
 

Ef 3, 14-19: „Preto skláňam kolená pred Otcom, po ktorom sa menuje každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva 

svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, 

zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými  vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu 

lásku, ktorá je nad všetky známosti; aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou.“Amen.

PrameňBARDEJOVSKÝ 
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Časopis Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov

Kristova láska prevyšuje každé poznanieKristova láska prevyšuje každé poznanie

Milí čitatelia,

Prečítaná stať z Listu Efezským je modlitbou apoštola Pavla, 

v ktorej apoštol prosí za veľké veci, ale zároveň možno túto 

modlitbu považovať i za krásnu ukážku oslavy nášho 

nebeského Otca. Začiatok školského roka je jednou z tých 

príležitostí, kedy sa chceme hlbšie zaoberať myšlienkou na deti 

a mládež. Slovami apoštola Pavla ich preto chceme zahrnúť do 

svojich modlitieb, aby Pán Boh požehnával ich prácu v škole, 

aby nový školský rok nebol pre nich len obdobím vzdelávania, 

nadobúdania vedomostí a potrebných zručností, ale aby sa stal 

zároveň i obdobím ich duchovného rastu. 

Práve správny duchovný základ života detí a mladých ľudí 

by mal byť vždy prvoradým. Z Listu Efezským sa dozvedáme, 

že sa o ňom hovorí ako „o naplnení všetkou plnosťou Božou“, 

ako „o mocnom zosilnení na vnútornom človeku“. To 

znamená, že človek má v najhlbšom jadre svojej bytosti, vo 

svojom najvnútornejšom bytí neprestajne rásť, dvíhať sa 

smerom k Pánu Bohu, ako to vyplýva i zo slov Ježiša Krista: 

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ 

Posilňovanie vnútorného človeka má svoj základ práve 

v modlitbe. Preto sa za deti a mladých ľudí treba nielen modliť,  

ale ich samých viesť k úprimnej a pravidelnej modlitbe. 

Zážitok Božej blízkosti, to že Kristus čím ďalej, tým viac 

panuje v ľudskom srdci, totiž prináša človeku vytúženú oporu 

a potrebnú silu v skúškach života. Vnútorná sila, milí čitatelia, 

spočíva práve v tom, že je to Pán Ježiš Kristus, kto je silný 

v nás.

Modlime sa ďalej spoločne s apoštolom, ktorý, ako to 

čítame, prosí o to, aby sme boli „zakorenení a založení 

v láske“. Tak ako strom, ktorý je pevne zakorenený v pôde, či 

dom stojaci na dobrých základoch, tak má byť aj kresťan 

hlboko zakorenený v láske. Ide tu pritom o proces, 

o celoživotné prehlbovanie v pravom živote viery, lásky 

a nádeje. „Viera, nádej a láska, ako k nim pozývajú evanjeliá, 

ale nie je záležitosťou jednotlivcov, nie je záležitosťou 

súkromnej modlitebnej komôrky,“ ako na to svojho času 

upozornil významný teológ, docent Pavol Hošek, „práve

naopak, to pozoruhodné, nadprirodzené dianie, ku ktorému nás 

aj list Efezským pozýva sa odohráva v spoločenstve.“ 

Cirkevný zbor je tak vhodným prostredím na to, aby deti 

i mládež rástli a silneli na duchu. Na to, aby upevňovali svoje 

základy, prehlbovali svoje korene, na čo im aj tento školský rok 

môžu slúžiť stretnutia detskej besiedky, dorastu, mládeže, 

konfirmačnej prípravy či hodiny náboženstva. Len po-

silňovaním vnútorného človeka totiž možno vystihnúť 

rozmery Kristovej lásky, len posilňovaním vnútorného človeka 

možno porozumieť Láske, ktorá „je nad všetky známosti“.

  Láska totiž nie je teóriou, nie je súborom všeobecných tvrdení, 

ktoré sa naučíme v školských laviciach, či nebodaj výsledkom 

ľudského snaženia. Láska je kvalitou života, darom, ktorý je 

ponúknutý všetkým, ktorí majú prázdne ruky a úprimne o ňu 

prosia. Kristova láska tak prevyšuje každé poznanie. Slovami 

apoštola Pavla, „je nad všetky známosti“. A tak vedz, že hoci by 

si mal aj všetko poznanie, ale lásky by si nemal – nič nie si. 

Skutočne porozumieť tejto láske možno len vtedy, ak sme 

v nej aj my sami pevne zakorenení. Preto je v záujme našich 

detí, aby sme si i my dospelí svoje poznanie o našom Pánovi 

vždy nanovo upevňovali a svoj osobný vzťah s Ním každo-

denne prehlbovali. Na základe vlastnej skúsenosti s Pánom 

Bohom, na základe vedomia a prežívania Jeho lásky, tak 

môžete byť pre vaše deti vy sami, rodičia, starí rodičia, učitelia, 

dobrým príkladom života v láske. Lebo ten kto sa teší z toho, že 

je Pánom Bohom milovaný, len ten dokáže skutočne milovať 

i druhých. V takomto ovzduší lásky a záujmu sa potom aj 

deťom a mladým ľuďom omnoho lepšie darí ako v školskej 

práci, tak i v pestovaní náboženského života, ktorý už pre nich 

nebude doliehajúcou starosťou či príťažou, ale radosťou z toho, 

že sa cítia byť chránené bezpodmienečnou Božou láskou. 

V duchu modlitby apoštola Pavla prajem deťom, mládeži 

a nám spolu s nimi, aby sme mocne silneli na vnútornom 

človeku, aby sme sa v našom myslení, uvažovaní, správaní 

i celkovom postoji, vždy nechali formovať myšlienkami i du-  

pokračovanie na ďalšej strane   ^̂
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So štebotavou piesňou lastovičiek sa znova otvorili brány škôl. A aj keď sa tu 

a tam deti možno ešte pozastavia nad tým, aké by to asi bolo, keby mali 

namiesto dvoch mesiacov, dva roky prázdnin, ako to vo svojom románe 

svojho času vykreslil Jules Verne, svoje hlávky dnes už zväčša 

zamestnávajú predovšetkým myšlienkami na harmonogram 

svojich povinností. Čas, kedy sme náchylní zabúdať na úlohy 

a povinnosti, letný čas bezstarostnosti a pôžitkov, kedy si človek 

zväčša naplno uvedomuje chuť prítomnosti bez ohľadu na 

zajtrajšok, je v týchto dňoch, keď sa opäť vraciame do kolotoča 

každodenných povinností, už len peknou spomienkou. 

Spomienkou na letný vánok nasýtený vôňou dobrodružstva, 

na pohládzajúce lúče hrejivého slnka, opojnú vôňu 

kvetov a čerstvo pokosenej trávy, či na šťastný smiech 

kdesi pri večernom táboráku. V túžbe po vytúženom relaxe 

bolo toto leto pre mnohých z nás už neodmysliteľne taktiež spojené s nevšednými 

zážitkami z dovolenkových destinácií, so spoznávaním cudzích krajín a nových 

kultúr. Jedinečná atmosféra tohto obdobia taktiež pritiahla na potulky lesnými 

i horskými cestičkami množstvo milovníkov prírody. K spestreniu letného 

programu pre naše deti zase prispela aj tento rok pestrá ponuka táborov, 

organizovaných naším cirkevným zborom. Deti si z nich odniesli kopec 

nových priateľstiev a nezabudnuteľných zážitkov. Keď už sme pri 

spomienkach, o „horúcich“ letných dňoch sa radšej príliš zmieňovať 

nebudem, keďže takí prevádzkovatelia kúpalísk, ktorí sa zhodujú na tom, že 

to bola jedna z najhorších sezón, by asi proti takému prívlastku namietali. 

Premenlivé počasie však na druhej strane prialo vášnivým hubárom, o čom 

svedčia ich košíky plné voňavých hríbov. Tí tak budú na toto leto ešte dlho s láskou spomínať. Na scénu nám už ale s noblesou 

vstúpila jeseň a ja musím uznať, že aj tá má svoje neodškriepiteľné čaro... Čo poviete?

                                                                                                                                                                             Zuzana Poláková

chom slova Božieho, a tak aby naša viera, naša láska k Pánu 

Bohu, to že sme kresťanmi, z nás vyžarovalo každý jeden deň 

ako jasné svetlo. Amen.
Mgr. Zuzana Poláková

absolventka EBF UK

DozvukyDozvuky

(Lk 18, 16)

„Dovoľte deťom
prichádzať ku mne a nebráňte im,

lebo takýchto je kráľovstvo Božie.“
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Štandardne skvelá a požehnaná akcia – tak by som jednou vetou charakterizovala už 6. ročník Misijných dní Východného dištriktu 

ECAV na Slovensku (ďalej len „MD“), ktorá sa už tradične uskutočnila v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 

v dňoch 17.-20. júla. Každoročne sa teším na spoločenstvo s bratmi a sestrami (nielen) z celého východného dištriktu a na kvalitne 

a aktuálne zvestované Božie Slovo. Podujatie mi nahrádza niekdajšie rodinné tábory, kde si každá generácia nájde ten svoj 

program. Vďaka obetavým dobrovoľníkom majú deti a teenageri svoje aktivity, takže rodičia a starí rodičia môžu nerušene 

sledovať „dospelácky“ program.

MISIJNÉ DNI 2014MISIJNÉ DNI 2014

Témou tohtoročných MD bolo heslo: „Jeden za všetkých, 

všetci za jedného.“ Z nášho cirkevného zboru sa ich zúčastnilo 

takmer 30 ľudí. V šiestich častiach bratia farári a sestry farárky 

rozoberali život biblického Jozefa s aplikáciou na súčasnosť. 

Pamätať na hlavné myšlienky témy nám pomáha kľúčenka 

s piktogramami, ktorá nám zostala ako praktická pomôcka 

v každodennom živote. Na prednej strane kľúčenky je 

znázornený kľúč s veľkou jednotkou, ktoré symbolizujú každú 

rodinu, v ktorej strede má byť prítomný Pán Ježiš. On je tou 

„jednotkou“, ktorý zomrel za všetkých ľudí, aby sme všetci 

mohli žiť skrze Neho a pre Neho. Jednotlivé piktogramy 

znázorňujú nasledovné myšlienky: Čierna ovca: byť čiernou 

ovcou v rodine znamená v pozitívnom zmysle byť strážcom 

svojich blízkych, zaujímať sa o nich. Má nám záležať na ich 

spasení, preto ich máme aj napomínať a vystríhať od Zlého. Aj 

keď to nie je populárne a prinesie nám to nepochopenie 

a odmietnutie, no je to naša zodpovednosť. Bumerang: čo 

človek zasieva, to bude aj žať. Daj pozor na to, čím živíš svoje 

srdce, svoju myseľ, čo konáš. Všetko pozitívne i negatívne sa 

Ti v živote vráti. Noha v pohybe: radšej uteč, akoby si mal 

podľahnúť pokušeniu a zhrešiť. Holubica: symbol prítomnosti 

Božej cez Ducha Svätého. Ako bol Hospodin s Jozefom, tak je 

aj s nami a vďaka tomu môžeme napĺňať Boží plán vo svojich 

životoch. Samozrejme, z našej strany to vyžaduje poslušnosť 

a vernosť Bohu. Džbán: symbol zmierenia a odpustenia 

hriechov vo Večeri Pánovej. Tri prúty: sila jednoty je dôležitá; 

odpustiť, ale aj prijať odpustenie – iba tak môžeme prežívať 

slobodu a uzdravenie vo vzťahoch. Ako bol Jozefov život 

záchranou pre jeho rodinu a celé národy, aj my sme povolaní vo 

viere nasledovať Pána Ježiša Krista – nášho Záchrancu, aby 

skrze svedectvo nášho života Pán zachránil mnohých členov 

našej rodiny, našich kolegov v práci, našich susedov, priateľov. 

Život každého jedného z nás má pozitívne zmeniť tento svet.

Dopoludňajší a popoludňajší program vypĺňali biblické 

hodiny a množstvo seminárov zameraných na aktuálne potreby 

jednotlivcov, rodín, spoločnosti; na cestopisy z ciest aj na 

historické a biblické témy. Večerný program bol aj humorne 

ladený. Boli sme súčasťou „Pošty pre Teba“, kde si 101 ročná 

„cetka Matilda“ z Lukavice (v podaní Stana Hankovského) 

pozvala ako hosťa Slávka, ktorému v detstve ukrivdila a po 

40-tich rokoch sa s ním chcela konečne zmieriť. Zo Slávka sa 

medzitým stal biskup ECAV na Slovensku Našťastie sa 

stretnutie uskutočnilo a skončilo sa „happyendom“. Mali sme 

možnosť vidieť film „Arcibiskup Bezák Zbohom“ a stretnúť sa 

tvárou v tvár aj s jeho tvorkyňou, p. Oľgou Záblackou, ktorá 

bola hosťom večera a porozprávala nám o vzniku filmu aj o jej 

skúsenostiach s bratom arcibiskupom. Jeho život je aj pre nás, 

evanjelikov, v mnohom poučný a inšpiratívny. P. Bezák na mňa

zapôsobil pokorou, ľudskosťou, jednoduchosťou, priamosťou, 

ochotným a obetavým srdcom a úprimnou vierou v dobro 

a v slobodu jednotlivca prejavenú v skutkoch. Tieto vlastnosti, 

v minulosti typické protestantom, v súčasnosti v našich 

kruhoch chýbajú. Štvrtkový a sobotňajší program uzatvárali 

nočné diskusie. Prvá bola na tému ústavného zákona o rodine 

vs. registrované partnerstvá. V rámci nej bola možnosť 

podpísať aj petíciu za vypísanie referenda s cieľom ochrany 

tradičného (biblického) modelu rodiny, ktorej iniciátorom je 

o. z. Aliancia za rodinu. Sobotná diskusia bola o budúcnosti 

vzdelávania v rámci ECAV na Slovensku.

Program celých MD hudobne vynikajúco doprevádzala už 

tradične Kapela východného dištriktu. Odzneli aj svedectvá 

ľudí o Božom konaní v ich životoch a nechýbali ani modlitby 

(aj za brata farára Vladka Šoltésa, jeho zdravie a rodinu). 

Popoludnia sme mohli stráviť hudobno-umelecky, tvorivo, na 

plavárni, pri športových turnajoch či pri rodinnej súťaži. 

Podujatie končilo v nedeľu službami Božími s Večerou 

Pánovou, s vyhodnotením stretnutia a ocenením výhercov. 

Náš cirkevný zbor sa podieľal organizačne na misijných 

dňoch v osobách manželov Martiny a Matúša Martičekových 

z Lukavice a ich tímu, ktorí zodpovedali za športové turnaje. 

Cirkevný zbor ECAV Bardejov sme skvelo reprezentovali 

v stolnom tenise – kategória mužov, vo volejbale a v rodinnej 

súťaži, kde sme sa všade umiestnili na prvých miestach. Tak 

sme mohli prežívať radosť z Božej priazne aj v tejto oblasti.

Želám sebe aj Vám, aby faraónovo vyjadrenie  o Jozefovi 

„Či by sme našli podobného muža, v ktorom je Duch Boží“, 

bolo charakteristické o každom jednom z nás. Pretože je 

hlbokým vyznaním o Jozefom životnom postoji k Bohu, jeho 

smerovaní, múdrosti a ceste odovzdanosti. Každý z nás je 

povolaný na cestu záchrany: „Vy ste, pravda, zmýšľali proti 

mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, ... aby mnohých ľudí 

zachoval nažive.“

                                                                    Andrea Martičková
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„Spomínajte na svojich vodcov, 
               ktorí vám zvestovali slovo Božie.“ 

(Žid 13,7)

Matej Bel – „Veľká ozdoba Uhorska“ (1684 – 1749)Matej Bel – „Veľká ozdoba Uhorska“ (1684 – 1749)

Matej Bel - výrazná osobnosť cirkevného a vedecko-kultúrneho života, ktorá sa 

veľkými písmenami zapísala do dejín uhorského kráľovstva. „Veľká ozdoba 

Uhorska“, takýmto honosným prívlastkom nazval Bela po jeho smrti uhorský 

literárny historik Alexius Horányi. Práve tento rok si v súvislosti s touto 

významnou a všestrannou osobnosťou chceme na stránkach nášho časopisu 

spoločne pripomenúť 330. výročie jeho narodenia a 265. výročie jeho smrti.

Za prvý významnejší medzník v živote očovského rodáka 

možno pokladať jeho štúdium na univerzite v Halle, kde sa 

dostal po skončení evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, 

ktoré spravovali pedagógovia Ján Burius a Ján Pilárik. 

Univerzita v Nemecku ho formovala ako po stránke teologickej 

tak i filozofickej. Tu sa počas svojho pôsobenia stretáva aj 
1s ideami pietizmu , ktoré si ho podmanili natoľko, že sa sám 

stáva ich zástancom. Necháva sa ovplyvniť najmä svojím 

učiteľom A. H. Franckem, presadzujúcim myšlienky 

frankfurtského seniora Filipa Jakuba Spenera, obsiahnutými 

v jeho spise „Pia desideria“ (Zbožná túžba). Po ukončení štúdia 

je z hľadiska Belovej činnosti známe predovšetkým jeho 

kňazské pôsobenie v cirkevnom zbore v Banskej Bystrici 

a neskôr v Bratislave (Prešporku), ale nemožno obísť ani jeho 

dlhoročný prínos v oblasti pedagogickej práce. Ale poďme 

pekne po poriadku.

nálad. Z pod tejto obžaloby je síce už čoskoro oslobodený, 

avšak udalosti v meste vrcholia odobratím evanjelického 

kostola, a tak Bel zostáva  v meste už len na pozícii konrektora. 

Tento stav trvá do roku 1710, kedy preberá po super-

intendentovi Pilárikovi dôležitý úrad rektora. Nastávajúce roky 

sú však poznačené osočovaním a osobnými útokmi na jeho 

osobu, ktorých stupňujúci sa charakter napokon prinúti Bela 

v marci roku 1714 prijať pozvanie za rektora do Bratislavy 

(Prešporku). V roku 1719 sa však Bel zrieka tohto úradu a je 

zvolený za bratislavského farára. I napriek svojmu povýšeniu, 

keďže v meste bol v tom čase veľký počet evanjelikov, sa Bel 

rozhodol svoje bohaté pedagogické skúsenosti i naďalej 

venovať škole, ktorú spravoval. Svoju úvodnú kázeň 

predniesol na 14. nedeľu po svätej Trojici a odvtedy požehnane 

pôsobil na mieste bratislavského farára dlhých 30 rokov. 

Veľmi často sa v súvislosti s týmto slovenským učencom 

a jeho kňazskou činnosťou rozoberá aj jeho vzťah 

k superintendentovi Danielovi Krmanovi, zástancovi prúdu 
2ortodoxie 16. storočia . Z obsahu ich vzájomnej korešpon-

dencie vyplýva, že ich vzťahy boli veľmi korektné, čo im 

umožnilo vzájomne spolupracovať a to i napriek tomu, že 

Matej Bel sa nevzdal pietizmu, ktorého umierneným 

prívržencom ostal po celý život. Práve v intenciách takéhoto 

nazerania na Mateja Bela možno neskôr správne pochopiť 

a interpretovať jeho činnosť. V neskoršom období sa ale 

v evanjelických ortodoxných kruhoch na Slovensku začalo na 

Mateja Bela nazerať s nedôverou, za ktorou treba hľadať 

predovšetkým rozšírenú mienku o príprave údajného 

sprisahania, po ktorom mal Bel nahradiť vo funkcii 

superintendenta práve Daniela Krmana.

Po návrate do vlasti prijal Matej Bel pozvanie, ktoré prišlo 

z Banskej Bystrice, aby nastúpil na miesto konrektora 

tamojšieho evanjelického gymnázia. Ešte v tom istom roku sa 

tu zároveň stáva i kazateľom slova Božieho. Roky pôsobenia 

v Banskej Bystrici, v podmienkach neustálych vojenských 

konfliktov a peripetií, na ňom však zanechávajú svoju 

nezmazateľnú stopu. Hovoríme o vrcholiacom období 

povstania Františka II. Rákociho, na sklonku ktorého dochádza 

k obsadeniu mesta cisárskym vojskom. Cisársky generál 

Heister, ako tieto udalosti opisuje historik Daniel Veselý, 

nariaďuje pre účastníkov povstania trest popravy, a tak bol Bel 

ako evanjelický kňaz nútený odprevádzať odsúdencov, 

obyvateľov mesta na smrť. Sám musí navyše čeliť strachu 

z odsúdenia, po tom čo je obvinený zo šírenia proti cisárskych

1 Pojem pietizmus, odvodený z latinského slova pietas – zbožnosť, 

označuje protestantské hnutie v 17. – 18. stor., ktoré zdôrazňovalo 

citovú zbožnosť pred náboženskou doktrínou a aktivizáciu laikov. Za 

zrod pietizmu možno považovať územie Holandska a nemecké 

krajiny, s ktorými sa úzko spája meno Filipa Jakuba Spenera. Ten vo 

svojom diele Pia desideria (Zbožná túžba), kriticky zdôrazňuje 

myšlienku, že v kresťanstve nestačí mať len dogmaticky správnu 

náuku, ale je potrebné túto náuku aj v praxi, v konaní cirkvi napĺňať. 

Spener zároveň veľmi tvrdo vyčíta chyby duchovných a vrchnosti, 

pričom kladie dôraz na pestovanie osobnej zbožnosti, ktorá má viesť 

k náprave duchovného života a navráteniu sa späť k Lutherovi. 

Zároveň nabáda ľudí k čítaniu Písma Svätého aj v ich v domácom 

prostredí a radí, aby kázne duchovných boli vyučujúce a praktické, 

a tým jednoduchému ľudu zrozumiteľné.

Matej Bel sa angažoval aj vo sfére cirkevnej politiky, keď 

ako poslanec bratislavského snemu pripravoval a podával 

potrebné materiály k obhajobe nárokov protestantov v ich 

záležitostiach. Svojím diplomatickým nadaním si dokázal po-

 2 S myšlienkami ortodoxie 16. storočia, ako možného legálneho 

prostriedku právnej existencie cirkvi, ktorá vo svojej politickej 

i teologickej rovine mala smerovať k upevneniu cirkevného 

postavenia v spoločenskom zriadení a zachovaní jej celistvosti 

v zápase s ofenzívnymi ambíciami štátnej moci, sa úzko identifikovala 

Žilinská synoda, konaná v roku 1610. Na Ružomberskej synode, 

konanej v roku 1707, dochádza k dôraznejšiemu priľnutiu 

evanjelickej cirkvi k ortodoxii 16. storočia, ktorej hlavným 

reprezentantom na našom území bol biskup Daniel Krman.
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Obr. 1 a 2. Matej Bel. Notitia Hungaria Novae Geographico Historica, 2. zv.

Na Belovej podobizni (vľavo) v 2. zv. Notícií, je zobrazený nápis: Veritate duce, comitate labore, ktorý by sa dal 

preložiť ako: Skutočný vodca počíta prácu. Za zmienku stojí aj jeho heslo, nachádzajúci sa pod portrétom, 

v latinskom znení: Pulvis et umbra sumus (v preklade: Prach a tieň sme.). (zdroj: Archív ev. a. v. zboru, Bardejov)

stupne získať i priazeň vysokých kruhov. Pri verejnom 

účinkovaní mu do značnej miery napomáhala znalosť 

niekoľkých jazykov. Ovládal nemčinu, slovenčinu, maďarčinu 

i latinčinu. Tlačou pravidelne v nemčine informoval aj 

o aktuálnom stave evanjelickej cirkvi na území Uhorska.

Odborné vedecké práce vydával Bel v latinčine, pričom asi 

najznámejším sa stalo jeho päťzväzkové dielo s názvom 

Notitia Hungariae novae historico-geografica, v ktorom  

podal celistvý opis dvanástich uhorských stolíc. V tomto 

obsiahlom diele dokázal majstrovsky zhrnúť bohaté poznatky 

z oblasti dejepisu a zemepisu, za čo si vyslúžil obdiv 

vtedajšieho vedeckého sveta.

Keďže ako bolo už vyššie spomenuté, bol Matej Bel 

bratislavským farárom, veľká časť jeho diela bola určená práve 

cirkvi, preto sa budem snažiť aspoň v krátkosti podať aj prierez 

jeho duchovnou tvorbou. Z tvorby, ktorou obohatil našu 

evanjelickú literatúru je na prvom mieste potrebné spomenúť 

v jeho úprave vydaný Nový zákon v bibličtine. Pre potreby 

slovenských evanjelikov zároveň „preložil a vydal dielo 

J. Arndta r. 1725 Patery knihy o pravém křesťanství, v r. 1720 

preložil modlitebnú knihu Záhrada rajská“. Spolupráca 

s Danielom Krmanom priniesla požadované ovocie v podobe 

hallskej Biblie z roku 1722, ku ktorej Matej Bel napísal veľmi 

cenný predhovor. Na stránkach latinských novín Nova 

Pasoniensia, Bel svojimi príspevkami pravidelne informoval 

verejnosť o náboženskom dianí.

Pre maďarských evanjelikov vydal ešte v roku 1713 

„maďarský preklad Prehľad celej kresťanskej vedy od 

nemeckého teológa A. I. Freylinghusia“. Svoju pozornosť 

venoval aj nemeckým cirkevníkom, pre ktorých zase necháva

vytlačiť modlitebnú knihu s názvom Gottsuchende Seele 

(Duša hľadajúca Boha). Z bohatej literárnej tvorby písanej 

v latinčine sa významnou stala predovšetkým Ethica Davidico 

– Salamonea, ako aj modlitebná kniha z roku 1728, pod 

názvom Preces christianae, ku ktorej úvod napísal Belov 

bývalý  profesor  Buddeus.

V očiach svojich kritikov ostal Matej Bel po celý život na 

pozícii zástancu prísnej pietistickej zbožnosti, ktorá formovala 

jeho myšlienky, názory a postoje a stala sa základnou črtou jeho 

kázní. Z bohatej kázňovej tvorby sa po jeho smrti zachovalo len 

27 kázní písaných v nemčine, ktorých cieľom bolo zapôsobiť  

predovšetkým na citovú stránku poslucháčov. „Znovuzrodenie, 

obrátenie, to je dominujúca myšlienka: žiada odvrátiť sa od 

sveta a činiť pokánie. (...) Na konci vždy hovorí, že kresťanstvo 

sa musí realizovať v praktickom živote a podáva návod, ako sa 

to môže dosiahnuť.“

Štúdium pozostalosti Mateja Bela ponúka naozaj širokú 

škálu rôznorodých vedecko-historických prác a objavných 

prameňov. Napriek tomu, doteraz nevznikla ani v zahraničnej, 

ani v slovenskej historiografii sumarizujúca práca, či 

významná monografia, ktorá by nás oboznámila a bližšie nám 

priblížila náboženské a cirkevné postoje, ako i názory Mateja 

Bela.
                                                                       Zuzana Poláková
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Otvorenie pamätníka holokaustu v BardejoveOtvorenie pamätníka holokaustu v Bardejove

Slávnosť sa mala začať o 18.00 hod., v priestoroch nového 

pamätníka pri bývalom židovskom suburbiu („bužni“) na 

Mlynskej ulici. Trochu nemilo ma prekvapilo, že vstupné brány 

boli zatvorené pre verejnosť, ktorá sa vo veľkom počte 

zhromažďovala okolo miesta stretnutia. Stretla  som tam veľa 

evanjelikov, bratských, katolíkov, aj kresťanov iných 

denominácií, medzi nimi aj veľa verejne známych osobností. 

So začiatkom sa meškalo, vraj kvôli tomu, že ešte čakajú 

autobusy so židovskými návštevníkmi. Naša trpezlivosť sa 

nám vyplatila, a možno aj preto, že hostia neprišli 

v očakávanom počte a niektoré miesta zostali prázdne. 

Organizátori tak bránu otvorili a pustili nás priamo do centra 

diania. Z úst Pavla Hudáka, jedného z hlavných organizátorov, 

som si vypočula, že neočakávali taký veľký záujem zo strany 

Bardejovčanov a sú z neho milo prekvapení. Už len samotný 

pohľad  na pamätník a zhromaždenie, ktoré pozostávalo zo 

stoviek kresťanov a asi zo stovky Židov, vo mne vyvolával 

zimomriavky. Prítomní Židia boli prevažne potomkami 

bardejovských Židov, z ktorých už ani jeden v Bardejove 

nežije. Medzi pozvanými hosťami bol aj náš zborový brat farár 

- senior Ján Velebír. A stretnutie spoluorganizoval The 

Bardejov Jewish Preservation Committee so sídlom 

v Kalifornii, USA (Bardejovský výbor pre zachovanie 

židovského dedičstva, ďalej len „BJPC“). Pozvanými boli aj 

kňazi ďalších kresťanských cirkví pôsobiacich v Bardejove.

Po privítaní moderátorom židovského pôvodu a objasnení 

dôvodu stretnutia slávnosť otvoril bardejovský hudobník – 

gitarista Jozef Patkaň skladbou z filmu Schindlerov zoznam. 

Po ňom dostal slovo „otec“ myšlienky pamätníka, jeden zo 

zakladateľov BJPC, p. Emile A. Fish. Je to bardejovský rodák 

židovského pôvodu, ktorý ako 14 ročný odišiel s rodičmi do 

USA, čo ich zachránilo pred holokaustom. Objasnil najväčší 

monument pamätníka – 14 žulových tabúľ s menami 3262 

Židov z Bardejova a okresu, ktorí nemajú hroby a žiaden 

zoznam ich mien doteraz neexistoval. P. Fish poďakoval 

bardejovským architektom (Viliam Olejár a Elena Petejová) 

a staviteľovi (firma Formát), ktorí dielo zrealizovali. 

„Potomkovia musia vedieť, čo sa stalo v Bardejove, čo sa môže 

stať, keď inteligentní a kreatívni ľudia mlčia proti genocíde. 

Príliš veľa ľudí na svete má amnéziu holokaustu. Je našou 

povinnosťou bojovať proti prejavom rasizmu, aby budúce 

generácie nikdy nezabudli“- zdôraznil vo svojom prejave 

p. Fish. Spomenul štyri spôsoby, ako zachovať ľudskú pamäť: 

1. Edukácia (vzdelávanie v širšom zmysle slova) cez ľudí, ako 

sú Peter a Pavol Hudákovci, Bardejovčania, ktorí udržiavajú 

židovské kultúrne dedičstvo v povedomí ľudí cez prednášky, 

organizovanie kultúrnych a iných podujatí venovaných židov-

Táto, aj pre mňa veľmi pamätná udalosť, sa konala 

24.6.2014. Už pár dní predtým bolo tušiť, že sa v Bardejove 

bude diať niečo výnimočné, lebo sme mohli kde tu stretnúť 

ortodoxných Židov (ktorí v našom meste nežijú už 70 rokov). 

Odkedy som bola v Izraeli, Židia, naši starší bratia vo viere, 

a udalosti s nimi spojené, mi viac ležia na srdci. Preto som sa 

chcela zúčastniť aj tejto pietnej spomienky na našich bývalých 

spoluobčanov.

Program pokračoval zapálením pamätnej sviečky pred 

každou tabuľou s menami obetí a piesňou „Každý človek má 

svoje meno“ v podaní žiakov a učiteľov z Konzervatória 

a Súkromnej umeleckej školy v Bardejove. Počas piesne 

organizátori na veľkoplošnej obrazovke púšťali historický 

obrazový materiál Bardejova a jeho židovských obyvateľov. 

Pre mňa to bol jeden z najsilnejších momentov stretnutia, keď 

som sa neubránila slzám, vyznávala som hriechy a činila 

pokánie za svojich predkov: za ich ľahostajnosť, za vyliatu krv 

nevinných, za krádeže ich majetkov, ... (V roku 1941 bola 

v Bardejove 1/3 populácie, t.j. 4 500 obyvateľov, židovského 

pôvodu. Z nich 90 % životov vyhaslo v koncentračných 

táboroch.) Aj dnes ešte žneme ovocie týchto hriechov – vo 

vysokej nezamestnanosti, v korupcii, v okrádaní štátu, 

zamestnancov aj podnikateľov; v egoistickom spôsobe života, 

... (2. Mojžišova 20,5: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh 

žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého 

pokolenia tých, čo ma nenávidia.“). No je našou zodpo-

vednosťou a výsadou vyznávať hriechy svoje, svojho národa 

a svojich predkov tak, ako to robil aj prorok Daniel, lebo 

Hospodin je aj ľútostivý, odpúšťajúci a milostivý Boh. „Pane, 

počúvaj! Pane, odpusť! Pane, vypočuj a konaj! Nemeškaj, 

kvôli sebe samému, Bože môj, lebo tvoje mesto a tvoj ľud nesú 

tvoje meno“ (Daniel 9, 19). Preto sa veľmi teším, keď počujem, 

že sa v niektorých slovenských mestách konajú kajúcne 

ekumenické bohoslužby (ako naposledy v Žiline), kde 

zástupcovia kresťanských cirkví a niekde aj predstavitelia 

mesta „prosili o odpustenie za hriechy predchádzajúcich 

generácií voči ľudu židovského národa počas druhej svetovej 

vojny“ (pozri Evanjelický východ z augusta 2014, s. 18-19). 

Má to veľký význam v duchovnom svete na prelomenie 

prekliatia a uvoľnenie Božieho požehnania na našu a budúce 

generácie. Verím v podobný akt aj v Bardejove.

skej problematike. 2. Školy, aby učili pravdu o holokauste. 

3. Pamätníky ako je tento. 4. Hovoriť pravdu svetu, že 

holokaust nesmie byť popieraný a urobiť všetko preto, aby sa 

podobné brutality nikdy viac nestali. Nakoniec p. Fish vyjadril 

snahu BJPC obnoviť aj zvyšnú časť židovského suburbia, čím 

by bol proces obnovy židovských pamiatok v Bardejove 

zavŕšený. Pomoc pri tejto snahe prisľúbilo aj Mesto Bardejov, 

s ktorým bola pri príležitosti 70. výročia deportácií (pred 

dvoma rokmi) spísaná dohoda o pamätníku holokaustu. Dnes 

môžeme vidieť ovocie tejto spolupráce.

Ďalším významným hosťom bola p. Lesley Weiss, rodáčka 

z Košíc, v súčasnosti predsedníčka United States commision 

for the preservation of America´s heritage abroad z USA 

(Komisia pre záchranu amerického dedičstva v zahraničí). 

Cieľom tejto komisie je získať dohody s miestnymi vládami 

a miestnymi zastupiteľstvami na záchranu miestnych 

pamiatok, budov, cintorínov,. aby sa obnovili a zachovali pre 

budúce generácie. V súčasnosti má táto komisia v SR 

podpísaných 24 dohôd, medzi nimi aj s Mestom Bardejov.

Medz i  p r í tomnými  pozvanými  hosťami  bo l  a j 

p. Thatcher Sherpf, predstaviteľ vlády USA na Slovensku 

(United States Embassy Bratislava). Do Bardejova prišiel s cie- 
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Slávnosť ukončil židovský kantor Robert Klein spevom 

modlitby za mŕtvych a kadišu. Potom už bol priestor na 

individuálnu, podrobnú prehliadku pamätníka. Potomkovia 

našli mená svojich predkov navždy vytesané do kameňa, 

ktorých sa mohli aspoň dotknúť. Preživší pamätníci si 

zaspomínali na udalosti smutných dejín a na svojich, žiaľ, už 

dávno nebohých, rovesníkov. Pamätník je mnohovravný aj cez 

symbolické vyjadrenia znakov vojnového obdobia (veľká 

židovská hviezda, časť koľajníc,...). 

ľom „pripomenúť si mŕtvych aj poďakovať Bardejovčanom, 

ktorí pomáhali Židom, tiež pripomenúť všetky obete rasových 

útokov.“ Z jeho úst zaznelo poďakovanie členom 

bardejovského výboru pre zachovanie židovského dedičstva, 

americkej komisii aj potomkom bardejovských Židov v USA a 

v neposlednom rade predstaviteľom mesta Bardejov, ktorí sa 

všetci pričinili o výstavbu bardejovského pamätníka 

holokaustu.

Po jeho slovách nasledovalo poďakovanie konkrétnym 

ľuďom, ktorí nesú titul „Spravodlivý medzi národmi 

z Bardejova.“ Boli to ľudia, ktorí počas vojny dokázateľne 

pomáhali a zachránili Židov či ich majetok. Ich mená sú tiež na 

večnú pamiatku vytesané v jednej z piatich žulových tabúľ 

(v ďalších štyroch je vyrytá história bardejovských Židov 

a holokaustu). Ide to týchto siedmych ľudí z Bardejova 

a okolia, ktorí mali na slávnosti zastúpenie vo svojich 

potomkoch: Adam Bomba (evanjelik, policajt z Bardejova), 

Jozef Kiseľ, František Gábor, Štefan Tarcala, Vasiľ Kijovský, 

Andrej Židišin (gréckokatolícky kňaz v Rešove) a Anna 

Koperniaková. Táto chvíľa bola tiež emotívna a vyvrcholila 

dlhotrvajúcim potleskom.

Potom už moderátor odovzdal slovo MUDr. Borisovi 

Hanuščakovi, primátorovi mesta Bardejov, slovami: 

„Pamätník dávame predstaviteľom mesta, aby sa o neho 

starali.“ Pán primátor stručne pripomenul smutnú históriu 

Slovenského štátu (Slovenský štát ako jediný neokupovaný 

štát vyviezol 57 628 svojich občanov do koncentračných 

táborov) a vyjadril ľútosť nad jeho obeťami. Srdečne privítal 

doma potomkov bardejovských židov. Vyjadril zo svojho po-

Vyššie opísaná udalosť sa odohrala v roku, v ktorom si 

pripomíname dôležité historické udalosti - 100 rokov od 

začiatku prvej svetovej vojny, či 70. výročie Slovenského 

národného povstania. Prvá spomenutá udalosť je odvrátenou 

stranou ľudských dejín, podobne ako holokaust. Slovenské 

národné povstanie naopak – hovorí o hrdinskom počine malého 

národa, ktorý sa zjednotil, postavil na odpor zlu a zachránil 

mnohé životy. Tiež vyššie spomenutí „Spravodlivý medzi 

národmi z Bardejova“ sú svedectvom toho, že odvaha, 

statočnosť a láska sú Božie hodnoty, ktoré majú večnú odmenu. 

Prosme Hospodina, nech sme nositeľmi týchto vlastností, lebo 

to, čo sa ma zdanlivo netýka dnes (no možno sa to týka už 

môjho suseda – viď udalosti na Ukrajine), môže sa ma týkať 

zajtra. A potom sa nečudujme, keď sme sami v problémoch, že 

nie je nikto, kto by nám pomohol.

hľadu zmysel pamätníka: na spomínanie („nezabudneme!“) na 

vyjadrenie úcty, cti, pamiatky všetkým obetiam 2. svetovej 

vojny.

Shalom - pokoj Boží - Vám žehná

Andrea Martičková



CZ Bardejov2014 8

Už dlho dopredu avizovala obec Rokytov, že cez víkend 28. a 29. júna 2014 sa oplatí prísť do tejto malebnej dedinky v údolí 

Tople. Kto svoje kroky, či kolesá auta nasmeroval týmto smerom, presvedčil sa, že to skutočne stálo za to. Už pri príchode na 

miestny amfiteáter nás upútala krásna dekorácia v podobe starodávnej izby zariadenej dobovým nábytkom. Všetko vyzeralo tak, 

ako u starej mamy v malom, ale útulnom príbytku voľakedajších rokytovských rodín. Veľká drevená posteľ, mohutný stôl prestretý 

ako pre hostí maľovanými taniermi a v košíku stôl prikrytý ľanovým obrúskom. Pri kolíske sedela domáca pani, mamička, 

hojdajúca dieťatko. Na stene biblický citát, na stole spevník – symboly toho, že aj v minulosti v tejto obci žili veriaci ľudia, 

kresťania. Takto pripravená dekorácia každého okoloidúceho naladila na stretnutie so súčasnými obyvateľmi Rokytova, ktorí sa už 

zhromažďovali na lavičkách amfiteátra. 
Slávnosť sa konala pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Organizátori si uvedomili, že celé toto obdobie 

bolo súčasťou kresťanských dejín nášho národa aj tejto obce. Preto zvolili ako prvý bod programu v sobotu popoludní ekumenickú 

bohoslužbu. Na jej príprave sa podieľali kňazi a veriaci evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi. Príprava aj samotné zhromaždenie 

sa niesli v priateľskom, bratskosesterskom duchu ekumenického porozumenia. Tento spôsob spolužitia cirkví je pre Rokytov 

typický. Dokazujú to veriaci oboch cirkví ochotnou účasťou na spoločnom nácviku piesní pri obecných alebo cirkevných 

príležitostiach, pohreboch alebo slávnostiach. Rovnakú otvorenú a úprimnú atmosféru sme prežívali aj na tejto ekumenickej 

pobožnosti. V duchu porozumenia chystali program bohoslužby aj obaja duchovní tunajších cirkevných zborov. Mnohých 

pamätníkov potešila prítomnosť bývalého rímskokatolíckeho brata farára, ktorý zhromaždenie pozdravil.
Po ekumenickej bohoslužbe nasledovala krátka prestávka a potom sa už na pódiu začali postupne zoraďovať spevácke zbory 

z Rokytova a okolitých obcí aj z Bardejova. Druhou časťou programu bola prehliadka kresťanských speváckych zborov. Každé 

zo speváckych telies prinieslo niečo iné, jedni klasickú kresťanskú pieseň, druhí duchovnú pieseň v modernejšom šate. No každý 

zo spevákov doniesol na javisko predovšetkým svoje srdce a ochotu poslúžiť svojim darom poslucháčom k radosti a Pánu Bohu 

k sláve. Bolo to cítiť zo všetkých vystúpení. Preto poslucháči ocenili každý spevokol potleskom. Pán starosta obce, Ľ. Pangrác 

Piter, v rámci popoludňajšieho programu odovzdal zúčastneným predstaviteľom pamätné plakety pripomínajúce túto požehnanú 

slávnosť. 
Súčasťou programu bola aj pohostinnosť domácich obyvateľov voči hosťom aj rodákom, ktorí prišli na slávnosti. Účinkujúce 

spevokoly a hostia radi prijali pozvanie k prestretým stolom, pri ktorých po chutnom jedle prišli na rad aj povestné domáce koláčiky 

ale predovšetkým dobrá nálada, atmosféra prijatia a ľudskej blízkosti. V nedeľu popoludní program pokračoval v ľudovom duchu 

a priniesol ďalšie pekné zážitky všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili. Pán Boh navyše požehnal priebeh slávností pekným 

počasím, ktoré umocnilo príjemné zážitky všetkých účastníkov stretnutia.
Organizátorom jubilejných slávností za všetkých zúčastnených môžeme len poďakovať a popriať, aby aj v nastávajúcom období 

mohli konať všetky aktivity, programy a stretnutia v podobnom duchu. Lebo svornosť, spolupráca a porozumenie sú hodnoty, ktoré 

medzi nami podporuje Božie slovo a ktoré dávajú spoločnosti budúcnosť. 
J. Velebír

600 rokov ROKYTOVA600 rokov ROKYTOVA
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Konfirmácia je prijatie mladých pokrstených kresťanov medzi dospelých členov zboru. A čo je Zlatá konfirmácia? 18. mája 2014 

si túto skúsenosť mohli overiť jubilanti, ktorí svoju konfirmáciu prežívali v roku 1963. Po päťdesiatich rokoch sa stretlo 40 

vtedajších konfirmandov v chráme Božom v Bardejove. Už tradične sa zhromaždenie nieslo v slávnostnom duchu nielen pre 

jubilantov, ale aj pre mnohých prítomných príbuzných a ostatných členov zboru. 
V rámci slávnostných služieb Božích zazneli mená prítomných jubilantov aj tých, ktorí sa slávnosti nedožili, alebo sa jej nemohli 

zúčastniť z vážnych dôvodov. Spoločenstvo pri stole Pánovom bolo veľmi požehnanou chvíľou pre všetkých zúčastnených. 

Niektorí z nich, sa ocitli v bardejovskom chráme po rokoch, lebo životné cesty ich zaviedli do rôznych končín našej krajiny. Brata 

farára J. Mišáka, ktorý slávnosť vykonal pred 50 rokmi pripomenul jeho syn Janko recitovaním príležitostnej básne. Vážnosť 

atmosféry slávnosti podčiarkla prítomnosť bratov farárov zo susedných cirkevných zborov Richvald a Zlaté, ktoré sa v rokoch 

1969 a 1993 odčlenili od materského zboru Bardejov. Bratia farári Majer a Cingeľ poslúžili aj v rámci liturgie a v ďalšom priebehu 

slávnosti. Spevácky zbor Z. Zarewutia povzbudil prítomných peknými piesňami.
Po skončení slávnosti a obvyklej spoločnej fotografii sa sprievod jubilantov a hostí uberal smerom k Evanjelickému cintorínu. 

Tu sme v dôstojnej chvíli spomienok pripomenuli odkaz brata farára, konseniora Jána Mišáka. Záver slávnostného programu sa 

niesol v družnej atmosfére slávnostného obedu v Ľudovej jedálni. Rozhovorom nebolo konca, stolujúci si premieňali miesta pri 

stoloch, aby mohli stretnúť čím viacerých spomedzi tých, ktorí im boli kedysi spolužiakmi, neskôr priateľmi. Zvláštnosťou tohto 

ročníka bolo, že v dvoch prípadoch sa spolukonfirmandi stali dokonca aj manželmi.
Na záver, po absolvovaní celého programu, sme sa na slávnostný deň pozreli spoločne s hlavným organizátorom stretnutia, 

bratom Dušanom Petričom, kostolníkom z Rokytova. Vyznal, že príprava stretnutia ho stála veľké úsilie. Na začiatku váhal, či to 

všetko zvládne v požadovanej úrovni, či pri príprave niečo neopomenú. Napokon sme však spoločne vyznali, že Pán Boh prípravu 

aj samotné stretnutie mimoriadne požehnal. Práca a úsilie organizátorov sa bohato zúročili. Nikto nebanoval čas a snahu, ktorú do 

stretnutia vložil. Bolo to cítiť z priateľského ovzdušia a vďačnosti všetkých zúčastnených. Toto stretnutie bolo motiváciou aj pre 

ďalšie ročníky jubilantov, ktorí rozmýšľajú, či sa dajú na podobné podujatie. Odkaz tohoročných jubilantov znie: určite sa to oplatí. 

Pán Boh pomôže pri príprave a požehná aj stretnutie, ak Ho o to od začiatku budete prosiť. 
Ján Velebír

Zlatá konfirmácia 1965-2015
Výzva pre konfirmandov z roku 1965: 3.5.2015 chceme v cirkevnom zbore pripraviť Zlatú konfirmáciu pre konfirmandov 

z roku 1965. Kontaktná osoba pre prípravu stretnutia je sestra Mária Petričová, Komenského ul. 17, Bardejov, tel. 0910 306 630. 

Prosíme jubilujúcich alebo príbuzných, aby sa prihlásili u vyššie spomenutej sestry. Ďakujeme.

Verím.
Ja verím v Boha ...

keď vidím šíre nebesá,

či mesiac nôti pesničky,

a tančia drobné hviezdičky, 

či černie mrak a búrno vrie,

či dúha hrá na obzore,

či zora slávne vychodí,

a sype ruže na vody.

Ja verím v Boha ...,

keď vidím pravdy Jeho jas,

i čo tá pravda robí v nás,

z nej nový život pramení,

jak dodáva síl v trápení ...

                                       V chalúpke mojej On mi hosť,

                                       ja cítim Jeho prítomnosť,

                                       a niekdy v smrti pomlku

                                       chcem sa Ho držať za ruku ....

Nuž verím v Boha!

(zdroj: Svetlo, Tranoscius, 1971)
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Mladí a nespútaníMladí a nespútaní
z dorastového tábora

Máme za sebou bohaté leto. Jednou z najväčších akcií bol 

nepochybne dorastovo-mládežnícky tábor. Tento rok sme 

vymenili staré známe priestory za nové v Mlynčekoch pri 

Kežmarku. Názov tábora bol Mladí a nespútaní. Prípravám sa 

zodpovedný tím venoval už od februára. 

Ako vyzeral deň mladých a nespútaných dorastencov? 

Všetko sa to začalo budíčkom. Najväčším problémom bolo 

budenie chlapcov. ,,Budíčky mohli byť aj brutálnejšie,“ hovorí 

Samo, ,,pokojne aj vedrom vody“. To, že dievčatám ranné 

vstávanie nerobilo väčší problém dokazuje Stela: ,,Obvykle 

som vstala skoro pre budíčkom“. 

Ako to býva zvykom, rozcvička sa ani tento rok netešila 

veľkej obľube. Našla si, ale zopár skalných fanúšikov, 

pohybových nadšencov, ktorí sa poctivo stretli každé ráno 

a poriadne si zacvičili. 

Ranný program odštartovala hra, potom všetkých do nálady 

dostala táborová skupina... S tou to na začiatku vyzeralo veľmi 

zle. Členovia pôvodnej kapely sa nemohli tábora z rôznych 

príčin zúčastniť. Prípravný tím si nevedel dať rady, ale 

nakoniec sa aj o túto časť tábora Pán Boh postaral. „Táborová 

hymna sa mi tento rok veľmi páči. Je ozaj mladá a nespútaná,“ 

teší sa Janka.

Na rannej téme sa hovorilo o mladých a nespútaných 

ľuďoch, o ktorých Pán Boh hovorí v Biblii. Pozornosť sa 

upriamila aj na život mladých ľudí v dnešnej dobe a hovorilo sa  

i o mnohých nástrahách života. O týchto témach sa viac 

diskutovalo potom v skupinkách. Bol to čas, keď sa všetci 

lepšie spoznali a mohli prebiehať hlboké rozhovory.

Poobede už na všetkých čakala veľká táborová hra. Dievčatá 

Paulusové a ich tím si pripravil rôzne zaujímavé hry. Najväčšej 

obľube sa tešila hra s názvom Farby. Úlohou bolo chytiť 

niekoho a označiť ho farebnou packou. Snáď sa z nej rovnako 

tešili i mamičky dorasťákov pri praní.

Voľný čas si účastníci krátili športovaním, hraním hier a roz-

Na kreatívnom workshope  sa učilo vyrábanie darčekov, na 

hudobnom zase hrať na rôzne nástroje. Tí, ktorí boli pohybovo 

nadaní sa poriadne vyšantili na tanečnom workshope 

a dokonca  vymysleli aj tanec na táborovú hymnu. 

Večerný program sa niesol v zábavnom duchu. Boli 

pripravené súťaže a zábavné kvízy. Medzi tie najobľúbenejšie 

patril večer, keď sa vedúci zahrali na modelky a nechali sa 

účastníkmi skrášliť. To teda boli kreácie!

Neoddeliteľnou súčasťou tábora je už dlhé roky túra. Tento 

rok boli cieľom Zelené a Biele pleso. Zbalil sa obed, voda, 

náhradné oblečenie a s radosťou  sa vyrazilo do Tatier.  Mnohí 

účastníci ju označili za najkrajšiu časť celého týždňa. ,,Túra 

bola podľa mňa dosť náročná, ale prekvapilo ma, ako som 

vládala,“  hovorí Bianka. 

Dorasťákov celé dni zamestnávala otázka: Kedy bude nočná 

hra? A keďže ich vedúci nechceli sklamať, rozhodli sa aj 

napriek deficitu spánku dopriať im túto radosť. Uprostred noci 

vtrhli do izby svojich zverencov a sľúbili im, že ak ich za 25 

minút nájdu, dostanú ráno odmenu. V celej budove nastal 

obrovský chaos. Účastníci sa chytro obliekali a utekali hľadať 

svojich vedúcich. Areálom sa niesol krik a piskot. Väčšinu 

vedúcich sa podarilo nájsť, ostatní sa skryli tak dobre, až 

pátračov omrzelo hľadanie. 

Na tábore sa účastníci naučili, čo znamená byť mladý 

a nespútaný. Nespája sa to s niečím zlým a nezodpovedným, 

práve naopak. Mladí a nespútaní kresťania sú ľudia, ktorí majú 

neuveriteľnú zásobu energie a nikdy nezastavia. Majú 

nespútané srdcia, ktoré túžia po dobrodružstve.  Aj keď sú dni 

ťažké, nepoľavujú a neustále hľadia na Hospodina. Dnešný 

svet ich veľmi potrebuje. Potrebuje Krista, ktorý v nich 

prebýva!

Ivana Lövingerová

hovormi. Horúce letné dni si mnohí spríjemnili olievaním, 

ktoré sa stalo každodennou súčasťou.
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Môj osobný pohľad na kresťanský festival

SEMfest 2014SEMfest 2014

A teraz k tomu, ako som vnímala svoju službu - súčasť tímu 

poradcov - na SEMfeste. Prežívala som Boží pokoj, radosť, 

zmocnenie, jednotu v tíme, ochotných a skvelých služobníkov 

a spolupracovníkov. Videla som Božie vedenie aj v tom, že keď 

prišli ľudia na poradenstvo, Boh to zariadil tak, že im dal 

takého poradcu, akého potrebovali (t.j. nám takých ľudí, 

ktorým sme dokázali byť nápomocní). Pán Boh mi cez tých, 

ktorým som slúžila, nastavil obraz (tiež som potrebovala 

vyznávať hriechy a činiť pokánie), rozumela som im, lebo som 

prežila alebo prežívala to isté, čo oni. Mohla som im svedčiť zo 

svojho života, z Božieho Slova, zo skúsenosti iných, modliť sa 

za nich.  Na moju neistotu, či je to aj Božia vôľa, aby som bola 

na SEMfeste ako poradca, alebo iba môj výmysel, vidím takú 

odpoveď, že som vykročila na vodu ako Peter, spoliehajúca sa 

na Božie vedenie a Pán ma cez ňu preniesol.  Pri všetkých 

poradenstvách a modlitbách som vnímala vedenie Ducha 

Svätého, Božiu prítomnosť a múdrosť. Bola to skvelá 

skúsenosť, povzbudilo ma, že Pán Boh si používa svoju 

nedokonalú nádobu pre svoje dielo, šírenie Jeho kráľovstva, 

službu ľuďom. Pán Boh ma niesol, dokonal sa v mojich 

slabostiach, poslal človeka na pomoc v pravý čas, premieňal 

ma, učil ma cez ľudí, poslúžil mi cez ľudí, prijal ma cez ľudí 

(napr. práve v čase, keď sme boli dve na službe, mali sme ťažšie 

„prípady“, kedy by som sama nebola nápomocná ľudom, a tak 

som sa mohla učiť od skúsenejšej sestry). Bola som 

povzbudená cez svedectvá starších bratov vo viere aj cez ich 

praktickú službu, aj napomenutá a vyučená cez semináre 

a hlavne témy.

PS1: Srdečne pozývam všetkých, nielen vekovo mladých, na 

SEMfest 2015 (2.-5.7.). Či ako dobrovoľníkov alebo ako 

účastníkov. Každý si tam nájde niečo pre seba. A spať nemusíte len 

v stane, dá sa aj v škole na karimatke v spacáku :)
Ps2: Kým trvá čas milosti (no nikto nevie, ako dlho bude trvať pre 

neho, lebo dnes je deň spasenia, „Dnes, ak počuješ Jeho hlas, 

nezatvrdzuj si  srdce..“ (list Židom 3,7-8), stále je ČAS NA 

ZMENU, nezáleží na tom, koľko máš rokov. Nechaj sa osloviť 

ústredným textom SEMfestu 2014 z listu Efezským 5,14: „Prebuď 

sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie 
sa Ti Kristus.“

Šiesty ročník festivalu Spoločenstva evanjelickej mládeže 

sa teraz po prvýkrát konal v Necpaloch (predtým v Záriečí). 

Minulý rok som ho prežívala ako účastník, teraz ako 

dobrovoľník – kresťanský poradca. Vnímam  to ako požehnané 

Božie dielo v každej oblasti a v každej potrebe. Jednota, láska, 

ochota spolupracovať, Božia prítomnosť a posila boli 

viditeľné, vnímané a prežívané už počas celého týždňa 

predtým medzi dobrovoľníkmi. Ich snahy sa dovŕšili počas 

SEMfestu (3.- 4.7.2014). Taký skvelý tím (vyše 80 dorasťákov 

a mládežníkov z celého Slovenska, dokonca aj z Bieloruska 

a z Nemecka) vraj ešte nebol, konštatovali organizátori aj 

dobrovoľníci (určite to tak vnímali aj účastníci).

Program SF bol rôznorodý (rôzne hudobné štýly, muzikál, 

divadlá, spevokoly, umelecké večery, služby Božie, 

modlitebňa, workshopy, športy, oddych, spoločenské hry, kiná, 

svedectvá, semináre, detský program... bolo si z čoho vybrať, 

aj o stravu bolo postarané).

Hlavná téma "Čas na zmenu" bola veľmi oslovujúco 

spracovaná a podaná bratom farárom Stanom Kockom z Košíc 

cez život apoštola Petra v štyroch častiach. 

1. Zmena smeru: zmena života začína u Petra pokáním, keď 

po stretnutí s Ježišom a bohatom rybolove hovorí: „Odíď odo 

mňa, Pane, lebo som hriešny človek.“ A Ježiš ho posiela do 

služby: „Odteraz ľudí budeš loviť.“ Zmena starého Adama na 

nové Božie stvorenie začína každodenným pokáním, len tak 

budem použiteľná pre Pána. 2. Zmena myslenia: Pán Ježiš búra 

Petrove predstavy o Kristovom poslaní a keď Petra prísne 

pokarhá: „Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale 

na ľudské“, Peter mení svoje zmýšľanie a vyznáva o Kristovi, 

že je Syn živého Boha. Aj ja si potrebujem plniť svoju myseľ 

Božími vecami (rozmýšľať o tom, čo je dobré, milé, čo buduje, 

spievať žalmy, duchovné piesne.., aby som obstála 

v pokušeniach). 3. Zmena na dne: Často až dosiahnutie dna 

mojich psychických či fyzických síl ma primä k tomu, aby som 

kapitulovala vo svojich ľudských silách a plne sa obrátila 

ku Kristovi, ktorý ma prijme ako to urobil po Petrovej zrade. 

Pán farár hovoril o svojich pádoch na dne pri zrade, klamstve 

o jeho osobe, pri úplnom fyzickom vyčerpaní. 4. Zmena a to 

natrvalo: Ježišova trojnásobná otázka Petrovi – „Či ma 

miluješ?“ - patrí aj mne. Ako na ňu odpoviem? Nestačí 

vyznanie pier, ale preukazovať konkrétne skutky lásky našim

blížnym, hlavne najbližším, kde je to najťažšie.

Obdivujem domáceho brata farára Jozefa Havrilu, ktorý je 

na prahu dôchodkového veku, že si počas desiatich dní pustil na 

faru, do farskej záhrady, do kostola, do úplného súkromia spolu 

vyše tisíc mladých ľudí. Vyznával, že je z nás povzbudený 

a vďačný, že sme tam mohli byť.
Na záver ešte jedno svedectvo. Dvaja muži na festivale 

predávali kávu v pojazdnom vozíku. Keď som sa ich pred 

polnocou opýtala, ako budú ten vozík v noci skladovať, 

povedali, že nijako. Vozík tam zostane celú noc rozložený, lebo 

na SEMfeste sa nekradne. :) Keď SEMfest prinesie také 

a ďalšie podobné ovocie v životoch jeho účastníkov, vďaka 

Bohu, malo zmysel namáhať sa na tomto diele. Za všetko patrí 

česť a chvála Bohu.

Andrea Martičková, Lukavica
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„Upside Down 2014“„Upside Down 2014“

(alebo Športový tábor 2014)
eď sa nás v júni 2013 Ed KRumbold opýtal, či by sme 

chceli v Bardejove nasle-

dujúce leto zorganizovať tábor pre 

športovcov, súhlasili sme. V hlave sme 

mali očakávania, ale aj mnoho otáznikov, 

ako taký tábor vlastne bude vyzerať. 

Avšak pomyslenie, že môžeme šíriť 

evanjelium medzi ľuďmi, ktorí Boha 

možno vôbec nepoznajú, bolo výzvou. 
asledovala séria prípravných Nstretnutí, počas ktorých sa 

tábor pomaličky rodil. Každý 

jeden táborový deň dostával konkrétnu 

podobu. Rozhodli sme sa, že na tábore sa 

sústredíme na dva športy – florbal 

a basketbal. Vízia bola jasná: chceme 

ľuďom ponúknuť veľmi kvali tné 

športové tréningy a zároveň im zvestovať 

Kristovo evanjelium. Niekoľkomesačná 

príprava sa samozrejme nezaobišla bez 

komplikácií a prekážok, ale s Božím 

požehnaním sme sa napokon dostali do 

fázy, kedy celý prípravný tím nasadal deň 

pred začatím tábora do áut a vyrážal do 

Tisovca, malého mestečka na strednom 

Slovensku s atraktívnym prírodným 

prostredím národného parku Muránska 

planina vo svojom okolí. 
lovenský tím však bol len 

Sjednou časťou prípravného 

tímu. Tú druhú, veľmi pod-

statnú časť tvoril tím Američanov, ktorí 

mali na tábore zastrešovať tréningy 

basketbalu. Lídrom amerického tímu bol 

bývalý hráč NBA Dave Jamerson, ktorý 

je v súčasnosti farárom cirkevného zboru 

v Indianapolise, hlavnom meste ame-

rického štátu Indiana. Za tréningy 

florbalu bol zase zodpovedný slovenský 

tím. 
ábor sa začal 15. júla 2014. TKaždý účastník si vopred 

v prihláške vybral, či chce na 

tábore trénovať florbal, basketbal, alebo 

oba športy. Každé ráno po raňajkách sme 

sa odobrali do telocviční, kde sme trávili 

celé dopoludnie tréningom. Ja sama som 

na tréningoch nešportovala, keďže mojou 

hlavnou úlohou bolo prekladať basket-

balových trénerov, ale už len možnosť 

sledovať Davea a jeho tím, ako odo-

vzdávajú účastníkom všetko, čo sa sami 

v basketbale naučili, bola silným 

zážitkom. Študenti boli nadšení – nestáva 

sa predsa každý deň, že vás po celý 

týždeň trénuje hráč, ktorý sa svojimi 

kvalitami presadil v NBA. 
o obede sme sa do telocviční Pvrát i l i  opäť ,  pokračovať 

nácvikom herných stratégií. No 

a večer nás už čakal bohatý program, 

ktorý mal v sebe vždy riadnu dávku 

zábavy, ale aj hĺbky. Scénky, zábavné 

príbehy, icebreakre, táborová hymna a 

tanec boli len preddavkom toho, čo 

n a s l e d o v a l o  p o t o m  –  s p o l o č n é 

zamýšľanie sa nad pravdami Božieho 

kráľovstva, ktoré ľuďom tohto sveta 

často pripadajú postavené na hlavu, teda 

„upside down“. Takto sme deň po dni 

jednak budovali so študentmi priateľstvá, 

ale zároveň sme ich pozývali, aby sa 

hlbšie zamysleli nad pravdami evanjelia. 

Ťažko nám bolo lúčiť sa, keď sme sa 21. 

júla napokon vrátili späť domov na 

parkovisko oproti CVČ... A aj keď sa 

niektorí študenti spočiatku obávali, ako 

prežijú týždeň s Američanmi, ktorí 

nevedeli ani slovo po slovensky, na konci 

tábora boli mnohí sami prekvapení 

z toho, že sú schopní komunikovať, a to 

úplne bez pomoci prekladateľov. 
ento  tábor  bol  pre  mňa Tnezabudnuteľným zážitkom. 

Pán Boh sa bohato priznával 

k tomuto dielu, a v čom sme boli my, 

prípravné tímy, nedokonalé, sa On sám 

oslávil. Navyše, nikto sa počas tréningov 

nezranil, čo je na športovom tábore 

takmer zázrak. Pán Boh je dobrý. Patrí 

mu veľká vďaka za všetko, čo nám počas 

prázdnin pripravil. Veríme, že toto dielo 

prinesie svoje ovocie. Vďaka patrí aj 

E d o v i  R u m b o l d o v i  a  J a k u b o v i 

Schaderovi, za ich vedenie pri príprave 

tábora, všetkým účastníkom oboch 

tímov, aj nášmu cirkevnému zboru za 

podporu tohto misijného diela.
BP
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Vedúca
Do príprav bardejovského Sports Campu som sa zapojila 

vlastne až v čase, keď tieto prípravy už bežali v plnom prúde. 

Spočiatku som vôbec nevedela, aká presne bude moja rola, 

v čom by som dokázala byť nápomocná. Napriek tomu som do 

toho šla s nadšením, pretože mám šport veľmi rada.

Od začiatku som vedela o probléme malého záujmu zo 

strany študentov o tento športový tábor. Všetci vedúci sme sa 

teda rozhodli vložiť tento problém do našich modlitieb, aby sa 

oň, tak ako aj o celé dielo, postaral sám Pán Boh. Športového 

tábora sa nakoniec zúčastnilo dosť účastníkov – a v prvý deň 

tábora sme ich vrelo privítali aj s našimi americkými 

kamarátmi. Boli to veľmi zaujímaví ľudia, ktorí nám cez rôzne 

svedectvá a aj počas tém hovorili o živote s Bohom, odhaľovali 

svoje chyby a nedostatky, a povzbudzovali nás k tomu, aby sme 

sa nebáli skúsiť život s Bohom. Možno aj týmto prístupom si 

pomaly, ale isto získavali mladých študentov. 

Na začiatku som sa trochu obávala toho, ako bude fungovať 

spolupráca medzi Slovákmi a Američanmi – kvôli jazykovej 

bariére. Moje obavy však neboli opodstatnené a často som bola 

svedkom krásnych a hlavne veľmi osobných rozhovorov 

a diskusií o pútavých, a hlavne pre život dôležitých otázkach, 

konkrétne o BOHU. Dievčatá boli spočiatku uzavreté, ale 

spolu sa nám podarilo ich nejako rozhovoriť a na konci tábora 

som sa dokonca dozvedela, že ešte nechcú isť domov. Milo ma 

to prekvapilo, lebo sme sa dokázali otvorene o všetkom 

porozprávať a nemusela som z nich doslova a do písmena 

„dolovať“ každé slovo, ako na začiatku. 

Medzi účastníkmi boli spočiatku obavy aj zo samotného 

očakávania z takéhoto po prvýkrát absolvovaného športového 

a zároveň aj kresťanského, tábora. Niekoho možno 

odstrašovalo to slovo. Dievčatá mi neskôr prezradili, že si 

mysleli, že sa budeme stále len modliť a čítať Bibliu; a športy 

budeme mať len pomedzi to „kresťanské“. Napokon však 

potvrdili, že na programe tábora by nič nemenili.

Na záver môžem len skonštatovať, že hoci som bola na konci 

tábora poriadne unavená, bola som aj veľmi požehnaná 

a neskutočne nadšená zo skvelej veci, ktorá sa mohla 

uskutočniť. Lebo Bohu nie je nič nemožné! A mám na zreteli aj 

to, že aj keď sme nevideli hneď ovocie Ducha, tak verím, že 

onedlho ho určite uvidíme a na to sa už teraz teším.

Tento rok som sa zúčastnil letného tábora Športového tábora 

pre mládež. Rád by som krátko zhrnul svoj zážitok a podelil sa 

tak s ostatnými o svoje pocity a dojmy z tábora. Odpoveď na to, 

prečo som sa vlastne rozhodol ísť na tábor je jednoduchá. Chcel 

som sa zlepšiť v basketbale a naskytla sa mi možnosť trénovať 

s profíkmi. Tiež som sa tešil na ľudí v mojom veku, ktorých 

som tam mohol spoznať. Na tábor som išiel ako kresťan, a keď 

som videl v popise, že večer sa program bude niesť v duchu 

kresťanských princípov, tak som si povedal, že toto by mohlo 

byť niečo pre mňa. Od tábora som nakoniec dostal presne to, čo 

som očakával, ba dokonca ešte viac. Spoznal som super nových 

ľudí a prehĺbil svoje vzťahy s ľuďmi, ktorých som poznal iba 

málo. Moja cesta za Pánom dostala novú perspektívu 

a v neposlednom rade som sa zlepšil aj v basketbale. Od 

trénerov som čakal, že ma proste naučia to, čo neviem a zlepšia 

moju hru. Počas tábora som však zistil, že mali omnoho 

dôležitejšiu úlohu, a síce, zlepšiť môj vzťah s Kristom a ukázať 

na Neho ostatným mladým účastníkom. Od organizátorov som 

čakal, že vymyslia zaujímavý program a budú sa starať 

o poriadok. Ich úlohu som však taktiež podcenil. S mnohými 

z nich sa mi podarilo spriateliť a mal som možnosť viesť s nimi 

dlhé rozhovory o Bohu, živote a problémoch mladého 

kresťana. Skutočne som zistil, že po tej úzkej ceste nekráčam 

sám a Boh mi ukázal sám Seba v spoločenstve s nimi. Boli to 

ľudia, ochotní počúvať a pomôcť v každej situácii. Samotný 

program tábora bol skvelý, čo sa týka športu presne ako by som 

očakával. Večery boli zaujímavé, i keď sa niesli v eva-

njelizačnom duchu určite primäli k zamysleniu i nejedného 

veriaceho človeka. V konečnom dôsledku svoju účasť na 

tábore hodnotím ako veľké plus. 

Účastník 



CZ Bardejov2014 14

Každoročne sa cez leto naši ešte „ nie dorasťáci“ (6 – 12r.) 

stretávajú na Detskom tábore. Nebolo tomu inak ani tento rok. 

Rekreačné zariadenie Kamarát  na  Mníchovskom  potoku, 

ožilo  detským smiechom, 

radosťou a spevom, ale aj 

Božím slovom,  od 18.8. do 

22.8. 2014. Brat senior s 

manželkou, Vierka kaplánka, 

tri učiteľky a Danka kate-

chétka,  aj teta zdravotníčka, 

boli tímom starejších a 15 

mládežníkov – ochotníkov, 

dopĺňalo realizačný tím 

detského tábora, ktorý sa 

n i e s o l  v  d u c h u  m o t t a  

„Skúška odvahy“. V pon-

delok 18. augusta, nám bolo 

do rúk zverených 48 detí. 

Toľko rodičov prejavilo dô-

veru , aj záujem o to, aby ich 

deti mohli zažiť týždeň plný 

hier, prekvapení, biblických príbehov aj súťaží s novými 

(i staronovými) kamarátmi. Po príchode sme vybalili kufre 

a rozdelili sa do farebných 

skupiniek. Červený, zelený, 

žltý, oranžový a modrý tím 

mal pred sebou týždeň sú-

perenia a kamarátskeho bo-

jovania o prvenstvo nielen 

v športových aktivitách, ale 

aj vo vedomostných  hrách 

a súťažiach. Na čele tímu 

bola vedúca skupinky – 

pedagogický pracovník a k 

nej pridelení traja mládežníci 

– asistenti. Úlohy boli vopred 

rozdelené, každý teda vedel 

kedy a kde zaujať pozíciu. 

Celý týždeň sme putovali 

príbehom Daniela zo  Starej 

zmluvy. Preniesli sme sa 

niekoľko tisíc rokov do minulosti a snažili sa vnímať jeho osud 

a svedectvo o sile viery. Bol naozaj odvážny a pevný vo svojej 

viere – kiež by sa stal pre všetkých nás príkladom, vzorom, 

obstáť v skúškach života. Lebo práve „viera je základom toho, 

v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Žid 11,1). Deň sme 

začínali ranným stíšením, ale nevynechali sme ani telesné 

zobudenie vo forme rozcvičky. Veď v zdravom tele má byť 

zdravý duch. Hlavná téma dňa, bola zdôraznená v ZLATOM 

veršíku. V texte veršíka si deti mali zafixovať hlavnú 

myšlienku ku konkrétnej téme. Nasledoval kvíz, ktorý mal 

deťom potvrdiť ich získané informácie a mali možnosť súťažiť 

a získavať patričné odmeny. Samozrejme vzdelávanie hravou 

formou, bolo poprepletané aj športovými aktivitami. Kalórie 

z výborných jedál sa museli spáliť, ako inak – športom. Pre 

menej pohybovo zdatných (alebo lenivejších?) boli nachystané 

TVORIVÉ DIELNE, s tetou Milenou Polčovou. Jej 

neskutočná fantázia a trpezlivosť lákala najmä dievčatá, ale 

objavili sa aj chlapci. A vý-

sledky svojho tvorenia si deti 

niesli domov ako bonus pre 

rodičov. O večerný program 

a športové aktivity sa posta-

rali naši šikovní mládežníci. 

Aj večer sa mohli všetci 

zasmiať pri večerníčkoch, 

v súťažiach získať odmeny 

a prilepšiť si získaním bodov 

pre celú skupinku. Bodo-

vanie izieb patrilo k dennej 

a tajnej akcii...výsledok? 

Dvakrát 1.miesto... aj sám 

pán chatár prispel odmenou 

a bola naozaj sladká ... torta 

pre tých najusilovnejších 

a najporiadkumilovnejších. 

Vďaka Pánu Bohu naša teta zdravotníčka (p. Balocová) 

nemusela vážne zasahovať, aj napriek tomu, že živších detí 

bolo neúrekom (... iba ak 

pichnutie osou považujete za 

úraz). Skúšku  odvahy zvládli 

nielen  deti, ale aj celý tím. 

Odchádzali sme posilnení vo 

viere, plný zážitkov aj no-

vých priateľstiev. Deti šťa-

stné, že po týždni odlúčenia 

od rodičov idú k svojim 

mamám. My, dospelí, sme 

odchádzali unavení, ale spo-

kojní a zároveň obohatení 

o dojmy, o skúsenosti zo 

spoločnosti detí. Pán Boh sa 

priznal ku všetkému a po-

žehnal celý priebeh tábora. 

Dúfame a veríme, že o rok 

bude detí ešte viac...

Emília Kmecová

SKÚŠKA ODVAHYSKÚŠKA ODVAHY

Ospravedlnenie

Redakcia časopisu Bardejovský Prameň sa ospra-

vedlňuje za uverejnenie nesprávnej informácie v BP 

2/2014 o tom, že vedúcou Detského tábora v lete 2014 

bude sestra Jela Petričová. 

Za redakciu BP J. Velebír
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Svätojánsky koncertSvätojánsky koncert
Stalo sa dobrým zvykom, že Evanjelický a.v. miešaný spevácky zbor 

Zachariáša Zarewutia Bardejov usporadúva každoročne svätojánsky 

koncert v chráme Božom. 29 členov speváckeho zboru zanietených pre spev 

duchovných piesní predstúpilo 22. júna 2014 pred oltár pod dirigentskou 

taktovkou brata zborového farára Jána Velebíra, aby svojím spevom potešili 

srdcia verných poslucháčov, ktorých hojná účasť nás veľmi potešila. 

Úvodnou piesňou „Ó, jak krásne sú na horách nohy poslov Pána, ktorým 

povinnosť aj moc je k tomu z neba daná, aby ľudu potešenie stále zvestovali 

a ten večný pokoj Boží všade roznášali“ bola navodená atmosféra 

ozajstného Božieho pokoja a potešenia z počúvania nasledujúcich piesní. 

Nimi sme prešli udalosťami celého cirkevného roka počnúc narodením 

Pána Ježiša, jeho umučením a víťazným zmŕtvychvstaním a radom iných 

príležitostných piesní s nádherným posolstvom.
Sprievodným slovom koncert sprevádzali bratia Ján Mišák a Ľuboš Antony. Duchovným slovom sa prihovorila prítomným 

sestra farárka Marta Ferjová z cirkevného zboru Sabinov. Jej zvolený kázňový text zo Žalmu 98.1 „Spievajte Hospodinovi novú 

pieseň! Lebo vykonal divné veci:“ a zo Skutkov apoštolov 16 kap. v.25 „Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu 

chvály a väzni ich počúvali,“ vyznel ako povzbudenie k spevu duchovných piesní, ktoré nám mnohokrát dávajú vzpruhu v rôznych 

životných situáciách a radosť zo života. Kiež by sa z jej slov nadchli pre spev viacerí členovia cirkevného zboru a posilnili naše 

rady. Veď čo môže byť krajšie ako spievať Hospodinovi novú pieseň teraz tu a potom v nebi so zborom anjelov kde sa, verím, raz 

všetci stretneme.
Ľudmila Porubská

Návšteva z KošícNávšteva z Košíc

Veľmi spontánne, narýchlo, ale s o to úprimnejšou radosťou sme v septembri zorganizovali výlet do Tatier. V posledných rokoch 

nám podobný zámer prekazilo nestále počasie. Mali sme obavy, či to nedopadne aj toho roku podobne. Pôvodné predpovede 

bezproblémového počasia sa ukázali ako priveľmi optimistické. Po vystúpení z autobusu o 8.00 ráno na Štrbskom Plese sme 

vybrali z batohov vetrovky a teplejšie oblečenie a tak sme sa vydali na cestu. Cieľ – Rysy. Tridsať účastníkov vytvorilo niekoľko 

skupiniek, ktoré sa cestou trhali, spájali, premiešavali podľa toho, kto mal práve koľko síl, a tiež kto chcel s kým stratiť niekoľko 

priateľských slov. Cesta pomaly ubiehala. Tí zdatnejší na križovatke pri Popradskom Plese vzali zo sebou aj pripravené tašky 

s proviantom pre Chatu pod Rysmi. Odmenou za vynesenie jedného nákladu je veľký teplý čaj. To sa nezdá byť až taká veľká 

motivácia, ale šálka teplého čaju na chate skutočne každého odmeneného potešila. Túra na Rysy nie je najľahšia. Vyžaduje dostatok 

síl aj trochu odvahy, najmä, keď turisti prídu k náročnejšej časti stúpania s použitím reťazí a stupačiek. Menej odolným by sa tu 

mohla zatočiť aj hlava. Ale medzi našimi turistami zvládli aj tento úsek všetci. Po tejto časti túry už čakal posledný, menej náročný 

úsek, ktorého záver pred Chatou pod Rysmi recesisticky okrášlila tabuľka SAD s vyznačením príchodov a odchodov autobusu. 

Márne sme však čakali na najbližší spoj. Keď žiaden nechodil, vydali sme sa po dosiahnutí vrcholu Rysov dolu zase len pešo. 

Krátky odpočinok v malebnom prostredí Popradského plesa bol pre turistov odmenou. Krása Božej prírody, jej majestát 

a veľkoleposť v nás vyvolávali pocity vďačnosti za tento zážitok, ale aj pokory a rešpektu pred všetkým, čo Pán Boh pre nás stvoril.

Ján Velebír

Tatry 2014Tatry 2014

Košickí veriaci už mnoho rokov využívajú zariadenia na Mníchovskom potoku k svojim zborovým pracovným a oddychovým 

stretnutiam. Aj začiatkom septembra sa za humnami nášho mesta zhromaždili spevokolisti z Košíc so svojím bratom farárom, aby 

tu prežili chvíle oddychu a prípravy na službu v cirkevnom zbore. Využili sme ich prítomnosť aj k tomu, aby svojimi darmi poslúžili 

v našom matkocirkevnom kostole. 
Liturgiou služieb Božích s Večerou Pánovou v prvú septembrovú nedeľu poslúžil brat farár S. Linkesch a domáca študentka 

teológie E. Velebírová. Brat farár D. Havrila poslúžil kázňou slova Božieho. Do programu prispel aj košický spevácky zbor 

viacerými piesňami a sprievodným slovom. Za domáci zbor sa hosťom prihovorila sestra presbyterka J. Pavlusová. Po skončení 

služieb Božích sa medzi hosťami a domácimi vytvorili viaceré skupinky v družnom rozhovore. Radosť zo stretnutia a spoločných 

služieb Božích bola obojstranná. Hostia oceňovali počet účastníkov na službách Božích a večeri Pánovej, domáci sa tešili zo 

služby, ktorá bola obohatením nášho obvyklého bohoslužobného života. Sme vďační Pánu Bohu za túto príležitosť a veríme, že 

podobné stretnutia budeme mať možnosť zažiť aj v budúcnosti.
Ján Velebír
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O živote hudbou, slovom, obrazom...O živote hudbou, slovom, obrazom...
„Báseň je dar. Tak ako život je dar. Ten, ktorý darúva 

najcennejšie dary, nenecháva sa vidieť. Hovoríme mu 

kratučko: Boh.“ Týmito slovami odpovedal básnik Milan 

Rúfus na otázku, po kom zdedil vzťah k poézii.

Pán Boh každému z nás nadelil zo svojej milosti dary, ktoré 

môžme v sebe skôr či neskôr objaviť. Niekto vie maľovať, 

niekto vie spievať, iný hrať na hudobných nástrojoch, niekto 

vie písať. Písať poéziu, písať prózu, písať o Bohu, o živote, pre 

život, pre potešenie ostatných. Všetky tieto dary môžu slúžiť k 

naplneniu radosti blízkych, no predovšetkým k chvále Toho, od 

ktorého dané dary sú. V tomto duchu, k odovzdaniu vďaky 

a vzdaniu chvály Pánu Bohu sa dňa 29. 6. 2014 v obradnej sieni 

Mestského úradu v Bardejove nieslo podujatie „O živote 

hudbou, slovom, obrazom...“

Organizátorkami tohto podujatia boli talentované, mladé, 

Bohu známe sestry Janka Martičková a Miluška Martičková. 

Celé podujatie bolo sprevádzané hudobným doprovodom 

a spevom už spomínanej Milušky, Ľudky Havírovej a Adama 

Velebíra. V programe boli ďalej prezentované viaceré básne, 

autorské piesne či maľby a obrazy. Autormi obrazov boli 

Henrieta Antonyová, Anna Hrivniaková a Samuel Foľta. Básne 

autorov: Janky Martičkovej, Ivany Lövingerovej a Mariána 

Šimu ml. krásnym básnickým prednesom recitovali: Dávid 

Šmilňák, Ivana Lövingerová, Janka Martičková a Henrieta 

Antonyová. Vďaka patrí i skvelému tímu technikov, Jakubovi 

Šothovi a Samuelovi Velebírovi a za organizáciu a úpravu 

priestorov bratovi kostolníkovi Ľubošovi Antonymu.

V závere by som rád spomenul slová brata farára Jána 

Mišáka: „...každý z nás niečo dostal, niečo musí zveľadiť 

a niečo musí odovzdať... niečo musí odovzdať..."   Verím, že toto 

popoludnie sa nieslo v znamení slov 118. žalmu: „Toto je deň, 

ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“  Verím, 

že každý si zo sebou odniesol kus požehnania. Tí utrápení kus 

odpočinutia, tí neveselí kus radosti a že celé toto dielo bolo 

vďakou Tomu, ktorému hovoríme kratúčko - Boh!

Marián Šima ml.
...Priateľstvo. Báseň. Bytie.
Tri dary. Či splatiť sa dáko dajú?
Priateľstvo, keď v skúškach rastie
Básne, keď chuť k Bytiu odovzdajú!
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Keď Požehnaný požehnal Martin Luther a hudbaMartin Luther a hudba

(zdroj: Svetlo, Tranoscius, 1971)

Mnohokrát som vďačil Pane,
za dary od Teba dané.
U mňa je to ten dar slova,
kde modlitbu možno schovať. Hoc v ústach mi jazyk mlčí

báseň povie čo mám v srdci.
Báseň tá je celkom presná,
vyjadrí čo iní v piesňach.Pieseň skrýva iné čaro,

veď i tá je Tvojím darom.
Pieseň, Pane, vedia oni,
keď z klávesov znejú tóny. Keď niekedy v pote tváre

ctí Ťa akord na gitare.
Niekedy na krídlach vtákov,
chváli Ťa zvuk z huslí slákov.

Piesne, básne, maľovanie - 
sú dary čo Boh nám dáva.
Dnes sme boli svedkom toho,
keď Požehnaný požehnáva.

Marián Šima ml.
O živote hudbou, slovom, obrazom...

(29. 06. 2014)

Jak vďačiť Ti nik nekáže.
Ďalší robia to v obraze.
Tvoji sme, no iní všetci.
Niekto kúskom farby v štetci.

To, že sa môžeme venovať osobnosti reformátora Luthera aj 

z celkom špeciálnej stránky hudobnej tvorby, je prejavom 

všestrannosti významného muža Božieho. Okrem vyni-

kajúcich rozumových schopností, teologického rozhľadu ho 

Pán Boh obdaril aj hudobným sluchom a schopnosťou tvorby 

tak v oblasti písania textov piesní aj melódií.

Luther nebol iba otcom reformácie. Spôsobom ohodnotenia 

hudby, hudobnej tvorby a jej miesta v živote človeka sa zaslúžil 

aj o položenie základného kameňa európskej hudobnej kultúry. 

Aj jeho pričinením z Nemecka pochádza tak veľa významných 

hudobných skladateľov. Vysokým hodnotením hudby vytvoril 

pre ňu priaznivé prostredie (v protiklade napríklad s kal-

vínskym Švajčiarskom).

Luther ako väčšina jeho súčasníkov bol od mladosti v hudbe 

cvičený. Zvlášť v hre na lutne. Okrem toho mal pekný tenorový 

hlas. Prvé muzikantské kroky robil v Eisenachu, kde študoval 

ako 14 ročný. V meste bolo zvykom, že skupiny študentov si 

privyrábali spievaním v domoch zámožnejších občanov počas 

sviatkov. Luther sa rád pridal k týmto spevákom. V hre na lutne 

a speve dosiahol takú úroveň, že ho súčasníci považovali za 

veľmi dobre školeného v tejto oblasti.

Niektorí starší kresťanskí autori a podobne švajčiarski 

reformátori boli voči hudbe zdržanliví. Svätý Augustín sa 

obával, že ak pri počúvaní hudby prežíva radosť, veselú náladu, 

že je to pokušenie k hriešnosti. Luther zmýšľal celkom inak. On 

vnímal ako veľmi dobrú a pozitívnu skúsenosť, že pri hudbe sa 

dávajú do pohybu naše pocity. Vedel, že práve hudbou 

dokážeme vyjadriť smútok, povzbudiť svoju radosť, alebo sa 

v pokore skláňať pred Bohom. Táto práca s pocitmi pre Luthera 

nepatrila iba do svetskej hudby. Očakával to aj od hudby 

duchovnej. Na adresu jedného skladateľa napísal, že jeho 

skladba je síce dokonalá pokiaľ ide o formálne usporiadanie 

tónov, ale že jej chýba vnútorné teplo.

A vôbec, v Lutherovej dobe zďaleka nebolo tak ďaleko od 

duchovnej k svetskej hudbe, ako je tomu dnes. Tak isto neboli 

veľké rozdiely medzi amatérskymi a profesionálnymi 

hudobníkmi. V Lutherovej dobe bola dôležitejšia tradícia 

muzicírovania, jeho familiárnosť. V hudbe jeho doby mala 

veľký význam melódia.

Hneď od začiatku hrala hudba významnú úlohu v šírení 

reformácie. Luther podporoval ľudí, aby zavádzali hudbu do 

svojich služieb Božích. Samozrejme hudba bola na omši aj 

pred reformáciou. Ale v tom čase bola viac určená speváckym 

zborom, mníchom, kým ostatní veriaci v kostole len počúvali. 

Naproti tomu Luther chcel, aby piesne spievali všetci, aby sa 

v nich mohli zapájať do vzťahu s Pánom Bohom, vyjadrovať 

svoje postoje, pocity. Cez hudbu mali všetci ľudia znovu získať 

osobný prístup k Pánu Bohu, tak isto, ako im ho otváral pri 

prisluhovaní večere Pánovej pod obojakým spôsobom.  

Pri tvorbe piesní sa Luther nechal inšpirovať troma prúdmi: 

starými latinskými piesňami (gregoriánske chorály) 179 - 

Prosme vrúcne, Ducha Svätého); stredovekými piesňami, 

baladami; súvekými modernými germánskymi piesňami jeho 

doby. Tento fakt niekedy najviac dráždi poslucháčov. Je však 

pravdou, že ako súveké ľudové môžeme chápať aj niektoré 

piesne náboženského charakteru – piesne, ktoré sa spievali na 

púťach. Na druhej strane, bádatelia hovoria, že Luther vedel 

použiť aj sekulárne melódie, ktoré sa napríklad používali pô-
pokračovanie na ďalšej strane   ^̂
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vodne ako piesne o láske k žene, alebo ako piesne prinášajúce 

nejaké politické posolstvá.

Pre Luthera bolo dôležité nielen to, aby slová pasovali do 

melódie pokiaľ ide o počet slabík v jednej vete. Tak isto dbal na 

to, aby nálada melódie súladila s obsahom textu. Aby ho 

podporovala. (Ako typický príklad môže slúžiť pieseň 

Z hlbokosti volám k Tebe so svojou veľmi zádumčivou, vážnou 

melódiou alebo ako protiklad radosťou prežiarená veľmi 

pozitívna nálada piesne Anjeli z nebies výsosti ). 

Pokiaľ ide o obsahovú stránku piesní, Luther v mnohých 

svojich textoch písal na základe biblických príbehov, ale 

nedržal sa iba tejto formy. Často písal texty, ktoré vyjadrovali 

vieroučnú poučku, doktrínu. V piesni Luther doktríny 

vysvetľoval ľudovým jazykom. 

Luther odporúčal zachovať celú spievanú liturgiu, v čom sa 

rozišiel s Kalvínom a Zwinglim. Citová zložka liturgie bola 

dôvodom pre jej prevzatie a naplnenie evanjelickým obsahom. 

Kalvín prijímal hudbu na službách Božích, ale nie v liturgii. 

Obával sa, že harmonické predstavenie hudby odvádza 

pozornosť človeka od obsahu. Zwingli išiel ešte ďalej. Tvrdil, 

že duchovnú hudbu nie je možné hrať na žiadnom nástroji, lebo 

hudobný nástroj je materiálnej podstaty. Mala sa len spievať. 

Preto nechcel na službách Božích ani organ.

Luther si však všimol, že najdlhšia kniha Biblie sú žalmy. 

Tak veľa miesta dostali v Písme svätom. Pritom tvrdil, že hudba 

nikdy nesmie ovládnuť slová, ale naopak, hudba má slúžiť 

slovám, má im byť podriadená, aby podčiarkla ich význam.

Na otázku, či hudba sama osebe, aj bez textu môže mať 

nejaké posolstvo, musíme povedať, že iste ho má, aj keď nie 

v  dokonalej podobe. Napríklad: žiadna nevesta nekráča 

k oltáru na tóny Béthovenovej osudovej symfónie. Svadba si 

vyžaduje svadobný pochod. Ani vojaci pri pochode 

nepoužívajú valčík ani  polku, ale pochodovú pieseň.

Ak by sme chceli u Luthera nájsť podporu pre zavedenie 

bubnov alebo elektrických gitár na služby Božie, nenašli by 

sme. Nenašli by sme ani výhrady proti nim. Jednoducho 

Lutherovi záležalo skôr na tom, načo a ako boli nástroje 

a hudba použité. Hudba v kostole nemala byť koncertom, ale 

mala byť niečím, na čom sa zbor podieľal. Preto mala byť 

spievateľná, použiteľná. 

Pozrime sa teraz trochu bližšie na niektoré Lutherove piesne 

prevzaté do Ev. spevníka:  

Je ich spolu 14. Keď sa pozrieme bližšie na to, v ktorých 

tematických kapitolách v Spevníku nájdeme najviac 

Lutherových piesní, možno s prekvapením zistíme, že polovica 

z nich, (7/14) sa dotýka tém spojených s Duchom Svätým 

a Jeho prácou medzi nami v cirkvi, skrze slovo a sviatosti.

Napriek tomu, že Luther prežíval veľké osobné zápasy, 

neistotu, nebezpečenstvo smrti, nevnímal toto ako prioritnú 

tému, ktorej by venoval svoju tvorbu. Jeho zrak bol sústredený 

na Pána Ježiša. Veriť v Krista správnym spôsobom však človek 

nemôže sám. Veriť v Krista nezačne len vďaka vedomostiam. 

Vieru a správne pochopenie informácií dáva kresťanovi Pán 

Boh Duch Svätý. Preto hneď v dvoch svätodušných piesňach 

spievame: 

177/2: Bože, milostivo na nás hľaď a svoju tvár ku nám obráť, 

aby sme Krista Pána poznali, až do smrti verní zostali, 

veď vylial svoju krv za nás, On Vykupiteľ a Boh náš. 

179 /1: Jasné Svetlo, osvieť nás Tvoj lúč,

správne poznať Krista Ty nás uč

tak, aby sme stále verili v Neho, 

prišli do Jeho neba slávneho.  Zmiluj sa, Pane!

252 / 4. Ó Duchu Svätý, kiež sa roznieti pevná vôľa v nás

Krista vyznávať verne do konca svojho života; 

že dáš to, veríme, aj viac, než prosíme.

Jednota Boha Otca, Syna a Ducha Svätého je pre Luthera 

samozrejmosťou, ktorá sa prejavuje v jeho piesňach. Ak prosí 

o poznanie Ježiša, tak vie, že je to podľa Otcovej vôle, vie, že 

správne poznanie Krista pochádza od Ducha Svätého na mne 

a vo mne pracujúceho.

Za zmienku stojí všimnúť si, že v Lutherových piesňach sa 

ako ďalšia dominujúca téma objavuje cirkev. Luther skutočne 

nemal záujem vytvoriť svojim učením nový filozofický smer, 

ani sektu. Lutherovi od začiatku išlo o nápravu celej cirkvi. Pre 

Luthera je cirkev telo Kristovo, spoločenstvo VŠETKÝCH 

v Krista veriacich. V pravom slova zmysle mal na mysli cirkev 

katolícku, v preklade to znamená všeobecnú. Celú svoju 

reformačnú prácu zameriaval na to, aby sa celá cirkev 

obnovila, opätovne obrátila k Písmu a ku Kristovi. Lutherova 

cirkev totiž stojí práve na týchto pilieroch na Kristovi a Jeho 

slove: 

253/ 1. Otče náš, milý Pane, daj nám Ducha Svätého,

Teba vrúcne žiadame pre Krista, Syna Tvojho,

nech učí pravdu poznať zo zákona Božieho,

chrániť sa a varovať učenia falošného.

2. Kriste, ktorý si verným zoslal Ducha Svätého

pred vekmi vyvoleným od Otca nebeského,

zošli nám v tejto chvíli Toho Radcu verného,

aby sme pochopili pravdu slova svätého.       

258 / 1. Ach Bože, zhliadni z výsosti a zmiluj sa nad nami,

je málo pravej vernosti, klesáme v mnohom aj my,

veď Tvojich slov si nevážia, dľa viery žiť sa nesnažia

tak mnohí medzi nami.

2. Náuk sa držia falošných a úsudku vlastného,

niet veriacich, prave zbožných, kde niet slova Božieho,

vymýšľa si každý iné, tým cirkev sa triešti, hynie,

len zvonku peknou zdá sa.

Alebo celkom typicky v hymne: 

263 / 4.  Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha;

s nami je každého času Pán s darmi svojho Ducha

V jednote tohto spoločenstva je sila. Je to jednota vnútorná, 

založená na viere v jedného spoločného Pána podľa jedného 

zdroja učenia evanjelia. Jeho piesne však v sebe nesú aj 

známky veľkého zápasu, ktorým prechádzal nielen on, ale 

spolu s ním celá cirkev evanjelia, teda evanjelická. Typickým 

príkladom je pieseň 266 napísaná na základe 124. žalmu. 

Luther vztiahol skúsenosti sužovaného ľudu Izraelského na 

ľud novej zmluvy, na ľud reformácie. Za zmienku stojí 

očividne radostný tretí verš. Napriek tomu, že až do Lutherovej 

smrti to evanjelická cirkev vôbec nemala v zápase s katolíckym 

cisárom vyhraté, Luther v pevnej dôvere neváha pieseň končiť 

istotou konečného víťazstva. Vysvetlenie podáva v ďalšej 

podobne ladenej piesni, v našej ev. hymne. Nech by sa totiž ne-

V Lutherových piesňach spieva Kristova cirkev,  celý zbor.
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priateľom evanjelia podarilo hoci aj všetkých evanjelikov 

doslova vyhubiť, v skutočnosti nad takto veriacimi zvíťaziť už 

nemôžu. Ak sme verní evanjeliu, tak už sme slobodní. Sloboda 

evanjelia nie je slobodou tela, ale slobodou ducha. V hymne 

Hrad prepevný Luther spieva: 

Môžu zničiť všetko rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, 
náš poklad nie je v tom, nebesá nám zostanú.

K takejto vnútornej slobode človeka nasledovníka evanjelia 

nás vedú Lutherove a luteránske piesne. Táto sloboda je 

založená na tom, že každý z nás je vo viere napojený priamo na 

Pána Ježiša Krista. On sa nám dáva spoznať vo svojom slove, 

On sám sa k nám skláňa vo svojej sviatosti, On sa nám dáva 

poznať ako Ten, kto sa obetoval na naše spasenie, On sám nás aj 

v momente smrti vezme za ruku a bude sprevádzať do 

nebeského kráľovstva. Ak teda niekomu viac záleží na 

svetských hodnotách a hodnostiach, nech si ich má. Ak my 

máme v srdci Krista, nech si ľudia tohto sveta majú tento svet, 

nám však zostanú nebesá.

Na záver si dovolím zopakovať „Pravidlo užitočného 

života“, ako ho máme zaznamenané z pozostalosti nášho 

Bardejovského reformátora Leonarda Stöckela, kde sa výzva 

k spevu objavuje hneď na prvom mieste:  

Často treba spievať,
zachovať si priamy a veselý výzor,

nedať poznať na sebe utrpenú krivdu,

byť spokojným so svojím prítomným šťastím,

nezávidieť, nesťažovať si, nebyť lakomým,

nezmenšovať chválu iných,

byť slobodný duchom i svedomím,

to prospieva zdraviu ako aj štúdiu.

Ján Velebír, Biblická hodina rok 2012

(Piesne sú citované z Evanjelického spevníka, Stöckelov 

výrok z knihy A. Hajduka L. Stöckel, život a dielo)

Reformačná

Už takmer pred 600 rokmi
niekto videl, že v cirkvi
sa deje čosi. 

Že nežije cirkev podľa
pravdy Božej. Tak začal
za ňu prosiť. 

Nedoprosil sa však,
toho čo je správne,
že to čo sa píše v Písme,
treba brať za hlavné. 

Vedel však, že o sto rokov
príde niekto iný.
Niekto kto svojou pevnou vierou,
zbaví cirkev viny. 

A veru prišiel človek mladý,
čo pevne Bohu veril.
Čo v silnej búrke, život svoj
do rúk Božích zveril.

A tak Martin ako mladý kňaz,
vo viere odhodlaný,
pochopil, že život v cirkvi 
je tak nečistý a planý. 

Začal teda boj, boj čo 
takmer zbytočný byť zdá sa.
Postavil sa pápežovi, 
a začal pravdu hlásať. 

Otvoriť chcel zaslepeným,
veľkú „svetla“ bránu.
Pribil teda 95 téz
na dvere chrámu.

Spálil bulu pápežskú,
vydanú proti nemu.
Nezľakol sa vyhrážok,
nepoddal učeniu zlému. 

Neodvolal svoje tézy,
ani za hrozbu straty života.
Cennejšia mu bola,
učenia i pravej viery čistota. 

Prešlo ešte rokov pár,
kým pravda zvíťazila. 
no odhodlaním, vierou,
i silou sa cirkev napravila.

Marián Šima ml. (30. 10. 2011)

2014
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Aj tak by sa dalo pomenovať každodenné úsilie pri prípra-

vách, zabezpečovaní, organizovaní a kontrole prác pri 

zveľaďovaní majetku cirkevného zboru. Práce, ktorých 

výsledok nie je materiálne viditeľný, ale v rozhodujúcej miere 

určuje kvalitu, obsah, vybavenie, zabezpečenie a realizáciu 

toho, čo mnohokrát len mimovoľne registrujeme pri von-

kajšom pohľade na budované alebo opravované objekty. 

Zachovanie a zveľadenie hodnôt, obnova priestorov a ich 

lepšie a efektívnejšie využitie, či výstavba nového objektu sú 

veľmi dôležité počiny, ktorým v tejto dobe venujeme mnoho 

času, energie aj finančných prostriedkov. Nie sú to však veci 

márne, ale to, čo nám do budúcnosti umožní robiť práce 

v našom CZ lepšie, plnohodnotnejšie, pre radosť a potešenie 

každého z nás a predovšetkým na oslavu Božiu pri našom 

osobnom duchovnom rozvoji a budovaní spoločenstva bratov 

a sestier v Kristu.

Zborový dom ECAV – pred dokončením

Novobudovaný Zborový dom ECAV je historickou príle-

žitosťou pre nás a náš ďalší rozvoj v snahe o vyriešenie 

dlhoročných priestorových problémov. Jeho umiestnenie sme 

si lepšie ani nedokázali predstaviť a po stáročia obmedzovaní, 

premiestňovaní, či oberaní o majetok cirkvi konečne nachádza-

me spoločné miesto pri kostole a Auditóriu. Nie je to bez 

Božieho požehnania a Jeho plánu s nami. Takáto príležitosť, 

zložité súvislosti a postupné prekonávanie všetkých dote-

rajších prekážok a komplikácii súvisiacich s realizáciou 

objektu je dôkazom veľkej Božej lásky a záujmu o nás a našu 

budúcnosť.

Tešíme sa, že aj napriek vážnym ekonomickým problémom 

zhotoviteľa stavby spôsobenými druhotnou platobnou ne-

schopnosťou, práce na stavbe pokračujú slušným tempom. 

Sme v štádiu realizácie povrchových úprav – dokončujú sa  

obklady a dlažby, maľujú interiéry a montáže technologických 

zariadení – montáž plynovej prípojky a kotolne, kozubov 

a elektrického vybavenia stavby. Doriešili sme výber za-

riaďovacích predmetov (WC, umývadlá, vane, bidety, vodo-

vodné batérie),  dverí, podlahových krytín, bezpečnostného 

a prístupového systému budovy a pracujeme na zabezpečení 

kuchynských liniek. Nedokončených prác je ešte veľa 

a posledný dohodnutý termín ukončenia stavby – 31.10.2014 je 

podľa stavu prác nepravdepodobný. V každom prípade 

súbežne prebiehajú prípravy ku kolaudácii, ktorá by mala 

začať v mesiaci november 2014. Na tomto mieste je treba 

vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s investorom stavby – spolo-

čnosťou Xawax, s.r.o., ktorá má záujem na čo najskoršom 

dokončení stavby.

Podľa uznesení konventu nášho CZ budeme v budove 

investične riešiť bezpečnostný a prístupový systém v celkovej 

hodnote 7 953,90 € a vybavenie farského úradu nábytkom. Na 

tieto účely zbierame účelové milodary a stav viazaných 

prostriedkov k septembrovému zasadnutiu presbyterstva bol 

4 551,- €.

Auditórium – výstavba statických konštrukcií

Opravy Auditória po minuloročných intenzívnych brigád-

nických prácach v celkovej hodnote cca 55 000,- € postupne 

prerástli do jeho celkovej generálnej obnovy vyvolanej 

odkrytím jednotlivých staticky neúnosných konštrukcii. Na 

podklade týchto skutočnosti bola kompletne prepracovaná 

projektová dokumentácia stavby a vytvorené nové dispozičné 

riešenie prízemia a statických časti stavby. Následne bolo 

pripravené a z poverenia presbyterstva stavebným výborom 

vykonané výberové konanie na realizáciu statických časti 

stavby – základy, nosné steny a piliere, železobetónová platňa, 

schodisko a rekonštrukcia stropu nad modlitebňou. Zmluva 

o dielo na realizáciu stavebných prác bola uzatvorená so 

spoločnosťou Format PM, s.r.o. Na stavbe sa mali vykonať 

práce v objeme 44 246,42 €, ktoré boli po zmene technického 

riešenia rekonštrukcie stropu nad modlitebňou schválenej 

presbyterstvom upravené na celkový objem 49 074,76 €. Dňa 

26.09.2014 bolo zhotoviteľovi stavby odovzdané stavenisko 

a práce by mali byť ukončené 15.12.2014. Do uzávierky 

časopisu boli na stavbe zabetónované základové konštrukcie.

Okrem týchto prác boli v spolupráci so spoločnosťou 

Svidgas, s.r.o. vybudované prípojky k objektu – plynová, 

vodovodná a kanalizačná a zároveň zrealizovaná ležatá 

kanalizácia vo vnútri stavby. Túto investíciu riešime zápočtom 

voči prenájmu záhrady na stavenisko pri novej fare.

Stav viazaných prostriedkov z účelových milodarov 

a zbierky na opravu Auditória bol k septembrovému zasadnutiu 

presbyterstva 36 047,- €. Od Mesta Bardejov sme v októbri 

získali dotáciu na tento účel vo výške 5 000,- €.

Auditórium je po kostoloch a budúcom zborovom dome 

treťou najvýznamnejšou budovou CZ. Zámery na jeho 

efektívne využitie a hospodárnu prevádzku dostávajú v tomto 

štádiu jasné kontúry. Našou úlohou dneška je aby sme sa všetci 

spoločne  pričinili o naplnenie týchto cieľov.

Grűndlovský dom – začiatok obnovy – oprava strechy

Dlhodobé ciele pri starostlivosti o túto národnú kultúrnu 

pamiatku a zámere zriadiť v horizonte roku 2017 a ďalej v jeho 

priestoroch Múzeum L. Stöckela začali v roku 2010. V tomto 

roku sa nám podarilo získať dotáciu od Ministerstva kultúry SR 

vo výške 15 000,- € na 1.etapu opravy strechy. Po výberovom 

konaní, ktoré z poverenia presbyterstva vykonal stavebný 

výbor bola uzatvorená zmluva o dielo so spoločnosťou ROD-

HAR, s.r.o., Hervartov na celkový objem prác vo výške 

17 500,20 €. Dňa 03.10.2014 bolo zhotoviteľovi odovzdané 

stavenisko a práce by mali byť ukončené do 15.12.2014.

Bratia a sestry v Pánu, vyzývame Vás aj touto cestou 

k účasti a podpore na tvorbe lepších podmienok pre prácu 

v našom cirkevnom zbore, k zodpovednosti za seba, za 

rodinu, za spoločenstvo cirkevného zboru a jeho bu-

dúcnosť.

Ing. Jaroslav Foľta – dozorca CZ

NAŠA SNAHA NEUTÍCHA ...NAŠA SNAHA NEUTÍCHA ...
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Predstavujeme Vám...
Brata Jakuba SchaderaBrata Jakuba Schadera

pracovníka s mládežou

1.) Skús nám na úvod niečo o sebe 

povedať a tak sa našim  čitate-

ľom predstaviť.

Volám sa Jakub Schader a po-

chádzam z Bardejova. Toho roku 

som ukončil vysokoškolské 

štúdium na Fakulte športu Peda-

gogickej univerzity v Prešove. 

Mám 24 rokov. Okrem školy som 

veľa času prežil na stretnutiach

2.) Priblíž prosím našim čitateľom, v čom spočíva tvoja služba 

v našom cirkevnom zbore?

Služba v zbore?
Najprv som veľa prijímal, ale prišiel čas, keď aspoň niečo 

z toho čo bolo dané mne, som mohol vrátiť a odovzdať 

iným. Ako študent som slúžil pri organizovaní a za-

bezpečovaní detských a mládežnícko – dorastových 

táborov, pri vedení mládežníckych stretnutí a klubov. 

V tomto roku som spolu s ďalšími  organizoval  Prvý špor-

tový tábor.
Teraz ako mládežnícky pracovník budem zabezpečovať : 

3.) Povedz nám niečo o svojej motivácii, prečo si sa rozhodol 

pracovať práve s mladými ľuďmi?

5.) Čo pre Teba znamená viera v Pána Ježiša Krista?

Viera v Pána Ježiša Krista pre mňa jednoznačne znamená 

záchranu a slobodu. Ježiš je pre mňa oporou v každej 

situácií, priateľom, ktorý nikdy nezradí. 

6.) Máš nejaký obľúbený verš z Biblie, ktorý ťa v službe 

sprevádza?

Mám obľúbené pasáže z evanjelií a to tie, ktoré hovoria 

o Petrovej zrade a o Ježišovej veľkej láske a odpustení. Peter 

tvrdí Ježišovi, že Ho nikdy nezradí a že aj život položí zaňho 

a zanedlho Peter trikrát zrádza Ježiša a sám Ježiš je toho 

svedkom. Kto zažil zradu vie, ako zrada veľmi bolí a ako 

ťažko je odpustiť a dokonca zradcu milovať. Ježiš sa po 

vzkriesení stretáva s Petrom a z jeho úst nepadne žiadna 

výčitka. Naopak, s láskou s Petrom rozpráva a poveruje ho, 

aby pásol Jeho baránkov a ovečky. Pre mňa je táto Ježišova 

láska a odpustenie úžasné a je pre mňa veľkým príkladom. 

7.) Aké sú tvoje záujmy mimo služby v cirkevnom zbore? 

Otázky položila Zuzka Poláková
vedenie dorastu v Bardejove, v Mokroluhu, príležitostná 

výpomoc pri stretnutiach dorastu v Zlatom aj na Vyšnej 

Voli,

vedenie mládeže v Bardejove,

príprava a vedenie skupiniek zameraných na vyučovanie 

Božieho slova,

príprava a organizovanie dorastového a športového 

tábora v roku 2015

 



 

 

 

Pre prácu s mladými som sa rozhodol preto, lebo mám rád 

mladých ľudí a  vidím v nich veľký potenciál.  Vnímam ich 

ako generáciu, ktorá je plná života a energie, hľadá správny 

smer a je ochotná  učiť sa, slúžiť aj pomáhať.
Motiváciou je pre mňa  niesť mladým evanjelium a hovoriť 

im o tom, že Ježiš je skutočne reálny a ak Mu dovolíme, tak 

zasahuje do našich životov. Chcel by som, aby mladí po-

chopili, že život s Ježišom nie je žiadna nuda a trápenie, ale 

naopak môže byť radostný, spokojný a slobodný.  Že Boh 

nie je prijímačom osôb a nevyberá si podľa sympatií, ale 

pozerá do sŕdc a že Ježiš zomrel za každého jedného z nás, 

zaplatil za naše hriechy a ak tomu úprimne uveria, môžu 

s Ježišom zažiť úžasné chvíle.   

4.) V čom vidíš svoje silné stránky s ktorými prichádzaš do 

služby?

O mojich silných stránkach by skôr mohli hovoriť druhí. No 

myslím si, že nemám problém nadviazať kontakt, som po-

merne komunikatívny a viem zaujať mladých. Mám rád 

úprimnosť, čestnosť a zodpovednosť a s Božou pomocou 

chcem byť takým aj ja.

Medzi moje záujmy a záľuby patria:

Šport, hlavne bežecké aktivity a turistika

Filmy
Hudba




dorastu a mládeže, na detských, rodinných, dorastových 

a Kecy - táboroch, a tiež na Campfestoch, na konferenciách 

KPM, .... 

Sestru Zuzku PolákovúSestru Zuzku Polákovú
1.) Zuzka, na úvod ťa poprosím o krátke predstavenie, 

kto si, kde bývaš a potom o objasnenie, ako došlo 

k tomu, že si sa ocitla v cirkevnom zbore na 

absolventskej praxi?

Mám 25 rokov, bývam v Bardejove a tento kalendárny 

rok som úspešne ukončila štúdium na Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte v Bratislave. Počas leta som sa 

ďalej uchádzala o štúdium doktorandského študijného 

programu evanjelická teológia, avšak z dôvodu 

nedostatočného počtu miest mi to nebolo umožnené. 

Som preto vďačná, že sa mi prostredníctvom 

absolventskej praxe naskytla príležitosť pracovať 

v odbore, ktorý som vyštudovala a tak počas 

nasledujúceho obdobia nadobúdať nové poznatky 

a potrebné zručnosti k praktickej službe v cirkvi.     

2.) Môže čitateľom prezradiť, čo ťa priviedlo k roz-

hodnutiu študovať evanjelickú teológiu? 

Pre štúdium evanjelickej teológie som sa rozhodla 

predovšetkým na základe vnútorného povolania 

Duchom Svätým, ale zároveň ma v tomto rozhodnutí 

utvrdil i pozitívny prístup zo strany vedenia nášho 

pokračovanie na ďalšej strane   ^̂



3.) Kde vidíš svoju budúcnosť – v službe riadnej evanje-

lickej farárky alebo v nejakej inej službe?

Reálne do budúcnosti uvažujem o službe evanjelickej 

farárky, ale stále ma veľmi láka aj akademická pôda, 

preto by som sa najskôr chcela znova uchádzať o do-

ktorandské štúdium na katedre cirkevných dejín.   

4.) V cirkevnom zbore si sa zapojila už od leta do viacerých 

aktivít. Pripomeň čitateľom, čo všetko patrilo 

a patrí do oblasti tvojej služby. Ktoré z prvých skúse-

ností v práci ti priniesli najväčšie prekvapenie alebo 

boli pre teba zvlášť oslovujúce?

cirkevného zboru a podpora zo strany starej mamy. 

Štúdium na fakulte mi v mnohom pomohlo rozširovať 

obzory, prehlbovať poznatky o našom Pánovi a Spasi-

teľovi a tak napredovať v duchovnom raste.  
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V rámci absolventskej praxe sa v našom cirkevnom zbo-
re venujem redakčnej práci pri príprave Bardejovského

Prameňa, pomoci pri vyu-

čovaní katechumenov, kon-

firmandov, ako i stretnutiach 

detskej besiedky v Bardejove. 

Okrem toho vyučujem na 

základnej škole hodinu eva-

njelického náboženstva a pra-

cujem aj na krátkom prehľade 

histórie nášho cirkevného 

zboru... Každá jedna práca 

v našom cirkevnom zbore,  

Otázky položil Ján Velebír

od tej najmenšej,  mi každý jeden deň prináša množstvo 

nových, podnetných skúseností. Zvlášť oslovujúce sú 

pre mňa momentálne najmä stretnutia detskej besiedky. 

Zároveň je však táto služba pre mňa aj veľkou výzvou, 

keďže v práci s touto vekovou skupinou detí mám zatiaľ 

najmenej skúseností.

Budem Ťa vyvyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dobrorečiť Tvojmu menu!

Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno!

Žalm 145,1-2

9. septembra 2014 sme sa v bardejovskom kostole lúčili s milou sestrou Annou Líškovou, vdovou po dlhoročnom seniorovi 

Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Kolomanovi Líškovi. Sestra Líšková dožívala v Bardejove, svojom rodnom kraji, v tichosti 

a ústraní požehnané roky svojho života. Narodila sa v blízkom Richvalde. Od detstva však už žila s rodičmi v Bardejove. Ako 

učiteľka materskej školy sa vo Vranove nad Topľou zoznámila so svojím budúcim manželom, v tom čase vranovským farárom 

K. Líškom. Po uzavretí manželstva sa mu stala celoživotnou oporou v jeho cirkevnej službe. Vo vzájomnej úcte a láske prežili 

život až do dôchodkového veku, ktorý prišli spoločne prežívať do Bardejova. V roku 2002 však brat senior odišiel k Pánovi na 

večnosť a jeho manželke nastal čas vdovského života. V tomto čase ju navštevovali sestry z nášho cirkevného zboru, s ktorými 

si našla duchovné i ľudské porozumenie. Čas sestry Líškovej sa naplnil v nedeľu 7.9. 2014, keď vo veku 88 rokov života 

odovzdala ducha Pánovi. Rozlúčku so sestrou Líškovou vykonala sestra farárka A. Velebírová za účasti domáceho zborového 

farára a brata farára S. Gallu z Vranova n/T. So svojou farárkou sa prišiel rozlúčiť aj zástup verných a vďačných cirkevníkov 

z Vranova. Telo sestry Líškovej bolo na pozemský odpočinok uložené do hrobu k jej manželovi na Evanjelickom cintoríne. 

Pripomeňme si jej tichý a nenápadný život služby chvíľou spomienky pri hrobe aj počas nastávajúcich blížiacich sa 

spomienkových dní Pamiatky zosnulých.
Ján Velebír 

Rozlúčka so sestrou A. LíškovouRozlúčka so sestrou A. Líškovou

Pán Ježiš hovorí:
Správne, dobrý a verný sluha,

nad málom si bol verný,
nad mnohým ťa ustanovím;
vojdi v radosť svojho pána!

Mt 25,21
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Okienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku BardejovOkienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
Jún 2014  – September 2014

Na vydanie Bardejovského Prameňa prispeli

Jún 2014  – September 2014
1,–€     Bardejov – r. Klimeková, r. Kmecová

2,–€     Bardejov – Bohu známa sestra, s. Gažiová, s. Mihoková, br. Goč-Benka

3,–€     Bardejov – s. Kohutová, r. Kolesárová, r. Potanovičová

4,–€     Bardejov – r. Klimeková, r. Klimeková
5,–€     Bardejov – 3x Bohu známa sestra, s. Bilišňanská, s. Pituchová, s. Virgalová, r. Adamuščinová, 
            r. Birošová, r. Bukovinská, r. Hankovská, r. Javoríková, r. Nicáková, r. Tipulová; Kobyly – r. Polčová; 
            Mokroluh – s. Dzúriková, r. Krukárová; Rokytov – s. Nováková; Vyšná Voľa – r. Vantová
7,–€     Bardejov – s. Zašiurová
8,–€     Bardejov – r. Adamuvová

10,–€     Bardejov – s. Klimeková, manželia Ľabdíkoví, r. Cmarová, r. Hankovská, r. Hnátová, r. Kotuľová,               
              r. Líšková, r. Marinková, r. Martičková; Bartošovce – r. Šľachtičová; Lukavica – s. Martičková, 
              manželia Germanoví-Sobekoví, manželia Vantoví, r. Martičková
12,–€     Bardejov – br. Kunst
13,–€     Lukavica – manželia Rizneroví
15,–€     Bardejov – r. Adamuščinová
20,–€     Bardejov – s. Porubská, r. Hlavinková; Lukavica – r. Voľanská
Spolu: 382.00,–€

Pokrstení
Eva Červáková, Bardejov

Felix Meyer, Nemecko

Eliška Nespešná, Mokroluh

Ján Evin, Bardejov

Alica Kostárová, Rokytov

Marko Evin,Bardejov – Mihaľov

Patrícia Banásová, Lukavica

Natália Vašková, Šiba

Eduard Hamara, Bardejov

Sára Storinská, Bardejov

Simona Minaříková, Čáslav, ČR

Oliver Blaňár, Bardejov

Tamara Porubská, Bardejov

Matúš Kubis, Mokroluh

Tatiana Pribitná, Vyšná Voľa

Tadeáš Sobek, Bardejov – Mihaľov

Leonard Novotný, Kľušovská zábava

Barbora Balážová, Bardejov – Mihaľov

Ján Banas, Rokytov

Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.

Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom.

Matúš 18,3-4

Sobášení
Tomáš Rizner a Lenka Pipasová

Ján Velebír a Emília Pangrácová

Róbert Bernat a Miroslava Germanová

Oldřich Minařík a Janka rod. Gažiová

Martin German-Sobek a Mária Riznárová

Ľubomír Ľabdík a Ivana Voľanská

Nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.

1 list Petra 4,8

Gabriela Šimonová, rod. Hrivniaková, 66 r., Bardejov

Mária Adamuščinová, rod. Gibeľová, 102 r., Bardejov – Mihaľov

Mária Cmarová, rod. Radvanská, 78 r., Bardejov

Pochovaní
Juraj Voľanský, 74 r., Lukavica

Anna Líšková, rod. Rybárová, 88 r., Bardejov

Jozef Kunst, 87 r., Bardejov

Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz v Pánu umierajú!

Zjavenie Jána 14,13
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POZVÁNKYPOZVÁNKY

19. októbra 2014 Vás dcérocirkev Vyšná a Nižná Voľa pozýva na slávnostné služby Božie pri 

príležitosti 25. výročia posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom má byť dôstojný brat 

Slavomír Sabol, biskup VD. Súčasťou slávnosti bude posvätenie obnoveného oltára a krstiteľnice. Po 

službách Božích bude v areáli kostola zasadený strom reformácie. 

Mamičky s miminkami (Ma-mi) pozývame na stretnutia klubu, ktorý sa koná v priestoroch modlitebne 

na Vinbragu. Z organizačných dôvodov sa stretnutia presunuli zo stredy na utorok. Príjemné priestory 

vedľa modlitebne poskytujú mamičkám aj deťom dobré prostredie na osobné stretnutia, výmenu 

skúseností, zdieľanie zážitkov z výchovy i duchovné rozhovory. Stretnutia začínajú o 9:00 a trvajú 

približne dve až tri hodiny.

V krátkom čase sa v kostolných oznamoch objaví pozvánka na pečenie vianočných oplátok. Pozývame 

nielen tých, ktorí sa pečenia zúčastnili dosiaľ, ale aj nových služobníkov, pomocníkov. Potrebné sú 

zručné pekárky, opatrné strihačky, precízne baličky, ochotné distributérky. Rovnako to platí aj pre 

bratov, ktorých sa dosiaľ tejto aktivity zúčastnilo celkom dosť tak z radov dospelých, ako aj mládeže.

Dorastenci a mládež v Bardejove sa pod vedením vedúceho Jakuba Schadera rozhodli premeniť 

naučené duchovné pravdy na reálnu pomoc ľuďom v cirkevnom zbore. Do radov služobníkov sa na 

stretnutí dorastu zapísalo niekoľko desiatok ochotných mladých bratov a sestier. Poslúžiť môžu 

všetkým, ktorí sa prihlásia a príjmu ich pomoc napríklad pri jesennom uprataní dvora, domácnosti, pri 

drobných prácach podľa Vašej potreby (roztĺkanie orechov, príprava dreva, prášenie kobercov či iné 

pre mladých zvládnuteľné práce). Záujem o službu 24. 10. hláste u brata Jakuba Schadera alebo 

v kostole v Bardejove u služby presbyterov. Táto služba si bude vyžadovať dávku porozumenia 

a prijatia, ale môže byť aj jedným z dôležitých mostov medzi generáciami a peknou skúsenosťou. 

Pokúsme sa ju takto pochopiť a prežiť.

Jubileum kostola vo Vyšnej Voli

Ma-mi klub v zmenenom termíne

Vianočné oplátky

Pomoc v domácnosti
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