon, posúďte sami.

ROZHOVOR



nich rôzne tábory. Odtiaľ sa mi ozvala jedna žena – 

Zhenya Shevchenko a pýtala sa ma, aké máme plány, či 

chceme ostať na Slovensku alebo odísť do Európy. Ja 

som jej povedal, že neviem, ale potrebujeme si s mojou 

rodinou oddýchnuť od všetkých sirén a bojov, pretože to 

už bolo po 2 týždňoch neznesiteľné. Ona nám navrhla, 

že má kamarátku na Slovensku, ktorá by nám vedela 

poskytnúť byt. Ale ak by sme chceli ísť na Slovensko, 

museli by sme byť na druhý deň už o jedenástej v Ľvove. 

Tak sme začali rýchlo hľadať spoje do Ľvova, aj keď bolo 

pre mňa veľmi ťažké sústrediť sa po celej tej ceste, 

hľadaní bytu v Ivano-Frankovskej a vystrašený z celej tej 

situácie. Bol som v post- šokovom stave, lebo to bolo 

naozaj veľmi ťažké. Bolo nemožné nájsť spoj do Ľvova. 

Všetky vlaky boli vypredané, priamy spoj nebol, museli 

by sme so štyrmi deťmi veľakrát prestupovať, a to by 

bolo veľmi ťažké. Taxík bol veľmi drahý – povedali mi, že 

to bude stáť 200 eur a ja som mal v tom čase pri sebe 30 

eur. Tak som volal Zhenyu, že sa nemám ako dostať do 

Ľvova. Ona tiež nenašla spoje, ani voľné auto. Ja som jej 

povedal, že taxík je veľmi drahý, že nemám toľko peňazí. 

A ona na to, že nevadí, že peniaze má a my musíme 

odísť. Pán Boh sa o nás opäť úžasne postaral. A tak sme 

skoro ráno cestovali taxíkom do Ľvova. No cesta bola 

opäť náročná, pretože bolo veľa áut, zápchy a blokády. 

Namiesto štyroch hodín sme cestovali 6 hodín. Neviem, 

ako to dohodli, ale autobus nás počkal 2 hodiny. Keď 

sme prišli do Ľvova, ponúkli nás čajom, kávou, trošku 

sme si oddýchli, veľmi dobre nám to padlo po ceste. 

Tento transfer zabezpečovala misia Mládež pre Krista, 

oni prevážali ľudí z Ukrajiny na Slovensko. Táto cesta 

bola tiež náročná. Cestovali sme 24 hodín, pretože sme 

16 hodín stáli na hranici. Keď sme tam o ôsmej večer 

prišli, nechceli púšťať autobusy, neviem prečo. Dominika 

rozhodnutie, ale aj pastor ma povzbudzoval, že musím 

odísť hneď. Tak som nakoniec súhlasil, že teda prídu 

ráno a nás zoberú. O 6.30 ráno vošla dodávka až rovno 

do brány, otvorili sa dvere a hovoria: „Sadajte, my teraz 

odchádzame“. Hneď som si spomenul na rozhovor s 

Pánom Bohom – vedel som, že to je Božia vôľa, pretože 

Pán Boh mi to potvrdil presne takým spôsobom, akým 

som chcel. Nevedel som, kam pôjdeme, čo bude ďalej, 

vedel som iba, že ideme do Ivano-Frankovská. Kde tam 

budeme a čo bude ďalej, som netušil. Ale vedel som, že 

keď nás Pán Boh vyviedol, On nás už neopustí, ale 

povedie nás aj naďalej. Cesta bola veľmi náročná. Keďže 

dodávka nebola vykurovaná, bola tam veľká zima. Preto 

tá rodina zobrala manželku aj menšie deti do súkromné-

ho auta a svoju dcéru dali k nám do studenej dodávky. 

Išli sme v dvoch rôznych autách, manželka nevedela, čo 

ja robím, kde som, čo bude ďalej. Takto sme išli 16 hodín. 

Pán Boh dal silu to zvládnuť. Ja som sa celý čas modlil: 

„Pane, ja viem, že Ty nás teraz presne vedieš, ale 

potrebujem vedieť, čo mám robiť ďalej.“ Vedel som, že 

potrebujeme ubytovanie v Ivano-Frankovskej, nejaký 

byt na 1-2 dni, aby sme sa na chvíľu zložili a rozhodli, čo 

ďalej. Volal som na rôzne čísla dobrovoľníkov, ale všetko 

už bolo obsadené. Tak som začal hľadať v cirkvách v tom 

meste. Našiel som tam 4 zbory, a tak som všade napísal 

email s prosbou o pomoc, či by moju rodinu vedeli 

ubytovať na 1-2 noci. Všetci postupne odpísali, dali nám 

telefónne čísla na dobrovoľníkov, ktorí by nám mohli 

pomôcť nájsť byt. Jedna sestra nám potom zavolala a 

povedala, že hneď teraz ide pre nás hľadať byt. Došli 

sme tam o deviatej večer, kde prišlo po nás auto a zobrali 

nás na dohodnutý byt. Medzitým som však ešte napísal 

kamarátom z organizácie, kde som pracoval ako 

dobrovoľník pre prácu s deťmi – organizoval som pre 
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(najmladšia dcéra) mala vysoké teploty, lebo mala v 

ústach infekciu, bolo to veľmi ťažké. Ale zároveň som 

vedel, že po každej ťažkej skúške príde požehnanie od 

Hospodina. Zažili sme to už veľakrát. Prechádzali sme 

ťažkým časom a potom nám Pán Boh daroval veci, o 

ktorých sme ani nesnívali. A tak bolo aj teraz. Kamarátka 

Zhenye z Ukrajiny bola Katka Kendická. A ona mala 

kamarátku Peťu Hankovú. Oni sa už dohodli, že nás 

budú čakať. Volal som im, že odchádzame z Ľvova, 

myslel som si, že o pár hodín sme v Prešove, no nakoniec 

to bolo 24 hodín. Oni nás čakali celú noc a potom ešte 

celý deň. No keď sme konečne večer na druhý deň 

dorazili, všetko sme už mali pripravené. Teplý byt, teplú 

večeru – priniesli nám úžasnú teplú pizzu. Mal som a 

stále mám srdce plné vďačnosti za všetko, čo pre nás 

urobili a stále robia. Pripravili nám aj potraviny na celý 

týždeň, a to bol pre nás veľký zázrak. Neviem to  

vysvetliť, ale keď sme tu dorazili, spali sme 12-14 hodín 

po tej ceste. Ten príchod sem bol pre nás obrovským 

požehnaním. Ja som sa dva dni nevedel spamätať 

(doslova: nevedel som zobrať svoje myšlienky pozn. 

redakcie). Až po dvoch dňoch som si uvedomil, že už nie 

som na Ukrajine. Kendickí aj Hankoví sa o nás starali, 

chodili k nám, pomáhali nám. Aj susedia k nám chodili. 

Skrze všetkých tých ľudí k nám Pán Boh hovoril.  V 

každom jednom z nich sme videli Ježiša, ktorý nám 

prišiel povedať dobré slová. Začiatky boli samozrejme 

ťažké – iný jazyk a kultúra. Keď sme chceli bývať na 

Slovensku, museli sme ísť na políciu. Keby nám Daniel 

Hanko nepomohol vypísať a vyplniť všetky papiere, ja by 

som to nevedel, pretože som nevedel písať ani čítať v 

slovenčine. Veľmi mi pomohlo, že stál pri nás, lebo už 

som nemusel rozmýšľať, kam musím ísť, čo musím 

vybaviť. Potom sme prišli do cirkevného zboru, kde sme 

opäť stretli prívetivých ľudí, ktorí sa k nám prihovorili, 

opýtali sa, čo potrebujeme, ako nám môžu pomôcť. Z 

rôznych strán začala prichádzať pomoc – dostali sme 

oblečenie pre deti, potraviny, peniaze. Pre nás to bolo 

ohromujúce a ja viem, že to jedine Pán Boh pripravil tých 

ľudí a otvoril im srdcia. Ja som hneď vravel Danielovi, že 

ja by som chcel pracovať, zarobiť si vlastnými rukami, že 

nechcem peniaze iba tak za nič, aby mi ľudia dávali a ja 

nebudem robiť nič. A tak som v cirkevnom zbore stretol 

Mareka Baču, ktorý mi ponúkol prácu. Ja som stavbár, on 

pracuje v podobnom odvetví, a tak som začal u neho 

pracovať, zachytil som niektoré slovíčka a frázy v 

slovenčine, a tak som sa začal pomaly učiť jazyk. 

Chválim Pána Boha za to, že pre nás všetko pripravil – aj 

bývanie, aj prácu, aj zbor, ľudí, ktorým môžem zavolať a 

ktorí mi pomôžu, keď to potrebujem.

Do ktorých aktivít v našom zbore sa zapájate?

My chodíme samozrejme v nedeľu do kostola. Keď je 

každú prvú nedeľu v mesiaci stretnutie rodín, tak 

chodievame tam. Staršia dcéra a syn navštevujú mládež 

a spoločne máme skupinku s viacerými rodinami z 

(dokončenie zo strany 3)

Božia nádej sa pred pastiermi zjavila ako novonaro-

dené dieťa. Stelesnený nový začiatok. Nový začiatok pre 

všetkých, ktorí to už vzdali. Nový začiatok pre všetkých, 

ktorí by sa chceli uzavrieť do seba a na všetko sa 

vykašľať. Nový začiatok pre všetkých ľuďmi sklamaných 

či unavených vo viere. Nový začiatok, ktorý tu je znova 

nielen rok čo rok, ale práve v tej chvíli, keď uveríme tomu 

Božiemu - dnes, pre vás, kvôli vám, z lásky k vám sa 

narodil. Božia nádej je ako novonarodené dieťa. Teda 

tiež krehká ako dieťa. Vidieť v bezbrannom dieťati 

záchranu je odvážne. Ale je to blahodarná odvaha, ktorá 

si trúfne vidieť Spasiteľa v dieťati. Ktorá mávne rukou 

nad silou, bohatstvom a sľubmi všetkých ľudských 

samozvaných spasiteľov a namiesto toho uverí Bohu, 

ktorý nás premieňa svojou bezbrannosťou Dieťaťa tým, 

že nám chce byť nablízku.

Vianoce nemusia byť iba zážitkom na pár dní, či 

chvíľou ilúzií. Stačí, keď toto všetko zachováme v mysli, 

tak ako Ježišova matka Mária. Aj pre nás, dnes, v tejto 

chvíli sa narodil Záchranca, Pomazaný, Mesiáš nielen v 

meste Dávidovom, ale práve tu -  pre teba aj pre mňa. 

Lenka Wagnerová, 

námestná farárka na kaplánskom mieste

nášho zboru. Ja taktiež chodím na mužskú skupinku 

Muži mužom a manželka naopak na ženskú – Ženy 

ženám. Snažíme sa zapájať do zborových aktivít, taktiež 

sme boli minulú sobotu v Cirkvi bratskej, kde boli 

modlitby za Ukrajinu. Tam som si uvedomil, že ľudia 

majú nenávisť v srdci voči Rusom, ale ja verím, že Pán 

Boh miluje všetkých ľudí, nenávidí zlé skutky, ale On 

stvoril každého človeka a každého chce zachrániť, 

pretože On zomrel na kríži za všetkých. Nenávisť nás 

ruší, nedá nám pokoj a nedá nám silu na dobrý život, 

nemôžeme žiť plnohodnotný život pre Pána Boha. 

Musíme sa modliť, postiť a dať to do rúk Pána Ježiša a On 

to urovná.

Aká je Tvoja obľúbená pasáž/verš z Biblie? 

„U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“ 

To je môj obľúbený verš, ale aj realita, ktorú som zažil 

veľakrát vo svojom živote. On je najsilnejší, On je 

najmocnejší. My si ani v myšlienkach predstaviť nevie-

me, čo On pre nás pripravil. My máme nejaké plány, ale 

On má iné, ešte lepšie. Dá nám ešte viac, než po čom 

túžime.

Aké ďalšie zázraky, ktoré sú pre ľudský rozum 

nepochopiteľné, zažil Yevgen vo svojom živote, Vám 

prinesieme v ďalšom čísle nášho časopisu.

Zuzana Martausová

PATMOS 04-202206



Pr iebeh evanje l ických SB sa „toč í“  okolo 

ukrižovaného a vzkrieseného Pána Ježiša Krista, preto 

nechodíme do kostola (do budovy), ale do spoločenstva 

so svojím Spasiteľom a Pánom, ktorý sa nami stretáva v 

Božom slove a sviatostiach. Služby Božie sú aj 

spoločenstvom s bratmi a sestrami vo viere. To, čo má  

poriadok Služieb Božích zdôrazniť, je vedomie, že na 

Službách Božích stojím pred Pánom Bohom nielen ako 

jedinec, pestujúci si vlastnú  zbožnosť, ale som súčasťou 

veriaceho spoločenstva. 

Nie je zákonom, ale užitočným zvykom, že evanjelik 

pri vstupe do bohoslužobného priestoru predtým než si 

sadne, postojí v tichej modlitbe. Pritom sa môže aj 

prežehnať znakom kríža na čele. Tým si pripomenie, že je 

pokrstený a v kostole sa nachádza nie iba ako privátna 

osoba. Je súčasťou Kristovho tela – cirkvi, ktorá je jeho 

duchovnou rodinou, zázemím istoty i priestorom pre 

rast vo viere a službe. Viera jednotlivca je formovaná 

vierou spoločenstva – navonok vyjadrená v Službách 

Božích. Všetko toto sa deje v liturgickom rámci, kde je 

zreteľná základná niť Služieb Božích. Hneď na ich úvod 

prosím o odpustenie svojich hriechov (pieseň Kyrie, 

alebo Konfiteor). Potom túžim oslavovať Pána Boha 

očistený od hriechov, ktoré si nesiem z predošlých dní. 

Radosť z toho, že mi  Pán Boh odpustil viny, vyjadrujem 

anjelským chválospevom Sláva na výsostiach Bohu 

(Glória). Pripomínam si tak, že najväčšou Božou slávou 

je Jeho milosť, ktorú nám dal vo svojom Synovi. Potom 

komunikujem s Pánom Bohom cez modlitbu a On 

komunikuje so mnou cez čítanie biblických textov. 

Odpovedám na ne vyznaním viery (Krédo), ktorá je 

znamením jednoty cirkvi ponad hranice priestoru a času. 

Dnešná forma  Viery všeobecnej kresťanskej pochádza 

z 5. storočia. V kréde si znovu  pripomínam, kto je Boh a 

čo urobil pre mňa, so zvláštnym dôrazom na osobu a 

dielo Ježiša Krista. 

Po stretnutí sa s Pánom Ježišom v Božom slove túžim 

aj po osobnom stretnutí s Ním vo Večeri Pánovej. 

Spevom  Svätý, svätý, svätý (Sanctus) sa môžem na 

chvíľu pripojiť k spevu vôkol Božieho trónu a oslavovať 

Pána  Boha spolu „so všetkými anjelmi a svätými“.  

Veľký a svätý Boh sa stal v Kristovi  pre mňa  Baránkom 

Božím (Agnus Dei), ktorý sníma hriech sveta, zmilúva sa 

nado mnou (nad nami) a daruje mi (nám) svoj pokoj. Toto 

sú prvky liturgie uchovávané od najstarších čias: Kyrie, 

Glória, Krédo, Sanctus, Agnus Dei. Tých sa cirkev 

nevzdáva. Výzvou však je ako ich stvárniť po stránke 

liturgickej aj hudobnej, aby boli zrozumiteľné pre 

všetkých. 

Martin Luther zdôrazňoval, že Služby Božie majú byť 

prispôsobené mládeži a prostým ľuďom a že ich 

poriadky majú slúžiť k podporovaniu viery a lásky, a 

nie v neprospech viery. Cieľom služieb Božích, teda aj 

liturgie, je napomáhať rastu viery a lásky v Pána Ježiša 

Krista, porozumeniu Jeho evanjelia. Liturgia a viera 

nemajú byť stavané proti sebe. Sú dielom toho istého 

Ducha, sú časťami toho istého dedičstva. Každé 

podujatie má svoju formu.  Možno sa dá žiť v 

improvizáciách a vytvárať nové rituály pre každé Služby 

Božie ,  avšak možnost i  sa  r ýchlo  vyčerpajú .  

Improvizácia spravidla obsahuje mnoho ľudských slov a 

menej Božieho slova.  

Všetky tieto dôrazy nám pripomínajú, že pri 

liturgickom prejave je dôležité nadväzovať na historickú 

štruktúru Služieb Božích, ale zároveň sa snažiť vytvárať 

poriadok Služieb Božích relevantný pre dnešného 

človeka. Neznamená to, že sa zriekame evanjelia, či 

tradície cirkvi, ale snažíme sa zrozumiteľne komunikovať 

evanjelium a tiež jednotlivé prvky liturgie prednášať 

súčasným jazykom. Súčasťou tohto procesu je aj 

zapájanie neordinovaných členov cirkevného zboru do 

poriadku Služieb Božích. Služby Božie by v žiadnom 

prípade nemali byť „koncertom“ jedného človeka. To, že 

niekto prečíta biblický text, Pašie, či modlitbu, povie 

svedectvo zo svojho života viery, prednesie báseň, 

alebo v rámci Služieb Božích zaspieva mládež, deti, či 

spevokol, by sme mali brať ako niečo úplne normálne a 

prirodzené, nemalo by nás to vyrušovať. Mali by sme sa 

z toho tešiť a žehnať tým, ktorí sú ochotní aj takto nám 

všetkým poslúžiť. Zapojenie neordinovaných do Služieb 

Božích nie je neevanjelické, či neluteránske. Pamätajme 

na to, že tradicionalizmus je mŕtva viera živých, ale 

tradícia je živá viery mŕtvych. Dajme si pozor, aby sme v 

cirkvi nepestovali mŕtvy tradicionalizmus, ale aby sme 

niesli tradíciu predkov cez našu živú veru a jej prejavy aj 

na Službách Božích. Veľmi si prajem, aby Služby Božie v 

našom zbore boli radostným spoločenstvom, v ktorom 

vyjadrujeme našu vieru a nadovšetko, aby bolo na nich 

zrozumiteľne zvestované evanjelium Pána Ježiša Krista. 

Martin Chalupka, 

zborový farár - senior

Služby Božie 

včera a dnes (záver)

CIRKEV
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plakali, bolo to ťažké prežívanie.

Bojoval vo vojne Váš otec? 

Môj otec nie. Môj muž bol za vojaka, ale nebojoval. To 

len Nemci išli do Ruska. 

Išli aj cez Kokošovce? 

Išli cez Žehňu. Keď išli smerom tam, tak išli s radosťo-

u, ale späť ich išlo veľmi málo, keďže prehrávali vojnu. 

Pán Boh tam dal veľa sily a pokoja.  Ľudia sa mali radšej, 

pomáhali si, kvôli tej vojne. 

Spomínate si aj na nejaký radostný zážitok? 

Pamätám si, že som bola šťastná, lebo sa moje deti 

dobre učili v škole. Snažili sme sa spolu s mužom, aby si 

žili lepšie ako my. Taktiež bolo radostné, keď sa vydávali. 

Dobre sa žilo, mám radosť zo svojho života, že môžem 

spomínať na všetko, čím som si prešla. 

Máte tri dcéry, však? 

Áno, ony rady sú spolu, nažívajú v láske. Teraz keď 

som mala oslavy, tak si pomáhali navzájom. Ďakujem 

Pánu Bohu za nich, že stoja vždy pri mne. Každý deň s 

nimi prežívam v pokoji a v radosti. 

Pomáha Vám aj viera? 

Pomáha a som rada, že Pán Boh mi tak všetky moje 

priestupky odpustil. Verím tomu, že Pán Ježiš zomrel aj 

za mňa, mám takú istotu, že mi zmenil môj život. 

Ďakujem Mu za všetku pomoc, že mi dal prežiť tie roky v 

pokoji. 

Ako Vám dopadli oslavy? Prišlo veľa ľudí? 

Moje oslavy trvali 4 dni. Ako prví prišli páni farári, 

prislúžili nám Večeru Pánovu, potom bola naša mládež, 

moje vnúčatká, celá rodina, taktiež susedia, známi. 

Veľmi dobre mi padlo, že prišli, že si na mňa spomenuli v 

mojej starobe. Ďakujem Pánu Bohu za tú moju starobu, 

že mi dáva rozum ešte, vďaka mu za všetko, za vnúčatá. 

Keď sa obzriete späť, na svoje detstvo, nežili ste v 

meste, ale na dedine. Bolo tam veľa práce?

Mala som ešte len 9-10 rokov a už som musela 

chodiť kravy pásť – tie, ktoré sa nedávali obecnému 

pastierovi na pašu. Rodičia prišli do školy, priniesli kúsok 

tvarohu alebo vajíčka a vypýtali ma na dva dni, aby som 

mohla doma pomáhať. Keď si na to teraz tak spomínam, 

to bolo trápenie. Teraz si všetci žijú ako „páni“. Dobre, že 

ste sa vyučili, že ste chodili do školy, že sa rodičia o Vás 

postarali, že sa Vám lepšie žije. Lebo moja mama mi 

vždy hovorievala: „Nebudú sa moje deti tak trápiť ako ja 

s ocom, že budú musieť tvrdo pracovať, ale musia sa 

učiť.“ A dobre, že tak urobili. Mali pravdu. Akúkoľvek 

robotu máš, musíš ju vždy tak urobiť, aby bola urobená 

dobre. A to platí v každej robote až dodnes. Ale je to o to 

ľahšie, že už nechodíme po daždi, po zime a ráno si 

môžeme pospať.

100 rokov to je celkom dlhá doba. Načo si spomína-

te najviac? 

Na vojnu, keď išli vojaci. Spomínam si, že všetci 

Ďakujem za 
prežité roky!

V novembri oslávila členka nášho zboru pani Anna Železníková nádherné jubileum 100 rokov. Nie je nič krajšie a 

hodnotnejšie ako spomienky ľudí, ktorí si v živote už niečo prežili. Práve preto Vám ponúkame pár krásnych odpovedí 

na naše otázky.

ROZHOVOR



Čítate si Bibliu, spievate si? 

Každé ráno, keď vstávam, tak sa pomodlím, aj si 

zaspievam. „Keď zasvitnú ranné zore, Tebe spieva zem i 

more, všetko živé vzdáva chválu, Tebe Pane, veľký 

Kráľu.“ Ďakujem tak Pánu Bohu za to, že mi ešte dáva 

silu, že ma zobudil do nového dňa a prosím ho, že by mi 

dal prežiť, keď má so mnou ešte pripravený plán. 

Pozeráte niekedy Služby Božie z nášho kostola cez 

počítač?

Áno, samozrejme, pozerám cez počítač. 

A ako sa Vám vysielanie páči?

Je to dobré, len keby bolo trochu vidno ľudí, ktorí tam 

sedia, bolo by to krajšie a slávnostnejšie.

A čo myslíte, za 100 rokov sa zmenil svet k lepšie-

mu alebo horšiemu? 

Zmenil sa k dobrému, teraz sa ľahšie žije. V minulosti 

sa muselo veľa robiť, ráno vstávať, ale ľudia boli lepší. 

Teraz sa každý zavrie sám do svojej izby a nezaujíma sa 

o druhých, či netreba niekomu niečo pomôcť. 

Keby ste mali niečo odkázať mladým ľuďom, čo by 

to bolo? 

Majte sa všetci radi, vážte si jeden druhého a pomá-

hajte si navzájom. Pamätajte, že nie len na tomto svete 

ste, ale že musíme stáť raz aj pred Pánom Bohom. Pokiaľ 

je človek mladý, tak si to tak neuvedomuje ako starší 

ľudia.  

A aké máte ešte plány do budúcna ?

Ja mám len také plány, že by mi Pán Boh každý deň 

silu dával, aby mi pomáhal a ponechal rozum, aby som v 

pokoji mohla dokonať svoje dni života. Vyprosujem od 

Pána Boha, aby mi dal dokonať život v Jeho rukách a 

previedol ma do večnej radosti, kde sa musí každý 

postaviť. Telo musí ísť do zeme, odkiaľ je vzaté, ale duša 

späť k Bohu. Ja verím, že Pán Boh dal na tento svet 

človeka a ho nezavrhne. Každému pomáha, aby prežil 

svoje dni v pokoji.

Za rozhovor ďakuje milovaný vnuk

V mene predsedníctva zboru prajeme pani Železní-

kovej ešte mnoho šťastných dní prežitých v pokoji, v 

radosti a v plnej sile tak, ako si to praje!

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 

100 rokov sestry Anny ŽELEZNÍKOVEJ

Život je cesta plná krokov.

Raz rýchlych a raz pomalých.

Niekedy kráčame ňou osamelí,

     a inokedy láskou objatí.

Život je cesta plná rokov.

Niekedy málo ich je, 

     občas trochu viac.

A často povieme – tak akurát.

Dnes ďakujeme za tie Vaše.

Od Pána zatiaľ dostali ste 

     krásnych sto!

To nezažije ľudí mnoho.

A pritom pekne obsadený

     dal Vám aj rodinný stôl.

Tri dcéry požehnal,

     štyri vnúčatá a ku nim - ďalšie ešte.

Ste mamka – babka  veľmi bohatá.

Hoc chýba Vám už dlho manžel

     a dcéram otec, dedko vnúčatám.

Lež hlavné je, čo nechýba...

To Vaša viera v Boha je

     a pevná nádej, mocná láska.

Tri piliere a na nich život postavený.

Nech stavba tá Vám trvá ešte,

      nech nezrúti sa, kým tu budete.

To prajeme Vám všetci 

     dnes tu zhromaždení.

Nech pri zdraví si, i keď v slabosti,

     užijete veľa-preveľa 

     lásky, šťastia a radosti!

Oľga Adamkovičová - Semková 
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25. november je Svetovým dňom odstránenia násilia 

páchaného na ženách. Ďalších šestnásť dní prebiehajú 

vo svete rôzne akcie, ktoré sú vyjadrením podpory a 

vysielaným signálom pre všetky ženy, ktoré potrebujú 

radu a pomocnú ruku v ťažkej životnej situácii. Proti 

násiliu na ženách sa musíme postaviť všetci. Ženy aj 

muži. Všetci sme pozvaní k tomu, aby sme povedali „nie“ 

násiliu v spoločnosti, ale aj násiliu v rodinách. 

Spoločenstvo evanjelických žien a Vnútromisijný 

výbor Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na 

Slovensku sa rozhodli otvoriť túto špecifickú a ťažkú 

tému aj na pôde nášho seniorátu. Cieľom bolo ukázať, že 

aj v našej cirkvi môžu ženy nájsť pochopenie a prijatie, 

ale aj odbornú pomoc. Stretli sme sa v sobotu 3. 12. 

2022 v zborovej sieni CZ Prešov a prednáškou nám 

poslúžila Katarína Pončáková z Prešova spolu so svojou 

mamou Janou Lelákovou. Katarína Pončáková je 

psychologička, ktorá sa venuje manželskému 

poradenstvu a jej mama pracuje v občianskom združení 

MyMamy. Je to nezisková organizácia v Prešove, ktorá 

pôsobí v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich 

deťom.

Násilie páchané na ženách má rôzne formy. Ženy 

zažívajú fyzické násilie, psychické násilie, ale tiež aj 

sociálne alebo ekonomické násilie. Život v takomto 

vzťahu je pre ženy veľmi ťažký a traumatizujúci. 

Následky domáceho násilia si nesú aj deti, ktoré sú 

súčasťou rodiny. Ženy aj deti často trpia depresiami, 

fyzickými chorobami, skresleným vnímaním reality a 

neschopnosťou sústrediť sa na povinnosti a úlohy. Aj 

napriek tomu ženy v tomto vzťahu naďalej ostávajú a 

trpia. Často zažívajú pocity hanby, nepochopenia, 

zlyhania, menejcennosti, viny, a preto radšej mlčia. Je 

veľmi dôležité, aby sme v našich spoločenstvách boli 

vnímaví a všímaví k sebe navzájom a vedeli pomôcť, keď 

je to potrebné. Nie je správne mlčať a tváriť sa, že nás sa 

to netýka. Pán Boh nás pozýva k pomoci svojim blížnym.

Pomerne často sa stretávame s názorom, že to, čo sa 

deje v iných rodinách, nie je naša vec. Možno 

premýšľame, či je správne zasahovať do domácich 

záležitostí iných rodín.  Často ani nevieme ako sa 

rozprávať so ženou, ktorá zažíva doma násilie. To, čo 

môžeme urobiť, je vyjadriť jej podporu, súcit a 

spolupatričnosť. Vypočuť si ju, keď sa nám zdôverí a 

nerozširovať ďalej citlivé informácie, ktoré sme sa 

dozvedeli. Dôležité je ukázať trpiacej žene, že existujú 

ľudia, ktorí jej dokážu pomôcť vo všetkých smeroch.

Sestra farárka z CZ Pozdišovce Denisa Kuruc 

Vargová nám na základe Božieho Slova vysvetlila, že 

Pán Boh nechce, aby ženy znášali násilie vo svojej 

rodine. V Božích očiach má žena hodnotu, je Božím 

dieťaťom, ktoré Boh miluje a ochraňuje. Je dôležité, aby 

sme takto zraneným ženám priniesli zvesť o Božej láske, 

milosti a o Božom prijatí a odpustení. Každá žena a 

každé dieťa by malo žiť v rodine bez ponižovania, 

urážania a strachu.  Rodičia vo svojich rodinách formujú 

dieťa viac, než čokoľvek iné na tomto svete. Ak rodina 

zlyhá, ak mama a otec nevytvoria bezpečné prostredie 

pre dieťa, ono si nesie následky po celý život. Často 

samo skončí vo vzťahu podobnom, aký zažilo pri svojich 

rodičoch. Pán Boh nám dal veľkú zodpovednosť pri 

vedení našich detí. Našou najväčšou úlohou je privádzať 

deti k Nemu a ukázať im v živote Jeho lásku.

Prežili sme požehnané popoludnie, aj napriek téme, 

ktorá je ťaživá a neradostná. To, že aj na pôde cirkvi je 

dôležité rozprávať o násilí, nám povedali aj sestry, ktoré 

sa podelili s osobným svedectvom zo svojho života. 

Ďakujeme im za ich odvahu, je to výzva pre nás, aby sme 

na nich nezabúdali vo svojich modlitbách. 

Ďakujeme všetkým ochotným sestrám z nášho 

cirkevného zboru, ktoré pripravili pohostenie. Po 

skončení oficiálnej časti stretnutia sme vďaka nim mohli 

pokračovať v rozhovoroch a v zdieľaní pri „prestretom 

stole“.

Mária Chalupková

Násilie páchané na ženách a jeho vplyv 

na život rodín - Seniorátne stretnutie žien 

Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

SPOLOČNOSŤ
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Keď sa povie dobrovoľníctvo, predstavíme si možno ľudí, 

ktorí 22. apríla na Deň zeme zbierajú odpad z prírody. 

Alebo firemné akcie, kedy sa zamestnanci jednej firmy 

podujmú namaľovať zanedbané lavičky, ploty či detské 

ihriská. Tieto aktivity sú pekné, okrem iného aj preto, že 

spájajú rôznych ľudí, ktorí bez nároku na odmenu venujú 

svoj čas pre dobro iných ľudí. 

Dobrovoľníctvo je ale aj činnosť, pri ktorej si ani 

neuvedomujeme, že je to dobrovoľníctvo. Keď som v 16 

– 17 rokoch začala pomáhať v jednej neziskovke, 

netušila som, že “dobrovoľníčim”. Pomáhala som v 

kancelárii s administratívou, na infostánkoch pri 

prezentácii činnosti organizácie. Cez víkendy sme 

chodili pozorovať a monitorovať vtáctvo alebo čistiť a 

upravovať podmienky na hniezdenie vzácnych druhov 

vtákov. Boli to pekné časy, keď som robila, čo ma baví a 

zároveň som pomáhala, v čom bolo treba. Urobiť prvý 

krok ale nebolo jednoduché. Trvalo mi pár týždňov, kým 

som sa odhodlala zaklopať na dvere kancelárie. Bol to 

krok do neznáma, k neznámym ľuďom, pre introverta nie 

veľmi povzbudzujúci pocit. Ale stálo to za to. Prinieslo mi 

to nekonečné množstvo možností na realizáciu nových 

vzťahov, z ktorých niektoré trvajú dodnes, ale tiež dobrý 

pocit, že svojou troškou môžem pomôcť iným. 

Odvtedy uplynulo už veľa rokov, ale stále, kdekoľvek 

som, sa nájde potreba, ktorú môžem naplniť, alebo ľudia, 

ktorým môžem pomôcť, ak sa trochu zastavím, 

spomalím, utíšim a poobzerám okolo. Či už je to stará 

pani, ktorá potrebuje pomôcť s nákupmi alebo ísť k 

lekárovi, či starký v domove dôchodcov, ktorého môžem 

navštíviť a venovať mu svoj čas v rozhovore. Môžem sa 

venovať tým, ktorí nevedia zapadnúť do bežnej 

komunity a potrebujú trochu iný citlivejší prístup, aby sa 

zapojili do spoločenstva. Môžem ale pomôcť aj prakticky 

svojimi zručnosťami organizáciám, ktoré svoju činnosť 

zamer iava jú  na  dobré  vec i .  To to  všetko  j e 

dobrovoľníctvo, i keď tomu nemusíme dať túto nálepku. 

Je to jednoducho služba iným a napĺňanie toho, čo 

hovorí aj Biblia: „Miluj blížneho ako seba samého.“ 

Aj nám v Relevante pomáha veľa ľudí prakticky tým, 

čo vie.  Či  už pomocou s technikou,  webom, 

účtovníctvom, praktickou pomocou pri sprevádzkovaní 

kuchyne či kaviarne. Nájdu sa aj ľudia, ktorí venujú svoj 

čas dievčatám v Hniezde, ale aj osamelým seniorom. 

Všetkým týmto ľuďom chceme povedať úprimné 

ĎAKUJEME. Bez týchto ľudí by sme neboli. Vznikli sme 

vďaka ochotným ľuďom a zároveň na podporu takýchto 

ľudí. Po 16 rokoch fungovania sme radi, že sa takíto ľudia 

stále nájdu. Hlavne kvôli tomu, že dnes je tých 

príležitostí ako sa realizovať, ale aj ako si zarobiť oveľa 

viac. O to viac si vážime, keď sa nájde niekto, kto sa nám 

rozhodne pomáhať nezištne. A keďže sme sami v 

mnohom dobrovoľníci, tak veľmi dobre rozumieme aj 

tomu, že niekedy treba tým, ktorí sa o niečo snažia, 

pomôcť materiálne, finančne, radou, či venovaním 

nášho času.  A hlavne o tom je zriadenie a aj súčasné 

fungovanie klubovne Puzzle a teraz už aj kuchyne, ktorá 

sa denne využíva na prípravu obedov pre ľudí z Ukrajiny, 

podpora KECY tábora či požičiavanie „modrej dodávky“ 

pre tých, ktorí sa snažia nezištne slúžiť.

A o tom bolo aj oceňovanie Srdce na dlani, ktoré sa 

uskutočnilo 5. decembra na Deň dobrovoľníctva v Starej 

budove Divadla Jonáša Záborského. Boli sme ocenení v 

kategórii Podpora dobrovoľníctva na ktorú nás 

nominovalo mesto Prešov. Veľmi si to vážime a tešíme 

sa, že tým môžeme napĺňať aj jeden z dôvodov, prečo 

Relevant vznikol a to, aby boli kresťania relevantní aj pre 

okolitý svet a nielen sami pre seba. Vážime si aj to, že 

rozhodovacia komisia navrhla Relevant ,  aby 

reprezentoval náš kraj aj na národnej úrovni – čo 

znamená aspoň to, že môžeme o našej snahe pomáhať 

iným porozprávať aj pani prezidentke. 

Ďakujeme za Vašu dlhoročnú podporu, ale aj tým, 

ktorí pomáhajú iným so srdcom a nezištne, lebo aj toto 

ocenenie patrí hlavne im – má to zmysel.

Prajeme požehnané vianočné sviatky.

 Za tím Relevant n.o. 

Andrea Jakubčinová a Marek Ilenin

Aj takto môžeme byť relevantní?
RELEVANT N.O.
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Milé sestry a bratia, uplynulo 6 rokov, odkedy sa 

dozorcom nášho zboru stal brat Miro Čurlík. V tejto 

službe verne stál celých 16 rokov – najprv ako námestný 

dozorca, neskôr ako dozorca nášho zboru. Pevne stál po 

boku bratov farárov, pomáhal a slúžil. Zároveň bol 

pravidelným prispievateľom aj v našom časopise. Ako 

odznelo pri poďakovaní na službách Božích, len on sám 

a jeho rodina vedia, koľko času si táto služba vzala za 

obeť.  Čas, ktorý mohol tráviť s rodinou, prípadne na 

svojej obľúbenej turistike, venoval cirkevným veciam. Za 

to nám všetkým členom zboru neostáva nič iné, iba 

povedať jedno veľké ĎAKUJEME! Pán Boh videl jeho 

obetavú službu, a tak veríme, že mu ju odplatí a požehná 

ho v jeho ďalšom živote. Nech je požehnaním v tých 

pozíciách, ktoré aj naďalej zastáva!

„Zachovaj svoju priazeň tým, čo Ťa poznajú, a svoju 

spravodlivosť ľuďom úprimného srdca.“ Žalm 36,11

A my bratia a sestry, modlime sa za nového dozorcu v 

našom zbore. Nech Pán Boh povolá toho pravého 

služobníka na toto dôležité miesto!

Redakcia Patmosu

Poďakovanie  

M. Čurlíkovi

ZBOR

Téma Závislosť rodičov na deťoch prilákala na 

evanjelickú faru v Prešove mnoho mamičiek. Práve jej 

mierne provokatívny názov vzbudil v mnohých 

zvedavosť. Mám tento problém aj ja? Sestra Anna  

Gálová bravúrne zvládla citlivú tému a určite to nebolo 

len vďaka jej vzdelaniu. V téme bolo zjavné Božie 

vedenie. Hneď na začiatku nás vyzvala, aby sme to, čo sa 

dozvieme použili skôr pre seba, ako na skúmanie iných.

V úvode sme počuli o typoch mám, ktoré sú závislé 

na svojich deťoch. Niekedy sa nájdeme v mame-

helikoptére, ktorá sa snaží mať pod kontrolou každý 

jeden aspekt života svojho dieťaťa a ani si neuvedomí, že 

to dieťa už dospelo a je schopné sa aj samo správne 

rozhodovať. Niekedy sme ako mamy, ktoré by svoje deti 

najradšej zabalili do bublinkovej fólie, aby sa im nič 

nestalo a niekedy sa podobáme na snežné pluhy, ktoré 

sa snažia preraziť cestu svojim deťom a urobiť im život 

čo najjednoduchší. Dieťa je obrovským darom, 

požehnaním a milosťou od Pána Boha, ale nesmie od 

jeho šťastia závisieť to naše. Popri poslaní byť mamou 

nesmieme zabúdať ani na to, že sme aj manželky a tiež 

máme aj svoju vlastnú osobnosť, záujmy a túžby.

Môžeme sa modliť za múdrosť vo výchove, aby sme 

nechali deťom dosť priestoru na ich rozvoj, zároveň mali 

v nás istotu a vytvorili si bezpečnú väzbu a vedeli, že 

sme tu pre nich, keď nás potrebujú. Môžeme sa snažiť 

byť čo najlepším správcom toho, čo nám bolo zverené, 

nech môže v nich rásť to, čo Pán Boh do nich vložil a aby 

rástli na Jeho slávu. Ako kresťania máme možnosť zveriť 

svoje deti, ich budúcnosť a starosti o nich do tých 

najlepších – do Božích rúk. Okrem mnohých podnetov, 

ktoré boli aj dobrou témou na našom Mamiklube sme si z 

tohto stretnutia odniesli aj užitočné knižné tipy.

Sme vďačné aj oteckom, ktorí boli takí odvážni a vzali 

si na dve hodiny na starosť deti, aby mamky mohli 

načerpať. Súčasťou stretnutia boli aj chvály a 

občerstvenie, za ktoré sme taktiež vďačné. 

Bol to skvele a zmysluplne strávený podvečer. 

Valéria Jenčúráková

Seniorátne stretnutie 

mamičiek

CIRKEV
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Kronika | Október 2022 - november 2022

POKRSTENÍ

Niko Glankovič - 20. august

Anna Polohová - 8. október

Natan Benetin - 8. október

Hana Verčimáková - 9. október

Ján Matajzík - 15. október

Tamara Petrušová - 22. október

Kristián Socha - 23. október

Adela Gumanová - 5. november

Juliana Michalovová - 19. november

SOBÁŠENÍ

Miroslav Cina a Lucia Matuščáková - 22. október

Lukáš Ivanecký a Eva Kancírová - 22. október

Ľubomír Ivanko Macej a Marianna Lenčáková - 5. nov.

Milan Guľas a Viktória Bosáková - 26. november

ZOSNULÍ

Andrej Krivák, 78 r. - 7. október

Vladimír Bocko, 81 r. - 13. október

Anna Capová r. Beňová, 79 r. - 23. október

Emília Kubincová r. Durišová, 90 r. - 23. október

Kamil Kolesár, 26 r. - 25. október

Ján Štefanko, 80 r. - 26. október

Dušan Majerník, 70 r. - 11. november

Mária Vojtašková r. Klimová, 94 r. - 13. november

Zuzana Humeníková r. Gregorová, 57 r. - 15. nov.

František Šťastný, 87 r. - 16. november

OSLÁVENCI

50 r. Martin Ištván

Ako ste už iste viacerí zachytili, presbyterstvo nášho 

zboru prijalo uznesenie, ktorým schválilo dočasnú 

zmenu v konaní Služieb Božích. Je to zmena do 

výročného konventu, ktorý rozhodne, či budeme v 

tomto modeli pokračovať. Na základe uznesenia 

presbyterstva sú v 1. nedeľu v mesiaci Služby Božie s 

požehnaním detí v kostole o 9.00  a poslednú nedeľu v 

mesiaci sa Služby Božie o 11.00 konajú na fare. Prečo 

táto zmena? Prečo presun Služieb Božích na faru? V 

žiadnom prípade nejde o delenie nášho spoločenstva, 

pretože v poslednú nedeľu v mesiaci sa tak či tak konali 

dvoje Služieb Božích (o 9.00 a 11.00). Zmenilo sa len 

miesto konania Služieb Božích a to z viacerých dôvodov. 

Jednak preto, že priestory fary nám ponúkajú možnosť 

mať širšie spoločenstvo pri Božom Slove, a to pri 

rozhovoroch, káve a drobnom občerstvení v príjemnom 

prostredí. Priestory fary sú takisto misijne otvorenejšie a 

ponúkajú nám širšie možnosti na pozývanie ľudí, ktorí by 

do priestoru chrámu neprišli. Služby Božie sú rodinného 

charakteru a ich poriadok je dôkladne pripravovaný 

podľa poriadku mládežníckych Služieb Božích, ktorý bol 

schválený Synodou a je v našej chrámovej Agende.

Tento model stretávania sa nie je v našom zbore 

úplnou novinkou, pretože viacerí z vás si iste spomínajú 

na misijné večierky, ktoré sa konali jednu nedeľu v 

mesiaci namiesto večerných Služieb Božích. Ešte v 

dávnejšej minulosti sa v zimnom období večerné Služby 

Božie takisto konali na fare. Veríme, že tento spôsob 

fungovania náš zbor nerozdelí. Služby Božie na fare nie 

sú len pre mladých, takisto ako Služby Božie v kostole 

nie sú len pre starších. Na Služby Božie na faru je 

pozvaný každý člen nášho zboru, tak ako každý z nás 

bez rozdielu veku je pozvaný aj do spoločenstva v 

chráme. 

Verím, že budeme využívať všetky možnosti na 

stretnutia, ktoré nám náš cirkevný zbor ponúka, aby sme 

budovali naše spoločenstvo ako jednu veľkú duchovnú 

rodinu veriacich v Pána Ježiša.

Martin Chalupka, zborový farár - senior

Služby Božie na fare

ZBOR
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Z Božej milosti sa nám otvára ďalší rok života. Pán Boh 

nám predĺžil čas na tejto zemi. Nie je to samozrejmosť... 

Nevieme, ktorý rok bude naším posledným. Preto by 

sme si hneď na samom začiatku mali uvedomiť, že každý 

deň je prejavom Božej dôvery, že nám daný čas správne 

využijeme. Verím, že aj my sami túžime po tom, aby sme 

ho múdro a správne prežili, aby sme z toho mali radosť a 

priniesli požehnanie všetkým navôkol. Ako veriaci ľudia 

nechceme sklamať Božiu dôveru.

Stojíme na začiatku. Po všetkom, čo sa nám v 

uplynulom roku dialo nielen ako jednotlivcom, ale najmä 

ako ľudstvu, si túžobne želáme, aby nový rok bol lepší. 

Aby nás budúcnosť, do ktorej váhavo vstupujeme, 

nedesila. Nový rok donesie nové možnosti, príležitosti a 

budeme v ňom získavať nové skúsenosti a poznatky. Ak 

nám to Boh zo svojej milosti dopraje, pôjdeme cestou 

života ďalej.  

No budúcnosť, ktorá je pred nami, je pre nás 

neznáma, plná tajomstiev a prekvapení. Radi by sme sa 

dozvedeli, čo nás očakáva, či radosť alebo smútok. Boh 

však skryl pred nami túto budúcnosť. Daroval nám len 

svoje slovo a v ňom svojho Syna a nášho Pána Ježiša 

Krista. 

On bol naším bezpečným Vodcom v uplynulom roku, 

a tak veríme, že bude aj naďalej. Preto pamätajme aj v 

novom roku na svojho Pána, ktorý nám zasľúbil, že bude 

s nami po všetky dni až do konca sveta. Veď Boh pre nás 

mnoho dobrého vykonal, a preto aj my sa snažme v 

novom roku konať mnoho dobrého. V Božom mene 

začnime nový rok. Meno nášho Pána Ježiša Krista je 

istou garanciou aj v tomto roku. On priniesol tomuto 

svetu to najdôležitejšie: pokoj, radosť, vykúpenie a ešte 

mnoho Božích darov. Presvedčili sme sa o tom na 

Vianoce. Ním obdarovaní a v Jeho mene chceme vstúpiť 

do nového roka. 

Vykročme do nového roka v novom životnom štýle a 

vyznajme s prorokom Izaiášom: „Ajhľa, Boh je moja 

spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a 

moja pieseň. On sa mi stal spasením.“ To, čo nám prorok 

ponúka, je osvedčené a vyskúšané. Preto sú tieto slová 

plné radosti a dôvery v Božie vedenie, pomoc a 

záchranu, ktorú potrebujeme aj v novom roku.

 Svet, v ktorom žijeme, propaguje rôzne životné štýly. 

Stačí, ak len zalistujeme v niektorom z komerčných 

časopisov. Návodov na šťastný a úspešný život tam 

nájdeme viac než dosť. Radi dokonca napodobňujeme 

štýly rôznych známych osobností, prezentovaných 

prostredníctvom televízie. To nám však nezaručuje, že 

náš život bude naplnený radosťou a pokojom. Ľahko sa 

necháme presvedčiť pohodlím a luxusom, ale aj to je 

krátkozraké. Keď sa však objaví menší neúspech, 

strácame svoje pozemské istoty a náš život sa mení na 

rozbúrené more.

 Aj Izraelci po vyjdení z Egypta sa rozhodli pre nový 

životný štýl. Veľmi rýchlo zabudli na svojho záchrancu a 

neraz reptali. Vo svojej netrpezlivosti, keď Mojžiš dlho 

neschádzal z hory Sinaj, sa rozhodli pre životný štýl 

zlatého teľaťa – modloslužby. Hospodinovo zasľúbenie, 

že On bude ich Bohom a oni jeho ľudom, stratilo pre nich 

význam a zmysel, lebo ich životným štýlom nebol ten, o 

ktorom Izaiáš vyznal: „Boh je moja spása.“

Vstupujeme do nového roku a to, akým smerom sa 

budú uberať naše kroky, aký životný štýl si vyberieme, to 

všetko záleží od nášho rozhodnutia. Neraz si však 

vyberáme životný štýl, ktorý ohrozuje náš život. 

Dostávame sa do mnohých nebezpečenstiev, z ktorých 

je niekedy ťažké nájsť cestu von. Ak si však osvojíme 

životný štýl: „Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím 

sa“, tak ten čas, ktorý je pred nami, môžeme prežiť v 

pokoji, v radosti a predovšetkým v dôvere v Toho, ktorý 

kráča s nami aj cez temné údolie.

Kráčať s Bohom, a to nielen jeden rok, ale celý svoj 

život, to je istota, z ktorej vychádza ubezpečenie – 

Človeče, ty si mimo nebezpečenstva, si mimo ohrozenia 

života. Ak s touto istotou vstúpime do nového roka, tak 

náš život bude naplnený pokojom a radosťou i napriek 

rôznym nepokojom a prekážkam, ktoré budú vôkol nás.

Boh nám do nového roka ponúka spásu – záchranu a 

to nám nemôže nikto z ľudí ponúknuť. On sám je 

garantom toho, že sme mimo nebezpečenstva, mimo 

ohrozenia života – života večného, pretože Ježiša Krista 

vydal za nás na drevo kríža, aby sme my nezahynuli. Ak 

prijmeme Bohom ponúkanú spásu, tak náš život naplní 

trvalá radosť. Táto radosť bude zároveň aj dobrým 

svedectvom o tom, že život s Bohom, ako životný štýl 

človeka, má perspektívu a jasnú budúcnosť. 

Lenka Wagnerová, 

námestná farárka na kaplánskom mieste

 K novému roku
ZAMYSLENIE
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Ako každý piatok, aj 11.11.2022 sme o 17:00 začali 

klasickou mládežou s témou a chválami. Začali sme 

novú sériu s názvom: Iba že by nie. Tému mal Peťo 

Urbanec a chvály si zobrali bratia Jakub a Matúš 

Polohovci. No tým sa náš večer neskončil. O 21:00 pre 

prihlásených začala dlho očakávaná Prespávačka na 

Fare. 

Mládežnícky tím nám pripravil mnoho aktivít a hier. 

Zároveň sme mali dostatok času na rozhovory s 

kamošmi a upevňovanie vzťahov. Nuda teda naozaj 

nehrozila. Večierku sme mali okolo jednej. Veď čo by to 

bolo za prespávačku bez samotného spania? Zároveň 

sme sa tým vyhli nekonečnému dospávaniu cez víkend. 

Dievčatá spali vo Veľkej zborovej sieni, zatiaľ čo chlapci 

sa usídlili v klubovni Puzzle. Ráno nás čakalo veľké 

prekvapenie. Raňajky. No nie len také obyčajné, ale 

poriadne anglické raňajky! Ich súčasťou bola fazuľka v 

paradajkovej omáčke, smažená slanina, klobásky, 

cherry paradajky, biely a celozrnný toastový chlieb. 

Každý si mohol vybrať, čo chcel a na čo mal chuť. 

Všetkého bolo dosť. To všetko znova ochotne pripravil 

Mládežnícky tím. 

Pred samotným ukončením sme ešte zahrali pár hier. 

Nakoniec sme poďakovali Pánu Bohu za všetok 

spoločný čas a rozlúčili sa. Pre tých, čo sa nemali ako 

dostať domov, poskytol niekto z tímu odvoz. Celá noc aj 

nasledujúce doobedie sa nieslo v parádnej priateľskej 

atmosfére.

„Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom 

mene, tam som ja medzi nimi.“ Matúš 18,20

Ela Majerníková

Prespávačka na fare
MLÁDEŽ

NA HRANICI ROKOV

Často sme padali

     a On nás vždy dvíhal

Odniesol slabých

      na vlastných ramenách

Často sme blúdili 

     a On nás pohľadal 

S vami som – povedal

Nemajte žiaden strach

Často sme boli sklamaní

V zúfalstve 

     noci sme prebdeli

Často bez nádeje

     bez lásky bez viery

No On sa sklonil k nám

Ponúkol svoje dlane

Vyviedol  z hlbín 

     k svojim výšinám

Aj v roku ktorý prichádza

     zostane verne s nami

Pastier čo miluje

     zvlášť každú ovečku

     zo svojho stáda

On prevedie nás

     žitia trápeniami

Sľúbil to – verme Mu

Jeho Slovo 

     je večná Pravda

Toto je úžasná 

     radostná zvesť

Stačí sa naňho spoliehať

Iba Ním nechať sa 

     aj novým rokom viesť

     

Oľga Adamkovičová - Semková




