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ROK LEONARDA STÖCKELA

Myšlienka
Na rok 2010 pripadlo dvojité výročie najvýznamnejšej
osobnosti mesta Bardejov a jedného z najdôležitejších učiteľov
reformácie v Uhorsku, Leonarda Stöckela. Narodil sa v roku
1510 a zomrel ako 50 ročný v roku 1560. Oba rozhodujúce
okamihy jeho života sa odohrali v jeho rodnom meste,
Bardejov.
O potrebe zaoberať sa zmienenými výročiami sa na
zborovom presbyterstve hovorilo po prvý krát už v roku 2008.
V tom čase bolo prijaté uznesenie zborového presbyterstva,
ktoré ustanovilo osobitnú skupinu na vytvorenie programu
Roku Leonarda Stöckela. Jej členmi boli Ing. Ľuboš Antony,
Ing. Viliam Antony, Ing. Ján Mišák, Marián Šima, Mgr. Ján
Velebír. Po voľbe za zborového dozorcu v roku 2009 sa
aktívnym členom skupiny stal aj brat dozorca Ing. J. Foľta.
Zámerom pracovnej skupiny bolo pripraviť
návrh série podujatí, ktoré by z rôznych uhlov pohľadu, na
rôznej spoločenskej a cirkevnej úrovni pomohli priblížiť
život, dielo a dosah činnosti Učiteľa Uhorska. Po zbieraní
základných informácií, podnetov a viacerých úvahách sa
vykryštalizoval prvý návrh programu. Jeho časti ponúkali
možnosť zrealizovať niektoré podujatia ako zborové, ďalšie
ako akcie vykonané v spolupráci s občianskou spoločnosťou,
organizáciami a subjektmi z oblasti pedagogiky, osvety,
samosprávy. Vyvrcholením mali byť dve slávnostné

bohoslužobné zhromaždenia pripravené ako celocirkevné
slávnosti, symbolicky rámcujúce oslavy známym dátumom
úmrtia reformátora a dátumom zrodenia myšlienky reformácie
(nakoľko dátum narodenia L. Stöckela nie je známy). Jednou
z myšlienok prípravného výboru bol aj návrh konať v roku 2010
synodu ECAV z dôvodu významného výročia v Bardejove.
Tento zámer však kolidoval s už prijatým rozhodnutím vedenia
synody konať vrcholné zasadnutie ECAV v roku 2010 v Žiline
pri 400. výročí zasadania prvej Žilinskej synody.
Zoznam plánovaných podujatí Roku Leonarda
Stöckela (RLS) bol zverejnený na Seniorátnom konvente
Šarišskozemplínskeho seniorátu (str. 6) v Richvalde a rovnako aj na stránkach tematického druhého čísla zborového
časopisu Bardejovský Prameň vydaného v júli 2010.
Zborový časopis, ktorý máte práve v rukách, chce
podať súhrnnú správu o priebehu jednotlivých častí programu.
Zároveň prináša niekoľko základných vstupov kazateľov,
prednášajúcich či vystupujúcich na jednotlivých stretnutiach,
ktoré boli redakcii k dispozícii. Odkazuje aj na ďalšie zdroje
informácií pre tých, ktorí by sa problematike radi venovali
obšírnejšie. Toto číslo časopisu Bardejovský Prameň tvorí
zároveň oficiálnu prílohu výročnej správy predloženej na
zborovom konvente CZ ECAV na Slovensku Bardejov, ktorá
sa už danej problematike bude venovať len rámcovo.
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Priebeh programu RLS
Stretnutie pedagógov
Prvým podujatím plánovaného programu bolo
stretnutie pedagógov cirkevného zboru. Pozvanými boli
aktívni učitelia, učitelia na dôchodku i študenti pedagogiky
z nášho cirkevného zboru, alebo učitelia z iných cirkevných
zborov, ktorí vyučujú v Bardejove. Prvé prípravné stretnutie
sa konalo v októbri 2009, druhé v marci 2010. Ako
prednášajúci boli pozvaní hostia z Evanjelického kolegiálneho
gymnázia (EKG) v Prešove, riaditeľ EKG Marián Damankoš
a duchovný správca Matej Oráč. Na prvom stretnutí zaznela
prednáška brata Damankoša: Úloha evanjelického učiteľa
a evanjelického školstva v súčasnosti. Na druhé stretnutie si
prednášajúci pripravili dva vstupy pod spoločným názvom:
Od Stöckela k súčasnosti.

Stretnutie spevokolov cirkevného zboru
Inú oblasť duchovného života, ktorej sa Stöckel
intenzívne venoval priblížilo prvé stretnutie spevokolov
cirkevného zboru, ktoré sa konalo po vianočných sviatkoch
27. 12. 2009. Zvláštnosťou stretnutia bolo okrem účasti
hosťujúcich spevokolov z Richvaldu a Zlatého (bývalých
súčastí cirkevného zboru Bardejov) aj vystúpenie Spevokolu
Leonarda Stöckela. Išlo o spevácke teleso, ktoré vzniklo ad hoc
pre potreby natáčania hraného dokumentárneho filmu Romana
Sorgera. Film vznikal v autentickom prostredí Bardejovských
kostolov, ulíc a námestia. Zámerom autora bolo vtiahnuť
do jeho tvorby autentických členov cirkevného zboru, ktorí
vytvorili zmienený súbor. V jeho podaní zazneli dve latinské
piesne z 15. a 16. storočia.

Čítanie Veľkého katechizmu
Stöckel bol známy v prvom rade ako veľký učiteľ
reformačného učenia kresťanskej viery. Jedným z hlavných
odkazov jeho diela je dôraz na správne učenie kresťanskej viery.
V tomto duchu sme hneď od začiatku roka začali na večerných
službách Božích v Bardejove čítať kázne Dr. Martina Luthera.
Táto zásobáreň evanjelického učenia vystačila až do júna, teda
do termínu konania prvej celocirkevnej oslavy – 450. výročia
Stöckelovej smrti. Čítaniu a výkladu Veľkého katechizmu
sa venovali aj niektoré skupinky Rodinného spoločenstva
stretávajúce sa v domácnostiach. Zámerom organizátorov
je v rámci podujatí RLS pripraviť prvé samostatné vydanie
Veľkého katechizmu v spolupráci s Biblickou školou
v Martine, ako prejav vernosti odkazu reformácie, vernosti
čistému evanjeliovému učeniu. Takto by sme radi nadviazali
na skutočnosť, že práve v Bardejove, istotne nie bez vplyvu
diela nášho rodáka vyšla v roku 1581 prvá kniha písaná v reči
zrozumiteľnej slovanskému obyvateľstvu, Lutherov Malý
katechizmus v preklade do biblickej češtiny.

Prednáška z oblasti evanjelickej teológie
Ďalším podujatím duchovno vzdelávacej časti
programu bola prednáška učiteľa systematiky na Biblickej
škole v Martine, Tomáša Gulana na tému: Načo sú evanjelikom
prikázania? Konala sa v rámci večerných služieb Božích 10.
januára 2010. Prednášajúci zrozumiteľným spôsobom priblížil
poslucháčom jednu zo základných právd reformačného učenia,
učenie o spasení z Božej milosti a úlohe zákona v živote
kresťana.

450. výročie smrti Filipa Melanchtona –
Wittenberg
Zvláštnosťou nášho výročia je skutočnosť, že dvaja
veľkí mužovia reformácie, F. Melanchton a L. Stöckel,
spriaznení vzájomným hlbokým priateľstvom odišli na večnosť
v krátkom období dvoch mesiacov toho istého roka 1560.
Melanchtonovu smrť si v nemeckom Wittenbergu pripomínali
rozsiahlym programom podujatí v priebehu celého roka.
V predvečer výročia smrti (19.4.) sa konali vo Wittenbergu
slávnostné služby Božie za účasti viacerých hostí, medzi
ktorými bola aj delegácia vedenia CZ Bardejov. Podrobnejšiu
správu o tejto ceste prinieslo predchádzajúce číslo časopisu
Bardejovský Prameň. Medzi inými zážitkami a výsledkami
tejto cesty možno aspoň stručne spomenúť vernisáž
novo usporiadanej expozície múzea v Melanchtonhause
a predstavenie projektu Lutherovej záhrady. Táto myšlienka
našla odozvu aj v rámci u nás organizovaných podujatí,
menovite na slávnosť Pamiatky reformácie.
Pozdrav prednesený na službách Božích prinášame
na str. 7.

Večer slova a hudby Bélu Kélera
Hoci život a dielo bardejovského hudobného
skladateľa Bélu Kélera nespadá historicky do kontextu
reformačného obdobia, styčnou plochou je Stöckelov záujem
o rozvíjanie pozitívnej kresťanskej kultúry, zvlášť o hudbu.
Predstavenie života a diela bardejovského temer zabudnutého
hudobného skladateľa bolo zaradené do programu Roku L.
Stöckela práve na doplnenie jeho žánrovej pestrosti a šírky
dosahu, nakoľko aj život a dielo reformátora zasahovali
svojim vplyvom ďaleko za hranice kostola a teológie. Veľmi
zanieteným spôsobom sa predstavenia hudobného skladateľa
z 19. storočia ujal RNDr. Peter Bubák v technickej spolupráci
so študentmi Gymnázia LS Jánom a Samuelom Velebírom.
Stretnutie sa konalo v nedeľu podvečer 30. 5. 2010 v Auditóriu.

450. výročie úmrtia L. Stöckela
7. jún 1560 je vo viacerých prameňoch uvádzaný
ako dátum Stöckelovej smrti. Nedeľa 13. júna sa preto stala
prvým vyvrcholením podujatí RLS. Pečať výnimočnosti
tohto stretnutia podčiarkla účasť zahraničného hosťa, dr.
Christopha Münchowa, vrchného krajinského cirkevného
radcu Evanjelickej luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku,
biskupa z Drážďan, brata generálneho biskupa Miloša Klátika
PhD, predsedníctva VD biskupa S. Sabola a Ing. J. Brozmana,
br. seniora J. Bakalára a ďalších hostí. Na strane 9 uvádzame
kázeň nemeckého hosťa v preklade vyhotovenom na GBÚ
a na str. 8 článok uverejnený pri tejto príležitosti v EPST č.
27/2010.
Umeleckým podčiarknutím významu slávnosti
bolo vystúpenie dychového kvintetu hudobníkov z Košickej
filharmónie pod vedením pána K. Štofiru a vystúpenie
speváckeho zboru CZ Kežmarok pod vedením br. farára R.
Porubäna. Na službách Božích zaznela aj báseň zosnulého
domáceho farára, konseniora Jána Mišáka v podaní jeho syna
Ing. J. Mišáka ml. (str. 32)
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Tematické číslo časopisu Bardejovský Prameň
Začiatkom júla vyšlo číslo 2/2010 zborového časopisu
Bardejovský Prameň, ktorého väčšia časť bola venovaná
Roku L. Stöckela. Pre súhrnnú informáciu podávame zoznam
článkov dotýkajúcich sa výročia:
Str. 1

450. výročie smrti bardejovského reformátora

Str. 1

List Leonarda Stöckela Filipovi Melanchtonovi

Str. 3

Bardejov v 16. storočí (F. Gutek, riaditeľ
Šarišského múzea v Bardejove)

Str. 6

Život a dielo Leonarda Stöckela (J. Velebír)

Str. 7

Program Roku LS

Str. 8

Jubilejná pohľadnica

Str. 10

V rodisku reformácie; 450 rokov od úmrtia
F. Melanchtona - spomienkové slávnosti vo
Wittenbergu (J. Velebír, J. Foľta, J. Mišák)

Str. 18

Literárna a výtvarná súťaž

Literárna a výtvarná súťaž
V júni 2010 boli základné školy, základné umelecké
školy a stredné školy pôsobiace na území mesta informované
o literárnej a výtvarnej súťaži vyhlásenej cirkevným zborom
k výročiu. Výťah z propozícií, a výsledky súťaže sú bližšie
opísané na strane 12 a 13, kde nájdete aj niekoľko súťažných
prác.

Občianske sprievodné podujatia v októbri 2010
Študentská vedecká konferencia - GLS
Slávnostná akadémia - GLS
Odhalenie pamätníka L. Stöckela- GLS
Vedomostná súťaž - CVČ
Deň L. Stöckela na Radničnom námestí - CVČ
Jednou z veľmi pozitívnych skúseností Roku
L. Stöckela bola ochota k spolupráci na myšlienke oslavy
jubilea L. Stöckela prejavená zo strany vedenia Gymnázia
LS menovite pána riaditeľa RNDr. M. Tribusa. Pán riaditeľ
s veľkým oduševnením zaktivizoval okruh spolupracovníkov
v škole aj mimo školy a k podujatiam pripravovaným
cirkevným zborom pridal tri akcie v réžii školy.
Prvou z nich bola Medzinárodná vedecká študentská
konferencia organizovaná v priestoroch Gymnázia Leonarda
Stöckela v dňoch 6.-8. 10. 2010 za aktívnej účasti študentov
z Nórska, Poľska a Nemecka a viacerých prednášajúcich
z Bardejova a Prešova. Bližšie informácie sú na str. 14 v článku
z internetovej stránky bardejovského gymnázia http://gymlsbj.
sk/.
Z toho istého zdroja je aj informácia o odhalení
pamätníka a slávnostnej akadémii GLS, ktorá sa v piatok
8. októbra konala v športovej hale a bola pre mesto slávnostným
vyvrcholením občianskej časti osláv výročia. Príhovor br.
biskupa Sabola na akadémii v prepise z DVD záznamu je
uvedený na str. 17.
Ochotu k spoločnej práci prejavilo aj vedenie
a spolupracovníci Centra voľného času v Bardejove, ktoré
pripravilo na 5. 10. 2010 vedomostnú súťaž o slávnom rodákovi
pre žiakov základných škôl a následne poldňové podujatie

8. 10. 2010 na Radničnom námestí, ktoré rámcovalo oslavy
organizované gymnáziom a konanie vedeckej konferencie.
Bližšie informácie o tejto súťaži sa objavili v regionálnej tlači:
Bardejovské novosti č. 48/2010 (Stöckelovi na pamiatku).

Vedecká konferencia
Vyvrcholením odbornej časti programu RLS bola
nesporne medzinárodná vedecká konferencia pod názvom:
Leonard Stöckel a protestantizmus v Strednej Európe (500.
výročie narodenia reformátora, humanistu a pedagóga,
Bardejov 7.-8. októbra 2010). Odborným garantom bola
Prešovská univerzita zastúpená prorektorom prof. Petrom
Konyom PhD. Morálnu záštitu nad konferenciou prevzal
Biskupský úrad VD v Prešove, spolupracoval aj Generálny
biskupský úrad v Bratislave. Konferencia sa konala s veľkou
podporou mesta Bardejov v priestoroch veľkej zasadačky
mestského úradu na Radničnom námestí. Do programu
konferencie prispeli svojimi príspevkami vedeckí pracovníci
z Bardejova, Prešova, Bratislavy i zo zahraničia (Maďarsko,
Česko, Rakúsko, USA) Zborník prác z tejto konferencie bol
zaradený do edície Acta Collegii Evangelici Prešoviensis
a pripravený na vydanie začiatkom rok 2011.
Z vyjadrení účastníkov konferencie (prednášajúcich
i poslucháčov) vyplynulo, že konferencia splnila ich
očakávania a pridala k predpokladaným benefitom v podobe
hodnotných príspevkov aj istú pridanú hodnotu v podobe
zážitkového dopoludnia v piatok 8.10. pri odhalení pamätníka,
následnom sprievode a akcii na Radničnom námestí.
Príjemným spestrením konferencie boli aj niektoré najnovšie
dosiaľ nezverejnené informácie riaditeľa štátneho archívu
v Bardejove dr. Petroviča z jeho genealogických výskumov
o rodine Stöckelovcov. Otvárací príhovor br. biskupa Sabola
prinášame na str. 16.

Prezentácia Roku LS na „Tabuli cti“
Vítaným príspevkom k Roku Leonarda Stöckela
zo strany mesta bolo poskytnutie priestoru bývalej Tabule
cti – informačného panela pred Hotelom Republika na účely
spropagovania podujatí spojených s jubilejným rokom. Prvá
upútavka sa objavila v septembri s jednoduchým vyobrazením zväčšenej kópie pamätnej tabule umiestnenej na
Radničnom námestí a menom reformátora s letopočtami
narodenia a úmrtia.
Druhé pokračovanie tvorí panel s názvom: Po stopách
Leonarda Stöckela. Zachytáva dnešnú podobu budov spojených
s životom a účinkovaním Učiteľa Uhorska v Bardejove (rodnú
ulicu, radnicu, školu, dom na námestí, kostol sv. Egídia), aj
mimo mesta (zámocký chrám vo Wittenbergu, evanjelické
lýceum v Kežmarku).
Ďalšie pokračovania by mali priblížiť najdôležitejšie
časti diela L. Stöckela a niektoré z podujatí uplynulého roka.

Organový koncert z diel J. S. Bacha
Predvečer slávnostných služieb Božích sme využili na
stretnutie pri tónoch hudby velikána organovej hudby, Johana
Sebastiana Bacha. Dielo tohto autora je natoľko známe, že ho
netreba zvlášť predstavovať. Stojí len za zmienku, že hudobný
skladateľ J. S. Bach celé svoje hudobné dielo, nielen jeho
sakrálnu časť, vnímal ako svoju službu na oslavu Pána Boha.
Každú partitúru končil práve týmto mottom: Soli Deo gloria
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– Jedine Bohu sláva! Posledné roky života prežil v službe
kantora jedného z hlavných kostolov v Lipsku – v kostole sv.
Pavla.
Známa organová interprétka, A. Predmerská –
Zúriková vybrala z Bachovho diela skladby písané v C-dur
a c-mol. Koncert sa konal v rámci Bachovho roka pri
príležitosti 260. výročia skladateľovej smrti. Program koncertu
je zachytený na str. 20.

Slávnostné služby Božie
na Pamiatku reformácie
Vyvrcholením programu Roku Leonarda Stöckela
boli slávnostné služby Božie, ktoré sa konali v nedeľu 31.
októbra 2010 na Pamiatku reformácie. Služby Božie boli
v priamom prenose vysielané Slovenskou televíziou, čo
podčiarklo celocirkevný rozmer slávnosti. Slávnostným
kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorého
kázeň začína na str. 24 tohto časopisu.
Súčasťou služieb Božích bolo historicky prvé
odovzdávanie ceny Leonarda Stöckela. Cenu v súlade so
štatútom prijatým synodou vo Zvolene v roku 2009 sa
laureátmi ceny stali prof. Juraj Bándy, doc. Andrej Hajduk
a doc. Ján Grešo, všetci súčasní alebo bývalí prednášajúci
na EBF UK v Bratislave. Štatút ceny LS fotografie a profily
laureátov sú na str. 28-29.
Hudobne umeleckú stránku služieb Božích mali na
starosti sestra doc. EBF UK, A. Predmerská za organom a ako
spevák, bardejovský rodák Juraj Adamuščin, člen speváckeho
zboru Slovenskej filharmónie v Bratislave. Básňou k jubileu
prispel známy autor s Bardejovskými koreňmi L. Fričovský.
V rámci služieb Božích sa prítomným i televíznym
divákom prihovoril domáci zborový farár s predstavením
hlavných bodov života a diela bardejovského reformátora
a br. dozorca Ing. Jaroslav Foľta pozdravným slovom
s poďakovaním všetkým zúčastneným za ich podiel na
slávnosti. (Str. 21-22)
Služby Božie boli dôstojným vyvrcholením
ročného úsilia cirkevného zboru i cirkvi pripomenúť si Božie
dielo vykonané prostredníctvom zbožného, svedomitého
a pokorného služobníka, ktorý si svoje miesto zastal verne
a zodpovedne. Na takých predkov viery je správne si nielen
spomínať, ale ako radí Písmo sväté, aj nasledovať ich príklad.

Zasadenie stromu reformácie a položenie
základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela
Myšlienka zasadiť strom reformácie vznikla na pôde
Svetového luteránskeho zväzu pri príležitosti blížiaceho sa
500. výročia začiatku reformačného hnutia. V Lutherovom
meste Wittenbergu k tejto príležitosti vzniká rozsiahly park
„Lutherova záhrada“, v ktorej predstavitelia jednotlivých
luteránskych cirkví zo sveta zasadia strom ako symbolické
vyjadrenie, kam siahajú ich reformačné korene. Následne
každá zúčastnená cirkev zasadí ďalší takýto strom vo svojej
domovskej krajine, čím sa má vyjadriť, ako ďaleko do celého
sveta sa myšlienky reformácie rozrástli. Vedenie našej cirkvi
sa rozhodlo do roku 2017 zasadiť na Slovensku nielen jeden,
ale päťsto stromov reformácie. Slovenský strom reformácie
číslo 1 bol zasadený v Bardejove, v areáli budúceho Múzea
Leonarda Stöckela.
Zasadenie stromu bolo súčasťou aktu položenia

základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela. Na tento
účel má byť využitý priestor dvorového objektu a suterénu
Gründlovského domu na Rhodyho ulici č. 1. Plán ráta s asanáciou existujúcej starej schátralej budovy, výstavbou nového
objektu zároveň s adaptáciou priestoru nevyužitého suterénu
hlavnej budovy. Cieľom je vytvoriť priestor, ktorý by neslúžil
len ako výstavná miestnosť, ale ako miesto vzdelávania,
stretávania sa ľudí, výmeny názorov, interaktívny priestor
využívaný v duchu myšlienok pedagóga, novátora, humanistu
a zanieteného ochrancu umenia, akým Leonard Stöckel bol.
Príhovor br. dozorcu a fotografie sú na str. 23.

Výstava sakrálnej architektúry ECAV v rokoch
1990-2010 a prezentácia knihy A. Hajduka
Do programu RLS bolo zaradených aj niekoľko
sprievodných podujatí z oblastí, do ktorých L. Stöckel svojou
činnosťou zasahoval. V rámci jeho podpory umenia, umeleckej
tvorby bola do rámca slávností zaradená aj vernisáž Výstavy
sakrálnej architektúry ECAV na Slovensku v rokoch 1990
– 2010. Výstava bola po prvýkrát inštalovaná na oslavách
Žilinskej synody v Žiline v júli 2010. Otvorenie výstavy
v popoludňajších hodinách slávnostnej nedele bolo milou
príležitosťou zmysluplne uzavrieť požehnané chvíle tohto dňa,
ktorú využili desiatky členov zboru i ďalších hostí.
Na vernisáži sa vytvoril aj vhodný priestor pre
predstavenie druhého, upraveného vydania monografického
diela A. Hajduka: L. Stöckel; život a dielo. Mnohí prítomní
radi využili možnosť nechať si podpísať dielo osobne jeho
autorom. Recenziu knihy poskytnutú na uverejnenie v EPST
prinášame na str. 26-27.

Príprava vydania Veľkého katechizmu
Dr. M. Luthera
Aktivity cirkevného zboru v súvislosti s RLS oslovili
široký okruh spolupracovníkov. Jedným z vítaných smerov
spolupráce bola ochota br. Tomáša Gulana, prednášajúceho
na Biblickej škole v Martine, ktorý v spolupráci s vedením
cirkevného zboru pripravuje do tlače prvé samostatné vydanie
Veľkého katechizmu Dr. Martina Luthera. Dôvod pre tento
počin je z Bardejovských súvislostí zrejmý: V roku 1581
práve v tomto meste vyšla prvá kniha v reči zrozumiteľnej
miestnemu slovenskému obyvateľstvu a to český preklad
Lutherovho Malého katechizmu. Ďalším dôvodom je
skutočnosť, že Leonard Stöckel bol známy svojim dôrazom
na správne evanjelické učenie v duchu Písma Svätého. Sám
napísal katechizmus, ktorý bol s požehnaním používaný na
vyučovanie nielen v Bardejove.
Vydaním Veľkého katechizmu chceme nadviazať na
tradíciu čistého evanjelického učenia viery. Toto dielo napriek
stáročiam deliacim nás od jeho vzniku je veľmi aktuálne a má
čo povedať aj dnešnému človeku.

Príprava zájazdu : Po stopách L. Stöckela vo
Wittenbergu
Ďalšou zo sprievodných aktivít RLS je pripravovaná
cesta na miesta, kde sa odohrávali prvé kapitoly dejín
reformačného hnutia. Táto cesta by mohla jej účastníkom
pomôcť hlbšie precítiť a spoznať pohnútky, ktoré viedli
otcov reformácie k revolučnému duchovnému počinu. Ako
každé podobné putovanie poskytuje formou zážitku možnosť
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stotožniť sa a nechať na seba bytostne pôsobiť myšlienky,
nálady a atmosféru prameniacu z Wittenbergu, jeho univerzity,
kostolov a ďalších priestorov, kde sa rodila reformácia.

RLS v médiách
Samotné výročie i podujatia s ním spojené našli
odozvu aj v médiách.
• opakované vysielanie filmu R. Sorgera o živote L.
Stöckela v STV
• sériu článkov na www.ecav.sk je možné vyhľadať
vyhľadávačom po zadaní hesla „Rok Leonarda Stöckela“
alebo v záložke „Spravodajstvo“ str 59-60
• články v cirkevnej tlači
• EPST č. 27/2010 : Pripomenuli si odkaz „učiteľa
Uhorska“ (J. Velebír) (str. 8 BP); 43-44/2010 : Dvojité
jubileum L. Stöckela oslávili v jeho rodnom meste
(-mk-); 3/2011 : Šarišské články z roku 1540 (M.
Damankoš); 4/2011 Leonard Stöckel autor Prešovských
článkov (A. Hajduk)
• Evanjelický východ č. 10/2010 : Leonard Stöckel –
ikona, hrdina či odkaz histórie? (J. Velebír) (str. 30-31
BP)
• Cirkevné listy 12/2010 : Leonard Stöckel; profil
osobnosti (M. Klátik)
• články v Bardejovských novostiach: č. 27/2010 : Poznaj
svoju minulosť (Dr. A. Petričová); 48/2010 Stöckelovi na
pamiatku (A. Petričová)
• relácia Orientácie v STV 2 - 14.11. 2010
• reportáže Bardejovskej televízie o RLS (júl / október /
november 2010)
• priamy prenos SB z Bardejova 31. 10. 2010 na STV 2
• vydanie jubilejnej pohľadnice k RLS v cirkevnom zbore
• Časopis Bardejovský Prameň č. 2/2010 a 3/2010
• Okresná knižnica Dávida Gutgesela: Leonard Stöckel
(1510-1560); Personálna bibliografia – vydaná začiatkom
roku 2011 obsahuje súhrn článkov a publikácií týkajúcich
sa najväčšej osobnosti Bardejova. Súpis sa končí
číslom158, doplnený je obrázkovou prílohou a registrom
autorov.
• 4 x DVD z Medzinárodnej študentskej vedeckej
konferencie, odhalenia pamätníka LS a Akadémie GLS
vydané Gymnáziom Leonarda Stöckela
• DVD záznam služieb Božích z 13.6. 2010 vydaný v réžii
cirkevného zboru
• DVD z 31.10. – Položenie základného kameňa Múzea
Leonarda Stöckela, sadenie stromu reformácie a vernisáž
výstavy s prezentáciou knihy – vydané v réžii cirkevného
zboru

Prednášky o L. Stöckelovi mimo Bardejova
Počas celého roka prichádzali z viacerých strán
prosby a pozvania priblížiť život a dielo bardejovského
reformátora, jeho myšlienky a obsah jeho spisov v podobe
prednášok s prezentáciami, premietaním sprievodného
obrázkového materiálu. Prednášky a prezentácie v podaní J.
Velebíra odzneli na nasledovných fórach:
- Výročné stretnutie pedagógov Košického seniorátu na
Gymnáziu J.A. Komenského v Košiciach 23.3.2010
- Seniorálny konvent Šarišskozemplínskeho seniorátu
v Richvalde 27. 3. 2010

- Stretnutie podnikateľov a vedúcich pracovníkov CZ
Bardejov 6. 6. 2010
- Stretnutie Klubu Bardejovčanov v Košiciach 23. 9. 2010
- Biblická hodina v CZ Východná 18.11. 2010
- Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska
v Prešove, 9. 12. 2010 (str. 18-19 BP)

Záverom
Rok Leonarda Stöckela zmobilizoval mnohých
členov cirkevného zboru i ľudí pôsobiacich okolo zboru do
intenzívnej aktivity. Priniesol mnoho pozitívnych momentov,
skúseností a zážitkov. Spomeňme aspoň niektoré.
Pre mnohých prekvapujúco oslovujúce boli samotné fakty
zo života bardejovského reformátora. Jeho príklad pôsobí
motivačne vďaka jeho skromnosti a vernej biblickej zbožnosti,
ktorá stojí vo viere na Písme, aj keď sa to iným nepáči.
Významným momentom a oslovujúcou výzvou je šírka
záberu Stöckelovej činnosti od teológie, cez hudbu, pedagogiku
až po umenie
Napriek tomu, že sa téma Leonarda Stöckela mnohým zdala
priveľmi historickou, „potuchlou“ alebo málo duchovnou,
málo misijnou, bližšie zoznámenie sa s jeho dielom vydalo
iné svedectvo. Stöckel bol človekom veľmi moderným,
progresívnym a novátorsky odvážnym. Byť jeho žiakom
nie je ani dnes hanbou ani spiatočníctvom. Byť jeho žiakom
znamená vo viere pevne stáť na Kristovi a pritom v praktických
prejavoch byť otvorený modernému jazyku, moderným
formám komunikácie, hovoriť dnešným ľuďom dnešnou im
zrozumiteľnou rečou.
Konkrétne odozvy na podujatia RLS priniesli aj nasledovné
vyjadrenia: (študent) – na začiatku som sa začal venovať
osobnosti L. Stöckela len tak, zo zvedavosti, možno tak trochu
preto, lebo som musel. Keď som sa však začítal do informácií
o ňom, výrazne sa to zmenilo. Dnes je Stöckel v mnohých
veciach mojim vzorom. (členka cirkevného zboru) – chodila
som už roky do kostola, bola som evanjelička, ale príslušnosť
k cirkvi pre mňa až tak veľa neznamenala. Stačilo mi, že som
kresťanka. Ale po týchto posledných slávnostných službách
Božích som si uvedomila, ako dobre je to, že som členkou
práve tohto cirkevného zboru práve v našej Evanjelickej
cirkvi A.V.
Potešila nás aj finančná podpora podujatí, ktorú sme pre
program RLS dostali od nemeckých partnerov zo zdrojov
Hoffnug für Osteuropa, z rozpočtu mesta Bardejov a vo
forme organizačných či vecných darov do mnohých ďalších
subjektov.
V našej cirkvi nemáme vo zvyku uctievať svätých.
Nerobíme tak ani pri pripomenutí dvojitého výročia Leonarda
Stöckela. No v duchu slov listu Židom sme videli unikátnu
možnosť, príležitosť ba až zaväzujúcu výzvu pripomenúť
všetky pozitívne momenty, všetky dôkazy Božieho konania
v živote tohto pokorného Božieho služobníka. Verím, že sa
nám to s Božou pomocou podarilo.
Všetkým
zúčastneným
spolupracovníkom,
organizátorom i sponzorom podujatí vyjadrujem v mene
cirkevného zboru úprimné srdečné poďakovanie za ochotu
pridať ruku k dielu, ktoré toho bolo hodné a prinieslo spoločným
úsilím svoje ovocie. Srdečná vďaka!		
Ján Velebír, zborový farár Bardejov
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Päťsto rokov od narodenia Leonarda Stöckela
Bardejov, 1510 – 2010
Prezentovanie Roku LS na Seniorátnom konvente ŠZS v Richvalde 27. 3. 2010
V dejinách Bardejova ako mesta i cirkevného
zboru by sme asi ťažko hľadali osobnosť, ktorá by svojím
významom práce a vplyvu presahovala Leonarda Stöckela. To,
že je relatívne málo známy a málo pripomínaný je zapríčinené
predovšetkým dlhým časom - 500
rokov, od chvíľ, kedy prišiel na svet
a začal rozvíjať svoje talenty. No práve
päťstoročnica jeho narodenia je pre
nás, duchovných potomkov reformácie
dôvodom vrátiť sa k životu a dielu
významného rodáka.
Stöckelova
výnimočnosť
spočívala v tom, že patril k priekopníkom
reformačného učenia v našej oblasti.
Bol jedným z prvých, ktorí do nášho
prostredia prinášali čisté Biblické
evanjelium, prinášali vieru v Pána
Ježiša tak, ako bola spasiteľne zjavená
v Biblii. Na rozdiel od iných kazateľov
počiatočnej doby reformácie bol Stöckel
Pánom Bohom obdarený aj zvláštnou
konštaláciou viacerých darov, ktoré jeho
prácu nielen umožnili, ale ju umocňovali,
podporovali, dávali jeho zvestovaniu
pravej viery údernosť a dosah.
Ako prvý z týchto darov
vnímame čistú vieru, ktorú prežíval vo veľmi osobnom
vzťahu s Pánom Bohom. Vnímame to z jeho modlitieb, ktoré
sa zachovali v pozostalosti. Nie každý, kto v srdci správne verí
dokáže o svojej viere aj správne rozprávať. Stöcklovi bol daný
dar zrozumiteľnej formulácie, schopnosti jasného vyjadrovania
a vyznávania viery. Dôkazom je Confessio Pentapolitana, teda
Vyznanie piatich kráľovských miest, ktorého bol redaktorom.
V tomto vyznaní sa držal Augsburského vyznania. A predsa ho
mechanicky neopisoval, ale tvoril v duchu A.V. naše vlastné
vyjadrenie Biblickej viery.
Ďalším z Božích darov bol zdravý rozumový úsudok.
Stöckel bol nielen kazateľom, pedagógom, ale v pravom slova
zmysle na úrovni svojej doby aj vedátorom, teoretikom,
bádateľom. Tak sa mohol stať tvorcom Prvých školských
zákonov na území Uhorska (Leges scholae Bartphensis).
Mimoriadnym Božím darom pre človeka sú
umelecké vlohy. Stöckel miloval umenie a vážil si ho ako
prostriedok rozširovania krásna a dobra, teda atribútov, ktoré
patria k Božej bytosti. Sám však dokázal vyučovať hudbu
aj o hudbe. Preto ho odborníci považujú za prvého hudobného
pedagóga v našej oblasti. Bardejovský kostol sv. Egýdia
mu ďakuje aj za zachovanie všetkých gotických krídlových
oltárov, ktoré so svojím bratom v čase obrazoboreckých
tendencií dokázal uchovať ako predmety vzácnej umeleckej
hodnoty. So skromnosťou hodnotil svoj prínos v oblasti drámy
a divadelného umenia, keď o napísaných školských drámach
(scénkach na vyučovanie o mravnosti) hovorí v pokore ako
o nedokonalých pokusoch. No pravdou zostáva, že storočie
pred Komenským uvádzal do pedagogickej praxe heslo: škola
hrou. Jeho Hra o Zuzane je prvou školskou drámou na našom
území.
Aj vďaka Stöckelovmu pôsobeniu sa stal Bardejov
doslova Uhorským Wittenbergom a to hneď z dvoch dôvodov:
Humanistická škola, ktorej vpečatil svoj novátorský spôsob
vyučovania šírila prostredníctvom svojich žiakov, študentov
reformačné myšlienky do celého Uhorska; Bardejov sa v 16.
storočí stal významným strediskom vydávania teologickej
literatúry, keď spolu s Trnavou vyprodukovali 80 % všetkých
tlačí v Uhorsku.

Stöckel svojim významom ďaleko presiahol hranice
mesta i regiónu. Napriek výhodným ponukám pôsobiť
v Nemecku sa však vrátil do rodného Bardejova a snažil sa
všetko, čo sa inde naučil aplikovať na domáce pomery. Chcel
vrátiť mestu, svojmu rodisku vklad
mesta v podobe podpory jeho štúdií.
Podarilo sa mu to zvrchovane.
Program roku Leonarda Stöckela,
ktorý sme v Bardejove v priebehu roku
2009 vypracovali a prijali na zborovom
presbyterstve si nekladie za cieľ len
prvoplánovo venovať pozornosť hoci
významnému predsa len 450 rokov
mŕtvemu rodákovi. Našim hlavným
zámerom bolo nechať pôsobiť jeho odkaz
na nás, živých potomkov. V tomto duchu
sme pripravili sériu podujatí, stretnutí
a príležitostí, pri ktorých odkaz života
a diela tohto velikána, odkaz jeho doby,
odkaz myšlienok čistej viery a svedectva
má byť pre nás výzvou. Chceme sa
zamýšľať, do akej miery využívame svoje
možnosti, schopnosti pre blaho blížnych
v našom okolí. Chceme sa zamyslieť
nad úlohou evanjelických pedagógov,
ktorých stav hlboko poznačili desaťročia socialistickej
regulácie myslenia. Chceme vnímať čistotu vyznávania viery,
pevné presvedčenie a zároveň Melanchtonovskú jemnosť,
taktnosť vo vyjadreniach. Chceme sa nechať inšpirovať
k upevňovaniu správnych biblických základov evanjeliového
a evanjelického učenia. V neposlednom rade chceme vnímať
krásu umenia, ako jeden z kanálov, ktorými sa božia dobrota,
božia svätosť môžu vlievať do našej reality. Nie menej
zaujímavým je veľmi moderný kontext života L. Stöckela, ako
príslušníka menšiny v národnostne veľmi zmiešanej Európe,
kde však prispieval k porozumeniu a životu vo vzájomnom
súlade.
Jednotlivé podujatia RLS sú orientované na rôzne
cieľové skupiny: Cirkevný zbor, jeho časti, mesto Bardejov
(občiansku spoločnosť), odborníkov jednotlivých odborov
(história, pedagogika, umenie), aby oslovili čím širšiu
verejnosť.
Časť programu sa už uskutočnila, predpokladáme, že
zvyšné časti sa podarí realizovať v navrhovaných termínoch.
Na všetky stretnutia srdečne pozývame nielen obyvateľov
mesta, ale aj širokého okolia. Predovšetkým tlmočíme svoje
pozvanie do Šarišskozemplínskeho seniorátu, lebo rámec
Pentapolitany (spojenia piatich kráľovských miest) zahŕňa
predovšetkým tri mestá nášho seniorátu (Bardejov, Prešov,
Sabinov). Pozývame však aj záujemcov širšieho okolia,
veď Pentapolitana zasahovala aj do seniorátu Tatranského
a Košického (Levoča, Košice). Pozývame odborníkov, ktorí
si pri konkrétnych podujatiach môžu nájsť oblasť, ktorá
im najviac vyhovuje (vedecké prednášky, výstavy, besedy,
koncerty). Predovšetkým pozývame veriacich ľudí, ktorí
svoju vieru v Pána Boha zakladajú na Biblii, na jej správnom
výklade (Služby Božie, čítanie Veľkého katechizmu a pod.)
Život a dielo Leonarda Stöckela prispeli k Božej chvále
a viedli poslucháčov cestou spasenia v Ježišovi Kristovi.
Program Roku L. Stöckela chce pomôcť jeho nasledovníkom,
aby mohli prežívať dnes a tu také isté požehnanie.
Ján Velebír, zborový farár, Bardejov
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Grüßwort auf festlichen Gottesdienst
in Wittenberg Stadtkirche
18. 4. 2010
( 450 Jahre von Melanchtons Tod )
Sehr geehrter Bruder Bischof,
liebe Brüder und Schwester in Christ,
festliche Gemeinschaft !
Es ist für mich eine große Ehre
Sie heute bei diesem bedeutenden Fest
begrüßen zu dürfen. Wir sind zu Ihnen
aus der Slowakei gekommen, aus der
ostslowakischen Stadt Bardejov, der
früher auch als Slowakische Wittenberg
bekannt war. Wodurch diese Name
entstanden hat ?
Der Ursprung liegt in den
engen
freundlichen
Beziehungen
zwischen zwei begabte Männer:
Filip Melanchton und Leonard
Stöckel – Lehrer und Schüller. Diese
tiefe Freundschaft begründete auf
gemeinsamen Glaube in Heilend Jesus
Christ und zu einer Brücke geworden
ist, durch welche die klare und starke
reformatorische Lehre aus Deutschland zu uns nach
Slowakei - damals Ober Ungarn gekommen ist.
Es freut uns sehr, dass nach den unseren ersten
zaghaften Kontakte ihr Angebot uns zu diesen Festlichen
Gottesdienst einladen, gekommen ist. Während das
ganzen Jahr 2010 erinnern wir uns in Bardejov den
wichtigen Jahrestag : 500 Jahre nach Geburtstag Stöckels
und gleichzeitig 450 Jahre nach seinem Tod. Zwischen
vielen verschiedenen Gelegenheiten werden am 13. Juni
der festlichen Gottesdienst bei uns
stattfinden auf welche wir die Ihre
Delegation aus Wittenberg einladen
wollten. Auf diesem Gottesdienst
wird Herr Oberlandeskirchenrat Dr.
Christoph Münchow aus Evangelische
– Lutherische Landeskirche Sachsens
predigen.
Wir sind dankbar für die
freundliche Aufnahme. Wir hoffen,
dass in Zukunft unsere Beziehungen
sich weiter entwickeln werden. Wir
denken, dass sie beiderseitig nützlich
können sein.
Wir wünschen Ihnen, dass unser lieber
Himmlische Vater Ihnen führt und
segnet in alles was Sie brauchen, im
allen Ihren Dienst und Leben.
Jan Velebir, Gemeindepfarrer,
Bardejov.

Vážený

brat

biskup,

milí

bratia a sestry v Kristovi, slávnostné
zhromaždenie!
Je pre mňa veľkou cťou,
že Vás smiem pozdraviť pri tejto
významnej slávnosti. Prišli sme k Vám
zo Slovenska z východoslovenského
mesta Bardejov, ktoré v minulosti
nazývali aj slovenským Wittenbergom.
Ako vzniklo toto pomenovanie?
Jeho

pôvod

je

založený

na blízkych priateľských vzťahoch
dvoch

obdarených

mužov:

Filipa

Melanchtona a Leonarda Stöckela –
učiteľa a žiaka. Toto hlboké priateľstvo
založené na spoločnej viere v Spastieľa
Ježiša Krista sa stalo mostom, cez ktorý
prichádzalo čisté a mocné reformačné učenie z Nemecka
k nám na Slovensko – vtedy horné Uhorsko.
Teší nás, že po našich prvých nesmelých kontaktoch
prišlo Vaše pozvanie s možnosťou zúčastniť sa na týchto
službách Božích. Počas celého roka 2010 si v Bardejove
pripomíname významné výročie: 500 rokov od narodenia
L. Stöckela a 450 rokov od jeho smrti. Medzi mnohými
inými príležitosťami budeme mať 13. júna slávnostné služby
Božie, na ktoré pozývame aj delegáciu
z Wittenbergu. Na týchto službách
Božích bude kázať vrchný krajinský
cirkevný radca dr. CH. Münchow zo
Saskej krajinskej cirkvi.
Sme Vám vďační za priateľské
prijatie. Dúfame, že v budúcnosti sa
naše vzťahy budú ďalej rozvíjať.
Myslíme si, že to môže byť obojstranne
prospešné.
Želáme Vám, aby Vás náš
nebeský Otec viedol a žehnal vo všetkom, čo potrebujete v každej službe
a v živote.
Ján Velebír, zborový farár,
Bardejov.
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Slávnostné služby Božie

pri príležitosti 450. výročia smrti bardejovského reformátora
(Článok uverejnený v EPST 27/2010)
„Poznať svoje korene, vedieť, prečo sme takí, akí sme, kto ovplyvnil formovanie života našich
predkov? To sú otázky, ktorými sa v istých momentoch zaoberá snáď každý z nás. Je dobre, ak vieme,
prečo dnes tak veríme a tak vyznávame, ako sa to učíme od malička. Pri koreňoch našej evanjelickej cirkvi
v Uhorsku sa stretávame s menom Leonard Stöckel. Kto to bol, čo učil, čomu veril, čomu slúžil?“
Týmito slovami uviedol v nedeľu 13. júna 2010
zborový farár Ján Velebír hlavnú myšlienku slávnostných
služieb Božích, ktoré sa konali v evanjelickom kostole
v Bardejove. Služby Božie odštartovali hlavnú časť podujatí
pripravených v rámci Roku Leonarda Stöckela. V roku 2010
si naša cirkev pripomína hneď dve jeho výročia: 500 rokov
od narodenia a 450 rokov od jeho úmrtia. Druhému zo
spomínaných výročí bolo venované slávnostné bohoslužobné
stretnutie.

V spolupráci s vedením cirkvi bol za slávnostného
kazateľa pozvaný Dr. Christoph Münchow, vrchný krajinský
cirkevný radca z Drážďan. V bardejovskom chráme opäť znela
materinská reč reformátora, „Učiteľa Uhorska“. Zástupca
biskupa Dr. Münchow z odkazu reformátora vyrozumel
niekoľko dôležitých posolstiev: viera v Ježiša Krista nie je
len vec pocitov, ale aj správneho porozumenia, teda učenia.
Odtiaľ plynie Stöckelov veľký dôraz na správnu (pre neho to
znamenalo kresťanskú a biblickú) pedagogickú činnosť v cirkvi
a v obci. Stöckel ako Nemec prinášal svojim rodákom nové
myšlienky zo sveta v reči ľudu, aby každý správne rozumel
čomu má veriť a ako má žiť. Hosťujúci kazateľ v týchto
súvislostiach vnímal výzvu: dnes je potrebné naučiť sa hovoriť
evanjelium Ježiša Krista rečou súčasných ľudí. Potrebujeme
sa naučiť hláskovať abecedu viery, tradičné vieroučné zásady
tak, aby tomu rozumel dnešný človek. Ináč sa naše svedectvo
minie účinkom. V tretej lekcii z učenia a svedectva L. Stöckela
nemecký hosť vyzdvihol potrebu odovzdať Pánu Bohu celé
srdce. Len ak budeme my kresťania žiť svoju vieru zo srdca,
bude sa správne budovať cirkev.
V ďalšej časti programu domáci farár Ján Velebír
pripomenul niekoľko historických údajov zo života
bardejovského reformátora. Zhromaždenie potom pozdravil
brat generálny biskup Miloš Klátik. Doplnil mozaiku poznatkov
zo života L. Stöckela a pozval prítomných pokračovať v diele

reformácie v duchu jeho odkazu. Prítomným sa prihovoril i
senior ŠZS Ján Bakalár a domáci zborový dozorca Jaroslav
Foľta.
Za zvukov hudby v podaní dychového kvinteta
z Košíc sa slávnostné zhromaždenie v sprievode odobralo
na Radničné námestie. Kroky účastníkov viedli ku škole,
kde Stöckel 21 rokov vyučoval a potom k pamätnej tabuli
na dome, kde býval. Tu po fanfáre zaznela pieseň spevokolu
z cirkevného zboru Kežmarok, ktorý vystupoval aj v chráme.
Na námestí sa k zhromaždeným pridal primátor mesta Bardejov
MUDr. Boris Hanuščák. Báseň dlhoročného bardejovského
farára Jána Mišáka v podaní jeho syna venovaná pamiatke
reformátora vhodným spôsobom sústredila pozornosť
prítomných na námestí. Duchovným príhovorom túto časť
programu uviedol biskup VD Slavomír Sabol. Pozdrav pána
primátora vyjadroval odhodlanie mesta kráčať po stopách
odkazu minulosti vo vzájomnej spolupráci k prospechu cirkvi
i mesta. Potom už prítomní umiestnili spomienkový veniec
pod pamätnú tabuľu. Záver zhromaždenia na námestí pri speve
hymny Hrad prepevný v sprievode dychového kvintetu bol
dôstojným vyvrcholením slávnostného zhromaždenia.
Slávnostné služby Božie výrečným spôsobom ukázali,
ako môžeme odkaz vzácnej minulosti správne interpretovať
dnešku a nachádzať v ňom výzvy pre zajtrajšok. Ježiš Kristus
je predsa ten istý včera, dnes i na veky. V tomto duchu chceme
vykonať aj ďalšie podujatia Roku Leonarda Stöckela: vedeckú
konferenciu, študentskú konferenciu, slávnostné služby
Božie na Pamiatku reformácie a viaceré ďalšie kultúrne,
vzdelávacie a poznávacie aktivity. Na všetky tieto stretnutia
srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú žiť aktuálny a aktívny
kresťanský život správne ukotvený na pevných reformačných
biblických základoch.
Ján Velebír, Bardejov

„Hrad prepevný“ na Radničnom námestí
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Kázeň Christopha Münchowa,

vrchného krajinského cirkevného radcu Evanjelickej luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku
na slávnostných službách Božích v Bardejove
pri príležitosti 450-tého výročia úmrtia Leonarda Stöckela
List Efezským 2, 19-22: „A tak teda nie ste už cudzinci ani príšelci; ale ste spoluobčania svätých a
domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus,
na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánu, na ktorom aj vy budete v
Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.“
Milé sestry a bratia!
Je pre mňa radosťou , že sa môžem
zúčastniť na týchto slávnostných službách Božích
pri spomienke na Leonarda Stöckela. Ďakujem
za pozvanie a prinášam pozdravy evanjelických
kresťanov z Nemecka, predovšetkým z
Evanjelickej luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku
a od nášho krajinského biskupa Jochena Bohla.
Rád som prišiel do Bardejova, lebo prostredníctvom
Leonarda Stöckela vznikli viaceré vzťahy. Som
rád, že aj dnes je viditeľná spolupatričnosť
evanjelických kresťanov na Slovensku ale hlavne
v Sasku.
Leonard Stöckel požehnane ovplyvnil reformáciu a cestu evanjelickej cirkvi na Slovensku.
Spoľahlivým sprievodcom na tejto ceste pre našu spomienku je slovo z Písma a to z listu Efezským.
Ono smeruje naše myšlienky najprv na stred, na Ježiša Krista.
Ježiš Kristus je uholný kameň. Od neho rastie stavba cirkvi, do ktorej sme my všetci povolaní
k jednému spoločenstvu. Pre takúto stavbu cirkvi obdaruje Boh mnohých ľudí s mimoriadnymi
darmi ako stavebníkov: apoštolov a prorokov – a učiteľov, ako doplním s odkazom na 1 Kor. Preto
dnes s vďakou spomíname na Leonarda Stöckela.
Kristus je pôvodca osobnej viery každého kresťana. To zviditeľnila reformácia. List
Efezským smeruje naše myšlienky na to, aby sme v spojení s Kristom mali také myšlienky,
v ktorých prebýva viera. Keď sa viera stane pre nás životne rozhodujúcou, môžeme byť aj my
sprievodcami k viere pre ostatných. Ja sám som vďačný za viacerých ľudí, ktorí síce nevykonávali
povolanie učiteľa, ale pre mňa boli učiteľmi a učiteľkami vo viere.
Leonard Stöckel bol nadaný učiteľ a pedagóg. 21 rokov bol rektorom evanjelickej štátnej škole
v Bardejove. Jeho školský koncept nám odhaľuje, čo je charakteristické pre evanjelické školy a pre
evanjelickú vieru. Chcel by som to urobiť v 3 lekciách asi takým učiteľským spôsobom a prosím
o priateľské prepáčenie.

1. lekcia:

Naša viera nám pomáha k životnému poznaniu
Je obdivuhodné, keď viera zasiahne naše srdce a naše
emócie. Viera však nie je žiadny nejasný pocit. Viera používa
aj rozum, aby sme rozumeli, čo urobil Kristus pre nás a čo pre
nás stále robí.
Rozumieš aj čo čítaš? (Sk 8,30). Túto otázku položil
apoštol Filip dvoranovi etiópskej kráľovnej kandáky. Na
spiatočnej ceste z Jeruzalema čítal vo svojom voze v knihe
proroka Izaiáša prorocké slovo o Božom služobníkovi, skrze
ktorého utrpenie budeme spasení.
Tento Afričan hľadal orientáciu pre svoj život. Apoštol
Filip mu pomohol pochopiť a uveriť v Ježiša Krista. Naša

viera je viera, ktorá rozumie. Viera a porozumenie patria
spolu. Naša viera nie je žiadna halucinácia. Ona je založená
na Božom Slove. Máme pred sebou peknú úlohu na celý život,
aby sme Bibliu vždy hlbšie pochopili. Jeden verš zo Žalmu
alebo Ježišove slovo môže našu vieru prebudiť a posilniť a aby
sme jej lepšie rozumeli - je dobré, keď na naučíme niektoré
biblické verše naspamäť.
Martin Luther napomínal v mestách radných pánov:
„pred všetkými vecami vo vyšších a nižších školách by malo
byť najušľachtilejšou a najdôležitejšiou lekciou slovo Božie
a pre mladých chlapcov evanjelium. A keby Boh chcel, malo
by každé mesto aj dievčenskú školu.“
To bolo v roku 1520. Už o rok neskôr existovali prvé
záblesky reformácie v Bardejove. Leonard Stöckel mal vtedy
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10 rokov. Ako 20-ročný išiel do Wittenbergu spolu s ostatnými
študentami slovenského, maďarského a českého pôvodu, ktorý
je vzdialený 150 km od môjho rodného mesta Drážďany.
Učiteľmi Leonarda Stöckela boli Luther a zvlášť Melanchton,
s ktorým ho spája celoživotné úprimné priateľstvo. Býval
dočasne v rodinách u Melanchtona a Luthera.
Po skončení štúdia bol súkromným učiteľom v Eislebene,
v Lutherovom rodnom meste. Zakrátko odišiel naspäť do
Wittenbergu, aby pokračoval vo svojom štúdiu. Melanchton
mu zabezpečil miesto ako vychovávateľ detí u saského
kniežaťa Johanna.
Medzitým
však
prebiehala
korenšpondencia
medzi mestskou radou v Bardejove a medzi Lutherom
a Melanchtonom. Mestská rada povolala Stöckela za rektora
gymnázia. Po niekoľkých váhaniach sa Stöckel ako 29 ročný
stal rektorom evanjelickej štátnej školy.
Reformoval ju takým spôsobom, akým sa naučil od
Melanchthona. Zriadil „Zákony bardejovskej školy“.
Dôležitou učebnou látkou bolo štúdium Biblie a náuka o viere.
Prostredníctvom divadelných hier vydaných Stöckelom sa
žiaci učili pochopiť biblické príbehy komplexným spôsobom.
„Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom“ bolo
ústrednou myšlienkou. V Stöckelovom školskom koncepte
nadobudlo reformátorské poznanie svoju podobu, že milosť
Božiu nezískame prácou. Nie tlak povinností, ale rast človeka
so všetkými jeho darmi, je aj dnes mimoriadnou úlohou
evanjelických škôl. Stöckel so svojimi teologickými spismi
a s jeho výkladmi nedeľných evanjelií a epištol prispel
k lepšiemu pochopeniu Písma Svätého a evanjelickej viery.
V odkaze na Augsburské vyznanie svojho učiteľa
Melanchtona vypracoval spoločné vyznanie 5-tich
východoslovenských miest. Toto vyznanie tvorí základnú
myšlienku evanjelickej viery. Zrieka sa urážky katolíckych
kresťanov. Je to evanjelické vyznanie v ekumenickom duchu
podobne ako Augsburské vyznanie.
Zhrnutie našej viery podáva Martin Luther vo svojom
Malom katechizme, ktorý vyšiel ako prvá kniha v slovenskom
jazyku v roku 1581 v Bardejove. Rovnako aj dnes
potrebujeme jasné a ľahko zrozumiteľné zhrnutie základov
našej viery. Prečo? Pretože pre náš každodenný život je

pomocou poznať základy viery. Ak je viera iba pocit, vyparí
sa, keď príde protivietor. Rozumejúca viera je ochranou
v čase prekážok a prenasledovania. Myslím zvlášť na temné
roky protireformácie po roku 1680. Myslím na trpký čas po
roku 1948, keď boli zatvorené evanjelické školy a diakonické
zariadenia. V komunistickej diktatúre nebolo miesto pre
evanjelickú slobodu, totiž skrze vieru v Krista byť slobodný
od poručníctva a v spojení s Kristom byť slobodný k službe
blížnemu. Tešíme sa s vami, že na Slovensku sú znova
evanjelické materské škôlky, školy a gymnáziá.
V evanjelickom vyučovaní náboženstva a v evanjelických
školách patrí viera a porozumenie spolu. Potrebujeme
takéto poznanie, ktoré nám pomáha v živote. V cirkvi a pre
spoločnosť sú rozumní kresťania požehnaním, ktorí sú kritickí
voči neslobode, kritickí voči zneužitiu slobody a solidárni
s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. A tak je postavená aj cirkev,
misionársky a pozývajúco.

2. lekcia:

Naša viera nám pomáha k orientačným znalostiam
K vyučovaniu na mestskej škole v Bardejove
patrili aj vedecké učebné látky z oblasti matematiky a dejín.
Vtedajšia mestská škola bola v modernom stave. Až dodnes
majú vedecké odbory v evanjelických školách veľký význam.
Cirkvi hľadajú dialóg s vedou. My kresťania nežijeme vo
vzduchoprázdnom priestore. Denne používame poznatky
moderného výskumu. Pre nás musí byť dôležité, aby sme
spojili našu vieru s najnovšími vedeckými poznatkami a viedli
dialóg. Pred rokom 1990 sa rozšírilo, že viera je nevedecká.
Zo školských kníh toto tvrdenie zmizlo. Ale v hlavách
viacerých má ešte svoje miesto. Pravda je: viera a vedomosti si
neodporujú. Viera je pomocou, aby sme my ľudia zodpovedne
zaobchádzali s našimi poznatkami, lebo veda nesmie robiť
všetko, čo môže.
Otto Hahn, vynálezca delenia jadra atómu, o tom
vážne premýšľal, či môže svoj objav zverejniť. Mal strach, že
by mohol vyvolať u človeka nešťastie. Na druhej strane môže
byť delenie jadra atómu aj požehnaním, napr. pre medicínu.
Pre nás je dôležité, že viera dáva orientáciu, ako sa bude
s rastúcimi vedomosťami eticky a zodpovedne zaobchádzať.
Nejde však iba o holé poznatky mnohých faktov. Potrebujeme
orientačné znalosti, ktoré usmernia ľudský rozum správnym
smerom a poslúžia k dobru všetkých ľudí.
Ku dôležitým vyučujúcim odborom v Stöckelovom
školskom koncepte patrili aj cudzie jazyky. Prostredníctvom
učenia starých biblických jazykov mali žiaci lepšie porozumieť
biblické Písma. Zároveň je učenie jazykov návodom na
prekladanie. My všetci máme dôležitú úlohu, aby sme
preložili kresťanskú vieru do jazyka dnešnej doby. Nestačí
opakovať dôstojné vety o viere. Musíme preložiť ich obsah
do jazyka technikov a ekonómov, do jazyka mladých a detí.
Musíme našu vieru preložiť do jazyka všedného dňa. Tak
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majú evanjelickí farári z dobrého dôvodu veľký význam pre
zachovanie a vykvitnutie slovenskej reči. Keď my kresťania
môžeme vyjadriť v dnešnej reči ľudí to, čo je nám na viere
dôležité, zasiahneme lepšie ich srdce aj ich rozum.
V Nemecku je pre viacerých kresťanov ťažké hovoriť
o svojej viere, aj keď sa viacerí z nás pýtajú, v čo my kresťania
veríme a prečo v Krista veríme. Potrebujeme jazykovú školu
viery. Vždy znova hláskujeme jednotlivé biblické slová alebo
tradičné vety o viere. Dôležité je hláskovanie v otázkach viery,
lebo jazyku viery nerozumie veľa ľudí. Leonard Stöckel by
v dnešnej dobe neponúkal žiadne kurzy gréčtiny a latinčiny.
Pozýval by do abecednej kampane, aby sa nanovo naučili A B
C viery. Iba tak sa môže viera rozvinúť v komplikovaných
otázkach vedy, politiky a globálnom finančnom hospodárení.
Tak bude viera posilnená. A tak cirkev vybudovaná.

3. lekcia:

Naša viera nám pomáha k vzdelaniu srdca
a spoločenského zmyslu
Vo svojom školskom koncepte pre Bardejov Stöckel
požaduje, aby všetko naše konanie a životné riadenie bolo
vedené Božou radou. Pri tom nejde o nahromadenie faktov.
Ide o vzdelanie srdca a starostlivosť o vydarené spolužitie.
Špeciálne vedomosti sú dôležité. Avšak celý človek
je so svojimi darmi Božie stvorenie. Boh nechce žiadnych
obmedzených odborníkov. Bohatstvo ľudských darov sa
má rozvíjať. Preto poskytol Stöckel vo svojom školskom
koncepte hudby široký priestor k vzdelaniu srdca. Hudba je
nádherný Boží dar. V našich starých a nových cirkevných
piesňach vyznieva krása viery. Zborový spev sa stal značkou
pre evanjelickú vieru. Nie sú to naše vlastné slová, ktoré
spievame. Avšak cudzie slová sa stanú osobným vlastníctvom,
keď môžeme povedať: „To som hovoril zo srdca“.
Istý nemecký básnik varoval pred niekoľkými rokmi:
„Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neboli prázdne, keď sa
počíta s prázdnotou vašich sŕdc“. Veľa ľudí sa sťažuje na
prázdnotu srdca. Hľadajú základ pre svoj život, aj keď sme
všetci zaplavení informáciami od rána až do večera. Preto
je dôležité, aby sme za centrálnu úlohu zvesti a vyučovania
považovali aj vzdelanie srdca.

Vzdelanie srdca je niečo veľmi osobné a intímne.
Avšak pozorné srdce dáva pozor aj na druhých. Kristus nás
povoláva do spoločenstva a do starostlivosti jeden o druhého,
v rodinách, v cirkevných zboroch a v spoločnosti. Evanjelické
kresťanstvo a evanjelické vzdelanie sú vystrojené na
súdržný a pokojný spoločný život. Nemôže ísť iba o kariéru
a vlastnú výhru. Pretože buď sme my všetci víťazi alebo
všetci neúspešní. Milosrdenstvo, s ktorým nás stretáva Boh,
je tak bohaté, že môžeme dávať z neho ostatným. Z toho
rastie aj súdržné zmýšľanie. A tak sa budeme navzájom tešiť,
ako v tento deň alebo navzájom trpieť, keď budú kresťania
utláčaní alebo prenasledovaní. Vzdelanie srdca je dôležité pre
nás samých ako i pre našu spoločnosť. Tak rastie naša viera a
zostáva živá. A takýmto spôsobom sa buduje cirkev.
Milí veriaci!
Na týchto jubilejných službách Božích sa pozeráme
späť na pôsobenie Leonarda Stöckela a na začiatky Evanjelickej
cirkvi na Slovensku. Všimli sme si, ako môže rásť naša vlastná
viera a ako môže byť vybudovaná cirkev. A to dáva nádej.
Tri lekcie sú ukončené. Zasľúbenie nášho Pána Ježiša
Krista nekončí: „Ja som s vami po všetky dni“. Amen.
Preložila: Marcela Kmeťová,
generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
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Literárna súťaž:

„Leonard Stöckel – inšpirácie pre zajtrajšok“

Výtvarná súťaž:

„Leonard Stöckel a Bardejov – dotyky minulosti“

So zámerom rozšíriť okruh ľudí, ktorí sa téme výročia
Leonarda Stöckela budú aktívne venovať, vypísal cirkevný
zbor dve umelecké súťaže. Určené boli pre žiakov a študentov
bardejovských umeleckých, základných a stredných škôl.
Súťaže boli ohlásené a propozície rozoslané na všetky
základné, stredné školy a základné umelecké školy v meste
Bardejov.
Cieľ literárnej súťaže bol v propozíciách definovaný
nasledovne:
- podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu,
odhaľovať význam práce a diela pedagóga, humanistu
a reformátora Leonarda Stöckela; povzbudiť schopnosť
podávať informácie o Bardejove a jeho minulosti domácim
i návštevníkom s hrdosťou na živý odkaz minulosti; priblížiť
dôrazy práce L. Stöckela v oblasti pedagogiky, rozvoja
dramatického, hudobného umenia a kresťanskej mravnosti
ako aj jeho lokálpatriotizmus.
Vo výtvarnej súťaži zámerom organizátora bolo:
- zaangažovať do pripomenutia si jednej z najvýznamnejších
osobností mesta a regiónu čo najväčší počet účastníkov;
priblížiť deťom a študentom význam tejto osobnosti a jeho
odkaz; povzbudiť hrdosť na zachované dedičstvo minulosti;
naučiť mládež odovzdávať návštevníkom mesta informácie
o vzácnych kultúrnych pamiatkach a pamätihodných miestach.
V literárnej súťaži bolo možné prihlásiť báseň, esej,
úvahu prípadne voľný žáner. Výtvarná súťaž dávala priestor
nasledovným technikám: maľba, kresba, grafika, voľná
technika (plastika, rezba a iné). Prihlásené práce zostávajú
k dispozícii organizátorovi súťaže pre účely propagácie
osobnosti L. Stöckela v meste a regióne. Najlepšie práce
plánujeme umiestniť v expozícii plánovaného múzea L.
Stöckela.

Túžbou organizátorov bolo dosiahnuť, aby téma
významnej osobnosti nášho mesta presiahla hranice cirkvi,
cirkevných dejín a stala sa témou lokálnou, regionálnou,
k čomu Stöckela predurčuje skutočný dosah jeho diela. Pri
zhromažďovaní prihlásených diel sme s radosťou konštatovali,
že zvlášť vo výtvarnej časti súťaže sa skutočne podarilo
zorganizovať aj školské kolá. Na niektorých školách sa tejto
téme vyučujúci venovali veľmi systematicky aj s vysvetlením
historických reálií Stöckelovej doby a osobnosti, čo žiakom
malo pomôcť spracovať tému so správnym porozumením jej
obsahu. Z viacerých škol nám oznámili, že prihlásené práce
sú výberom najlepších prác spomedzi všetkých, ktoré v rámci
súťaže na škole vznikli. Menší ohlas mala literárna časť
súťaže. Je to možno aj obraz doby, ktorá väčší dôraz kladie na
vizualizáciu pocitov a vnemov, než na ich obsahovú stránku.
Pre verbálne vyjadrenie sa navyše predpokladá aj väčšia
osobnostná zrelosť autorov. Napriek tomu prihlásené práce
zaujali členov odbornej poroty, každá niečim iným, každá
svojou osobitosťou spracovania témy.
Členmi odbornej poroty vo výtvarnej oblasti boli
akademický sochár M. Kutný a riaditeľ cirkevnej základnej
umeleckej školy pán Staríček. Literárnu súťaž vyhodnocovali
ako odborníčka z oblasti literárnej tvorby pani spisovateľka J.
Nagajová a vyučujúce profesorky slovenského jazyka z troch
bardejovských gymnázií.
Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdanie
cien sa konalo v rámci medzinárodnej vedeckej študentskej
konferencie na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove.
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Ohodnotení autori literárnej súťaže:
Dagmara Pasterňáková
II.G
Spojená škola J. Henischa		
báseň: Cesta
Vincent Bednár		
III.B
Gymnázium L. Stockela		
báseň: Premýšľam ...
Dominik Grega		
III.
Gymnázium L. Stockela		
báseň: Rodom, srdcom...
Michaela Bujdová		
ZŠ Wolkerova			
Úvaha
Martina Matejová
II. A 	 Súkromné gymnázium		
Esej
Množstvo a úroveň prác prihlásených do výtvarnej
súťaže nedovolili organizátorom a odbornej porote zostať pri
plánovaných troch ocenených prácach v každej kategórii. Preto
počet ocenených narástol a ich zoznam prináša nasledujúci
prehľad:

Ohodnotení autori výtvarnej súťaže:
Základné školy
Hošková Kristína		
Rybár Jerguš		
Blaňárová Nikola		
Ontek Dávid		

Polačková Zuzana

ZŠ B. Krpelca
ZŠ Wolkerova
ZŠ Wolkerova
ZŠ B. Krpelca

ZUŠ M. Vileca
ZUŠ M. Vileca
ZUŠ M. Vileca

ZUŠ M. Vileca

Základné umelecké školy 15-18 roční
Foľta Samuel
Talárová Ivana
Rodáková Veronika

Cirkevná ZUŠ
ZUŠ M. Vileca
Cirkevná ZUŠ

Stredné školy
Sabol Marek		

Základné umelecké školy 6-11 roční
Jesenský Jerguš
Pangrácová Lenka
Havrišová Viktória

Základné umelecké školy 12-14 roční

Súkromné gymnázium

Pozitívnou skúsenosťou spojenou s organizovaním
týchto súťaží bol angažovaný prístup niektorých vyučujúcich
a skutočnosť, že zaoberanie sa témou výročia L. Stöckela reálne
priblížilo túto osobnosť vnímaniu a pozornosti našej mládeže.
Tým môžeme pokladať jeden z hlavných zámerov oboch
súťaží za úspešne naplnený. Srdečná vďaka patrí všetkým,
ktorí sa ich zúčastnili, tvorcom, pedagógom, porotcom i tým,
ktorí priblížili vytvorené diela na výstavke v GLS.

Odborná porota výtvarnej súťaže pri práci.
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Medzinárodná študentská konferencia
Leonard Stöckel - „prvý“ učiteľ Uhorska
(článok z internetovej stránky GLS)

Foto: archív GLS.

V dňoch 6. - 8. októbra 2010 sa v priestoroch
Gymnázia Leonarda Stöckela konala Medzinárodná
študentská konferencia pod záštitou primátora mesta Bardejov
MUDr. Borisa Hanuščaka. Slávnostné otvorenie začalo
pozdravným príhovorom riaditeľa školy RNDr. Marcela
Tribusa, nasledovne príhovorom Mgr. Valentíny Koščovej
zo Šarišského múzea a napokon vyhodnotením literárnovýtvarnej súťaže Leonard Stöckel - inšpirácie pre zajtrajšok
vyhlásenej cirkevným zborom ECAV.
Po oficiálnom úvode nasledovali príspevky rozdelené
do troch sekcií. V sekcii Leonard Stöckel - slávny bardejovský
rodák sa prezentovali Mgr. Jozef Petrovič (riaditeľ mestského
archívu) genealógiou Stöckelovho rodu, ďalej študenti
základnej školy, Spojenej školy J. Henischa, ale najmä študenti
gymnázia. V druhej sekcii pod názvom Vznik a šírenie
reformačného myslenia v Európe v 16. storočí predniesli
svoje príspevky zahraniční študenti z Nórska, Nemecka i
Poľska. Konferenciu oživila zaujímavá prehliadka Bardejova
i divadelná Hra o Zuzane v podaní študentov nášho gymnázia
pod vedením PhDr. M. Bušíkovej, PhD. Pokračovalo sa
príspevkami J. Velebíra (zborového farára ECAV v Bardejove)
o odkaze L. Stöckela súčasnosti, PhDr. Mariána Damankoša
(riaditeľa Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove),
študentmi tohto gymnázia, slovo dostali aj študenti Gymnázia
P. J. Šafárika v Rožňave, Evanjelického gymnázia v Banskej
Bystrici, Gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, Gymnázia
J. M. Hurbana v Čadci, Evanjelického lýcea v Bratislave a
Gymnázia Don Bosca v Bardejove. Tretia sekcia príspevkov
sa niesla pod názvom Renesančné umenie na Slovensku.

Mal som tú česť moderovať konferenciu hneď v prvý
deň jej konania. Hostia, pedagógovia i študenti na mňa urobili
veľmi dobrý dojem. Príspevky obsahovali množstvo informácií
a bolo „cítiť“ aj počuť, že to nebola jednodňová práca. Každý
príspevok si vyžadoval snáď aj niekoľkomesačnú prípravu
zháňania informácií a ich následného spracovania. Počas
konania konferencie vládla v aule (mieste, kde sa konferencia
konala) veľmi dobrá atmosféra a študenti z Bardejova, iných
slovenských miest i zo zahraničia boli disciplinovaní. Pre tých,
ktorí prezentovali svoje práce, bolo pripravené občerstvenie,
obed i večera.
Konferencia mi ponúkla nový rozmer a pohľad či
už na osobnosť Leonarda Stöckela, alebo na reformačné
myslenie. Aj moderovanie konferencie bolo pre mňa tou
skúsenosťou, na ktorú tak skoro určite nezabudnem. Oceňujem
aj spoluprácu s pedagógmi a ako veľmi efektívny vnímam aj
preklad jednotlivých vstupov do anglického jazyka, ktorý bol
určený pre študentov zo zahraničia. Spokojnosť je určite na
strane školy, pedagógov i na strane študentov, ktorí si vyskúšali
prezentovanie prác na verejnosti. Verím, že aj pre nich je to
nezabudnuteľný zážitok. Každý účastník dostal účastnícky list
a malú pozornosť v podobe porcelánu.
Na záver by sme v mene študentov chceli poďakovať
všetkým, ktorí sa na týchto oslavách podieľali, hlavne vedeniu
školy a organizátorkám Mgr. Jane Leškovej a PhDr. Lenke
Lukáčovej. Tí, ktorí sa na oslavách zúčastnili, boli obohatení
nielen množstvom nových poznatkov o Leonardovi Stöckelovi,
ale aj ozajstným umením v podobe slova, hudby, tanca i spevu.
Stanislav Petrič, študent 4. A triedy
a Barbora Šivecová, študentka 3. C triedy

„V každej veľkej spoločnosti treba viac zákonov o povinnostiach jednotlivcov, ktoré by výslovne určili
čo je koho povinnosťou. ... Lebo kto sa sám nikdy nenaučil poslúchať, ten nebude vedieť nikdy iným
správne rozkázať. ...Nestačí totiž len to, aby sa niečo dialo, ale musí sa diať dôstojne. Nič nie je pekné,
čo je bez poriadku.“
Bardejovské školské zákony
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Vyvrcholili oslavy 500. výročia narodenia
Leonarda Stöckela
(článok prevzatý z internetovej stránky GLS)
Škola je v stave naučiť,
čo má kto robiť, ako žiť,
človeku prospech prinesie,
ak v praxi uplatniť to vie.
		
Leonard Stöckel
Bardejov patrí medzi mestá, ktoré sa môžu pýšiť
nielen starobylou architektúrou, ale aj svojimi slávnymi
rodákmi. K takýmto ľuďom určite patrí aj Leonard Stöckel,
ktorého 500. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname.
Bardejovské gymnázium, ktoré nesie meno Leonarda
Stöckela v svojom názve, pripravilo v spolupráci s Poľskoslovenským domom, Centrom voľného času v Bardejove
a Základnou umeleckou školou Michala Vileca bohatý
trojdňový program osláv 500. výročia narodenia slávneho
rodáka. Záštitu nad týmito oslavami mal primátor mesta
MUDr. Boris Hanuščak.
Prvou zaujímavou akciou, pripomínajúcou život
v novoveku v období humanizmu a renesancie a kapitoly
z aktivít L. Stöckela, bola Stöckelovská pivnica v Poľskoslovenskom dome na Radničnom námestí. Návštevníci si tam
od začiatku júla 2010 mohli pozrieť kresby Mgr. Vladimíra
Harajdu s jeho vlastným komentárom.
Druhou zaujímavou akciou bola medzinárodná
študentská vedecká konferencia organizovaná učiteľmi
a študentmi GLS s názvom Leonard Stöckel - prvý učiteľ
Uhorska. Odborným garantom tejto konferencie, ktorú
pripravovali Mgr. Jana Lešková a PhDr. Lenka Lukáčová, bol
riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove PhDr. František Gutek.
Trojdňová konferencia sa začala 6. 10. 2010 a svojimi
príspevkami sa na nej prezentovalo takmer 60 stredoškolákov
z Nórska, Nemecka, Poľska a zo Slovenska. Bardejov
reprezentovali študenti zo Spojenej školy J. Henischa,
Gymnázia J. Bosca a z domáceho Gymnázia L. Stöckela.
Študenti sa predstavili nielen s odbornými príspevkami
na danú tému, ale doplnili ich aj prezentáciami s využitím
didaktickej techniky.
Konferencia bola spestrená stöckelovskou hodinou
etiky, ktorú pripravili študenti GLS s režisérskou taktovkou
PhDr. Márie Bušikovej, PhD.
Prehliadka bardejovského mestského historického
jadra s reštaurátorom a akademickým sochárom Martinom
Kutným bola pre účastníkov konferencie zavŕšením tejto
zaujímavej vzdelávacej aktivity.
Oslavy vyvrcholili v piatok 8. 10. 2010 v parku pred
Gymnáziom L. Stöckela v Bardejove o 9.00 hod. Učitelia
v čiernych pelerínkach previazaných mašličkou s červenými
baretmi a študenti gymnázia v čiernych renesančných
čapiciach v mestskom parku pred Pamätníkom L. Stöckela,
zahaleného bielou plachtou, vytvorili kruh. Slávnostnou
ceremóniou v dobových kostýmoch si uctili bardejovského
rodáka primátor mesta, mestská rada a ďalší hostia.
Po programe v renesančnom duchu, v choreografii Juraja
Bochňu, oznámil riaditeľ GLS RNDr. Marcel Tribus

primátorovi mesta, že sľub, ktorý gymnázisti dali, splnil. Tiež
mu oznámil, že po trojmesačnej verejnej zbierke na Pamätník
Leonarda Stöckela, ktorú organizovali gymnazisti, je pamätník
pripravený na odhalenie. Trojmetrový vysoký štíhly pamätník
z bieleho bulharského vápenca vysekal akademický sochár
Martin Kutný. Pamätník vyjadruje všetky oblasti umenia
a vzdelania, v ktorých Leonard Stöckel vynikal. Je v ňom
znázornená symbolika reformačného humanistu, pedagóga,
organizátora školského života, spisovateľa a aj hudobného
teoretika.
Pamätník odhalil primátor mesta MUDr. Boris
Hanuščak, biskup evanjelickej cirkvi východného dištriktu
Mgr. Slavomír Sabol a riaditeľ Gymnázia L. Stöckela RNDr.
Marcel Tribus.
Po odhalení pamätníka účastníci osláv v mohutnom
alegorickom sprievode prešli Radničným námestím s krátkymi zastaveniami pri dobových scénkach zo Stöckelovho
života, ktoré pripravili študenti gymnázia. Konečným cieľom
alegorického sprievodu bola mestská športová hala Mier.
Radničné námestie vítalo alegorický sprievod čulým
ruchom. O program pre žiakov základných škôl sa postaralo
Centrum voľného času v Bardejove a ZUŠ Michala Vileca.
Hudobný program a súťaže venované L. Stöckelovi vytvorili
spolu so slnkom výbornú atmosféru pre tento slávnostný deň.
Posledným bodom slávnosti bola slávnostná
akadémia pripravená profesormi a študentmi Gymnázia
L. Stöckela. Pestrý program v duchu humanizmu a renesancie
začal spevom gorlického speváckeho zboru Belfersingers
a hovoreného slova a hudby študentov GLS pod názvom
Docendo discítur (Vyučovaním sa človek učí) - dramatickohudobným pásmom zo života L. Stöckela s dirigentskou
paličkou Mgr. E. Koščovej. Prednášaná didakticko-reflexívna
poézia od L. Stöckela nad výrokmi antických filozofov
ukázala, že pre spoločenské problémy a morálku je 500 rokov
krátky čas. Zdalo sa nám, že sme sa od Stöckelových čias
takmer vôbec nezmenili.
Históriu vystriedala moderná hudba a piesne v podaní
Muzikaklubu pri GLS pod vedením Ing. Š. Biroša a mazúrka
v choreografii Mgr. I. Sabolovej.
Akadémia vyvrcholila strhujúcim pásmom ľudových
tancov a spevov pripravených RNDr. V. Sabolom v spolupráci
gymnazistov s folklórnym súborom Tarka.
Vynikajúca atmosféra vytvorená vďačným publikom,
ktorá sa zopakovala aj v podvečer na repríze slávnostnej
akadémie, dodala oslávam 500. výročia narodenia L. Stöckela
dôstojnosť a vážnosť, ktorú si náš slávny rodák určite zaslúži.
-mt-
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Otvárací príhovor brata Slavomíra Sabola,
biskupa VD
na Medzinárodnej vedeckej konferencii 7. 10. 2010 v Bardejove
Dôstojný br. gen. biskup Miloš Klátik, vážený pán

možná identita, kultúra a budúcnosť spoločenstva cirkvi,

primátor Hanuščak, vážení predstavitelia akademických obcí,

národa i jednotlivca. História je učiteľkou života, preto

oltárni bratia a sestry, vzácni hostia z domova i zahraničia,.........

prajem tejto konferencii, aby každý jej krok do minulosti, bol

vzácne zhromaždenie tejto vedeckej konferencie venovanej

odrazovým mostíkom do budúcnosti.
Spomínať nemáme na hlúposti, ale na vodcov.

osobnosti Leonarda Stöckela!
Som veľmi poctený, že Vás môžem privítať na
medzinárodnej vedeckej konferencii venovanej osobnosti
Leonarda Stöckela a protestantizmu v strednej Európe. Ako
duchovný predstaviteľ regiónu, kde žil a pôsobil tento teológ,
reformátor, humanista, pedagóg, hudobník a divadelník Vám
prajem, aby ste sa dobre cítili v starobylom Bardejove na pôde
Východného dištriktu našej ECAV na Slovensku.
Písmo Sväté nás učí: „Spomínajte na svojich vodcov,
ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec
ich správania, a napodobňujte ich vieru.“(Žid. 13,7).
Je to slovo, ktoré nás učí vracať sa do minulosti
a spomínať. Úlohou tohto spomínania nie je zotrvávanie
v minulosti, ustrnutie v nej. Ani sa nechceme chváliť skutkami
mŕtvych, lebo z toho v súčasnosti nevyžijeme. Spomíname
preto, aby sme nestratili historickú pamäť, bez ktorej nie je

Správni vodcovia sú ľudia, ktorí robia vážne rozhodnutia
a usmerňujú ľudí k ušľachtilým cieľom. Leonard Stöckel bol
takým vodcom. Jeho rozhodnutia ako rektora bardejovskej
školy sformované do „Bardejovských školských zákonov“,
alebo reformačné presvedčenie deklarované v „Confesio
pentapolitana“ vyrylo hlbokú brázdu na poli školstva
i evanjelickej cirkvi v bývalom hornom Uhorsku. Smer
udávajúce boli tiež jeho aktivity v oblasti hudby, divadelníctva
i kázania Božieho slova. Poznatky o týchto jeho aktivitách,
ktoré budeme na tejto konferencii odkrývať nech vnesú
správne smerovania a rozhodovania do našich životov a skrze
nás aj tých, ktorí sa s nami stretajú. Žiť bez správneho smeru
v dnešnej dobe je veľmi riskantné.
Aj keď Leonard nebol farárom, predsa zvestoval
slovo Božie. Dovolil mu to miestny farár Michal Radašín
a dokladom toho je zachovaná postila – zbierka jeho kázni.
Stöckel bol hlboko veriaci človek. Táto viera bola základom
jeho osobnosti. Bol slovami žalmistu povedané „ako strom
zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie, jeho lístie
nevedne a všetko, čo robí sa vydarí.“ Potreba duchovného
základu každej osobnosti je aktuálna aj v dnešnej dobe.
Analýza Stöckelovej osobnosti na dnešnej konferencii iste
pomôže odhaliť túto nutnosť aj pre ľudí dneška.
Význam našej konferencie nespočíva v tom, že
si urobíme čiarku pri kolónke splnených aktivít. Aj keď sa
určite v našej cirkvi patrí pripomenúť si osobnosť Leonarda
Stöckela, pri 500. výročí jeho narodenia a 450. výročí jeho
úmrtia, nesmie byť toto dianie iba nostalgickou spomienkou.
Písmo vraví pozorujte ich správanie (skutky) a napodobňujte
ich vieru. To, k čomu sa vraciame do minulosti, má mať
požehnaný dopad do reality našich životov. Každý pohľad
dozadu, bez následného kroku dopredu, je patologický.
Vážení prítomní!
Otváram túto konferenciu s prianím, nech má čím viac
spomínajúcich, pozorujúcich a napodobňujúcich účastníkov,
ktorí odídu z tohto miesta inšpirovaní a usmernení do života.
Buďte srdečne vítaní a prežite tu požehnané a podnecujúce
chvíle!
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Príhovor biskupa S. Sabola
na slávnostnej akadémii v športovej hale
v Bardejove 8. 10. 2010
Vážený pán riaditeľ, pán primátor, poslanci, vážená
akademická obec, študenti, profesori, vážené zhromaždenie!
Keď
Pavol
Országh
Hviezdoslav
hovorí
o nadčasovosti ľudského života, hovorí: „som iskra, atóm
len, lež s jadrom trvalým, ak zhasnem na zemi, nad ňou
sa zapálim.“
Tieto slová sú pre mňa vzácne, ak spomíname na
bardejovského rodáka Stöckela, ktorý z ľudského hľadiska
nežil veľmi veľa. Päťdesiat rokov nie je dlhý vek. Je to len
akoby iskra, ktorá zasvietila tu v Bardejove, v európskom
priestore, a to svetlo sa stalo stálicou na nebi dejín Európy,
dejín horného Uhorska, dnešného Slovenska, dejín tohto
mesta. Stöckelova hviezda svieti dodnes a vnáša svetlo na
cestu života mnohým, ktorí túžia usmerniť svoj život a dať
mu zmysel.
Denné svetlo sa skladá zo spektra rôznych farieb.
Svetlo, ktoré svieti zo života L. Stöckela má rôzne atribúty,
ktoré si hodno všimnúť. Chcel by som podčiarknuť tri
zvláštnosti jeho osobnosti.
V prvom rade chcem povedať, že Leonard Stöckel
bol zbožný človek. Bol človek ktorý veril v Boha a našiel
základ svojho života v biblických princípoch. Tieto princípy
sa vo svojom živote snažil aj uplatňovať. Zbožnosť sa dnes
veľmi nenosí. Mnohí vnímajú náboženstvo, ako niečo čo
okliešťuje krídla ľudského života. Opak je pravdou. Pavel
hovorí, že pobožnosť je ziskom, lebo nielen dáva základ
ľudskej osobnosti, ktorý sa potom podľa slov Pána Ježiša javí
ako ten, ktorý postavil svoj život ako dom na skale a keď príde
príval, búrka, jeho život obstojí. Zbožnosť, viera má aj dnes
svoj význam a skutočné osobnosti budujú svoj život práve na
takomto základe viery v Pána Boha.
Chcem ďalej povedať, že Leonard Stöckel bol
človekom vzdelaným. Nebol tým, kto sa vo svojej zbožnosti

ukryje do svojej izby prípadne do kostola, ale chcel žiť na
pulze doby, chcel prinášať z toho, čo načerpal od múdrych
učiteľov a rozdať to tým, ktorí sú okolo neho......
Bohatí ľudia sú tí, ktorí si nesú svoje hodnoty vo
svojom vnútri a nie ktorí ich majú navonok. Leonard Stöckel
to vedel. Bol to vzdelaný človek. Neviem, koľko mal majetku,
ale určite z bohatstva, svojej osobnosti rozdal svojmu okoliu
a rozdáva nám aj dnes. A v tomto je pre nás vzorom bohatého
človeka.
„Na konci žitia všeličo len ako márnosť rozpoznáš,
nebudeš nikdy ľutovať v láske strávený žitia čas.“ Túto
pravdu poznal aj Leonard Stöckel. Myslím si, že môže byť
pre nás skutočne vzorom, hviezdou na dejinnom nebi, ktorá
nám ukazuje, kde postaviť základ života, kde mu dať pravé
bohatstvo a kde mu dať pravý zmysel.
Na nebi je mnoho hviezd, rôznej intenzity. Ale predsa
je tam jedna hviezda, Polárka, ktorá je najjasnejšia a dokonca
nám pri putovaní ukazuje smer. Aj v dejinách je takáto hviezda,
ktorá svieti najjasnejšie. Jej žiaru poznal aj Leonard Stöckel.
Tou hviezdou podľa Písma je Kristus. Stöckel usmernil svoj
život na Krista, sám sa od Neho zapálil a stal sa hviezdou pre
iných.
Chcem aj vám, milí študenti, milí priatelia na
tejto akadémii ukázať na túto hviezdu, ktorá bola známa aj
Leonardovi Stöckelovi, aby sme prežili šťastný, požehnaný a
zmysluplný život, ako ho prežil tento váš rodák. Hoci to bol
život krátky, hoci len ako iskra, predsa bol životom s jadrom
trvalým. Aj keď zhasol tu na zemi, nad zemou svetlom pre
všetkých sa zapálil.
Nech svieti a je vzorom pre školu, pre toto mesto,
pre našu cirkev, keď si úctou a vážnosťou túto osobnosť
pripomíname. A verím, že môže svietiť aj pre všetkých, ktorí
hľadajú zmysel svojho života.

Účastníci odhalenia Pamätníka L. Stöckela v parku A. Jiráska prd GLS.
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Kresťanské fundamenty
života a diela Leonarda Stöckela
Referát na študentskej vedeckej konferencii na Gymnáziu LS 7. 10. 2010
Vážené dámy, vážení páni, milí študenti!
Keď som pred ôsmymi rokmi prišiel do Bardejova,
ktorý sa stal mojim novým pôsobiskom v službe cirkvi, vedel
som o bardejovskom reformátorovi veľmi málo.
500. výročie narodenia Leonarda Stöckela však
bolo silným impulzom vhĺbiť sa do informácií o jeho živote,
o jeho diele, o jeho odkaze a výzvach, ktoré prináša dnešnej
a budúcim generáciám.
K téme mám prispieť z pohľadu, ktorý mi je vlastný
ako evanjelickému farárovi. Je to pohľad viery, vzťahu k Bohu,
k hodnotám Božieho kráľovstva. Z tohto zorného uhla vidím
v živote a diele Leonarda Stöckela niekoľko dôležitých a veľmi
aktuálnych momentov. Sú hodné povšimnutia z perspektívy
života 21. storočia v našom priestore.
Žijeme v krajine, ktorá sa už niekoľko rokov úspešne
zapája do integračných procesov zjednocujúcej sa Európy.
Od zapojenia sa do NATO, cez šengenské pravidlá voľného
pohybu po účasť v Eurozóne – prijímame postupne jednotlivé
benefity spoločného fungovania európskej dvadsaťsedmičky.
Zároveň s týmito benefitmi však prichádzajú aj
sprievodné javy, otázky a myšlienky, s ktorými sa potrebujeme
vyrovnať. Jednou z hlavných výziev zjednotenej Európy je
otázka – čo nás spája okrem túžby po rovnako komfortnom
konzumnom živote? Má naše spolužitie aj iné nosné symboly,
ako grécky veľký Epsilon „ € “ znázorňujúci spoločnú menu?
Aké sú naše spoločné korene, z čoho vyrastáme a aké ovocie
by sme spoločne mali prinášať?
Pri riešení týchto otázok je osobnosť Leonarda
Stöckela výborným vodítkom a inšpirujúcim momentom.
Preto sa chcem v niekoľkých myšlienkach venovať pohľadu
na kresťanské fundamenty života a diela bardejovského
reformátora. Čo bolo v jeho živote typicky kresťanské a aké
výsledky to prinášalo jemu a okoliu, aké výzvy to stavia pred
nás, dnešných Euopanov, hľadajúcich svoje spoločné korene
a spoločnú hodnotovú víziu pre budúcnosť.
Ako prvý a základný prvok vidím komplexnosť
Stöckelovho kresťanstva. Vzťah k Pánu Bohu, zodpovednosť
pred Ním pre Stöckela nebola záležitosťou čisto súkromnou,
ani záležitosťou tzv. náboženského života. Kresťanská viera
bola pre neho jednoducho spôsobom života. Neobmedzoval
svoje prejavy viery len na kostol či kazateľskú činnosť.
Ním napísané Bardejovské školské zákony sú dôkazom, za
aké samozrejmé považoval kresťanské slušné, prospešné
a svedomité fungovanie človeka na svete. Rovnako dokázal
premietnuť svoju kresťanskú lásku do oblasti umenia,
keď zápasil za zachovanie krásneho rezbárskeho diela,
bardejovských krídlových oltárov v bazilike sv. Egídia.
Kresťanskými hodnotami predchnuté realizované kresťanstvo
potrebuje dnešná spoločnosť ako soľ. Nie hranie sa na
kresťanov, ale kresťanskú každodennú realitu.

Jedným zo základných znakov kresťanského spôsobu
života je úcta voči Pánu Bohu a z toho vyplývajúci vzťah
k pozemským autoritám. Reformácia so svojim návratom
k Biblii ako jedinému prameňu učenia viery vytvorila veľmi
dobrý rámec pre obnovenie takéhoto čistého kresťanského
prejavu. Na jednej strane sa navonok zdá byť reformácia
revoltou proti autoritám. V skutočnosti však motívom tohto
vzopretia sa je zvrchovaná úcta, bázeň pre autoritou najvyššou,
autoritou Božou. Len z tohto pohľadu si dovolil vystúpiť
Luther proti predstaveným v cirkvi i v štáte.
Skutočná kresťanská viera nie je anarchiou, ale
vedie k životu v poriadku. Tam, kde autority plnia svoje
funkcie, správa sa kresťan k ním s poslušnosťou a bázňou.
Kde sa vzďaľujú od Božích poriadkov, má kresťan právo,
snáď i povinnosť konať kroky vedúce k náprave. Dôkazy
takéhoto chápania autority nachádzame v Stöckelových
listoch poslaných predstaviteľom mestskej rady. Sú formálne
nanajvýš úctivé, spĺňajú požiadavky štandardného úctivého
spôsobu komunikácie s vrchnosťou, aby sa týmto spôsobom
zachoval pokoja poriadok. Ešte vyšší stupeň úcty spojený
zároveň s obdivom a láskou nachádzame vo vyjadreniach
Stöckela voči jeho duchovným autoritám – jeho učiteľom.
Bez toho, aby nezdravo vyzdvihoval, zbožňoval Luthera či
Melanchtona, prejavuje im úctivú náklonnosť a vernosť. Ešte
skôr, ako ich osobne spoznal, už túžil ísť do Wittenbergu, lebo
ho oslovilo a presvedčilo ich učenie. Keď po deviatich rokoch
prežitých v ich blízkosti odchádza, je plný vďaky a prijíma ich
usmernenie a požehnanie do ďalšej služby. Keď však neskôr
Melanchton pod vplyvom kalvínskej teológie mal snahu
prikloniť sa v otázke obrazov a umenia chápaniu švajčiarskej
reformácie, Stöckel nepovýšil svoju loyálnosť nad pravdivosť
svojho postoja.
Takýto úctivý a zároveň triezvo kritický vzťah
kresťana k pozemským autoritám je možný len vďaka tomu,
že je veriaci človek oslobodený od pokušenia zbožstvenia
človeka. Žiaden totalitarizmus komunistického alebo
nacistického typu 20. storočia nemá miesta v živote človeka,
ktorý vie, že nad ľudskými autoritami je tá najvyššia.
Slobodu od ľudských autorít Stöckel prejavil vo
chvíli, kedy ho mestská rada nútila konať v rozpore s jeho
vnútorným presvedčením, v rozpore s dobrými mravmi
resp. uberala mu priestor a sily z tej oblasti, kde sa cítil byť
povolaný – keď ho zdržiavali od pedagogickej činnosti. Jeho
protest bol kultivovaný, nenásilný a predsa účinný. Veci sa
dali do poriadku a Stöckel mohol dokončiť svoje 21 ročné
účinkovanie na mestskej škole.
Aktuálnym odkazom pre dnešného človeka je výzva:
neznevažovať pozemské autority paušálnym dehonestovaním
ich práce či priamo osobností, lebo to vedie len k anarchii.
Zároveň s tým je tu jasné varovanie nedať sa zlákať k vyvýšeniu
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akéhokoľvek človeka, politika, či inej osobnosti na úroveň,
ktorá mu neprislúcha. Politická kultúra posledných dvoch
desaťročí ponúka mnoho dôkazov o škodlivosti takéhoto
odklonu od zdravého kresťanského kritického postoja.
Ďalším dôležitým momentom kresťanskej orientácie
L. Stöckela je jeho zanietenie pre pedagogickú činnosť. Sto
rokov pred Komenským v dosť podobných podmienkach
(myslíme na turecké nebezpečenstvo a stav ohrozenia po
Moháčskej katastrofe) spoznával, že náprava pozemských vecí,
náprava stavu spoločnosti, ktorá je v morálnej kríze môže prísť
len prostredníctvom dobre organizovaného a systematicky
realizovaného vzdelávania. Investícia do kvalitnej školy, do
vedomostí bezprostredne skĺbených s výchovou k mravnosti
to je najhodnotnejšia investícia do budúcnosti. Reformačný
spôsob myslenia preniesol veľkú časť zodpovednosti za
život z hierarchie na jednotlivca. Primárne zdôraznenie
osobnej zodpovednosti za svoj život a svoje názory pred
Bohom sa prenáša a zovšeobecňuje do pocitu zodpovednosti
za všetky oblasti svojho života. Aby človek mohol niesť
takúto zodpovednosť, potrebuje na to veľa intelektuálnych
zručností a množstvo správne pochopených informácií. Tento
tlak zároveň s oslobodením sa spod myšlienkovej nadvlády
cirkevnej hierarchie akceleroval v reformačných cirkvách
rozvoj školstva. To, že práve reformačné prúdy priniesli Európe
takých učiteľov, ako Melanchton, Stöckel alebo Komenský nie
je náhodou.
Ak pred našou spoločnosťou stoja otázky, ako
zvládať novozískanú slobodu, umocnenú štátnou a národnou
samostatnosťou, tak história nám velí: nezanedbávať
vzdelávanie. Investovať do moderných, inovatívnych
spôsobov vyučovania. Stöckelove metódy pritom vyvažovali
vplyv informácií a vedomostí s rozvojom citového života
a mravnosti. Túto zložku svojej pedagogickej činnosti
realizoval predovšetkým prostredníctvom umenia – či to boli
drámy alebo hudba a spev. V tomto duchu veľmi oceňujem
vernosť odkazu človeka, po ktorom tunajšie gymnázium
nesie svoje pomenovanie v spôsobe, akým sa profesorský
zbor snaží skĺbiť vzdelávanie s výchovou vo svojej práci so
študentmi. Dôkazmi sú tu organizované akadémie, zájazdy
na umelecké predstavenia, činnosť umeleckých telies či
jednotlivcov v rámci výchovného procesu na škole. Umenie,
krása je jedným zo vzácnych Božích darov – to bolo hlboké
Stöckelovo luteránske presvedčenie. Umenie rozvíja cit pre
krásno a krásno je výsledkom Božej stvoriteľskej práce.
Vernosť – je jedným z ovocí Ducha Svätého
vymenovaným v liste Galatským. O vernosti v Stöckelovom
živote môžeme hovoriť vo viacerých rovinách: manželská
vernosť, je pre neho tak štandardným prejavom lásky,
že o tom niet čo viac hovoriť a čo riešiť. Je to jednoducho
podmienka, bez ktorej nie je možné fungovanie vo vzťahu. Sú
tu však aj ďalšie rozmery vernosti – vernosť rodnému mestu,
vernosť záväzkom voči rodákom, s ktorými ho rodina, mesto
do Wittenbergu uvoľnili a neskôr aj čiastočne podporovali.
Vernosť povolaniu pedagóga, hoci so svojim vzdelaním a

schopnosťami sa mohol dostať aj na spoločensky lepšie
ohodnotené miesto kňaza. Všetky tieto jednotlivé prejavy
vernosti ako základnej kresťanskej cnosti sú odrazom vernosti
voči Bohu, jeho slovu, Jeho láske, ktorá viac hľadí na to, čo
prospieva blížnemu, než mne samému a nachádza radosť v tom,
keď spôsobuje pomoc a požehnanie. Takáto vernosť poslaniu,
vernosť hodnotám, ktoré obstoja by prospela stabilizácii
života mnohých jednotlivcov dnešnej zrelativizovanej doby
a tým vlastne aj stabilizácii spoločnosti.
Na prvý pohľad rýdzo kresťanským a predsa
všeobecným je postoj Stöckela proti existujúcim
a pretrvávajúcim poverám. Kresťanská viera a povera sú dva
úplne odlišné systémy duševného a duchovného fungovania.
Je až zarážajúce, ako aktuálne znejú Stöckelove výzvy na
opustenie magického vnímania spirituality. Kresťanský
duchovný život je založený na osobnom vzťahu k Bohu,
ktorý má osobný charakter. To potvrdzujú všetky Stöckelove
vrúcne modlitby, jeho kázne a vyjadrenia. Tu niet priestoru pre
magickú manipuláciu s duchovnými hodnotami vyplývajúcu
z praktík primitívnych pohanských náboženstiev.
Ak by sme mali sumarizovať niekoľko jednotlivých
podnetov tohto referátu, bolo by vhodné podčiarknuť, že
Stöckel svojim prejavom, činnosťou a dielom v plnej miere
využil základné kresťanské piliere reformácie: sola scriptura,
sola fide, sola redemtione Christi. (Jedine Písmo sväté, jedine
viera, jedine zásluhy Kristove).
Rozvoj myšlienok reformácie kresťanského života,
ktorý dominoval spoločnosti v 16. a 17. storočí viedol
k reformám v hospodárení, spoločenskom aj politickom živote
a hýbal koleso dejín vpred. Ak sme dnes na hodnotovom
rozhraní, v oblasti myšlienkového hľadania seba samých,
svojej podstaty, ponúka nám výročie učiteľa Uhorska vážne
podnety pre naše ďalšie smerovanie. Ukazuje, že kresťanské
fundamenty zdravo a pevne založené v Biblii, presahujúce
jej rámec do každodenného života nevedú k fanatickému
fundamentalizmu, ale práve naopak, k zodpovednému, novým
podnetom otvorenému a pre spoločnosť osožnému spôsobu
života.
Pre toto posolstvo sa nám oplatí venovať i naďalej
pozornosť dielu muža, ktorého výročie si pripomíname.
Ján Velebír, zborový farár ev. a. v

20

Anna Predmerská-Zúriková – organ
Bardejov, 30. októbra 2010

Johann Sebastian Bach
1685-1750

Dramaturgia dnešného koncertu zohľadňuje zároveň
niekoľko aspektov: Rok kresťanskej kultúry, dvojnásobné
výročie majstra baroka a majstra organu Johanna Sebastiana
Bacha (1685 – 1750) a jeho príklon k tóninám C dur a c mol.
Johann Sebastian Bach zhrnul vo svojom
impozantnom diele všetky vedomosti a skúsenosti, ku ktorým
organové umenie do jeho doby dospelo a dal mu pečať svojej
geniálnej nápaditosti a profesionálnej zručnosti. Stal sa na
storočia neprekonateľným majstrom
organového umenia. Už svojich
súčasníkov udivoval skvelou hrou
organového virtuóza, improvizátora
a znalca organu. Podstatná časť
Bachovej tvorby pre organ vznikla
v Arnstadte a Weimare, kde pôsobil
ako cirkevný hudobník –organista,
a niekoľko významných opusov
neskôr v Lipsku.
Organové
skladby
vrcholného lipského obdobia sú menej
známe snáď pre ich náročnosť a nižšiu
komunikatívnocť voči poslucháčovi.
Sú
to
skutočne
majstrovské
kontrapunktické diela: monumentálne
a myšlienkovo sústredené. Tvorí ich
päť tzv. „veľkých“ prelúdií a fúg,
z nich jedna dvojica stojí na začiatku
dnešného koncertu a druhá ho
uzatvára.
Celý motivický materiál Prelúdia z
Prelúdia
a fúgy C dur, BWV 547, je obsiahnutý už v prvých troch
taktoch: výseky stupníc a rozklady trojzvukov na podklade
kolísavého rytmu fanfárovej figúry v base. Podobne jednotná
je až neuveriteľne stmelená fúga, vystavaná na krátkej téme,
modulujúcej do dominanty. Na ploche približne päť minútovej
fúgy je téma exponovaná vyše 50-krát. Fúga je veľkým
crescendom nielen zhusťovaním kontrapunktickej práce, ale
aj naliehavosťou výpovede.
Partita „O Gott, du frommer Gott“, BWV
767, c mol, spadá do obdobia, keď sa Bachov štýl ešte len
kryštalizoval a v organových kompozíciách sa vyskytujú
prvky klavírnej techniky. Keďže mnohé organy toho obdobia
mali často len nesamostatný pedál, aj Partita c mol, v poradí
druhá z cyklu šiestich partít, je napísaná pre nástroj s dvomi
manuálmi bez pedálu.
Je potrebné spomenúť skutočnosť, ktorá mala vplyv
na vznik a charakter chorálových partít. V 16., ale čiastočne
ešte aj v 17. storočí sa liturgické spevy, ani piesne zboru
v rámci služieb Božích nesprevádzali organom. Organ znel len
v prestávkach medzi piesňami alebo strofami chorálu. Práve
tieto prestávky boli dobrou príležitosťou na variačné, partitové

spracovanie piesne, priam podnecovali organistu k tomu, aby
uviedol obsah nasledujúcej strofy, akoby ju priamo vysvetľoval
svojou hudbou.
Tak je to aj v prípade partity O Gott, du frommer
Gott. Bach vytvoril v ôsmych variáciách „hudobnú exegézu“
osemstrofovej piesne svojho súčasníka Johanna Heermanna.
Podľa obsahu jednotlivých strôf môžeme priradiť k častiam
partity názvy: Chorál – Modlitba - Napĺňanie poslania
kresťana - Slovo v pravde - Božia
pomoc – Večný pokoj - Púť kresťana
- Jeho smrť – Vzkriesenie.
Chorálová predohra „Jesu
meine Freude“, BWV 610, c mol,
je súčasťou zbierky Orgelbüchlein.
Pôvodný text duchovnej piesne J.
Francka môžeme nájsť v slovenskom
preklade v Evanjelickom spevníku
takto: Ježiš moja radosť, srdca
môjho žiadosť, krása vznešená/ Len
po Tebe túži v každom svojom kríži
duša stiesnená/ Syn Boží, Spasiteľ
môj, na svete niet milšieho, nad Teba
drahšieho.
Jedinou výnimkou dnešnej
dramaturgickej stavby programu
z hľadiska tóniny je chorálová predohra
„O, Mensch, bewein´dein´Sünde
gross“, BWV 622 (paralelná tónina Es
dur). Dôvodom jej zaradenia je nielen mimoriadne sugestívne
spracovanie textu „O, človeče, oplakávaj svoje hriechy“
v podobe kolorovaného cantu firmu, ale aj celková meditatívna
atmosféra chorálu, príznačná práve pre súčasné dni, keď sa pri
hroboch svojich blízkych stretávame, spomíname, ...a vari aj
zamýšľame – hlbšie ako zvyčajne.
Mohutné až bolestným pátosom preniknuté Prelúdium
z dvojice Prelúdium a fúga c mol, BWV 546, je vystavané
na dvoch plochách. Akordický začiatok, ktorého „vzdychový“
motív sa rozvíja v osminovom pohybe je protipólom k
druhej téme, charakterizovanej živými triolami. Tému fúgy,
smerujúcu už k „abstraktnej hudbe“ posledných kompozícií,
tvorí sekvencia rozložených akordov. Koncentrovaná
tematická práca je dvakrát prerušená vpádom pohyblivejších
plôch, ale v záverečnej fáze zhustením sadzby znovu potvrdí
monumentálnosť a zvukovú spätosť foriem – Prelúdia a fúgy c
mol.
Ctení návštevníci, vážení priatelia, prajem vám
príjemný večer plný hudobných, duchovných, kultúrnych
a spoločenských zážitkov.
				
Anna Predmerská
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Služby Božie 31. 10. 2010, Bardejov
Slovo na úvod Služieb Božích:
V Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého Amen!
Vitajte v Bardejove – slovenskom Wittenbergu. Vitajte
v našom chráme Božom, dôstojné predsedníctvo Evanjelickej
cirkvi Augsburského vyznania, vážení predstavitelia dištriktov,
seniorátov, života cirkevného i spoločenského, bratia a sestry
v Ježišovi Kristovi aj vy, televízni diváci!
Dnes, na Pamiatku reformácie sme sa stretli k
slávnostným službám Božím v našom malebnom a starobylom
meste. Nie je to náhoda. Bardejov ako súčasť združenia piatich
východoslovenských miest tzv. Pentapolitany patril k mestám,
v ktorých čisté Biblické učenie veľmi rýchlo zapustilo
korene. Odtiaľ prúdilo vyučovanie podľa Písma Svätého do
širokého okolia. Tam, na začiatku reformačného pohybu sa
v historických dokumentoch stretávame
s menom Leonarda Stöckela, Božieho
služobníka, ktorého dve výročia si
v tomto roku pripomíname. O význame
tejto osobnosti svedčí aj skutočnosť, že
pripomenutie jeho 500. výročia narodenia
bolo prijaté do rámca celocirkevných
osláv. A tak dnes na službách Božích
môžeme privítať všetkých troch biskupov
evanjelickej cirkvi, generálneho dozorcu
a dištriktuálneho dozorcu. Som veľmi rád,
že tu spolu s bratmi biskupmi bude sedieť
aj päť ordinovaných – predstaviteľov
historickej Pentapolitany: farári a farárky
z Bardejova, Prešova, Košíc, Sabinova
a Levoče.
Zvláštnosťou týchto služieb
Božích bude aj prvé odovzdávanie ceny
Leonarda Stöckela trom oceneným
osobnostiam našej cirkvi. Sme radi, že
ste tu, medzi nami, bratia docenti, brat
profesor!
Nemenej sa teším z účasti vás všetkých, bratia
a sestry! To podstatné, čo je dôvodom našej radosti je však ešte
len pred nami. Najviac sa dnes radujeme z toho, že v tomto
chráme a stovkách ďalších chrámov môže slobodne znieť
slovo, ktorým sa Pán Boh prihovára k nám ľuďom. Slovo,
ktoré v nás budí vieru a vedie nás k spaseniu. Počúvajme
Božie slovo, modlime sa k nášmu Spasiteľovi, oslavujme Jeho
meno, lebo s nami vykonal veľké veci a je hoden našej slávy.

Leonard Stöckel
( profil osobnosti )

Predstaviť osobnosť Leonarda Stöckela v krátkom
časovom priestore niekoľkých minút je veľmi náročná úloha.
Je to tak predovšetkým preto, že záber oblastí, v ktorých
Stöckel zanechal za sebou dielo hodné spomenutia je veľmi
široký.
Je veľmi oslovujúce, sledovať životné osudy tohto
syna z nemeckej meštiackej rodiny slobodného kráľovského
mesta Bardejov. Dalo by sa povedať, že Leonard Stöckel je do
značnej miery ovocím svojej doby. No zároveň je nesporné,
že možnosti dané okolnosťami jeho života, dejinnou situáciou
a ponúknuté samotným Pánom Bohom s Božou pomocou

Stöckel využil vrchovatou mierou.
Narodil sa v roku 1510 ako syn prosperujúceho
remeselníka a mešťanostu. Vďaka tomu sa mohol vzdelávať,
k čomu mu obdobie renesancie dávalo široké možnosti. Zároveň
počul Božie volanie v podobe hlasu reformácie – volanie
pozývajúce vrátiť sa k čistému učeniu Ad fontes – z prameňov
viery, teda z Biblie. Dlhší čas v ňom horela túžba čerpať z tohto
prameňa tam, kde vyvieral – vo Wittenbergu. Napokon sa mu
podarilo v rokoch 1530-39 byť osobným žiakom, zakrátko aj
priateľom a spolupracovníkom najvýznamnejších osobností
reformácie – Luthera, Melanchtona a ďalších.
Schopnosti a obdarovania bardejovského rodáka
nezostali nepovšimnuté. Z viacerých možností uplatniť svoje
vedomosti si napokon v roku 1539 vybral pozvanie rodného
mesta Bardejova, kde mal za úlohu dať novú štruktúru
a náplň vyučovaniu na tunajšej mestskej
škole. Napriek tomu, že kariéra farára
by Stöckelovi poskytovala vyššie
spoločenské postavenie, on sa rozhodol
po celý zvyšok života pôsobiť ako
pedagóg. S krátkou prestávkou bol až do
smrti v roku 1560 rektorom Bardejovskej
školy Tá pod jeho vedením získala veľmi
dobré meno. Pre túto školu vypracoval
Stöckel známe Bardejovské školské
zákony, ktoré sú prvým pedagogickým
dokumentom zachovaným na našom
území. Stali sa zdrojom inšpirácie pre
rozvoj protestantského školstva v 16.
storočí v celom Hornom Uhorsku. Do
procesu vyučovania zavádzal progresívne
metódy, nie nepodobné tým, ktoré o sto
rokov neskôr presadil učiteľ národov
Jan Amos
Komenský. Pedagogické
schopnosti a dosah jeho práce spôsobili,
že Stöckelovi bol prisúdený titul
Praeceptor Hungarie – Učiteľ Uhorska.
Rozvíjajúce sa dielo reformácie potrebovalo solídne
základy v podobe správneho biblického učenia. V tejto oblasti
Stöckel napísal viacero dokumentov, z ktorých najdôležitejším
je vyznanie viery piatich slobodných kráľovských miest,
Confessio Pentapolitana. Stöckel však nebol jednostranne
zameraný len na oblasť dogmatiky. Ako človek svojej doby
vnímal aj dôležitú úlohu umenia pre všestranný rozvoj
osobnosti. Preto ako prostriedok správnej kresťanskej výchovy
využíval hudbu, spev a na nácvik rétoriky a osvojenie si
základných etických návykov aj školské drámy – divadelné
výstupy. Ako obhajca umenia sa spoločne so svojim bratom
Petrom zaslúžil o záchranu vzácnych krídlových oltárov
v bardejovskom chráme sv. Egídia, ktorý v tom čase slúžil
tunajším evanjelikom. V oblasti hudby po sebe zanechal na
svoju dobu vysoko odbornú a v našej oblasti prvú zachovanú
učebnicu hudby De musica.
O rodinnom živote Leonarda Stöckela nemáme
veľa zmienok, no spôsob, akým na jeho dielo nadväzovali
jeho synovia i zaťovia potvrdzuje, že život bardejovského
reformátora Leonarda Stöckela bol dobrým svedectvom
viery nielen po stránke odbornej a cirkevnej, ale aj na celkom
osobnej úrovni vo vzťahoch s jeho najbližšími.
Pokračovanie na ďalšej strane >>
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Sme radi, že k tejto slávnosti sa v cirkevnom zbore
podarilo pripraviť druhé vydanie knihy dnes oceneného
brata Andreja Hajduka, ktorý populárnym zrozumiteľným
spôsobom podáva nielen informácie o živote najvýznamnejšej
osobnosti Bardejova, ale aj preklady mnohých jeho spisov či
ich častí. Z tejto knihy ako aj z činnosti pripravovaného Múzea
Leonarda Stöckela budeme môcť aj v budúcnosti čerpať
podnety pre budovanie našej viery v Pána Boha a k službe
blížnym, ako nás to Pán Ježiš Kristus učil aj prostredníctvom
svojho služobníka Leonarda Stöckela.

Príhovor brata zborového dozrocu:
Dôstojný brat generálny biskup,
Vážený brat generálny dozorca,
Dôstojní bratia dištriktuálni biskupi,
Vážený pán primátor,
Vzácni hostia, Slávnostné kresťanské zhromaždenie!
Prvý októbrový týždeň celé naše mesto žilo
myšlienkami, životom a dielom vzácneho človeka - Leonarda
Stöckela. Všetky podujatia, či medzinárodná vedecká
konferencia, medzinárodná študentská konferencia na
Gymnáziu L.Stöckela, odhalenie pamätníka L. Stöckela,
dobový sprievod či slávnostná akadémia odkryli takmer
500-ročný závoj zabudnutia o jednej z najvýznamnejších
historických osobností Mesta Bardejov, dejateľa reformácie,
učiteľa Uhorska, nášho rodáka a brata vo viere. Nejedného
z nás oslovuje svojím dielom aj v dnešnej náročnej
a rozporuplnej dobe. Najväčšiu radosť máme z toho, že zaujal
aj mladú generáciu študentov ako vzor hodný nasledovania.
Jeden múdry muž povedal : „To, čo robíme pre seba, s nami
zomiera, ale to čo robíme pre druhých a spoločnosť pretrváva
veky“.
Posledné dve desiatky rokov slobody nám ukázali,
ako my ľudia dokážeme za veľmi krátky čas ukuť nové okovy
neslobody, závislosti a individualizmu až do takej miery, že
mnohokrát zostávame uväznení samy v sebe. Rozvrátení
duchom, nejednotou v rodinách, neochotou spolupracovať
v rámci mesta, či krajiny.
Pred takmer 500 rokmi to bol Leonard Stöckel, ktorý celý
svoj život venoval práci pre druhých a spoločnosť. Dnes sme
tu my a naše generácie. Osloboďme sa teda od predpojatosti
a malichernosti svojho života a našich vzťahov, otvorme svoje
klietky a zahoďme okovy. Buďme slobodní a zodpovední
v myslení a konaní vlastnom aj k tým druhým. A to čo nám
dnes najviac chýba – ochota poslúžiť druhým – roznesme
ulicami nášho mesta, regiónu, i celej krajiny. Aby sme boli
schopní pripodobniť sa tomu, čo Leonard Stöckel dokázal
konať už pred stáročiami a v našich mysliach a srdciach nech
znie : „Slúžiť budem rodákom“.
Slávnostné kresťanské zhromaždenie,
Dovoľte mi, aby som sa v mene Vašom a celého cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Bardejov poďakoval
- Dôstojnému bratovi generálnemu biskupovi Milošovi
Klátikovi za službu Božieho slova na dnešnej slávnosti, za
podporu a propagáciu Roku Leonarda Stöckela v rámci celej
cirkvi.
- Dôstojným bratom dištriktuálnym biskupom –ZD
Milanovi Krivdovi a VD Slavomírovi Sabolovi za službu na

dnešnej slávnosti a šírenie odkazu nášho rodáka.
- Ďakujem bratom v duchovnej službe, ktorí poslúžili na
dnešnej slávnosti a všetkým ostatným za účasť a vzdanie úcty
vzácnemu rodákovi.
- Ďakujem pánovi primátorovi Borisovi Hanuščákovi za
podporu Mesta Bardejov pri slávnostiach Roku Leonarda
Stöckela.
- Ďakujem prítomným vzácnym hosťom za to, že prijali
pozvanie a prišli na dnešnú slávnosť,
- Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k slávnostnému
a dôstojnému priebehu dnešného dňa.
Bratia a sestry,
dnes slávime pamiatku reformácie, spomíname na
nášho rodáka - reformátora tých čias. Aj dnešok je však
o reformácii. Odbremeňme preto svoje mysle, otvorme srdcia,
slúžme si navzájom, nebuďme ľahostajní, buďme slobodní
a zodpovední, vyzývajú nás k tomu tieto spoločne prežité
chvíle a odkaz a dielo Leonarda Stöckela.
Jaroslav Foľta
dozorca CZ ECAV na Slovensku Bardejov

Záverečné slovo:
Bratia a sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie !
V priebehu celého radu podujatí, stretnutí a akcií
konaných v rámci Roku Leonarda Stöckela sme opakovane
boli svedkami toho, ako nás Pán Boh bohato žehnal. Či to
bolo stretnutie pri vyučovaní v Písme podľa katechizmu, či
stretnutie kultúrneho rázu pri krásnej hudbe povznášajúcej
ducha, alebo vedecké bádanie, ktoré odhalilo nové informácie
o osobnosti bardejovského reformátora – vždy sme vnímali, že
Pán Boh konal pri nás, v nás a skrze nás.
Dnešné slávnostné bohoslužobné zhromaždenie je
ďalším dôkazom Božej milosti. Držme sa Jeho slova a držme
sa Božej pravdy. Ony nás urobia schopnými slúžiť blížnym,
poslúchať Pána Boha, žiť k Božej sláve. Nech nám k tomu
pomáha Trojjediný Boh, Otec Syn i Duch svätý. V Jeho mene sa
vyberme z tohto chrámu. S vami, pri televíznych obrazovkách
sa lúčime, my, tu v Bardejove pokračujeme slávnosťou pri
založení Múzea Leonarda Stöckela a popoludňajšej vernisáži
výstavy modernej sakrálnej architektúry.
Kým sa tam zídeme, podajme s i ruky a želajme si
Boží pokoj nech nás sprevádza. Amen
Ján Velebír, zborový farár
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Položenie základného kameňa
Múzea Leonarda Stöckela
Zasadenie stromu reformácie
Dôstojný brat generálny biskup,
vážený brat generálny dozorca,
dôstojní bratia dištriktuálni biskupi, vážený pán primátor,
vzácni hostia, bratia a sestry !
Dnešným vyvrcholením osláv 500. výročia narodenia
- Leonarda Stöckela nechceme dať bodku a uzavrieť jeho
kapitolu na ďalšie roky, či storočia. Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku Bardejov chce aj do budúcnosti rozvíjať jeho
posolstvo najmä tým, že vytvoríme priestor pre jeho hlbšie
poznanie, napĺňanie jeho odkazu vo vzdelávaní, rozvoji ducha,
kultúry a umenia. Aby nám nebolo cudzie to, čo hovorí sám
Leonard Stöckel, citujem: „Často treba spievať, zachovať si
priamy a veselý výzor, nedať poznať na sebe utrpenú krivdu,
byť spokojný so svojím prítomným šťastím, nezávidieť,
nesťažovať si, nebyť lakomým, nezmenšovať chválu iných,
byť slobodný duchom i svedomím ...“
Práve toto miesto, tento priestor by sa mal ním stať
v budúcnosti ako – Múzeum Leonarda Stöckela. Nemyslíme
tým priestor iba pre zhromaždenie historických dokumentov
a predmetov. Cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu jeho
diela a odkazu aj formou interaktívneho vzdelávania žiakov
bardejovských škôl, prezentáciu tvorivosti deti a mládeže
v kultúre a umení a zaradením tohto priestoru do systému
múzeí jednak v rámci cirkvi a zároveň v rámci bardejovských
múzeí.

Architektonické riešenie Múzea Leonarda Stöckela
máte možnosť zhliadnuť aj na pripravenom pútači. Je rozdelené
na tri časti – suterén Grűndlovského domu, ktorý je národnou
kultúrnou pamiatkou, dvorová časť a nový dvorový objekt.
Pomyselným stredom celého múzea bude strom reformácie
v centre dvorovej časti.
Veríme, že dnešný akt položenia základného kameňa
Múzea Leonarda Stöckela bude odrazovým mostíkom pre
naplnenie týchto našich zámerov.
Týmto zároveň prosím dôstojného brata generálneho
biskupa a dôstojných bratov dištriktuálnych biskupov o jeho
vykonanie.
Jaroslav Foľta, dozorca CZ ECAV na Slovensku Bardejov

Ďakovná pohľadnica z Banskej Bystrice po odvysielaní služieb Božích v STV.
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Kázeň brata generálneho biskupa
Miloša Klátika, PhD.

31. október 2010, 22. nedeľa po Sv. Trojici, Pamiatka reformácie,
Ev. a. v. chrám Boží Bardejov
Suspírium:
Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť.
Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože! U Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme.
Zachovaj svoju priazeň tým, čo Ťa poznajú, svoju spravodlivosť ľuďom úprimného srdca. (zo Ž 36)
Text: Iz 62, 6 – 8a. 10 – 12:
Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí
upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem
a nespraví ho chválou na zemi. Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú,
odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom. Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte
dcére Sion: Ajhľa, prichádza Tvoje spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním. Budú
ich volať: Svätý ľud, vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať Vyhľadávané, neopustené mesto.
Vážený brat generálny dozorca,
dôstojní bratia dištriktuálni biskupi, vážený
brat dištriktuálny a seniorálny dozorca, vážené
predsedníctvo cirkevného zboru, sestry farárky,
bratia farári, vážený pán primátor, vážení televízni
diváci, milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi
Kristovi!
Každý rok 31. októbra si s vďakou voči
Pánu Bohu pripomíname reformáciu kresťanskej
cirkvi. Robíme tak s presvedčením, že reformácia
znamená obnovu cirkvi. Túto obnovu síce vykonal
človek, ale bol to človek, ktorý bol nástrojom
v rukách Božích. Cez neho dielo obnovy konal sám Pán Boh.
Reformácia nám potvrdzuje pravdivosť nášho prorockého
textu, že Pán Boh v každom čase obnovuje svoju cirkev.
Text, ktorý som prečítal z Izaiášovho proroctva je
radostným posolstvom, evanjeliom v Starej zmluve. Prorok,
oznamuje Božiemu vyvolenému národu: Na tvoje hradby,
Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Za strážcov, duchovných
vodcov ľudu, prorok označil najmä kňazov, prorokov,
zákonníkov. Tí však nie vždy plnili svoje poslanie. Takýchto
Izaiáš prísne kritizuje. (Iz 56, 10 – 12).
Pán Boh sa rozhodol ustanoviť nových strážcov,
ktorí nesmú nikdy mlčať, ale napomínať ku viere a volať ku
pokániu. Títo strážcovia sa majú neúnavne modliť a prosiť,
aby Hospodin upevnil Jeruzalem. Takíto ľudia sa stali pre
Izraelcov skutočným požehnaním. Pán Boh, konal, zasahoval
v dejinách izraelského ľudu, ale aj v dejinách novozmluvného
ľudu, teda v dejinách kresťanskej cirkvi.
Myslím najmä na dobu, keď Pán Boh poslal svojho
jednorodeného Syna, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho
(J 3, 16). A Pán Ježiš Kristus povolal a poslal do služby

strážcov: apoštolov, aby zvestovali evanjelium,
bdeli nad čistotou viery a života kresťanov.
Dnes si v našej ECAV, nielen na Slovensku
spomíname na Dr. Martina Luthera, na Filipa
Melanchtona a ďalších mužov reformácie, ktorí
našim predkom priniesli svetlo Božieho slova.
Ku týmto dôležitým mužom reformácie
určite plným právom patrí aj rodák z Bardejova
- Leonard Stöckel, ktorý bol nielen žiakom
Luthera a Melanchtona, ale aj Melanchtonovým
priateľom. Po skončení štúdia bol rektorom školy
v Eislebene. Potom bol mestom Bardejov pozvaný
za rektora evanjelickej latinskej školy. V Bardejove tak –
s malou prestávkou – pôsobil až do svojej smrti. Bol to človek
hlboko veriaci, vzdelaný, človek, ktorý mal veľký vplyv
na šírenie myšlienok reformácie - aj čo sa týka samotného
školstva. Okrem iného bol autorom Confessio Pentapolitana
- vyznania piatich slobodných kráľovských miest (Bardejova,
Košíc, Levoče, Prešova a Sabinova). Toto vyznanie viery
sa prezentuje v svetskej a cirkevnej literatúre ako najstaršia
pamiatka Uhorského luteranizmu.
V tomto roku si pripomíname 500. výročie narodenia
Leonarda Stöckela a 450. výročie jeho úmrtia. K novým
strážcom, ktorých ustanovil Hospodina na hradbách
Jeruzalema na území našej vlasti je potrebné pripočítať
aj všetkých kazateľov Božieho slova v duchu reformácie,
učiteľov na evanjelických školách, aj veľkú časť šľachticov
i zemepánov i všetkých tých bez výnimočného postavenia,
ktorí žili a vychovávali svojich potomkov v úprimnej viere.
V Uhorsku - na území dnešného Slovenska - bolo v druhej
polovici 16. storočia 90 percent obyvateľov evanjelikov.
Prišli však roky, kedy boli evanjelici postavení
mimo zákon a prenasledovaní. Až Bratislavský snem r. 1608
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uzákonil Viedenský mier (prijatý 6. 8. 1606), aby každá cirkev
mala svojich predstaviteľov. Palatínom sa stal evanjelik Štefan
Illessházi a po ňom (7. 12. 1609) opäť evanjelik Juraj Thurzo.
Nám je spolu s evanjelickým kňazom Eliášom Lánim známy
najmä zorganizovaním prvej zákonodarnej synody, ktorá sa
konala v marci 1610 v Žiline a v tomto roku sme si ju dôstojne
pripomenuli.
Žiaľ, toto upevňovanie osamostatnenej evanjelickej
správy trvalo len krátko. Nový panovník kráľ Ferdinand II.
patril medzi veľkých odporcov reformácie. A protireformácia
pokračovala. Vyvrcholila za vlády kráľa Leopolda I. Smutne
známe sú Bratislavské súdy. Kňazom, učiteľom, mešťanostom,
ktorí sa nevzdali svojho presvedčenia ostalo väzenie,
vyhnanstvo a galeje. Takisto známa je aj Prešovská jatka.
Hovorím stručne o histórii, a spomínam ju preto, aby
sme sa zamysleli nad tým, čo viedlo ľudí ku tomu, že radšej
obetovali svoje postavenie, majetok i život, akoby zapreli
svoju vieru. To všetko, čo vykonali, má po viacerých stránkach
svoj pozitívny dosah i pre nás i pre budúce pokolenia.
V pokore pred Pánom Bohom si aj my všetci,
ktorí zvestujeme Božie slovo a prisluhujeme sviatosti,
uvedomujeme, že nás Pán Boh povolal, aby sme boli strážcami
Siona, aby sme boli verní odkazu reformácie i našich predkov.
Ale dovoľte mi apelovať na to, že aj otcovia a matky sú
podobne strážcami nesmierne dôležitých spoločenstiev –
rodín. Máme úlohu modliť sa za svoje rodiny, sme zodpovední
za kresťanskú výchovu, za vernosť voči Pánu Bohu, za pokoj
a lásku k deťom a detí k rodičom a starým rodičom. Ako túto
úlohu plníme?
Pán Boh obnovuje svoju cirkev aj tým, že povzbudzuje
pochybujúcich a váhajúcich svojimi veľkými zasľúbeniami.
Sú to zasľúbenia, ktoré sa týkajú nielen tohto časného života,
ale aj večnosti: Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín
zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie.
Na tento príchod sa musíme pripraviť. Preto v našom texte Pán
Boh cez Izaiáša pripomína ešte niečo dôležité, čo nemôžeme
obísť: Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu,
stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom.
Teda: Čiňte pokánie, odstráňte zo svojho života všetko,
čo prekáža tomu, aby ste prijali Božiu lásku, odpustenie
hriechov a Božiu milosť. A potom môžeme spolu s Martinom
Lutherom poznávať a vyznávať: Hrad prepevný je Pán Boh
náš, zbroj výborná i sila, z každej núdze vytrhne nás, ak by
nás zachvátila... Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni,
máme však od Hospodina štít v každom bojovaní. Pýtaš sa kto
je Ním? Ježiš Boží Syn. Ten zachránil svet, iného Boha niet,
On napokon zvíťazí.
V poslednom verši nášho prorockého textu sme
čítali: Budú ich volať: Svätý ľud, Vykúpenci Hospodinovi.
Takto sa budú volať tí, ktorí boli zaznávaní a v neúcte. Aj
my – kresťania evanjelici sa môžeme povzbudzovať tou istou
vierou. Predovšetkým sa posilňujme nádejou, že po časnom
živote budeme prenesení tam, kde nám Pán Ježiš pripravil
miesto, aby sme aj my boli tam, kde je On, náš Pán a Spasiteľ.

To je budúcnosť Božích detí a Pánovej cirkvi.
Na cirkev Pána Ježiša Krista sa vzťahujú záverečné
slová zasľúbenia: Teba budú volať vyhľadávané, neopustené
mesto. Preto nebuďme skeptickí, nedajme sa znechutiť ani
ťažkosťami a problémami. Našou úlohou je, aby sme boli
hotoví do bojov a zápasov v službe evanjelia a tak aj v službe
našim blížnym. Žime, konajme v istote toho, že Hospodin
mocností je s nami! Amen.
Modlitba:
Oslavujeme Ťa, večný Bože, že Tvoja milosť trvá
od vekov až na veky! Ďakujeme za Tvoju otcovskú lásku
a starostlivosť. Ďakujeme za to, že si v každom čase dával
prorokov a strážcov, aby ľudí volali ku pokániu, aby sa za nich
modlievali a tlmočili Tvoju vôľu.
Oslavujeme Ťa, nebeský Otče za to, že si nám v
plnosti času dal svojho jednorodeného Syna, Pána Ježiša
Krista, aby si nás skrze Neho zachránil, spasil.
Ďakujeme Ti, Bože, za všetkých reformátorov, ktorí
odkryli svetlo evanjelia. Ďakujeme aj za Leonarda Stöckela,
ktorý s Tvojou mocou vykonal požehnané dielo. Ďakujeme,
za silu viery a duchovnú múdrosť, ktorú si dával našim
predkom, aby nezapreli pravú vieru a zostali verní Tebe i
Tvojej cirkvi.Bože, ďakujeme Ti za našu evanjelickú cirkev.
Žehnaj rozsievanému slovu, aby Tvoje kráľovstvo vzrastalo
a Tvoja sláva sa rozmnožovala. Požehnaj našu cirkev i
všetkých kresťanov. Požehnaj a ochraňuj vo svojej milosti
naše deti, rodiny, mladých i starších.Veď a požehnávaj aj našu
občiansku vrchnosť na všetkých stupňoch. Prosíme Ťa, splň
svoje zasľúbenia, ktoré si dal nám i našim predkom. Všetkých
nás požehnaj. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na
počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov Amen
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„Nehanbi sa, že si Stöckelovým stúpencom.
Nikto neľúbi viac svätú cirkev a mier.
Toho človeka ctia básnici, ctí si ho
všetok zbožný a cnostný svet.“
		
(M. Rakovský v preklade M. Okála)
Rok 2010 je rokom dvoch významných výročí
bardejovského rodáka Leonarda Stöckela (1510 – 1560) „Učiteľa Uhorska.“ 500. výročie narodenia a 450. výročie
úmrtia L. Stöckela je vhodnou príležitosťou pripomenúť si
tohto reformátora, humanistického vzdelanca, pedagóga.
Prvé vydanie diela o šíriteľovi reformácie na
východnom Slovensku Leonardovi Stöckelovi vyšlo z pera
doc. Andreja Hajduka v roku 1999 pod názvom Leonard
Stöckel. Život a dielo. V posledných októbrových dňoch roku
2010, v mesiaci reformácie, vyšla vďaka Cirkevnému zboru
ECAV na Slovensku Bardejov s finančnou podporou z fondu
Hoffnug für Osteuropa reedícia tohto diela.
V úvodnej časti spomínanej publikácie autor uvádza
atribúty L. Stöckela očami významných osobností („svetlo
a reformátor cirkvi v Hornom Uhorsku“ – Levočská kronika,
„učiteľ Uhorska“ - J. Rezík, „muž Bohom vyvoleným pre
cirkev“ - J. S. Klein, „jasná hviezda Bardejova a evanjelickej
cirkvi“ – J. Hork, „najmarkantnejšia postava a duchovný
pôvodca reformácie medzi spišskými Nemcami“ – D.
Škoviera). Stručný prehľad bibliografie o jeho diele a živote
uzatvára úvodnú časť publikácie. Keďže autor je kňazom,
uvádza, že sa sústreďuje prevažne na jeho nábožensko –
cirkevnú činnosť.
V predslove k 2. vydaniu nazývajú editori rok 2010
Rokom L. Stöckela. Hajdukovým dielom chce CZ ECAV na
Slovensku Bardejov spopularizovať túto osobnosť a oživiť
jeho odkaz súčasníkom.
Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej autor
opisuje súkromný život L. Stöckela, jeho rodinné zázemie,
štúdium a pôsobenie v Bardejove a podáva stručnú informáciu
o živote v Bardejove v 16. storočí. Druhá časť sa sústreďuje na
literárne dielo L. Stöckela. Autor ho rozčleňuje do troch častí
na diela: pedagogické, cirkevno – organizačné a nábožensko
– teologické. Zároveň uvádza slová syna L. Stöckela, ml.
z Predslovu k Postille, že mnohé rukopisné diela sa stratili,
iné vyšli tlačou, ale nezachovali sa. Podľa historikov napísal
38 spisov.
K pedagogickej spisbe zaraďuje autor Bardejovské
školské zákony (Leges scholae Bartphensis) z roku 1540,
Výber z Cicerónovho spisu o povinnostiach (Compendium
Offciorum Ciceronis), na antiku nadväzujúci spis

Apophthegmata illustrium vivorum
- Výroky slávnych
mužov (príručka etiky). Pre žiakov zostavil katechizmus,
ktorý sa používal v Bardejove a v mestách Pentapolitany. Pre
potreby školy napísal L. Stöckel hru Príbeh Zuzany na spôsob
tragédie na cvičenie mládeže v Uhorsku.
Najväčším Stöckelovým dogmatickým dielom je spis
Poznámky k všeobecným teologickým pojmom kresťanskej
náuky Filipa Melanchtona, spísané L. Stöckelom, rektorom
školy v Bardejove (Annotationes). Je to súhrnný výklad
evanjelického reformačného učenia o základných vieroučných
otázkach zhodné s Melanchtonovými článkami. Bol vydaný ako
súčasť Melanchtonovho významného spisu Loci communes.
A. Hajduk z neho do knihy začlenil niekoľko dôležitých častí
prezentujúcich spôsob Stöckelovho teologického myslenia
a argumentácie.
Autor uvádza aj informácie o teoretických príručkách
na vyučovanie hudby pod názvom De Musica, ktoré vytvoril
Stöckel pre potreby žiakov gymnázia. Vyučovanie teórie hudby
bolo zaradené do rámca vyučovania predmetu aritmetika.
K dôležitým cirkevno - organizačným dielam patria:
Šarišské články, preklad Cirkevného poriadku kurfirsta
Joachima II., zostavenie Prešovských článkov.
K najvýznamnejším nábožensko – teologickým
dielam zaradil autor Confessio Pentapolitana – vyznanie
piatich miest Bardejova, Prešova, Levoče Košíc a Sabinova.
Obsahuje 20 článkov, ale A. Hajduk venuje najviac pozornosti
výkladu článkov, ktoré sa týkali odlišností evanjelickej cirkvi
od rímskokatolíckej v zmierlivom duchu. Opisuje pozitívnu
reakciu kráľovských komisárov na toto dielo. Schválil ho
i cisár Ferdinand I. v roku 1558 a jágerský biskup Anton
Verančič.
Stöckel je v knihe predstavený aj ako autor
homiletickej literatúry. Jej súčasť tvoria: výklady, homílie,
kázne, apologetické spisy. Z menších prác sa zachoval
odpis Stöckelovho rukopisu Meditatio Passionis Christi,
rukopisná práca O konci sveta, Pravidlá na vypracovanie
kázní. Vrcholným homiletickým dielom je Postilla vydaná
v Bardejove v roku 1596. Je to zbierka kázní katechetického
charakteru určená pre kňazov a študentov napísaná po latinsky.
K apologetickým spisom patria Pojednanie, Opus
de Antichristo. Ďalej sa zachovali Stöckelove štyri modlitby,
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duchovná poézia – najhodnotnejšia časť je Vox Christi
patientis – Epitaphium Christi (Hlas trpiaceho Krista).
Veľmi cenné sú listy L. Stöckela, z ktorých môžeme
nahliadnuť do osobných otázok, starostí, bojov a zápasov
tejto výnimočnej osobnosti. Zachovalo sa ich vyše 50
v latinčine, nemčine, ktoré zahŕňajú obdobie 26 rokov jeho
života. 14 listov napísal Františkovi Révaiovi, štyri Filipovi
Melanchtonovi, jeden list Jurajovi Rakovskému, Jurajovi
Wernerovi, mestským radám do Levoče, Košíc, Banskej
Bystrice, Banskej Štiavnice, Bardejova.
Tretia časť publikácie obsahuje konkrétne úryvky
z tvorby L. Stöckela. Práve táto časť je najcennejšia, lebo
prináša v preklade konkrétne myšlienky tejto vzácnej
osobnosti. Sú to ukážky zo Šarišských článkov s didaktickým
pátosom týkajúce sa rodinného života, z Prešovských článkov
s témami: škola, sviatky, obrady, úrady, cirkev, úryvky z
Confessio Pentapolitana a z Poznámok (Annotationes).
Listy L. Stöckela sú adresované rade mesta Bardejova
(Wittenberg 4.3.1539), Filipovi Melanchtonovi (Bardejov
12.6.1545), Filipovi Melanchtonovi (Bardejov 23.1.1557),
sudcovi a senátu mesta Košíc (Bardejov, 13.8.1577).
Záver publikácie tvorí
použitá literatúra,
bibliografické údaje a resumé v anglickom jazyku.
Esteticky dotvára publikáciu cenná obrazová farebná
príloha obsahujúca bardejovské dominanty: lyceálna škola,
Bazilika sv. Egídia a dom, kde žil L. Stöckel. Tiež si možno
všimnúť fotografiu Wittenbergu, kde študoval, titulný list diela
Confessio Pentapolitana vytlačeného v roku 1613 v Košiciach,
titulný list Postilly (zbierka kázní z roku 1596) vytlačenej
v bardejovskej tlačiarni D. Gutgesela v roku 1596 jeho synom
L. Stöckelom, ml. v latinčine a záznam o priebehu osláv 100.
výročia príchodu L. Stöckela do Bardejova.
Kniha je viazaná v tvrdom obale, na jej prednej strane
je portrét L. Stöckela, ktorý sa nachádza na okne zámockého
chrámu vo Wittenbergu od výtvarníčky Renaty Brömme
z Halle. Zadná časť obálky je doplnená vyobrazením makety
stredovekého Bardejova.

Záslužná práca autora publikácie spočíva hlavne
v tom, že analyzoval Stöckelovu tvorbu všestranne, zozbieral
vzácny myšlienkový materiál a jeho odkaz sprístupnil
dnešku, čím nám umožnil komplexný pohľad na túto
výnimočnú osobnosť.
O význame tejto osobnosti nemožno pochybovať,
ako autor A. Hajduk uvádza v jednej z kapitol. Bol plodným
spisovateľom, mysliteľom, učiteľom, organizátorom,
básnikom, hudobným teoretikom, vykladačom Božieho slova,
znalcom biblického a cirkevného učenia. Chcel slúžiť len
svojej drahej vlasti, robiť to, čo je celému mestu na prospech.
Leonard Stöckel, a tým aj Bardejov sa dôstojne zapísal do
našej kultúrnej histórie a vzdelanosti. Dielo približujúce jeho
život a tvorbu by si malo nájsť miesto v knižniciach cirkevných
zborov, kazateľov, katechétov a všeobecne v knižniciach
evanjelických vzdelancov a milovníkov histórie evanjelickej
cirkvi.
PhDr. Anna Šimová
učiteľka Gymnázia L. Stöckela, Bardejov
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Laureáti ceny Leonarda Stöckela v roku 2010
(zdroj: www.ecav.sk)

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednášal
novozmluvnú gréčtinu (koiné) a exegézu Novej zmluvy. V
roku 1987 tu bol menovaný za docenta.
Cena Leonarda Stöckela sa udeľuje doc. ThDr.
Jánovi Grešovi za významný podiel na príprave a vydaní
ekumenického prekladu Biblie do slovenčiny, na ktorom
pracoval ako predseda komisie pre preklad Novej zmluvy
a deuterokánonických kníh Starej zmluvy, ako aj za jeho
osobnostný prínos v oblasti evanjelickej teológie.

Prof. ThDr. Juraj Bándy

„Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho
milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Slovami žalmu dnes
vyjadrujeme vďačnosť Pánu Bohu za jeho nesmiernu milosť,
vernosť a lásku, ktorú nám dennodenne prejavuje. On je ten,
ktorý nás vedie a skrze svoje mocné činy buduje naše životy
aj život cirkvi. Dnes sme Mu zvlášť vďační za život Leonarda
Stöckela, ktorého významné výročie narodenia si v tomto roku
pripomíname. On svojím životom dosvedčil, aké veľké je Božie
požehnanie - presahuje osobný život a požehnáva cezeň celú
cirkev. No my vyznávame, že Pán Boh je mocný aj dnes. Veď aj
dnes si povoláva ľudí, aby žili a pracovali pre Jeho kráľovstvo.
A preto sa tešíme, že smieme dnes odovzdať Cenu Leonarda
Stöckela – tejto veľkej osobnosti Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku. Cena je udeľovaná na
znak úcty k evanjelickým osobnostiam v oblasti náboženstva,
vedy a kultúry.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na
svojom zasadnutí 4. júna 2010 v súlade s čl. V/2 Štatútu
Ceny Leonarda Stöckela prijalo uznesenie, ktorým na návrh
Predsedníctva ECAV na Slovensku udeľuje túto cenu trom
osobnostiam našej cirkvi:

Doc. ThDr. Ján Grešo

Narodil sa dňa 25. júna 1933 vo Vavrišove na Liptove.
Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši absolvoval
v roku 1952 záverečnou maturitnou skúškou a prihlásil
sa na vysokoškolské štúdium na Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulty v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1956
v Modre. Za evanjelického kňaza bol ordinovaný v Novom
Meste nad Váhom v auguste 1956. Začínal ako kaplán v
Poprade; v rokoch 1959 – 1985 pôsobil ako farár vo Vysokých
Tatrách, v Sáse a Babinej a potom opäť vo Vysokých Tatrách.
V roku 1969 prácou Interpretácia juristického myslenia v
evanjeliách obhájil doktorát teológie. Od roku 1986 pôsobí v
Bratislave ako zborový farár. Zároveň do roku 2009 pôsobil
na Katedre Novej zmluvy Evanjelickej bohosloveckej

Narodil sa 6. septembra 1950 v Rimavskej Sobote.
Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v
Šamoríne sa prihlásil na štúdium na Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulty v Bratislave. Teológiu študoval aj v
Lipsku. Po ukončení Slovenskej evanjelickej bohosloveckej
fakulty bol 3. novembra 1974 ordinovaný v Bratislave. Svoju
kňazskú službu začal v roku 1974 ako seniorálny kaplán v
Pukanci, neskôr v Kolárove. V rokoch 1977 – 2005 pôsobil
ako farár v evanjelickom cirkevnom zbore v Šamoríne. V
roku 1979 získal doktorát teológie za prácu AŠRÉ-výroky v
žalmoch. Popri zborovej činnosti vyučoval od roku 1990 na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, kde v roku 1991 habilitoval na docenta. V
rokoch 2003 – 2007 tu zastával funkciu dekana. V súčasnosti
je vedúcim Katedry Starej zmluvy. Je jedným z popredných
znalcov v oblasti starozmluvných biblických disciplín,
autorom mnohých monografií, vysokoškolských učebníc a
odborných článkov.
Cena Leonarda Stöckela sa udeľuje prof. ThDr.
Jurajovi Bándymu za významný podiel na príprave a vydaní
ekumenického prekladu Biblie do slovenčiny, na ktorom
pracoval ako predseda komisie pre preklad Starej zmluvy, ako
aj za jeho osobnostný prínos v oblasti evanjelickej teológie.

Doc. ThDr. Andrej Hajduk

Narodil sa 18. augusta 1929 v Laškovciach pri
Pozdišovciach. Meštianku a gymnázium absolvoval v
Michalovciach. Potom študoval na Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorú ukončil v roku
1953. Za evanjelického kňaza bol ordinovaný 19. júla 1953
v Bratislave. Kaplánsku prax začal ako seniorálny kaplán v
Bratislave a potom ako biskupský kaplán na Biskupskom
úrade vo Zvolene. V rokoch 1956 – 1966 pôsobil ako námestný
farár v cirkevnom zbore v Málinci. V rokoch 1971 – 1994 bol
popri funkcii biskupského tajomníka aj farárom v Hronseku a
vo Zvolene. Prácou z cirkevných dejín na tému Evanjelická
literatúra na Slovensku v 16. storočí habilitoval v roku 1993
na docenta na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1995 – 2005 aj
prednášal. Najväčšie medzinárodné úspechy získal štúdiom
vzťahov Lutherovho spolupracovníka Filipa Melanchtona a
jeho stykov so Slovenskom. Je nielen farárom a teológom,
ale aj významným evanjelickým básnikom. Vydal niekoľko
básnických zbierok.
Cena Leonarda Stöckela sa udeľuje doc. ThDr.
Andrejovi Hajdukovi za významné študijné dielo o šíriteľovi
reformácie na východnom Slovensku Leonardovi Stöckelovi,
ktoré vyšlo v roku 1999 knižne aj v zahraničí pod názvom
Leonard Stöckel. Život a dielo.“
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Štatút
Ceny Leonarda Stöckela,
veľkej osobnosti Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku
Článok I - Názov
1.

Cena Leonarda Stöckela.

Článok II - Zriaďovateľ
1.

Zriaďovateľom je Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.

Článok III - Cieľ
1. Na znak úcty k veľkej osobnosti evanjelickej cirkvi Leonardovi Stöckelovi
je cena udeľovaná evanjelickým osobnostiam v oblasti náboženstva, vedy
a kultúry. Cieľom udeľovania ceny je prejaviť uznanie ordinovaným i
neordinovaným členom ECAV na Slovensku, ktorí:
a) svojimi talentami aktívne a verne pomáhajú svojej cirkvi na všetkých
úrovniach jej správy,
b) šíria dobré meno ECAV v občianskej spoločnosti na Slovensku i v
zahraničí tým, že dosahujú v súlade s Božou vôľou pozoruhodné výsledky
vo vede, v umení, kultúre a iných spoločensky významných oblastiach,
c) svojou vierou, charakterom a morálnym kreditom slúžia za vzor mladej
generácii, čím napomáhajú k jej správnej duchovnej i mravnej orientácii.

Článok IV - Zdroje
1. Zdrojom finančných prostriedkov sú:
a) dobrovoľné dary fyzických a právnických osôb
b) zbierky a iné príspevky
2. Účet vedie Generálny biskupský úrad a na základe potreby generálneho
presbyterstva zostavuje správu o stave finančných prostriedkov na účte.

Článok V - Zásady udeľovania ceny
1. Kandidáti sú navrhovaní Predsedníctvom ECAV alebo predsedníctvom
ktoréhokoľvek dištriktu, seniorátu alebo cirkevného zboru. Návrh musí
obsahovať zdôvodnenie a životopis kandidáta.
2. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku z navrhovaných kandidátov
na svojom zasadnutí vyberá laureátov Ceny Leonarda Stöckela.
3. Cena Leonarda Stöckela sa udeľuje spravidla pri príležitosti výročia
Pamiatky reformácie, evanjelických cirkevných dní alebo iných významných
udalostí ECAV formou dekrétu a pamiatkového daru.
4. Cenu možno udeliť i viacerým, najviac však trom kandidátom súčasne.
5. Pri udeľovaní ceny je prítomnosť laureáta žiaduca, no nie
bezpodmienečná.

Článok VI - Záverečné ustanovenie
1. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť dňom
jeho zverejnenia
v zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV.
2. Tým dňom sa ruší doteraz platný Štatút Ceny Leonarda Stöckela z 3.
júna 2005.
Vo Zvolene 4. decembra 2009
Pavel Delinga

Miloš Klátik

generálny dozorca ECAV
na Slovensku

generálny biskup ECAV
na Slovensku

Leonardovi Stöckelovi
- jubilejná
Ladislav Fričovský
Opona hore!
Nech z tiem minulosti
zazneje jedno
už z máloznámych mien.
Nie, aby sme mu prinášali
pocty, alebo ódy
komponovali preň.
Bardejov bol mu
rodiskom i miestom,
kde neúnavne
on pracoval a žil.
Slova Božieho
potešoval zvesťou.
Do srdca dietok
sťa semä uložil –
Leonard Stöckel.
Známy či neznámy?
Keď dnes je plno
inakších, zvučných mien –
Čo však keď Pán Boh ým,
čo sú v ústraní,
daroval žiaru,
nech jak diadém
zažiaria v noci
a rozožnú svetlo
poznania, pravdy,
akoby bolo hrou.
Plnilo myseľ,
formovalo mravy
tých bardejovských
i cudzích študentov.
Leonard Stöckel
do tmy stredoveku
evanjeliu zas jasne
svietiť dal.
Až, napriek hrozbám,
nevôle a prieku
Hospodin Sion
sám si tu vzbudoval.
Opona hore!
Hľaďte, Božie dielo!
A nie človeka.
Zásluha Söckela.
On bol len sluhom, Božím
staviteľom.
By chvála nie jemu –
Bohu znela!
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Leonard Stöckel – ikona, hrdina či odkaz
histórie?
Evanjelický východ 10/2010

Priznám sa, že kým som neprišiel pôsobiť
do Bardejov, nevedel som o Leonardovi Stöckelovi veľa. Jeho
meno sa objavilo v domácich cirkevných dejinách, v knižnici
som mal prečítanú a založenú monografiu doc. Hajduka a to
bolo snáď všetko.
Po príchode do Bardejova som si však musel rozšíriť
obzor vedomostí. Podnety prichádzali z celkom všedných
skúseností: v meste existuje ulica Leonarda Stöckela a štátne
gymnázium s týmto menom. Pred časom naša cirkev prijala
štatút vyznamenania L. Stöckela. Napokon pred dvoma
rokmi sme si v zbore pripomenuli, že sa blíži významné 500.
výročie jeho narodenia a 450. výročie úmrtia. Každý z týchto
podnetov ma viedol k úvahám vyjadreným v nadpise. Kto
to bol Leonard Stöckel? Ikona cirkevných dejín? Posvätný
obrázok pre tých, ktorí sú zahľadení do minulosti a všetko
dobré vidia len v tom, čo sa stalo? Alebo je hrdinom, o akých
sa píšu knihy? Hrdinom, o ktorých zbožne hovoríme, nad
ich hrdinskými činmi vzdychneme s dodatkom, že my dnes
nemôžeme dosiahnuť ich veľkosť? Alebo je Stöckel odkazom
histórie, ktorý treba skúmať?
Moje zoznamovanie sa s človekom, osobnosťou
a dielom Leonarda Stöckela nadobudlo celkom iný, ako
študijný charakter. Prvým pôsobivým momentom bola
pozvánka scenáristu, bardejovského rodáka R. Sorgera
k spolupráci na pripravovanom životopisnom filme
o Stöckelovi. Autor si zaumienil využiť pri natáčaní čo
najviac autentických priestorov a momentov. Výhodou je,
že historické jadro Bardejova sa len málo líši od Bardejova
16. storočia. A tak sa naše stretanie s historickou osobnosťou
môže odohrávať na celkom materiálnej úrovni, v podobe
domov, ulíc, miesta jeho služby, života i smrti. Zrazu sme
spoločne so spevákmi z cirkevného zboru boli oblečení do
dobových kostýmov, zbavení okuliarov, hodiniek, náušníc
a iných vymožeností 21. storočia, vtiahnutí do doby spred 500
rokov. Stojac na tom istom chóre v tom istom kostole, kde
pôsobil Stöckel sme si uvedomili, že ten človek nám nie je až
taký vzdialený, ako by sa zdalo.
Leonard Stöckel sa narodil v roku 1510 na bývalej
Obručníckej ulici. Ulica stojí dodnes v nezmenenej línii.

Je možné, že stojí aj jeho rodný dom. Bádateľom sa zatiaľ
nepodarilo identifikovať, ktorý z radu starších remeselníckych
domov to je. Záznamy o platení daní to snáď raz pomôžu
spresniť. Teda žiaden nadčlovek, nedostižný hrdina, ale dieťa
z dobre situovanej nemeckej remeselníckej rodiny. Otec, kováč,
v dvoch obdobiach starosta mesta chcel synovi zabezpečiť
lepšiu budúcnosť, a tak ho poslal na štúdiá do Košíc. Stöckel
sa už tu zoznámil s menom F.Melanchtona. Košický učiteľ
Cox bol Melanchtonovým žiakom v Tübingen ešte v čase pred
reformáciou. Písal sa rok 1526. Rok Moháčskej katastrofy.
Porážka kresťanských vojsk Turkami priniesla vlnu zdesenia,
obáv a starostí do celého Uhorska. Stöckel nebol človek,
ktorý by vyhľadával a obľuboval napäté, vyhrotené situácie.
V obavách pred hrozbou Turkov odišiel z Košíc do Wroclavi.
Bolo to ďalej od bojovej línie, na druhej strane omnoho bližšie
k vytúženému cieľu: stretnúť sa vo Wittenbergu s otcami
reformácie, počúvať Luthera a Melanchtona.
V Poľsku ho zastihla správa o smrti otca. Strata
finančnej podpory prinútila študenta zanechať vzdelávanie.
Závan ľudskosti nachádzame v Stöckelových vyjadreniach
z týchto čias. Pracoval manuálne, aby si zabezpečil
živobytie. Práca mu až tak nevadila, ale nevedel sa zmieriť
s nečestnosťou, bezohľadnosťou a zneužívaním, do ktorého ho
zamestnávateľ vťahoval. Úprimnej duši študenta, založenej na
túžbe po čistom kresťanskom živote sa takýto spôsob života
protivil. Bolo pre neho vykúpením, keď sa mu v roku 1530
podarilo dostať do Wittenbergu.
Ďalšia osobná skúsenosť nás postretla, keď sme
sa vybrali po Stöckelových stopách do rodiska reformácie.
Prišli sme v pokore s malými očakávaniami. Veď ktože
by niečo vedel o našom malom meste a jeho osobnosti vo
veľkom svete? Opak bol pravdou. Medzi ľuďmi v cirkvi,
medzi predstaviteľmi múzeí bolo meno Leonarda Stöckela
a iných študentov z Horného Uhorska známe. Dôkazom sú
okenné vitráže v známom zámockom chráme, pri dverách
ktorého reformácia začala. V roku 1983 pri renovácii kostola
navrhli reštaurátori umiestniť do okien podobizne dvanástich najvýznamnejších predstaviteľov reformácie z Európy.
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Na prvom okne pri vstupe do kostola na najvyššom mieste
z prvej štvorice je fiktívna podobizeň L. Stöckela zo Slovenska.
Po ďalšie informácie sme zašli do štátneho archívu
v Bardejove. Pán riaditeľ nám ochotne a zanietene vysvetlil
okolnosti týkajúce sa najvýznamnejšej osobnosti bardejovskej
histórie. Pripomenul, že viaceré dokumenty, predovšetkým
osobná korešpondencia Stöckela sa nenachádza v Bardejove
ale v ďalších archívoch aj mimo Slovenska. Z dávkou radosti
pripomenul, že sa mu pred časom podarilo z dobových
záznamov zistiť, v ktorom dome na Radničnom námestí Stöckel
býval počas svojho 21 ročného pôsobenia v Bardejove. Vďaka
tomu sa s osobnosťou reformátora, riaditeľa humanistickej
školy spájajú na námestí hneď tri budovy: spomínaný dom,
v ktorom s rodinou býval (je na ňom umiestnená pamätná
tabuľa), samotná budova humanistickej školy a Bazilika sv.
Egídia, v ktorej Stöckel viedol spevácky zbor a občas aj kázal,
napriek tomu, že nebol, farárom, ale riaditeľom školy.
Kto teda bol Leonard Stöckel? Nie ikona na
uctievanie. Na to bol priveľmi pokorný pred Pánom Bohom.
Vyjadrujú to jeho zachované modlitby i teologické traktáty,
vyznania a učebné texty. V nich je stredobodom života, viery
a uctievania Pán Ježiš Kristus, Pán Boh v Trojici jeden. Aj voči
svojim učiteľom Lutherovi a Melanchtonovi zachovával len
úctivú, slušnú a láskavú ľudskú náklonnosť, bez zbožňovania
či nemierneho uctievania. Dobre ho totiž naučili, komu patrí
v živote česť, chvála a moc.
Stöckel nebol ani nedostižným nadprirodzeným
hrdinom. Naopak bol nanajvýš pozemským, úplne reálnym
pozemšťanom. Mal svoje slabosti (zdravotné ťažkosti a z toho
vyplývajúce obmedzenia), prežíval strach, obavy, chvíle
biedy, rozčarovania, ale nedal sa nimi ovládnuť. Nezabudol
totiž, kto je v každej biede našim pomocníkom, kto svetlom
v temnote, kde má hľadať povzbudenie a múdrosť do vážnych
rozhodnutí. Stöckel sa vo svojich spisoch sústredí na dôležitosť
Božieho slova. Celé vyučovanie mravnosti, svoju pedagogickú
činnosť a etiku zakladá na učení Biblie. Cítiť to z unikátneho
dokumentu: Bardejovských školských zákonov. Sú v tejto
oblasti života prvým podobným spisom na našom území.
Z tohto spisu čerpali inšpiráciu mnohé ďalšie evanjelické
školy v nasledujúcich rokoch vznikajúce v Uhorsku.
Jasnosť a presvedčivosť Božieho slova ho viedla
k smelému vyznávaniu viery v Pána Boha. Preto sa stal
hlavným autorom Confessio Pentapolitana, vyznania
piatich kráľovských miest, ktoré udalo smer evanjelickému
vyznávaniu viery pre ďalšie desaťročia. Je to smer pokorného
a rozhodného nasledovania Božej vôle zjavenej v Písme
svätom bez zbytočného ľudského špekulovania.
Chápať Leonarda Stöckela len ako odkaz minulosti,
predmet skúmania historikov by tiež nebolo v súlade s jeho
prístupom k životu. Pri pozorovaní a sledovaní stôp jeho
života spoznávame v Stöckelovi človeka súčasného, snáď
nepreženiem, že až moderne zmýšľajúceho. Prijať, zastávať
a rozširovať myšlienky reformácie v oblasti duchovného
života a myšlienky renesancie v oblasti kultúrneho života bolo
v jeho dobe nové a progresívne. To nebolo kopírovanie starých
vzorov, ale učenie sa z minulosti a aplikovanie múdrosti
histórie do aktuálnych problémov. To bolo štúdium kresťanstva
ad fontes (z prameňov) a prinášanie pôvodných biblických
odpovedí na otázky viery. Typicky Luterovským spôsobom sa
Stöckel staval aj k životu spoločenskému a kultúrnemu. Na

rozdiel od dosť úzkoprsého kalvínskeho smeru reformácie
sa luteranizmus nebál hudby, výtvarného umenia, či
spoločenského života. V dobrom umení, hlavne v hudbe videl
Stöckel veľký Boží dar. Bol proti tomu, aby sa život veriaceho
zúžil len na oblasť náboženských či liturgických aktivít hoci
jednoznačne podriaďoval zámery umenia a kultúrneho života
kresťanskej mravnosti a spôsobu myslenia.
Naše sledovanie stôp Leonarda Stöckela v histórii
vyznieva progresívne a aktuálne. Prináša veľa čerstvých
a oslovujúcich myšlienok aj 500 rokov od jeho narodenia.
Snáď nebudem ďaleko od pravdy, ak ich zhrniem v niekoľkých
bodoch:
- veriť v Boha znamená žiť s Ním, podľa Jeho slova nielen
v nedeľu a v kostole, ale v každodennom živote
- učiť sa žiť správne potrebuje človek od mladosti. Dôraz
na kvalitnú, mravne bezúhonnú a cieľavedomú prácu
s mládežou v rodine, zbore a spoločnosti je pre dnešok
nevyhnutnosťou
- do nášho života patria mnohoraké prejavy Božieho
požehnania, medzi nimi je tak isto vzdelávanie, ako život
v rodine, v spoločnosti, umenie a kultúra, to všetko pod
autoritou Božieho slova
- aby sa život v cirkvi i spoločnosti rozvíjal, musíme byť
schopní vnímať dnešné problémy, riešiť ich spôsobmi,
ktoré zodpovedajú potrebám a spôsobu myslenia dnešných
ľudí pri zachovaní zdravého základu viery v Biblii.
Vďaka Bohu za Božie dielo cez vynikajúceho služobníka,
reformátora, učiteľa, osobnosť európskeho formátu. Leonard
Stöckel nie je našou ikonou, ani vzdialeným hrdinom, ale
bratom vo viere, príkladom v službe a vernosti.
Ján Velebír, Bardejov
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Pamiatke Leonarda Stöckela
Ján Mišák

Z prameňa vody živej čerpáme novú silu
Kyticu spomienok kladieme na mohylu
Tebe, rodák náš, čo na kovadline času
Ukoval si múdrosť, silu i krásu.
V otcovej vyhni stvrdli tvoje dlane,
Srdce tvoje zostalo jemne formované
Tou láskou najkrajšou, čo dušu našu sýti,
Šľachtí aj myseľ, aj srdca nášho city.
Takto bol vystrojený rodu nášho syn,
Tak išiel do sveta a vyrástol do výšin
Z rodného Bardejova, Wittenberg, Eisleben,
Tak vykupoval čas i každučký nový deň.
Po návrate chytil pluh na otcovej roli,
Leonard, povedz nám, aké to časy boli?
Veď si sa pustil do veľkého diela,
Rozdávať múdrosť i lásku a rozplameňovať čelá.
Toľkých si zapaľoval pre veľké snaženie,
Sťa prorok si volal: Nastalo brieždenie!
Staval si a štepoval to kráľovstvo Božie,
Učil si pevne veriť, že viera všetko zmôže.
Mramor tiež raz zvetrá, kto však odkaz tvoj slúcha,
Nemôže zabudnúť na toho, kto stál v službe ducha.
A ukazoval iným na hviezdu viery v diaľ;
Vďaka, vďaka za všetko, čo si tak skvele vykonal.
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