


Úvodný článok prvého čísla Bardejovského Prameňa v  tomto 
roku bol nadpísaný nadpisom 500 + 1. Týmto nadpisom sme 
chceli vyjadriť to, čo zaznievalo viackrát počas roku reformácie. 
Spomínanie na minulosť môže byť prospešné, ak sa z minulosti 
chceme poučiť pre prítomnosť a budúcnosť. Pripomínali sme, 
že vyvrcholenie osláv reformácie má byť pre nás odrazovým 
mostíkom pre hľadanie kresťanských odpovedí na otázky dneš-
ného života a sveta. Preto sa v roku 2018 snažíme pozerať do-
predu a rozmýšľať nad tým, čo treba robiť inak, ponovom.
V  našom cirkevnom zbore sme hneď na začiatku roka riešili 
otázky, koho povolať do služby v cirkvi, akým smerom sa vydať 
ďalej v novej etape života nášho spoločenstva. Týmito otázkami 
sa zaoberali presbyterstvá a konventy. Výsledkom našich úvah 
boli voľby presbyterov a  funkcionárov zboru, v ktorých bola 
zverená zodpovednosť za náš zbor niekoľkým desiatkam našich 
členov. Viacerí z nich pokračujú vo svojich funkciách, no v ra-
doch presbyterstiev sa objavili aj nové mená. V časopise vám 
brat dozorca priblíži podnety a myšlienky, spojené s voľbami. 
V  zoznamoch presbyterov si môžete pripomenúť, kto všetko 
nesie zodpovednosť za život v našom zbore.
Voľby nás čakajú aj na úrovni generálnej cirkvi. Prvé informácie 
o voľbách generálneho predsedníctva prinášame tiež na týchto 
stránkach. Chceme sa podeliť aj s osobnými skúsenosťami v ži-
vote viery, prinášame niekoľko informácií o tom, čo sme prežili 
v cirkevnom zbore od začiatku roka. Novým druhom príspevkov 
sú aj recenzie, ktoré nás môžu motivovať k správnemu rozozná-
vaniu hodnôt.
Ako ste si všimli na prvý pohľad, toto všetko sme sa v malom 
kolektíve spolupracovníkov pokúsili podať v novom šate zbo-
rového časopisu. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako sa vám 
obsah aj forma inovovaného Bardejovského Prameňa páči. Svo-
je reakcie môžete písať na emailovú adresu bardejov@ecav.sk 
s uvedením predmetu správy BP (Bardejovský Prameň). Aj táto 
naša práca prináša výzvy k modlitbám, aby sme prinášali dob-
ré zvesti a potrebné informácie do všetkých domácností nášho 
zboru a robili to najlepšie, ako budeme vládať.

redakcia

Sviatok Svätej Trojice je vyvr-
cholením slávnostnej polovice 
cirkevného roka a zároveň ako-
by naznačoval cestu bezsláv-
nostnej polovici cirkevného 
roka. Veď všetky nedele potom 
nesú názov Nedele po Svätej 
Trojici.
Niektorí teológovia tento svia-
tok nazvali aj popoluškou me- 
dzi sviatkami, lebo jeho vý-
znam si nedostatočne uvedo-
mujeme, no zároveň i  kráľov-
nou medzi sviatkami, lebo 
v  ňom sa koncentruje všetko 
bohatstvo kresťanskej viery 
v Trojjediného Boha.
Každé naše služby Božie začí-
name v mene Boha Otca i Syna 
i  Ducha Svätého. Pokrstení 
sme v meno Boha Otca i Syna 
i Ducha Svätého. Súčasťou kaž-
dých  služieb Božích je vyzna-
nie viery v  Trojjediného Boha 
v podobe spievaného alebo ho-
voreného slova. V  niektorých 
zboroch Šarišsko-zemplínske-
ho seniorátu sa dokonca na zá-
ver služieb Božích spieva pie-
seň č. 223 Milosť Pána nášho 
Ježiša Krista a  láska Božia 
a  účastenstvo Ducha Svätého 
so všetkými nami, ktorej slová 
sa opierajú o záverečné požeh-
nanie apoštola Pavla kresťa-
nom v Korinte (2 K 13,13).
Pochopiť rozumom Svätú Tro-
jicu nie je jednoduché. V tom-
to živote pre nás zostáva ta-
jomstvom. Sú rozličné pokusy 
vysvetliť ju. Tak ako priestor 
je jeden, ale má tri rozmery: 
dĺžku, výšku a šírku, tak aj Boh 
je jeden v troch osobách: Otec, 
Syn a Duch Svätý. Alebo: Otec 
je slnko, Syn lúč slnka, Duch 
Svätý koniec slnka v osvetlení. 
A do tretice ešte jeden príklad: 
Boh je ten, kto miluje, Syn ten, 
kto je milovaný a Duch Svätý je 
láska, ktorá obidvoch viaže.
Lepšie však ako ďalej rozvíjať 

tieto úvahy, je dať sa poučiť 
od cirkevného otca Augustí-
na, o ktorom sa nám zachovala 
takáto príhoda. Augustín sle-
doval raz malého chlapca, ako 
sa hrá na brehu mora s mušľou 
a spýtal sa ho, čo robí. Chlapec 
mu odpovedal: prečerpávam 
more. Augustín z  tejto skúse-
nosti s  chlapcom vyvodzuje 
záver. Pochopiť rozumom ta-
jomstvo Svätej Trojice je ako 
chcieť prečerpať more malou 
mušľou. Radšej sa má človek 
pred týmto tajomstvom skloniť 
a vzdávať Bohu chválu za Jeho 
dobrodenia.
Aj my nebudeme pokračovať 
v  uvádzaní rozumových argu-
mentov, ako pochopiť tajom-
stvo Svätej Trojice, ale sa vhĺ-
bime radšej do slov biblického 
textu, ktorý nám to dokáže lep-
šie priblížiť a sú to slová apoš-
tola Pavla, ktorými požehnáva 
kresťanov v Korinte (2 K 13,13) 
a ktoré sú aj v piesni č. 223, ako 
sme si to vyššie uviedli.
Apoštol Pavel najprv spomí-
na milosť Pána Ježiša Krista. 
A skutočne. Pán Boh sa k nám 
najbližšie sklonil v  Ježišovi 
Kristovi. Nezostal Bohom ďa-
lekým a  vzdialeným, ale v  Je-
žišovi Kristovi sa stal Bohom 
blízkym. Milosť Pána Ježiša 
Krista, či jeho dobrota sa preja-
vila a  prejavuje aj v  tom, že 
berie na seba naše priestupky 
a  hriechy, prichádza za nami 
bez našich zásluh a otvára nám 
prístup k  Pánu Bohu. Aký ďa-
lekosiahly a  oblažujúci dopad 
na život človeka má stretnu-
tie s  Kristom, s  Jeho milosťou 
a dobrotou, o tom môžeme čí-
tať na rozličných miestach No-
vej Zmluvy i počuť od mnohých 
Jeho svedkov.
Na druhom mieste spomína 
apoštol Pavel lásku Božiu. Ak 
hovoríme o  láske Božej, nie je 

to vzdialené tomu, čo sme ho-
vorili o  milosti Kristovej. Veď 
to, čo nám prináša Ježiš Kris-
tus, to pochádza od Boha. Bez 
svojho nebeského Otca Syn 
nemôže a ani nechce nič činiť. 
Na druhej strane láska, ktorú 
nám Boh preukazuje, sa napl-
ňuje dokonale v  tom, že Syn 
zomiera za hriešnikov. Božia 
láska je „v Ježišovi Kristovi, 
našom Pánovi“ (R 8, 39). Pán 
Boh nám nekladie nesplniteľ-
né podmienky, ale vo svojej 
láske nás ustavične hľadá, volá 
nás každého po mene a vyzýva 
k návratu z našich pomýlených 
ciest.
A  v  účastenstve Ducha Sväté-
ho, o  ktorom hovorí apoštol 
Pavel na treťom mieste, nám 
Pán Boh dáva podiel na svojej 
plnosti a láske, na svojom spo-
ločenstve a vedie nás do tohto 
spoločenstva i  vytvára medzi 
nami spoločenstvo Božích detí. 
Duch Svätý je Tým, ktorý nám 
v  dobrom slova zmysle nedá 
pokoj, ale nás ustavične nabá-
da, odvádza od zlého, vyvádza 
z  biedy a  samoty a  privádza 
k  poznaniu a  zažitiu plnos-
ti Božej. On je Ten, ktorý nás 
znovuzrodzuje, vlieva nám vie-
ru, lásku, radosť i nádej na vždy 
lepší svet, v akom momentálne 
žijeme. On je Tým, ktorý nám 
nedovoľuje slúžiť len našim 
žia- dostiam a  veciam tohto 
sveta, ale prebúdza nášho du-
cha a  robí ho schopným prijí-
mať signály z  Božieho sveta 
a  tak formuje náš život. On 
nás vedie k  chválam a  oslave 
lásky Božej i  milosti Kristovej 
v  zhromaždení Božieho ľudu. 
Tým nám vlastne dáva účasť na 
Božej plnosti, na Božom spolo-
čenstve, ktoré je medzi Otcom, 
Synom i Duchom Svätým a tým 
i nás vedie k vytváraniu spolo-
čenstva medzi nami, spoločen-

stva lásky, služby a  vzájomnej 
úcty. Nie, nie je to len nejaký 
ideál, za ktorým sa máme iba 
snažiť a  z  ktorého sú vopred 
vylúčení tí, ktorí na to nema-
jú, ale je to skutočnosť, realita, 
ktorú uskutočňuje medzi nami 
Duch Svätý. Z našej strany sta-
čí len sa dať do nej uviesť a žiť 
v nej. Jej fundamentom i ruči-
teľom je Trojjediný Boh, Otec, 
Syn i Duch Svätý. O prítomnosť 
Trojjediného Boha, či konkrét-
nejšie o milosť Pána Ježiša, lás-
ku Božiu i  účastenstvo Ducha 
Svätého prosí pre kresťanov 
v Korinte apoštol Pavel, lebo to 
považuje za začiatok vyliečenia  
ich naštrbeného spoločenstva. 
O to isté prosme aj my, aby aj 
naše spoločenstvo bolo spolo-
čenstvom omilostených, milu-
júcich a Duchom Svätým napl- 
nených Božích synov a  dcér, 
ktorí s radosťou  vzdávajú česť 
a chválu Trojjedinému Bohu.
S  pohnutím som raz počúval 
príklad, ktorý použil istý farár 
vo svojej kázni. Spomenul prí-
pad staršieho muža, ktorý kvôli 
ochoreniu mal prísť o hlasivky. 
Doktor sa ho pred operáciou 
spýtal: Čo by ste chceli povedať 
skôr, než vám choré hlasivky 
odstránime a  vy už nebude-
te môcť hovoriť. A ten muž na 
prekvapenie povedal: Chvá-
la buď Bohu, ktorý ma stvoril, 
chvála buď Jeho Synu, ktorý ma 
vykúpil a  chvála buď i  Duchu 
Svätému, ktorý ma ustavične 
posväcuje.
Aj my najlepšie pochopíme 
tajomstvo Svätej Trojice, ak  
budeme Trojjedinému Bohu 
svojimi zdravými hlasivkami 
zvučne spievať na Jeho chválu 
a žiť podľa Jeho svätej vôle.

Jozef Benka, farár a vyučujúci 
na EBF UK v.v., Soľ

. . . . . . . . . . . SVIATOK SVäTEJ TROJICE
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PRO
ChRIST 
2018
ProChrist 2018, týždňové evan-
jelizačné podujatie, sme vďaka 
Božej milosti opäť mohli prežiť 
aj v  našom cirkevnom zbore. 
Po štyroch rokoch bolo online 
prenášané z  Lipska s  jedno- 
dňovým posunom kvôli po-
trebe prekladu do slovenči-
ny. Zmenil sa trochu formát 
v  Nemecku a  aj my sme mali 
jednoduchší program oproti 
minulým rokom. Téma týžd-
ňa „Neuveriteľné“  paradoxne 
za sebou skrývala Apoštolské 
vierovyznanie „Verím v  Boha, 
Otca všemohúceho...“ 
Nemeckí kazatelia Elke Werne-
rová a Steffen Kern nás bravúr-
ne previedli celým tematickým 
večerom, ktorý zahŕňal pies-
ne rôznych žánrov, svedectvá 
ľudí, divadlá, scénické vystú-
penia, športovú akrobaciu. 
Program zavŕšili súčasnému 
človeku zrozumiteľne poda-
nou zvesťou Božieho Slova 
s výzvou k modlitbe obrátenia 
sa ku Kristovi. Pre mňa boli 
najoslovujúcejšie svedectvá 
kresťanov o  tom, ako ich Je-
žiš posilňuje v  utrpení, pre-
vádza cez smrť najbližších ľudí,  
ale aj používa v službe potreb-
ným – týraným, slabým, inove-
riacim. Tiež mi dobre padlo za-
spomínať si na Jeruzalem, cez 
ktorý nás obrazom a  slovom 
previedli na miesta pozemské-
ho života Pána Ježiša a hlavne 
Jeho utrpenia a smrti. 
Tento rok sa tím organizátorov 

nášho cirkevného zboru rozho-
dol pre viaceré miesta vysiela-
nia ProChristu. Od pondelka do 
štvrtka sa premietalo v jedálni 
Hotelovej akadémie v Bardejo-
ve, v piatok v kultúrnom dome 
vo Vyšnej Voli (prvýkrát počas 
existencie ProChrist), v sobotu 
a  v  nedeľu v  kultúrnom dome 
v  Lukavici. Všade sa podarilo 
vytvoriť atmosféru bratsko-se-
sterského spoločenstva, čo bolo 
aj hlavným cieľom organizova-
nia evanjelizácie – budovanie 
a  upevnenie vzťahov s  Bohom 
a s ľuďmi. Úvodným a závereč-
ným programom (privítanie, 
modlitba, spev piesne, výzva 
ku Kristovi) sprevádzal brat fa-
rár Velebír, jeden večer brat fa-
rár Cingeľ. V Lukavici bolo pre-
mietanie ProChristu spestrené 
vystúpením ženského spevo-
kolu a  piesňami detí z detskej 
besiedky. Počas celého týždňa 
nechýbal predaj kvalitnej kres-
ťanskej literatúry. Účastníci 
radi pobudli po skončení pre-
nosu v  družných rozhovoroch 
a  vzájomnom zdieľaní svojich 
životov. Organizátorom dobre 

padlo občerstvenie v  podobe 
koláča, chlebíčka, kávy či čaju, 
ktoré pripravili ochotné sestry. 
Veľkou radosťou a osobným vy-
znaním viery bol pre mňa spo-
ločný spev piesní. Pripraviť sa 
na službu poradcu a zosústre-
diť myseľ na zvesť Slova mi po-
máhali spoločné modlitby pred 
evanjelizáciou. Povzbudením 
pre mňa bola ochotná služba 
a výborná organizácia zo stra-
ny všetkých slúžiacich – hlav-
ne presbyterov, brata farára, 
ale najmä šikovných mladých 
technikov. 
Vďaka Bohu za slobodu, ktorú 
máme, že sa Jeho Slovo môže 
šíriť verejne. Chvála Mu za 
Jeho milosť, že to ešte s  nami 
nevzdal, volá nás ku zmene ži-
vota a dáva vzrast Slovu v ľud-
ských srdciach, aby prinášalo 
úrodu. Želám nám, nech nikdy 
vo svojom živote nestratíme 
vieru v  to, že Boh nás miluje, 
chce, hľadá, zachraňuje, obda-
ruje, motivuje a čaká.

Andrea Martičková, Lukavica

NáRODNÝ tÝžDEŇ MANžElStVA
16. februára sme ako rodinná 
skupinka zorganizovali v rámci 
národného týždňa manželstva 
(NTM 2018) večer pre rodiny s 
deťmi. Skoro 40 detí a rovnaký 
počet dospelých sa stretlo od 
17:00 do 20:00 v detskom cen-
tre Slniečko, aby sa deti mohli 
spoločne hrať a dospelí stráviť 
príjemný čas v rozhovoroch pri 
šálke kávy či čaju.
Špeciálne na celom stretnutí 
bolo, že kým za bežných okol-
ností musia rodičia za vstup 
svojich ratolestí na detské 
ihrisko platiť, počas tejto akcie 
mali vstup na ihrisko zdarma, 
pretože tieto náklady boli vy-
kryté zdrojmi nášho CZ.
Cieľom akcie bolo vytvoriť 
priestor pre budovanie vzťahov 
v rámci ale aj mimo rodinného 
spoločenstva v CZ a myslím, že 
tento cieľ sa nám podarilo na-
plniť.
Mnohí si túto akciu pochvaľo-
vali a boli by radi, ak by sa také 
niečo organizovalo častejšie.

Martin a Evka Viglašovci,  
Bardejov
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Rada by som sa s vami podeli-
la o svedectvo, ako Pán Boh za 
posledný polrok konal v  mo-
jom živote. Volám sa Martuška, 
pochádzam od Bardejova a som 
matkou dvoch krásnych deti-
čiek. Práve o  mojom druhom 
tehotenstve je toto svedectvo. 
Tí, ktorí máte facebook a  sle-
dujete modlitebné podnety Mi-
kiho Liptáka, si možno spome-
niete na môj príbeh a ste jeho 
súčasťou, ak ste na nás mysleli 
v modlitbách. Píšem vám to na 
povzbudenie a ako prejav vďač-
nosti.
6. júna 2017 – v 17. týždni te-
hotenstva – mi v noci odtiekla 
plodová voda. Nechcela som 
tomu veriť. Išla som k  lekáro-

vi. Ten mi to potvrdil, s  tým, 
že mám ísť hneď do nemoc-
nice. Tam ma prijali na odde-
lenie, vyšetrili a  povedali, že 
srdiečko ešte bije. Ale deti sa 
nemôžu vyvíjať bez plodovej 
vody.. a  tak čakali.. prešlo pár 
dní – zase kontrolný ultrazvuk 
– a  dieťatko stále žilo. Takto 
dookola 3 týždne. Dieťa za tie 
tri týždne rástlo, vyvíjalo sa. 
Lekári nechápali, že som ešte 
nepotratila. Toto obdobie bolo 
najťažšie, lebo nemohli, resp. 
nevedeli nič urobiť, iba čakať. 
Potom prišli s  informáciou, že 
je možnosť ísť do Bratislavy. 
Tam je lekár, ktorý ako jediný 
na Slovensku (ani vo svete ich 
nie je veľa) vykonáva operač-

ný zákrok, ktorým sa pokúsi 
zalepiť plodové obaly, aby sa 
dieťaťu mohli vyvíjať pľúca. 
Pred odchodom z bardejovskej 
nemocnice prišla za mnou jed-
na zdravotná sestra s  tým, že 
mám veľmi silné dieťa a nikto 
neveril, že to prežije. Prepusti-
li ma a hneď na ďalší deň som 
sa hlásila v  Bratislave. Tam 
som sa stretla so spomínaným 
docentom. Opýtal sa ma, či si 
uvedomujem, v akej som situ-
ácii. Odpovedala som, že nie vo 
veľmi dobrej. On povedal: „Vo 
veľmi zlej. Ste iba v 20. týždni 
gravidity a tá záplata, ktorú by 
som urobil, vydrží tak 4-5 týžd-
ňov. Vo vašom prípade by to bol 
25. týždeň a to je na Slovensku 
hranica prežitia dieťaťa. Dieťa 
môže mať rôzne postihnutia.“ 
Že by som mala zvážiť či nejsť 
radšej na potrat. Bolo to hroz-
né. Veľmi veľa ľudí sa modlilo, 
aby ten zákrok vôbec urobili. To 
bol piatok. V pondelok ma bra-
li na sálu s tým, že je to 50:50, 
či dieťa operáciu prežije. Ope-
rácia sa, vďaka Bohu, podarila 
a  ja som 8 dní mala normálne 
množstvo plodovej vody. Po-
tom voda zase začala odtekať. 
A  stále dookola. Plodová voda 
sa stále tvorí a  obmieňa, tak-
že bábätko tam plodovú vodu 
malo. Modlila som sa, aby malo 
plodovú vodu aspoň dva týžd-
ne. Neviem prečo som si vy-
brala takýto čas. Hádajte, kedy 
mi plodová voda zase odtiekla. 
Áno, bolo to na 14. deň. Asi po 
mesiaci som mala normálne 
množstvo plodovej vody. Le-
kári len pozerali a  nechápali. 
Modlilo sa za nás veľmi veľa 
ľudí, mnohých z nich ani nepo-

POMôžE lEN
zázRAK

znám. Bolo to ako na hojdačke 
raz som mala vody viac raz me-
nej, ale dôležité je to, že tam 
stále nejaká voda bola. Vďaka 
Bohu, stal sa zázrak. Tobiasko 
vydržal v  bruchu 13 týždňov 
po zákroku. V mojom prípade, 
pri spontánnom odtoku plo-
dovej vody -   dovtedy to bolo 
max.12 týždňov. Ale stále sme 
nemali vyhraté. Lekári sa naj-  
viac báli, či sa po pôrode na-
dýchne a pľúca budú fungovať. 
A  prišiel ten deň. 9. októbra 
2017 sa v  34. týždni tehoten-
stva vypýtal na svet a  keď za-
čal plakať, bol to ten najkrajší 
pocit na svete. Chcem vám po-
priať, aby ste mohli aj vy prežiť 
taký Boží pokoj, aký som mala 
počas tohto obdobia ja. Tobias-
ka Pán Boh prijal za svoje dieťa 
krstom svätým v nedeľu 17. de-
cembra. Je z neho životaschop-
ný chlapec, ktorý potrebuje pre 
zle vyvinuté chodidlá ešte veľa 
starostlivosti, no robí radosť 
celej rodine a  je svedectvom 
o Božej láske. Po pôrode mal 
8 týždňov nožičky zasadrova-
né, potom nasledoval operač-
ný zákrok 12. januára, keď mu 
preťali achilovky, lebo mal po-
sťahované šľachy na obidvoch 
nožičkách. Týždeň po operácii 
bol ortopéd veľmi spokojný ako 
nožičky vyzerajú. Teraz nosí 
špeciálne dlahy do roka a po-
tom do troch rokov iba v noci. 
Lekári hovoria, že sa nemám 
báť, že bude behať s ostatnými 
rovesníkmi. Prajem vám, nech 
vás Boh žehná a vedie, aby ste 
aj vy mohli zažiť zázraky Jeho 
moci. 

Marta Hankovská, Lukavica
foto: Photoduet / Freepik
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Mládež 25+ tvorí skupina ľudí, 
ktorá sa každé dva týždne 
zvykne stretávať v  Gründlov-
skom dome alebo na pozvanie 
niektorého z  členov, u  neho 
doma. Okrem spoločného času 
pri zaujímavých sériách tém, 
ktoré rozoberáme a  študuje-
me na základe pohľadu Pís-
ma, zvykneme spolu tráviť čas 
aj pri iných aktivitách. Počas 
dva a pol ročnej histórie sme 
dvakrát navštívili aj Divadlo 
Jonáša Záborského v  Prešove. 
Pred rokom sme zvolili čino-
hernú adaptáciu poviedky Ob-
chod na korze a tento rok pad-
la karta na pôvodný slovenský 
muzikál Nikola Šuhaj, kde sme 
sa stretli aj s priateľmi zo spo-
ločenstva rodín z bardejovské-
ho zboru. Obidve predstave-
nia spájal dej na pozadí vojny. 

Obchod na korze je situovaný 
do Druhej svetovej vojny a Ni-
kola Šuhaj sa odohráva počas 
tej prvej. Nikola nám ponúkol 
majestátne hudobné a tanečné 
divadlo, ktoré je sprevádzané 
orchestrom a spevom. Tak ako 
sme už na prešovskej veľkej 
scéne pri veľkolepých dielach 
zvyknutí na detailne prepra-
cované a  niekoľkokrát sa me-
niace a prispôsobované kulisy, 
čo nijakým spôsobom diváka 
neodpútava od pozornosti, ale 
naopak ho udivuje, tak sa ur-
čite dočkáte. Obchod na korze 
nájdete v  historickej budove 
divadla, čo zase ponúka men-
šie kulisy a  menej postáv na 
javisku, ale obrovskou výho-
dou tohto predstavenia bola 
možnosť lepšie vidieť herecké 
umenie jednotlivých umelcov, 

ich mimiku a prežívanie svojej 
roly. Aj napriek tomu, že obe 
diela sú situované do ťažkého 
obdobia vojny, tak v  nich náj- 
deme vtipné a úsmevné mo-
menty, ktoré nenechajú diváka 
chladného, ale taktiež aj vážne 
a  smutné scény plné bolesti. 
Ústredným motívom Obchodu 
je vnútorný konflikt Tona Brt-
ku, ktorý nevie, ako má spraco-
vať a vyriešiť situáciu, v ktorej 
sa ocitol. Nikola Šuhaj ponúka 
príbeh lásky, odvahy, ale aj zra-
dy. Piesne, ktoré zaznejú počas 
muzikálu vám ešte zopár dní 
budú v  hlave znieť. Obe pred-
stavenia sú hodné pozornosti 
a po ich odohraní poskytnú di-
vákom podnety na diskusiu.

Dana Petričová, Zlaté

MláDEž 25+ V DiVADlE
Úvod roka 2018 priniesol okrem 
iného aj 1. zborový ples v his-
tórii cirkevného zboru Barde-
jov. Táto spoločenská udalosť 
tanca a hudby bola usporiada-
ná s cieľom poskytnúť aj takýto 
druh neformálneho priestoru 
na stretnutie priateľov a  čle-
nov nášho cirkevného zboru. 
S  týmto zámerom, stretnúť sa 
a utužiť vzájomné vzťahy,  9. 2. 
2018 navštívilo sálu kultúrne-
ho domu v Lukavici 117 hostí.  
Ples otvorilo vedenie cirkevné-
ho zboru slávnostnými prího-
vormi a  mladí tanečníci, ktorí 
odtancovali pôsobivý úvodný 
tanec v rytme waltzu. Predtým, 
než sa roztancovali aj hostia 
sa v rámci kultúrneho progra-
mu spolu s  tanečným partne-
rom predstavila tanečníčka 
Alexandra Maňková s  ďalším 
tanečným číslom. Nechýbali 
ani hudobné čísla, ktorými kul-
túrny program plesu obohatili 
speváčka Laura Sidorjaková 
a klavirista Adam Velebír. Mo-
derátorským slovom nás počas 
celého plesu sprevádzal Stani-
slav Petrič. Spoločne strávený 
čas bol naozaj hodnotný a bol 
naplnený radosťou, ktorá, ako 
povedal Ján Pavol II., „vyplýva 
zo srdca, ktoré sa cíti byť mi-
lované Bohom a  ktoré miluje 
Pána.“ Výťažok z plesu vo výš-
ke 430 eur bol venovaný na Au-
ditórium v Bardejove.  
Ľudmila Martičková, Lukavica

zBOROVÝ PlES

foto: djz.sk
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Veľa z  nás, členov cirkevné-
ho zboru, malo možnosť zažiť 
a precítiť ten okamih, keď sme 
sa rozhodli pre službu kresťan-
skému spoločenstvu nášho CZ 
a  dali svoj súhlas ku kandido-
vaniu do rôznych funkcií v CZ. 

Či je to jednoduché? Možno 
áno... Pre mňa osobne to bolo 
v  roku 2009 jedno z  najváž-
nejších životných rozhodnutí  
– dať svoj čas, záujem, myšlien-
ky, energiu, ochotu, schopnosti 
a  hlavne svoje srdce do služ-
by kresťanskému spoločen-
stvu a CZ. Po deviatich rokoch  
služby, by som vedel poroz-
právať čo-to o  zodpovednosti, 
spolupráci, rozhodovaní, do-
siahnutých cieľoch, prioritách, 
či úskaliach tejto práce. Prá-
ce, pri ktorej nejde o  osobný 
úspech, pozíciu alebo odmenu, 
ale o službu sestrám a bratom 
vo viere, kresťanskému spo-
ločenstvu, CZ a  cirkvi. Práce 
plnej radosti zo spoločných 
úspechov, duchovného napl- 
nenia, osobného rastu, vzá-
jomného budovania a pomoci. 
Ale aj práce prinášajúcej pro-
blémy, ukrivdenia, nedocene-
nia, nevšímavosť či neúctu.

Aké to v skutočnosti je a bude, 
máme však v  našich rukách. 
Keď dáme svoje srdce Bohu 
a  v  pokore ho budeme nasle-
dovať, každé naše počínanie 
skončí dobrým a správnym vý-
sledkom. Aj v  tých najťažších 
chvíľach bol Kristus tým jedi-
ným a  správnym kompasom, 
ktorý ma viedol a ukazoval mi 
tu správnu cestu a  verím, že 

výsledky našich spoločných 
rozhodnutí rozvíjajú a  bu-
dujú naše spoločenstvo a  CZ 
a  v  mnohom sú príkladom aj 
pre celú našu cirkev.

Dnes sa chcem spýtať všetkých, 
ktorí ste boli na začiatku roka 
2018 volení do funkcií kuráto-
rov, presbyterov či kostolníkov:

„...aké to bolo? ...radostné? 
...zo srdca? ...jednoduché? 
...ťažké?“

Nech ste to prežívali akokoľ-
vek, chcem sa vám aj touto 
cestou srdečne a  s  úctou po-
ďakovať v mene celého cirkev-
ného zboru za vaše (správne) 
rozhodnutie. Za to, že vám ži-
vot a práca v cirkevnom zbore 
nie sú ľahostajné, že ste boli 
ochotní prijať zodpovednosť 
za riadenie a organizáciu prác 
v  CZ a  aktívne slúžiť svojimi 
darmi. Nech vás Pán Boh po-
žehnáva pri tejto práci, posil-
ňuje vo viere, aby ste s  láskou 
mohli konať dobré dielo pre 
rozvoj Kristovej cirkvi.

Mnohým z  vás, funkcionárov 
CZ, skončili volebné obdobia 
a  vy ste sa rozhodli, že nebu-
dete pokračovať v tejto práci a 
kandidovať na ďalšie funkčné 
obdobie. Vysoko si vážime prá-
cu, ktorú ste doteraz konali pre 
tento CZ a ďakujeme za všetko 
dobrodenie, ktoré ste priniesli 
do života nášho kresťanské-
ho spoločenstva. Veríme, že 
aj v  budúcnosti budete nápo-
mocní svojimi skúsenosťami 
pri budovaní a  rozvoji nášho 
CZ. Vyprosujeme pre vás do 

ďalších rokov hojnosť Božieho 
požehnania. 

Rok 2018 môžeme v  našom 
CZ nazvať aj rokom volebným.  
Došlo k  početnej obmene   
funkcionárov CZ a  to či už  
v  dcérocirkvách, matkocirkvi 
alebo celom zbore. 

Všetkých nás teší tá skutoč-
nosť, že proces návrhov a výber 
kandidátov na uvoľnené funk-
cie prebiehal dva až tri mesiace 
v rámci príprav zasadnutí jed-
notlivých presbyterstiev.

Samotné voľby boli vykonané 
v  súlade s  cirkevno-právnymi 
predpismi na zasadnutiach vý-
ročných, resp. volebných kon-
ventov.

O čo všetko sa postarajú a čím 
nám poslúžia?

• Riadenie CZ a rozhodovanie 
o všetkých dôležitých otáz-
kach života CZ medzi zasad-
nutiami konventu,

• Príprava a organizácia zbo-
rového života a podujatí,

• Starostlivosť o hospodárske 
a finančné záležitosti a ma-
jetok,

• Zabezpečovanie organizácie 
SB a služba v kostoloch,

• Zabezpečenie distribúcie 
zborového časopisu,

• Zabezpečenie a výber cirkev-
ného príspevku,

• Organizácia brigádnickej 
pomoci a iné.

Výpočet toho, čo majú, čo by 
mali, alebo čo by mohli v mno-
hom závisí od nás všetkých,  
pre ktorých sa to koná, komu to 
má priniesť osoh. 

Vážení členovia CZ, bratia 
a  sestry, správnym výberom 
a  voľbou našich zástupcov do 
riadenia a  organizácie cir-
kevných záležitostí sme uro-
bili „prvý krok“ k  tomu, aby 
naše kresťanské spoločenstvo 
mohlo ďalej napredovať, roz-
víjať sa a  prinášať nám úžitok 
v starostlivosti o náš duchovný 
rast, zaopatrenie pri osobných 
príležitostiach, daroch spoloč-
ných stretnutí a podujatí a za-
bezpečení našej kresťanskej 
budúcnosti výchovou mladej 
generácie v  kresťanskom du-
chu, vo viere a vzájomnej láske.

„Druhým krokom“ by mala 
byť naša ochota k  spoluprá-
ci, pomoc a  podpora zvole-
ným presbyterom, kurátorom 
či iným funkcionárom. Svojim 
záujmom o  ich snahy a  prácu 
v spoločenstve môžeme budo-
vať svoje vzťahy, posilňovať sa 
vo viere a prinášať ovocie svoj-
ho života aj druhým.

A „tretím našim krokom“ 
by malo byť prejavenie úcty 
a  vďačnosti za prácu, ktorú 
konajú a  budú konať. Za to, 
že prijali zodpovednosť za nás 
ostatných členov CZ a  v  urči-
tom čase vykonajú kus dobrej 
práce pre náš zbor a pre cirkev.

     Najdôležitejšie v tejto prá-
ci je, aby sme sa navzájom „vi-
deli“. Presbyter, či iný funk-
cionár aby bol „videný“ nami 
skrze svoju prácu a svoje činy, 
aby sme ho cítili vo svojom 
okolí. Každý z  nás by mal byť 
„viditeľný“ pre presbytera, či 
iného funkcionára CZ svo-
jim záujmom o  spoločenstvo, 
ochotou k  spolupráci, podpo-
rou dobrých vecí a v neposled-
nom rade aj vyjadrením svojho 
názoru a  postoja pri rozhodo-
vaní o práci a živote CZ. 

Staňme sa teda „viditeľnými“, 
priam až neprehliadnuteľnými 
v  tom dobrom slova zmysle. 
Buďme takými pri každej práci 
v CZ, či už ako funkcionári, ale-
bo radoví členovia CZ. Tvoríme 
jedno spoločenstvo a  na kaž-
dom z nás v rozhodujúcej mie-
re závisí, aké je a bude. Slúžime 

si navzájom, každý tým darom, 
ktorý má a  takým spôsobom, 
aký mu je vlastný. 

Drahý brat, sestra! Rozhodol si 
sa (po)slúžiť?

Tvoj Boh a Pán – Ježiš Kristus 
to očakával od Teba, aby si pri-
niesol svoje ovocie pre budova-
nie a rozvoj Jeho (našej) cirkvi. 
Preto nikdy neváhaj, keď budeš 
mať príležitosť dokázať, že si 
na Jeho strane.

„Každý strom zaiste poznať 
po ovocí: lebo nezbierajú z tŕ-
nia figy, ani z hložia neoberajú 
hrozno. Dobrý človek vynáša 
dobré z dobrého pokladu svoj-
ho srdca a  zlý človek vynáša 
zlé zo zlého. Lebo z  plnosti 
srdca hovoria jeho ústa. Čo ma 
oslovujete: Pane, Pane! A  ne-
činíte, čo hovorím? Ukážem 
vám, komu je podobný každý, 
kto prichádza ku mne, počúva 
moje slovo a  zachováva ho.“ 
Luk. 6, 44-47

Ing. Jaroslav Foľta,  
dozorca CZ

ROzHODOl  SOM  SA 
(PO)Slúžiť
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Zborové presbyterstvo
predsedníctvo zboru  

Mgr. Ján Velebír 
Ing. Jaroslav Foľta
Zástupca dozorcu 

Milan Pangrác-Piter
Zborový kurátor  

Jozef Voľanský-Martiček
Námestná farárka  

Mgr. Anna Velebírová
presbyteri 

Marián Šima, kurátor, Bj  
Ing. Ľuboš Antony, Bj 
Ing. Viliam Antony, Bj 
Ing. Milan Benka, Bj 

Ing. RNDr. Peter Demčko, Bj 
Viera Eštoková, Bj 

Marta Habžanská, Bj 
Ľuboš Hankovský, Bj 

Ing. Ľudmila Kalinová, Bj 
Ing. Slavomír Kmecík, Bj 
Ing. František Kostár, Bj 

Ing. Ján Mišák, Bj 
Milan Polča, Kobyly 

PhDr. Mária Skoncová, Bj 
Nataša Šandalová, Bj 

Ján Tomaško, Bj 
Juraj Voľanský, Bj 

Elena Kotuľová, kurátorka, Lk 
Andrej Kotuľa, Lk 

Mária Voľanská, Lk 
Mgr. Anna Adamuščinová, kurátorka, Mk 

Ing. Ľuboš Krukár, kurátor, Mk 
Ing. Slavomír Basarik, Mk 

Martin Klimek, Mk 
Andrej Hankovský, kurátor, Rk 

Dušan Petrič, Rk 
Andrej Kostár, Rk 

Andrej Evin, kurátor, VV 
Anna Mihalčinová, kurátorka, VV 

Andrej Mihalčin, VV 
Ján Roguľa, VV

Zborová kaplánka  
Mgr. Viera Šimová Šoltés

Pracovník s dorastom a mládežou  
MA. Dávid Schader

Matkocirkev bardejov
predsedníctvo zboru  

Mgr. Ján Velebír 
Ing. Jaroslav Foľta
Zástupca dozorcu 

Milan Pangrác-Piter
Zborový kurátor  

Jozef Voľanský-Martiček
Námestná farárka  

Mgr. Anna Velebírová
kurátor 

Marián Šima

presbyteri  
Ing. Ľuboš Antony 
Ing. Viliam Antony 
Ing. Milan Benka 

Ing. RNDr. Peter Demčko 
Viera Eštoková 

Dušan Evin, Mihaľov 
Ľubomír Gajdoš 

Bc. Martin Gajdoš 
Ing. Dušan Gdovin 

Mgr. Martin German 
Marta Habžanská 

Ing. Mária Hankovská 
Ľuboš Hankovský 

Andrej Ildža, Janovce 
Ing. Ľudmila Kalinová 

Milan Katuščák 
Marta Kendrová 

Juraj Klimek 
Ing. Slavomír Kmecík 
Mgr. Emília Kmecová 
Ing. Peter Kucharik 

Ing. Ján Mišák 
Ján Pangrác 

Viera Pangrácová 
Mária Petričová 

Milan Polča, Kobyly 
Ing. Daniel Skonc 

PhDr. Mária Skoncová 
Nataša Šandalová 

Ján Šellong 
Mária Šimová 
Ján Tomaško 

Juraj Voľanský 
Martin Voľanský-Martiček

Zborová kaplánka  
Mgr. Viera Šimová Šoltés

Pracovník s dorastom a mládežou  
MA. Dávid Schader

dcérocirkev Lukavica 
predsedníctvo zboru  

Mgr. Ján Velebír 
Ing. Jaroslav Foľta
Zástupca dozorcu 

Milan Pangrác-Piter
kurátor  

Elena Kotuľová
Kostolníčka  

Mária Adamuvová
presbyteri 

Ľudmila Hankovská 
Milan Hrivňák 

Božena Hrivniaková 
Andrej Kotuľa 

Ing. Lucia Kotulová 
Miloš Martiček 
Anna Paňková 

Jaroslava Sabolová 
Anna Voľanská 
Mária Voľanská

dcérocirkev MokroLuh 
predsedníctvo zboru  

Mgr. Ján Velebír 
Ing. Jaroslav Foľta
Zástupca dozorcu 

Milan Pangrác-Piter
kurátori  

Mgr. Anna Adamuščínová 
Ing. Ľuboš Krukár

kostolník 
Cyril Adamuščín

presbyteri 
Ing. Jaroslav Baran 

Ing. Slavomír Basarik 
Stanislav Basarik 

Mgr. Iveta Basariková 
Mgr. Ján Bogoľ 
Pavol Hoľpit 
Ján Klimek 

Martin Klimek 
Jozef Šima

dcérocirkev rokytov
predsedníctvo zboru  

Mgr. Ján Velebír 
Ing. Jaroslav Foľta
Zástupca dozorcu 

Milan Pangrác-Piter 
kurátori 

Andrej Hankovský 
Milan Pangrác-Piter

kostolník 
Dušan Petrič
presbyteri 

Gabriela Banasová 
Andrej Kostár 
Eva Miševová 
Pavol Ondko 

Mgr. Ľubomír Pangrác-Piter 
Mária Stašová

dcérocirkev vyšNá  
a NižNá Voľa

predsedníctvo zboru  
Mgr. Ján Velebír 

Ing. Jaroslav Foľta
Zástupca dozorcu 

Milan Pangrác-Piter
kurátori  

Andrej Evin 
Anna Mihalčinová

presbyteri  
Božena Adamondyová, V.V. 

Jana Dzurišinová, V.V. 
Martina Koššová, V.V. 
Andrej Mihalčin, V.V. 

Mgr. Zuzana Ondkaninová DiS.art 
Dušan Roguľa, V.V. 

Ján Roguľa, V.V. 
Marián Staš, N.V.

Prvá pôstna nedeľa mala v dcé-
rocirkvi Mokroluh iný charak-
ter ako v  ostatných častiach 
nášho zboru. Došlo tu k vý-
mene presbyterov a kurátorov. 
Obaja kurátori ukončili svo-
je volebné obdobie a  volebný 
konvent zvolil nových kuráto-
rov Annu Adamuščínovu a Ľu-
boša Krukára a piatich nových 
presbyterov. A  tak spomínaná 
Prvá pôstna nedeľa bola prí-
ležitosťou pre uvedenie a sľub 

nového presbyterstva slúžia-
cim pánom farárom Jánom 
Velebírom. Veríme, že sám 
Otec nebeský bude novozvo-
lenému presbyterstvu žehnať. 
A tiež dúfame, že aj oni svojim 
prístupom budú nápomocní 
ďalšiemu fungovaniu cirkev-
ného života v našej dcérocirkvi 
a  v  celom našom zbore. Nech 
sám Hospodin požehná ich 
prácu. O  túto pomoc porosila 
v  spoločnej modlitbe za všet-

kých novozvolených kurátorov 
Anna Adamuščínová. 
Po tomto slávnostnom sľube 
sa novozvolení kurátori poďa-
kovali odchádzajúcim Pavlovi 
Petričovi a  Václavovi Basari-
kovi za ich dlhoročnú prácu. 
Poďakovali sa aj presbyterkám 
Anne Hoľpitovej a  Anna Kli-
mekovej vo funkciách poklad-
níčky a účtovníčky.

Anna Adamuščínová,  
Mokroluh

NOVÍ PRESBYTERI 
V MOKROlUHU

MENNÝ zOzNAM člENOV PRESBytERStiEV  
Cz ECAV BARdEJOV
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11. februára 2018 sa v Gemer-
skej Polome konala inštalácia 
našej rodáčky, ThDr. Zuzany 
Polákovej za zborovú farárku. 
Inštalácia je slávnostné uve-
denie kňaza zvoleného kon-
ventom cirkevného zboru za 
zborového farára. Sestra farár-
ka do Gemerskej Polomy prišla  
z prechádzajúceho pôsobiska  
v Rožňavskom Bystrom. Inšta-
láciu vykonal administrátor 
seniora Gemerského seniorátu 
Mgr. Radovan Gdovin. Sláv-

nosti sa zúčastnil aj zástupca 
EBF UK F. Ábel, ďalší hostia 
zo seniorátu. Rodný cirkevný 
zbor zastupovala sestra farárka  
A. Velebírová a zástupca dozor-
cu M. Pangrác Piter. Slávnostné 
chvíle prišli so svojou rodáčkou
prežiť aj ďalší členovia nášho 
zboru. Naša účasť na slávnosti 
bola prejavom vďaky za ochot-
nú službu sestry Polákovej 
medzi nami v čase jej štúdia na 
EBF UK.

Ján Velebír, zborový farár

V prvej polovici mája vyvrcho-
lila príprava ďalšieho ročníka 
konfirmačného vyučovania. Na 
prelome apríla a  mája sa trid-
saťštyri konfirmandov stretlo 
s  tímom desiatich mládežní-
kov na obľúbenej víkendovke. 
Ide o chvíle, na ktoré sa konfir-
mandi už dlho dopredu tešia. 
Radosť z pobytu mimo domova 
im neskalí ani to, že súčasťou 
programu je záverečný test. 
Konfirmandi sa však dva roky 
svedomite pripravujú, a  preto 
zvládnuť testovanie zvyčajne 
nie je veľkým problémom. Do-
kazujú to každoročne viacerí 
z  nich, ktorí dosiahnu stoper-
centné výsledky. 

Samotná slávnosť konfirmácie 
prebehla 12. a  13. mája 2018. 
V  tomto ročníku sme mali 
zastúpených konfirmandov 
z  Bardejova, Lukavice, Vyšnej 
Vole Nižnej Vole, Mokroluhu, 
Janoviec a Rešova. Vyučovanie 
prebiehalo úspešne, konfir-
mandi sa vzájomne motivovali 
k  dobrým výkonom pri cvič-
ných testoch. Už pri nich via-
cerí preukázali dobrú úroveň 
vedomostí. Teší nás, že u viace-
rých vidíme nielen vedomosti, 
ale aj živý záujem o spoločen-
stvo cirkvi. Sú medzi nimi aj 
takí, ktorých o  rok o  dva radi 
uvidíme v tíme spolupracovní-
kov dorastu a mládeže. A o pät-

násť rokov snáď aj v presbyter-
stve. 
Už pri konfirmačnej víkendovke 
a slávnosti zazneli aj pozvánky 
na ďalšie stretnutia v  doraste 
a  mládeži, predovšetkým na 
dorastový letný tábor. Rodičia, 
starí rodičia, povzbuďte svoje 
deti a  vyšlite ich na tieto po-
dujatia. Skúsenosti uplynulých 
rokov nám ukazujú, že tieto 
stretnutia sú veľmi požehnané. 
Darí sa na nich rozvíjať život 
viery našej mládeže, utužovať 
spoločenstvo a  budovať vzťa-
hy. Tie často dokážu pretrvať 
na celý život, lebo sú založené 
na dobrom základe, na základe 
viery v Pána Ježiša.

Ján Velebír, zborový farár

Vivien Andruščáková, Mokroluh
Ľuboš Benka, Bardejov 

Vladimír Benka, Mokroluh
Emma Bereščáková, Bardejov

Simona Brehuvová, V. Voľa
Timotej Čičeri, Bardejov

Tímea Džmurová, Bardejov
Richard Foľta, Bardejov

Hugo Gal, Bardejov
Samuel Gdovin, N. Voľa

Maroš Ildža, Janovce

Katarína Kakalejčíková, Bardejov 
Laura Kirnágová, Bardejov
Monika Kmecová, Bardejov

Ivo Kohút, Bardejov
Veronika Krukárová, Mokroluh

Natália Lešičková, Bardejov
Bianka Marková, Bardejov
Vanessa Marková, Bardejov

Patrik Pangrác, Bardejov 
Patrik Pavuk, Bardejov

Simona Podlesná, Rešov
Filip Porubský, Bardejov

Samuel Priščák, Bardejov
Viktória Reisová, Lukavica
Klaudia Sabolová, Lukavica

Jakub Sobek, Lukavica
Jaroslav Svoboda, Bardejov

Martin Šima, Bardejov
Patrik Tarcala, Lukavica
Ema Teniková, Bardejov
Šimon Tipul, Bardejov
Maroš Vanta, Lukavica

Lenka Vantová, Bardejov

Generálne presbyterstvo 
ECAV na Slovensku na svo-
jom zasadnutí 20.4.2018 
vypísalo voľby generálneho 
predsedníctva. K voľbám do-
chádza z toho dôvodu, že 31. 
10. 2018 uplynie šesťročné 
volebné obdobie terajšieho 
predsedníctva cirkvi, gene-
rálneho biskupa M. Klátika 
a  generálneho dozorcu I. 
Lukáča. Voľby sa budú konať 
vo všetkých cirkevných zbo-
roch ECAV v nedele 17. júna, 
24. júna alebo 1. júla 2018. 
Vzhľadom na plánované po-
dujatia v  našom cirkevnom 
zbore využijeme prvý ter-
mín, 17. júna 2018, kedy sa 
bude konať volebný konvent 
pri spoločných službách 
celého cirkevného zboru 
v  matkocirkvi v  Bardejove. 
Kandidátov do predsedníc-
tva cirkvi vyberie kandidač-
ná porada, ktorá zasadne 24. 
mája 2018. 
Všetky tieto informácie sú 
pre nás výzvou už teraz sa 
modliť o  Božie vedenie pri 
výbere kandidátov a  o  po-
kojný priebeh volieb, aby na 
čelo cirkvi boli povolaní slu-
žobníci, ktorí cirkev povedú 
správnym smerom a  správ-
nymi spôsobmi. 

KROK DO DOSPElOSti

iNštAláciA V gEMERSKEJ 
POlOME

VOľBy

foto: www.ecav.sk
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„Čo si v piatok oblečiem?“ Klaudia mala túto otáz-
ku v hlave už od stredy. „Už viem! Oblečiem si tú 
kockovanú blúzku, čo som si naposledy kúpila. Ale… 
Nevyzerám v nej tučne? Nebudem náhodou pôsobiť 
tak, že obliekanie riešim až priveľmi?“
Otázka obliekania bola pre ňu stále dôležitá. Veri-
la, že jej to správne oblečenie dodá pocit hodnoty.  
Niečo, po čom tak veľmi túžila. Páčiť sa ľuďom,  
páčiť sa chlapcovi, páčiť sa sebe. 
Keď ju niekto pochválil, bolo to pre ňu potvrdením, 
že odviedla dobrú prácu. Naopak, keď ju nikto ne-
pochválil bola smutná a v hlave jej vírila myšlien-
ka, že nie je dosť pekná. Jej sloboda bola ohraničená 
novšími trendmi, krajšími dievčatami, názorom ľudí. 
To, čo určovalo jej hodnotu pôsobilo ako nekončiaci 
rebrík. Keď dosiahla cieľ, ktorý si vytýčila, už bol na-
stavený ďalší, ktorý nemala šancu dosiahnuť. 
„Verím, že ma to naozaj urobí šťastnou?“ Túto otáz-
ku Klaudia nemala rada. Prinášalo jej do života po-
cit neistoty, pocit, že veci nemá pod kontrolou. Za 
každým ako jej myšlienka prebehla hlavou, sa ju 
snažila umlčať. Bolo to desivé, lebo vedela, že v sku-
točnosti pozná na otázku odpoveď.  

Blíži sa leto. Viacerým sa pri pomyslení na slovo 
leto vybaví zmrzlina, dovolenka pri mori, hrejivé 
večery za prítomnosti slnečných lúčov, ale neod-
deliteľnou súčasťou letného obdobia je aj kratšie 
oblečenie. Môžem sa ako kresťan pekne obliekať? 
Môžem si v lete obliecť kraťasy? Je možné názor 
na obliekanie zaškatuľkovať?
V 1. liste Timoteovi 2; 9 sa píše: „A podobne, aby 
sa ženy cudne a  zdržanlivo ozdobovali slušným 
odevom, nie umelým účesom a zlatom, perlami ale-
bo drahocenným rúchom.“ Pavol jasne definuje 
ako sa majú ženy obliekať a  ozdobovať – cudne 
a zdržanlivo. Viacerým pri slove cudnosť napad-
ne čudnosť, nudnosť alebo niečo zastarané. Slovo 
cudnosť je gréckeho pôvodu a prekladáme ho ako 
kosmios. Je odvodené od slova kosmos (vesmír) a 
znamená usporiadanosť, sebaovládanie a prime-
ranosť. Ak si za slovo cudnosť zameníme význam 

tohto slova, tak verš 1. Tim 2; 9 
by vyzeral nasledovne: „A  po-
dobne, aby sa ženy so sebaovlá-
daním, primerane, skromne, 
jednoducho, s rešpektom seba 
samej a  zdržanlivo ozdobova-
li slušným odevom, nie umelým 
účesom a  zlatom, perlami ale-
bo drahocenným rúchom.“ To 
na čo v skutočnosti tento verš 
poukazuje nie je to, že žena sa 
nemá ozdobovať perlami, ale-
bo rúchom, ale skôr varuje pred 
materializmom, pred pýchou 
zakorenenou v  bohatstve. Je 
to stav kedy je prezentovanie 
majetku vyšším motívom ako 
láska k blížnemu.  
Cudnosť a zdržanlivosť, z verša 
1. Tim 2; 9, nerozpráva ani 
tak o  zovňajšku ako o  postoji 
srdca. Skutočná cudnosť, taká 
ktorá sa páči nielen Bohu ale 
je zjavná aj navonok ľuďom, 
začína v srdci. V Lukášovi 6; 45 
sa píše: „Dobrý človek vynáša 
dobré z dobrého pokladu svojho 
srdca a zlý človek vynáša zlé zo 
zlého. Lebo z plnosti srdca ho-
voria jeho ústa.“ To ako vyze-

rám, to čo mám oblečené, ako 
sa prezentujem, o mne dokáže 
veľa povedať, aj o tom, čo je pre 
mňa dôležité.

• Je mojím motívom upútať po-
zornosť?
• Je mojím motívom poukázať 
na to, čo všetko mám? 

Ani jeden z uvedených motívov 
nevedie ku skutočnej cudnosti. 
To čoho je plné tvoje srdce je 
viditeľné navonok, či prostred-
níctvom toho ako sa obliekaš 
alebo ako sa správaš alebo do 
čoho investuješ najviac peňazí. 
Položme si znova otázku, ktorú 
sme uviedli na začiatku: Mô-
žem sa ako kresťan obliekať 
pekne? Môžem to vôbec riešiť? 
Samozrejme, áno, ALE, skúmaj 
kde je tvoje srdce. Ak je oblie-
kanie pre teba modlou, niečo, 
čo je pre teba zdrojom identity 
a  hodnoty, tak to nie je v po- 
riadku a  isto to nie je cudné. 
Tak isto ako obliekanie môžu 
byť pre teba modlou peniaze, 
rodina a  čokoľvek iné. Rôz-
ne denominácie majú na ob- 
liekanie rôzny názor, preto je 

potrebné vzájomne sa rešpek-
tovať a  uvedomiť si, že oblie-
kanie nie je vec, ktorá je jasne 
definovaná. V  Biblii je jasne 
definované to, čo sa žiada od 
nášho srdca: a  to je vernosť 
Pánu Bohu a srdce, ktoré patrí 
Kristovi. 
Skúsme sa takto nezvyčajne 
pred letom zamyslieť, kde je 
naše srdce? Čoho je plné? Je 
naozaj plné Ježiša? Je to vidi-
teľné navonok? 
Otázku obliekania a  pohľad 
kresťana na obliekanie som 
rozoberala v  mojej záverečnej 
práci Móda a cudnosť  pri ukon-
čení Školy pre pracovníkov 
s  mládežou (ŠPM). Súčasťou 
práce bol aj prieskum názorov 
oboch pohlaví na obliekanie 
opačného pohlavia. V nasledu-
júcej tabuľke si môžete pozrieť, 
čo muži neodporúčajú nosiť 
ženám a čo naopak ženy neod-
porúčajú nosiť mužom. Názory 
sú subjektívne, respondentmi 
boli kresťania aj nekresťania, 
vo veku 15-25 rokov. 

Karin Ildžová, Janovce

módA 
A cUDNOSť

foto: pinterest.com

Čo odporúčaš nenosiť chlapcom?
Obtiahnuté tielka
Tričká s nápismi

Reťaze, náušnice, bižutériu
Menčestrové nohavice s množstvom vreciek 

Tričká s veľkými, veľkými V-čkovými výstrihmi
Tričká bez rukávov
Rozopnuté košele

Batikované oblečenie
Tričká s potlačou žien

Veľmi obtiahnuté nohavice (niečo ako legíny)
Nohavice s padnutým sedom po kolená

Obtiahnuté tričká
Tepláky na každodenné nosenie

Čo odporúčaš nenosiť dievčatám?
Priesvitné legíny

Topánky na platforme
Neónové oblečenie

Prezdobené tričká (nápisy, glitre, zipsy)
Šiltovky („kepy“)

Háremové nohavice
Tričká s odhaleným bruchom

Tepláky na každodenné nosenie
Priesvitné košele s výraznou spodnou bielizňou

Celý outfit v jednej farbe
Leopardie vzory

Minisukne
Baretky
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RÉžia:  
Stephen Chbosky
PREDLoHa:  
R.J. Palacio (kniha)
SCENáR:  
Steve Conrad, Stephen  
Chbosky, Jack Thorne
KaMERa:  
Don Burgess
HRaJÚ:  
Julia Roberts, Owen Wilson,  
Jacob Tremblay, Mandy  
Patinkin…

August (Auggie) Pullman je 
povahou úplne normálny chla-
pec. Je veľmi cieľavedomý, 
hravý, bystrý, plný ambícií. Na 
ceste za jeho snom mu bráni 
iba jedna vec. Auggie sa narodil 
s vrodenou poruchou, ktorá ho 
mohla stáť život. Vďaka okam- 
žitej lekárskej pomoci sa im ho 
podarilo zachrániť, no jeho tvár 
ostala po mnohých operáciách 
„iná“ ako tie ostatné. Kvôli tej-
to odlišnosti sa Auggie vzdelá-
val až do svojho desiateho roku 
života doma. Vďaka obetavosti 
celej rodiny, ale hlavne mamy, 
ktorá mu venovala časť svojho 
života, môže Auggie viesť nor-
málny život. Nastal čas, aby sa 

Auggie zaradil aj do sociálne-
ho života a  začal sa vzdelávať 
v  škole, spolu so svojimi ro-
vesníkmi. Kvôli svojmu výzoru 
to však nemá v prvé dni školy 
jednoduché a  jednoduché to 
nebude mať ani v živote.
Na prvý pohľad sa môže zdať, 
že ide o citovo náročnejší film, 
ktorý na tvorbu napätia zne-
užíva malého chorého chlap-
ca. No hneď od úvodnej scény 
je tu niečo iné, ako vo filmoch 
podobného žánru. Z  Auggie-
ho sa nestáva mučeník života, 
a ani bojovník za spravodlivosť 
vo svete. Jeho príbeh je príbeh 
chlapca, ktorý síce musí bojo-
vať s  tým, čo je mu od života 
kladené pod nohy, ale stále tu 
prevláda fakt, že je to obyčaj-
ný malý chlapec, ktorý sa chce 
hrať so svojimi kamarátmi a ro-
biť veci, ktoré ho zaujímajú.
Ako je vo filme často spomína-
né: „Uvedom si, že sa celý svet 
netočí iba okolo teba!“ V tomto 
filme nejde ani tak o Auggieho 
samotného, ale o svet, ktorý ho 
obklopuje. Príbeh je vyrozprá-
vaný z viacerých uhlov pohľa-
du. Či už ide o  členov rodiny 
Pullmanovcov alebo o rôznych 
kamarátov, v  každom jednom 

živote sa našli radosti, ale aj 
útrapy, s ktorými musí vo svo-
jom živote bojovať každý.
Film poukazuje na problémy 
minulej, ale aj dnešnej spo-
ločnosti. Na prvý pohľad sa 
zdá, že sa tvorcovia filmu naj-
viac venovali problému šikany 
v  školách na základe viditeľ-
ných odlišností. Pravdou je, že 
sa taktiež venujú aj možným 
riešeniam problémov. Napr.  
myšlienke, že ak nehľadíme  
iba na naše vlastné problémy, 
zistíme, že ostatní ich majú tiež 
a navzájom si môžeme pomôcť. 
Ukazuje na potrebu funkčnos-
ti rodiny, ktorá je v  dnešnej 
dobe dôležitejšia, ako hocikedy 
pred tým. Vo filme sa Julia Ro-
berts a Owen Wilson, ako rodi-
čia dvoch detí, snažia vytvoriť 
pevné základy rodiny a ich do-
mov je vždy istým útočišťom.
Pri rozhodnutí ísť na tento film 
som bol trošku skeptický, ale 
nakoniec som rád, že som ho 
videl. Je príjemné pripomenúť 
si, ako vyzerá obyčajný život. 
Myslím, že by stálo za to aj 
prečítanie knihy od  R.J. Pala-
cio, podľa ktorej je tento film 
natočený. 

Adam Velebír, Bardejov

WONdER (OByČAJNá tVáR)

foto: www.wonder.movie
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