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úvo dní k

Milí čitatelia ZAčítaj sa, bratia a sestry, priatelia. 
S vianočným obdobím je spojených mnoho zvykov a rituálov. Každá 

krajina, kraj, aj rodina majú svoje špeciálne vianočné jedlá, piesne, tradície. 
Sú veci, ktoré k vianočným sviatkom v našej kultúre neodmysliteľne patria 
a my si bez nich sviatky nedokážeme ani len predstaviť. Každému sa pri 
tom vynorí niečo iné. Tak sa nám všade okolo, dávno pred Vianocami, 
natískajú rôzne ponuky a produkty, ktoré by na Vianoce nemali chýbať, 
lebo sú typicky vianočné. Sme zahltení reklamami na vianočné darčeky, 
jedlá, výzdobu... . Ponuka televíznych programov je zúžená a vo veľkej 
miere idú v televízii mnohé filmy a rozprávky s vianočnou tematikou. 
Radi si ich pozrieme, aj keď ich už poznáme od slova do slova, alebo ich 
používame ako kulisu pri domácich prácach. 

Spomínam si na svoje detstvo a na všetko, čo bolo so sviatkami spojené. 
V tejto chvíli sa mi vynorí deň pred Štedrým dňom. Je večer, sme spolu 
celá rodina. Pečieme, ozdobujeme vianočný stromček, dokončujeme 
výzdobu a zlaďujeme detaily. Máme zapnutú starú, ošúchanú videokazetu 
s Popoluškou, či pustené vianočné piesne na dotvorenie atmosféry. No 
to najdôležitejšie nás čaká až na ďalší večer. Spoločenstvo v kostole na 
štedro-večerných službách Božích, s detským programom, Tichou nocou 
a s tým najdôležitejším - zvesťou Slova Božieho o vyplnení Božieho 
sľubu lásky k ľuďom v podobe narodenia Božieho Syna, Betlehemského 
dieťaťa. To je to najpodstatnejšie na Vianociach. Bez Pána Ježiša by totiž 
žiadne sviatky neboli. 

Preto sa v tejto chvíli pozrime do Knihy kníh - Biblie a priblížme si 
ten pravý, jedinečný vianočný príbeh. Evanjelista Lukáš ho opisuje v 2. 
kapitole svojho evanjelia takto: “26Potom v šiestom mesiaci poslal Boh 
anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta 27k panne, zasnúbenej s 
mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala 
Mária. 28Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou 
obdarená, Pán s tebou! [Blahoslavená medzi ženami!] 29Ona, zarazená 
jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. 30Ale anjel jej povedal: Neboj sa, 
Mária, lebo si našla milosť u Boha. 31Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu 
meno Ježiš.32Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu 
dá trón Jeho otca Dávida. 33Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky 
a Jeho kráľovstvu nebude konca. 34A Mária povedala anjelovi: Ako sa to 
stane? Veď ja nepoznám muža!35Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi 
na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z 
teba], bude sa volať Syn Boží. 36Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali 
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neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. 37Lebo Bohu 
nič nebude nemožné. 38Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, 
staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.”

Evanjelista Matúš v 1. kapitole hovorí: “18Ježiš Kristus narodil sa takto: 
Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo 
sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.

19Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju 
tajne prepustiť. 20Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel 
Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo 
čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21Porodí syna a dáš Mu meno 
Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.22Toto všetko sa stalo, aby 
sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka:23Ajhľa, panna počne a porodí 
syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.24Keď 
sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju 
ženu, 25neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.”

A vianočný príbeh vrcholí 
rozprávaním 2. kapitoly 
Evanjelia podľa Lukáša: “1V 
tých dňoch vyšiel rozkaz 
od cisára Augusta popísať 
celý svet. 2Tento prvý popis 
bol vtedy, keď sýrskym 
vladárom bol Kyrenios. 3Išli 
preto všetci, aby sa dali 
zapísať, každý do svojho 
mesta. 4Vybral sa teda aj 
Jozef z Galiley z mesta 
Nazareta do Judska do 
mesta Dávidovho, ktoré sa 
volá Betlehem, pretože bol 
z domu a z rodu Dávidovho, 
5aby sa dal zapísať so svojou 
snúbenicou Máriou, ktorá 
bola v požehnanom stave. 
6Keď tam boli, naplnili sa 
dni, aby porodila. 7I porodila 
svojho prvorodeného syna, 
obvinula Ho plienkami a 
uložila v jasliach, lebo v 
nocľahárni pre nich nebolo 
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Spomienka  na  brat a  f arára  Jána  B eňuc ha

miesto. 8A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v 
noci stádo. 9A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich 
osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď 
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11lebo narodil 
sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12A toto 
vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať 
v jasliach. 13A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, 
ktorí chválili Boha a volali:14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle!15Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: 
Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil 
Pán. 16Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené 
v jasliach. 17Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. 
18A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. 19Ale Mária 
zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20Potom sa pastieri 
vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo 
povedané.”

Toto je ten pravý vianočný príbeh, bez ktorého by neboli Vianoce. 
Boh Teba, aj mňa tak veľmi miloval, že poslal svojho jednorodeného 
Syna, aby sa narodil do tohto nášho sveta. Boh sa stal človekom. Malým 
bezbranným dieťaťom, aby môj, aj Tvoj život zobral na seba. Pán Ježiš 
vyrástol. Mal na sebe všetky naše hriechy, choroby, bolesti, radosť, lásku, 
pokoj, šťastie…. Preto prišiel, aby za nás zomrel na Golgotskom kríži a na 
tretí deň vstal z mŕtvych. Aby zmieril Svätého Boha a hriešneho človeka. 

Milí čitatelia ZAčítaj sa, bratia a sestry, priatelia, prajem Vám nech 
pravý vianočný príbeh žije v našich srdciach a s pomocou Ducha svätého 
v nich vykoná zázrak.

Požehnané Vianoce.     
Olinka Kaňuchová

zborová farárka

Jedna zo spomienok na Vianoce v prvých rokoch nášho pôsobenia s 
manželkou Olinkou v Žiline sa viaže na čítanie vianočných pozdravov od 
brata farára Jána Beňucha. Zvykol nám pred Vianocami zatelefonovať, 
opýtať sa ako sa máme, ako sa darí cirkevnému zboru a zapriať nám 
Božie požehnanie v živote a službe. Následne sme s radosťou prečítali 
jeho pozdrav cirkevnému zboru na štedrovečerných službách Božích. 
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Tento rok to bude po 
prvýkrát, kedy už jeho po-
zdrav nezaznie. Pán živo-
ta a smrti si ho povolal z 
tejto časnosti do večnos-
ti v 1. adventnú nedeľu 
dňa 29.11.2015. Pre neho 
tak začala večná nedeľa v 
nebeskom kráľovstve so 
vzkrieseným a živým Kris-
tom. 

Rád by som v krátkosti 
nám všetkým priblížil jeho 
život, tak ako to zaznelo  v 
prečítanom životopise na 
pohrebe dňa 2.12.2015 v 
Hontianskych Moravciach.

Ján Beňuch sa narodil 
8.2.1931 v Devičí ako sirota, keď jeho otec Ján Beňuch umrel tragickou 
smrťou 8 mesiacov pred jeho narodením. Okrem starostlivej matky 
Emílie, rod. Kankovej ho vychovával starý otec Ján Kanka. Meštiansku 
školu absolvoval v Krupine , gymnázium v Šahách. Štúdium na 
bohosloveckej fakulte ukončil v roku 1954. Kaplánsku službu absolvoval v 
cirkevnom zbore Púchov a ako seniorálny kaplán Gemerského seniorátu 
v Jelšave.  V roku 1954 vstúpil do manželstva s Emíliou, rod. Luptákovou, 
s ktorou žil v šťastnom a požehnanom manželstve takmer 30 rokov. V 
manželstve im Pán Boh požehnal dvoch synov, Bohuslava a Jána. 

V novembri 1958 bol ustanovený za farára do Muránskej Dlhej Lúky, 
kde pôsobil 9 rokov, do roku 1967. Od 1.9.1967 bol zborovým farárom v 
cirkevnom zbore Hontianske Moravce, odkiaľ po 11 rokoch odchádza v 
roku 1978 do Žiliny. V Žiline prežíva ťažké chvíle, kedy po ťažkej chorobe 
ho opúšťa vo veku nedožitých 50-tych narodenín milovaná manželka 
Milka. V roku 1986 sa druhýkrát oženil so Zuzanou, rod. Búlikovou, ktorá 
ho sprevádzala v jeho živote i službe. V Žiline pôsobil do roku 1997, 
takmer 20 rokov. Už ako dôchodca sa vracia na svoje prvé pôsobisko do 
Muránskej Dlhej Lúky, kde vo funkcii farára a krátkodobo aj vo funkcii 
zastupujúceho seniora Gemerského seniorátu, pôsobil do roku 2005. Po 
ukončení kňazskej služby býval až do roku 2013 s manželkou Zuzanou v 
Banskej Bystrici. 

V roku 2013 nastali v jeho živote vážnejšie zdravotné problémy, keď 
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Jesenné  ak t iv i t y  naš ic h  škô lkarov

Jeseň v EMŠ začala tvorivými dielňami, na ktorých sa okrem detí 
zúčastnili aj rodičia a starí rodičia. „Z jesennej dekorácie, plnej pestrých 
farieb, sme spoločne vytvorili nádherné výzdoby, ktoré skrášlili nielen 
našu škôlku, kostol, ale i domov našich najmenších,“ popisujú aktivitu 
pani učiteľky. Jeseň pokračovala škôlkarským zelovocom, počas ktorého 
sme naše telíčka posilňovali celým radom potrebných vitamínov. Najviac 
nám chutili jabĺčka, hruštičky i mrkvička. 

Na konci októbra 
sme mali v škôlke vzác-
nu návštevu z ďalekej 
Tanzánie. Martin Tango, 
riaditeľ školy Lea School 
Dongobesh v Tanzánii 
nám porozprával o tom, 
ako chodia do školy deti 
v Afrike. Deťom sa veľmi 
páčila aj pieseň v swa-
hilčine, ktorú nás naučil 
náš vzácny hosť. Krátko 
nato sa škôlkari zúčast-

po viacnásobnej hospitalizácii odchádza do rodín svojich synov, ktorí sa o 
neho striedavo starali až do jeho posledných chvíľ v časnosti. Posledné 2 
týždne života, pripútaný na lôžko, prežil v stredisku Evanjelickej Diakonie 
vo Svätom Jure. Zomrel  29. novembra 2015 v popoludňajších hodinách. 
Pán Boh vypočul jeho modlitby a povolal si ho k sebe. 

V ten deň práve začínal Advent svojou 1. adventnou nedeľou. Jej 
téma bola: Pán Ježiš prichádza. A Pán prišiel.  Aj k nám prichádza. Teraz 
v narodenom betlehemskom dieťatku. Raz v moci a sláve na konci vekov 
ako sudca živých a mŕtvych

Sme vďační Pánu Bohu za požehnaný život a dlhoročné pôsobenie 
brata farára aj v našom Žilinskom cirkevnom zbore. Mnohí si ho 
dodnes pamätáte a určite spomínate na jeho službu. Je to tak správne: 
“Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, 
aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.” List Židom 13,8.

Marián Kaňuch
zborový farár
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Ako iste mnohí viete, v našom cirkevnom zbore sú pravidelne 
vyučované deti, dorast a aj mládež. Túto službu robia mnohí mladí ľudia, 
ktorí nemajú žiadne pedagogické vzdelanie. Stretávajú sa s rôznymi 
problémami, na základe ktorých zisťujú, že byť učiteľom nie je až také 
jednoduché.

Aj z tohto dôvodu sa náš 
cirkevný zbor rozhodol, že 
podporí ich službu a zaplatí 
kurz Efektívne vyučovanie 
detí, stupeň 1 pre všetkých, 
ktorí slúžia a majú záujem sa 
rozvíjať. Počas troch víkendov 
ich školili odborníci z Detskej 
misie. Čo im to dalo a ako 
školenie prebiehalo Vám už 
viac priblíži jeden z účastníkov 
– Matej Žucha.

Katka Svrčková

Ako novému členovi dorastového tímu sa mi možnosť naučiť sa niečo 
o učení detí a dorastencov zapáčila. O tejto akcii som sa dozvedel v 

Efek t ívne  v yuč ovanie  det í

nili osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré prebiehali v parku 
na Bôriku. „Naše deti prispeli do programu piesňou a krátkou básňou. 
Ukázali nám všetkým, že sú smelé, odvážne a naozaj veľmi šikovné,“ po-
pisujú hrdo pani učiteľky. 

Ani príjemný jesenný vetrík nemohol ostať bez povšimnutia. Aj preto 
pani učiteľky zorganizovali pre našich najmenších veselú šarkaniádu. 
Deti a ich šarkany lietali zo strany na stranu a v toľkom zápale si takmer 
nevšimli, že na oblohe už dávno vyšiel mesiac a bolo potrebné ísť domov. 
Bolo to skutočne výnimočné popoludnie! Poslednou aktivitou mravčekov 
a rybičiek, ako sú nazvané jednotlivé triedy v EMŠ, bola novembrová 
návšteva hasičov. „Videli sme obrovské hasičské autá, rôzne zvláštne 
nástroje, ktoré hasiči používajú pri práci a každý si vyskúšal hasenie aj 
prakticky,“ popisujú výnimočný zážitok pani učiteľky EMŠ. 

Hedwiga Tkáčová <><  
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predposledný deň uzávierky prihlášok. Trochu som sa aj obával, či tam 
budem niekoho poznať, ale nakoniec som tam nešiel zo zboru sám.

Tieto kurzy sa konali každý druhý víkend počas októbra, spolu 3- krát. 
Bola to úžasná možnosť spoznať nových ľudí, ktorí sú rovnako odhodlaní 
slúžiť Bohu ako ja. Ale bola to aj možnosť veľa sa dozvedieť ohľadom 
vyučovania a privádzania, v mojom prípade dorastencov, k Pánu Bohu. 
Bola to pre mňa z časti výzva, že či budem schopný prijať toľko nových 
informácií, ale ako je  napísané v liste Filipským 4, 13: „Všetko môžem 
v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Vedel som preto, že to zvládnem, a že 
môžem ísť do toho. Teraz, keď už je po všetkom, tak mi  tieto kurzy aj 
chýbajú, veď sme na nich mali možnosť naučiť sa niečo nové. Zaujalo 
ma, ako je veľa možností urobiť biblickú lekciu  zaujímavým spôsobom, 
spôsobom, ktorý sa dorastencom páči. Až teraz vidím, že tie hodiny 
strávené počúvaním a učením sa neboli zbytočné. Aj napriek tomu, 
že tento kurz bol určený pre pracovníkov s deťmi na besiedkach alebo 
celkovo pre pracovníkov s deťmi, nijako ma to neodradilo, lebo som 
vedel, že budem môcť použiť tieto nové informácie aj pre dorast. Vidím, 
že po tejto skúsenosti mám viac jasno, ako pripravovať program na dorast 
a ako to urobiť čo najlepšie, aby sa to dorastencom naozaj páčilo. Keďže 
som nebol jediný z dorastového tímu, ktorý sa zúčastnil týchto kurzov, 
môžeme spoločne priniesť niečo nové a zaujímavé do práce s dorastom. 
Ja osobne som si najviac odniesol z týchto kurzov, ako si správne pripraviť 
biblickú lekciu, resp. tému. Tejto aktivity som sa najviac obával, keď som 
šiel .slúžiť do dorastového tímu, ale tomu už tak nie je.  A čo ma veľmi 
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2 .  deň  zb orovej  d iakonie

  V krásne septembrové ráno sme spolu so sestrami z nášho cirkev-
ného zboru sadli do auta a vybrali sa popod Strečno do Martina. Prijali 
sme pozvanie od sestry Lenky Taškárovej, ktorá zvolala na 5. septembra 
2015 služobníkov a aktívnych nasledovníkov Pána Ježiša Krista z celého 
seniorátu na 2. deň zborovej diakonie v rámci hnutia “Služba pretvárajúca 
svet”. Ako motto zneli biblické slová: “Neodopieraj dobrodenie tomu, kto 
ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to” (Príslovia 3,27). Pán Boh išiel 
s nami, lebo cesta nám v krásnych rozhovoroch zbehla rýchlo. Vystúpili 
sme na Memorandovom námestí a po schodoch vyšli do zborovej miest-
nosti, kde nás už srdečne vítala sestra Lenka spolu s milými sestrami z 
Martinského cirkevného zboru.  Na pôde Martinského cirkevného zboru 
nás privítal aj domáci zborový farár - konsenior Turčianského seniorátu 
Milan Kubík.

  V úvode pobožnosti sa prítomní započúvali do slov básne Zlatice Orav-
covej: Ak vidíš trpieť. Poetka vyzýva k službe lásky všetkým, ktorí potre-
bujú pomoc, či je to náš brat, priateľ alebo  náš nepriateľ, či neprajník a 
pri tejto pomoci máme pamätať, že za nás zomrel Pán Ježiš.  Keď som si  
pripravovala úvodnú pobožnosť, oslovili ma slová Pána Ježiša z Jánovho 
evanjelia 15. kapitoly verše 12-17,  v ktorých nás Pán Ježiš nazýva svojimi 
priateľmi. Pri službe blížnym sa teda nemáme cítiť ako sluhovia, ale ako 
priatelia Ježiša Krista. Nie my sme sa totiž rozhodli pre službu lásky, ale do 
tejto služby nás On sám povolal a ustanovil nás, aby sme išli a prinášali 
ovocie. Nikto nás totiž nemiloval viac ako Pán Ježiš, ktorý z lásky k nám, 
k tebe aj ku mne, prišiel na tento svet. Zomrel za naše hriechy, ale aj za 
naše choroby a bolesti.     

povzbudzovalo prichádzať na tieto školenia, bola  priateľská atmosféra, 
ktorá tam vládla. Vidieť bolo aj profesionalitu našich školiteľov. Vždy 
vedeli poradiť a hlavne vedeli, ako nás niečo naučiť. To, čo som si na nich 
naozaj cenil bolo, že nás vedeli  povzbudiť. Aj vďaka nim tu bolo vidieť a 
hlavne cítiť pohodu a pokoj.

Tieto kurzy boli rozhodne dobrá voľba, nielen čo sa týka vedenia 
dorastov, ale bol to rozhodne aj čas, ktorý ma veľmi obohatil.. Som veľmi 
rád, že sa niečo takéto deje aj na Slovensku, a že som mohol byť súčasťou 
tohto kurzu.

Matej Žucha
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Spomienka  na  Súľov

V rámci pobožnosti sme spievali aj piesne z Evanjelického spevníka. 
Odbornou prednáškou nám poslúžila sestra Milina Bubeníková z cir-

kevného zboru Vrútky. Téma: “Starostlivosť o seniora s demenciou - rady 
pre rodinu a komunitné spoločenstvo” bola obohacujúca a prínosná pre 
všetkých zúčastnených. Sestra psychologička nám odborne a s veľkou 
láskou, na základe bohatých osobných skúseností, opísala situáciu a stav 
blízkeho človeka, postihnutého chorobou. Odovzdala nám mnohé cenné 
rady a usmernenia ako postupovať pri takto chorom bratovi, alebo sestre.  

Súčasťou dňa zborovej diakonie boli aj zdieľania prítomných o tom, 
ako funguje diakonická služba lásky konkrétne v jednotlivých cirkevných 
zboroch. Mohli sme tak vidieť veľkú ochotu a zanietenosť na mnohých 
miestach, keď to, čo sme prijali od Pána Boha, môžeme dávať ďalej, 
pamätajúc, že čokoľvek sme urobili nášmu blížnemu, poslúžili sme tak 
nášmu Pánovi. Nech nás teda Duch Svätý vedie v diakonickej službe vo 
všetkých cirkevných zboroch nášho seniorátu. 

Olinka Kaňuchová
zborová farárka

Rajeckí evanjelici si na spomienkových Službách Božích v nedeľu 
23.októbra pripomenuli 60-te výročie oddelenia sa fílie Rajec od cirkevného 
zboru Súľov a od pričlenenia k matkocirkevnému zboru Žilina. Týždeň 
predtým si na Službách Božích v Súľove spolu s domácimi a veriacimi 
zo Žiliny pripomenuli spoločnú históriu, zápas o udržanie vierovyznania 
i o udržanie samotných evanjelických zborov. Spoločne ďakovali Pánu 
Bohu za to, že im pomáhal, požehnával a zachoval ich . V Súľove na 
Službách Božích odznelo v rámci spomienok aj toto moje svedectvo:

Milí domáci Súľovčania a Hradňania, milí cezpoľní, hostia! 
V tomto chráme Božom sa len niekoľko týždňov pred udalosťou, ktorú 

si tu dnes pripomíname, stretli moji rodičia, mama z fílie Vrchteplá a 
otec z fílie Rajec. Pamätám si, že keď sme sem neskôr  prichádzali na 
konfirmácie, či sobáše príbuzných, vždy sme sa sem tešili, stretali tu 
rovesníkov, či ďalšiu rodinu. Aj tunajší pán farár Pecka nás vždy pekne 
privítal.

Doma moji rodičia spomínali. Najmä mama nám rozprávala o tom, 
ako chodievali peši do kostola cez Jedľovník a v Súľove sa ich domáci 
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s láskou ujímali. Rozprávala o tom, ako mládež chodievala po Službách 
Božích na skaly a mnohé iné príhody. Súľov teda patril do života mojich 
rodičov, a tým aj do môjho.

V jeseni 2010 už mama niekoľko mesiacov nežila – otec zomrel ešte 
oveľa skôr – keď som  bola pozvaná na pešiu túru do Súľova. A hoci som 
bola v zložitej situácii, pre ktorú sa mi nechcelo túlať lesmi,  pri spomienke 
na mamu a jej obľúbené miesto som šla. Tu, pred vchodom do kostola, 
ste mali lavičku, kde som si sadla oddýchnuť, spomínať, pomodliť sa, 
kým moja sprievodkyňa šla po občerstvenie.

Niekto fotografuje, aby zaznamenal miesta a udalosti, ja si píšem 
postrehy, básne. Táto je z  vašej lavičky:

V to ráno som vyšla na cestu v situácii, keď som po piatich rokoch 
opatrovania mamy bola skoro bez úspor, bez práce a bez príjmu. Bez 
nádeje, že sa to v najbližšej dobe zmení, len s vierou, že Pán o mne 
vie. Na obed som, primknutá modlitbou k Pánu Ježišovi, zrazu sedela 
s pokojným, až radostným srdcom tu pred kostolom, nechala sa hriať 
slnkom. Kým som posilnená, zbavená obáv vyšla z bránky, zazvonil mi 
mobil. Od človeka, ktorého mi nenapadlo osloviť, som dostala ponuku 
na prácu, ktorú som vôbec nečakala. Pán ma touto prácou nasmeroval 
novou cestou, do novej služby, nového prostredia, k novým ľuďom. 

A tak dnes svedčím, že Pán Boh má každého z nás vo svojich rukách, vie, 
čo potrebujeme a stará sa o nás. On nám dal život, rodičov, súrodencov, 
priateľov, partnerov, sestry a bratov vo viere, cirkevný zbor, aj samotnú 
vieru nám On dal a denne dáva. Keď sa obzriem na prežité roky a udalosti, 
vidím Jeho pomoc, ochranu, dary, vidím aj skúšky. Žasnem nad tým, ako 
to všetko do seba zapadá. Vidím tiež Jeho zhovievavosť a lásku, ktorú mi 

Lavička                                                        

Hradby brál dokola
v zákryte kostola
lavička.
Sedím. Si nablízku
slnkom ma tešíš
a hreješ na líčka.

Pútnička nesmelá
pol cesty od cieľa
len Ty ma veď.

V tichu a v pokoji
na prosby
dostávam odpoveď.

Chránená dokola
aj za bránku kostola
putujem.
Perami spievam
a srdcom šeptám:
Milujem.
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Skut k y  ap oš to lské  p ís ané   v  21 .  s toro č í  
a leb o  pr í b eh  ce s t y  do  Ind ie

V našom cirkevnom zbore na biblických hodinách v  posledných 
troch rokoch preberáme novozmluvnú knihu Skutky apoštolov. Kniha 
majstrovským spôsobom opisuje vznik kresťanskej cirkvi v Jeruzaleme 
po zoslaní Ducha Svätého. Rozvíja  jej nádherné misijné pôsobenie na 
území súčasného Izraela a okolitých krajín. Mnohokrát sme sa spoločne 
s bratmi a sestrami pýtali, či vôbec niečo také je možné aj dnes. Či 
vôbec ešte dnes môžeme také niečo zažívať, keď pozorujeme skeptickú, 
častokrát vyprahnutú a ubolenú cirkev na Slovensku a v Európe. Je to 
vôbec možné? Je.

V októbri 2015 
som mal možnosť 
zúčastniť sa misij-
nej cesty do Indie 
spolu so skupinou 
evanjelických fa-
rárov a spolupra-
covníkov v cirkvi z 
USA Cieľom pobytu 
bolo spoznať prácu 
kresťanských cirkví, 
ktoré vznikajú a pô-
sobia v Indii. Zvlášť 
sme sa zaujímali o 
evanjelické cirkvi. Strávili sme niekoľko dní najmä v Južnej Indii, potom aj 
v Hyderabade, Dili a neobišli sme ani monumentálnu stavbu Taj Mahal. 
Chcel by som sa zastaviť najmä pri Južnej Indii a konkrétne v štáte Tamil 
Nadu, kde sme boli chvíľu súčasťou života tamojších kresťanov.

mnohorako prejavil a ktorou menil a mení aj moje srdce.
V Matúšovom evanjeliu sú slová, ktoré hovorí Pán Ježiš učeníkom, 

ale aj  každému, kto si práve zúfa alebo je prestrašený, v obavách, či v 
beznádejnej situácii:

„Vzmužte sa, JA SOM, nebojte sa!“
Toto Božie Slovo nech vás  sprevádza vaším životom.

Milada Golierová
kurátorka filiálneho zboru ECAV v Rajci
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Ako vyzerá a žije kresťanská cirkev v Indii dnes? Žije dynamickým, 
odvážnym a požehnaným životom. Prvá generácia kresťanov podobne 
ako v Skutkoch apoštolských je naplnená chytľavým zápalom pre 
Krista. Radosť zo stretnutia so vzkrieseným Kristom šíria nebývalo 
nákazlivým  spôsobom.

Počas našej cesty sme spoznali tri zaujímavé spôsoby misijnej práce 
tamojších kresťanských cirkví. Tieto by som rád priblížil aj vám.

Prvý spôsob bolo vyučovanie miestnych obyvateľov čítaniu a písaniu. 
Bol som veľmi prekvapený, ale v oblasti, kde sme boli, je veľká negra-
motnosť. Miestni kresťania, motivovaní láskou Kristovou, učia obyva-
teľov základom čítania, písania, sociálnym zručnostiam a základným 
orientáciám v živote. Jeden večer sme navštívili dedinu, kde bežal tento 
program. Okolo 40  obyvateľov, prevažne žien, zopár detí a mužov sa 
stretáva jeden raz v týždni na dve hodiny, aby sa učili základným zruč-
nostiam. Sedeli sme večer s nimi na zemi a počúvali. Počúvali mnohé 
príbehy. Svedectvá žien, ktoré napr. hovorili o tom, aké sú rady, že sa 
vedia konečne podpísať vlastným menom, zrátať peniaze, prečítať číslo 
autobusu. Títo obyvatelia sú prevažne hinduisti. Viac ako 40% takýchto 
vzdelávacích centier sa neskôr stane kresťanskými cirkvami.

Druhým spôsobom práce bola práca s deťmi. V Indii je obrovské 
množstvo detí. Venovať sa deťom je veľmi dôležité. Len v štáte Tamil, 
kde sme boli, počas tohoročných biblických táborov pre deti bolo viac 
ako 800 000 detí oslovených evanjeliom o Božej láske vyjavenej skrze 
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dielo Pána Ježiša Krista. Deti sú otvorené biblickým príbehom a stávajú 
sa krásnymi, maličkými svedkami Božej lásky vo svojich rodinách. Počuli 
sme svedectvá viacerých hinduistických mamičiek, ktoré hovorili, ako sa 
ich deti návštevami týchto kresťanských podujatí menia, ako chcú viac 
poslúchať či pomáhať s domácimi prácami. Kresťania investujú do detí a 
verím, že pre krajinu to prinesie veľa požehnaného ovocia.

Vznik a zakladanie nových cirkevných zborov je tretí spôsob misijnej 
práce. V Indii vzniká množstvo nových, sviežich cirkevných zborov. Zú-
častnili sme sa napr. služieb Božích, ktoré sa konali v malom mestečku na 
streche domu. Strecha sa stala dočasným kostolom. Miestom zhromaž-
ďovania ľudí, ktorí spoznali, či spoznávali Božiu lásku vyjavenú cez Pána 
Ježiša. Na službách Božích boli prítomné všetky generácie, ale zvlášť ma 
potešilo množstvo detí. Služby Božie boli plné radosti, spevu, modlitieb 
a vzácnej zvesti slova Božieho. Navštívili sme oblasť, kde žije cca 30 000 
obyvateľov. Za posledných 7 rokov intenzívnej misijnej práce sa 75% z 
nich stalo kresťanmi. Najmä evanjelikmi. Cirkev rastie závratnou rýchlos-
ťou. Zúčastnili sme sa tiež služieb Božích, na ktorých sa konalo 103 krs-
tov! Vďaka Pánu Bohu za všetkých ochotných služobníkov a miestnych 
misionárov.

Mnoho by som ešte mohol napísať. Veľa sme zažili. Jedno konštatovanie 
si však budem pamätať dlho. V jednom zo záverečných stretnutí vyslovil 
jeden z tamojších kresťanských lídrov veľmi odvážne slová o tom, že raz 
sa stane India kresťanskou krajinou a nebude to trvať dlho. Keď som 
videl, ako tam na mnohých miestach cirkev žije a funguje, nezdajú sa mi 
tie slová až také nereálne. Práve naopak. Kresťania v Indii naozaj žijú to, 
čomu veria. Potvrdzujú tak to, čo máme zapísané v biblickej knihe Skutkov 
apoštolských. 

V centre ich du-
chovného a prak-
tického diania je 
vzkriesený Ježiš 
Kristus a viera v 
Neho. Je to ten Je-
žiš Kristus, ktorého 
narodenie v Bet-
leheme si v týchto 
dňoch pripomína-
me.

Marián Kaňuch
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 S i la  mo dl i t ieb  sp olo č ens t va
o tom je príbeh škôlky v našom cirkevnom zbore

Rozhovor s p. učiteľkou Majkou a sestrou farárkou Olinkou 
Prvý septembrový deň sa v žilinskom chráme stretlo mnoho evanjelikov, 

aby vzdalo vďaky Bohu za Jeho láskavé vedenie pri vzniku a rekonštrukcii 
školských priestorov, oslovení rodičov a výbere pedagógov našej, práve 
otvorenej Evanjelickej materskej školy (EMŠ). Po slávnostných službách 
Božích sme sa presunuli do nových školských priestorov. Požehnanie 
sprevádzala neskrývaná radosť a vďačnosť za to, že sa sen a realizácia 
vízie o prvej evanjelickej škôlke v Žiline po piatich rokoch premenili na 
skutočnosť. 

Krátko nato sme sa s učiteľkou EMŠ Majkou Vitkovskou a sestrou 
farárkou Olinkou Kaňuchovou stretli, aby sme pri horúcom mätovom čaji 
spomínali na to, ako sa Boh priznával k modlitbám žilinských evanjelikov. 
V neskorý piatkový večer som obe vyprevádzala s presvedčením, že 
kairos – špeciálny čas, kedy Pán koná v tom, čo mu je milé, sa ukazuje 
v prospech EMŠ.  

Prečo sa náš cirkevný zbor rozhodol zriadiť práve škôlku?  
Olinka: Pred niekoľkými rokmi, ešte počas štúdia na vysokej škole, 

som bola hlboko oslovená témou svojej diplomovej práce: Psychologické 
predpoklady pre rozvoj a formovanie viery u detí v predškolskom veku, 
kedy som si uvedomila potrebu formovania viery malého človeka v 
osobnom vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi.  Druhým impulzom pre vznik 
škôlky bolo, že v cirkevnom zbore sme krstili deti a pozývali mamičky a 
miminká do „Ma-Mi klubu“, s túžbou osloviť a pozvať do života cirkevného 
zboru aj mladé rodiny. Chceli sme, aby ostali aj po krste svojho dieťatka 
aktívnou súčasťou nášho spoločenstva. Navyše, každoročne sa pre veľké 
množstvo detí v Žiline nenašlo umiestnenie v žilinských škôlkach. Chceli 
sme pomôcť mestu a chceli sme pomáhať rodičom plniť krstný sľub, že 
svoje dieťa budú vychovávať v kresťanskej viere a že sa raz dieťa dozvie 
o tom, že bolo pokrstené. 

Majka:  Škôlka bola zriadená aj s cieľom pomôcť rodičom. Navyše, 
v danej situácii sme ju vnímali a dodnes ju vnímame ako dobrý misijný 
nástroj na vedenie detí k Pánu Bohu a výchovu budúcej generácie. 

Vidím, že potreba bola jasná. Niekedy potreby ale vidíme, a predsa 
sa nie a nie rozhýbať.... Kedy sen o škôlke nabral reálne kontúry?  

Olinka: Reálne čísla cirkevného zboru hovorili o 250 deťoch 
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pokrstených za posledných 10 rokov. V zbore sme mali dokonca viacerých 
kresťanských učiteľov. Museli sme konať! Vízia o EMŠ bola v zbore po 
prvýkrát prezentovaná 11. novembra 2009 (bol to 4. bod rokovania 
presbyterstva). Myslím, že vtedy prestala byť myšlienka o škôlke „iba“ 
snom. Na najbližšom konvente to už môj manžel Marián (zborový farár, 
pozn.) prezentoval ako víziu zboru: EMŠ sa stala súčasťou kňazskej 
správy. Dnes vieme, že to bol dlhý proces – Evanjelická materská škola 
bola oficiálne zriadená až 28. septembra 2014.   

V akom životnom období zastihlo rozhodnutie nášho zboru založiť 
škôlku vás osobne?  

Majka: Správa o škôlke ma zastihla v období, keď som prežívala 
vyhorenie z práce s deťmi. Po siedmich rokoch práce učiteľky na 
základnej škole a počas nedelí, kedy som učila na detskej besiedke, som 
sa cítila unavená už ráno cestou do práce. To, čo som predtým robila 
rada, mi odrazu pripadalo ako obrovská záťaž. Viete, ak máte tento stav 
a robíte papierovú robotu, chvíľu to nejako ustojíte, ale ak ide o deti, 
tak sa to nedá... Spomínam si, že vtedy ku mne veľmi hovoril biblický 
verš o príkaze lásky: miluj ich nielen, keď si v pohode a keď je všetko 
v poriadku, ale miluj ich za všetkých okolností! Pán Boh ma učil skutočne 
milovať, keď to bolo pre mňa najťažšie. S Jeho pomocou tento stav 
prázdnoty a vyhorenia postupne prešiel. Pán Boh pripravil moje srdce 
nato, aby som mohla prosiť a tešiť sa na kresťanskú škôlku. 

Olinka: Do CZ sme ako farári prišli v roku 2008. Projekt a vznikanie 
škôlky ma zastihli v období, keď som bola plná síl a túžby slúžiť Pánu Bohu. 
S manželom sme boli navyše obklopení ľuďmi, ktorí nás do cirkevného 
zboru prijali s láskou. Každý deň sme pred sebou videli úžasných ľudí, 
ktorí slúžili Pánu Bohu dobrovoľne a s láskou. Boli sme presvedčení, že 
nás Pán poslal na miesto, kde chceme a máme slúžiť. Povzbudzovalo ma 
i to, že mnoho ľudí sa za nás modlilo a žehnalo nám.      

Na webovej stránke je uvedené, že škôlka bude vychádzať z dvoch 
vzdelávacích štandardov. Prvým sú štandardy Štátneho vzdelávacieho 
programu pre materské školy (ISCED 0) a druhým štandardy vzdelávania 
na evanjelických cirkevných školách. Čo si pod tým mám predstaviť? 

Majka: ISCED 0 je štátny vzdelávací program pre škôlky, ktorý 
vymedzuje obsah toho, čo sa s deťmi v škôlke robí a čo deti pri výstupe 
zo škôlky majú zvládnuť, aby mohli plynule prestúpiť na základnú školu. 
Toto splní každá štátna škôlka. EMŠ tento štandard prepojila a obohatila 
o predmet Evanjelické náboženstvo. Po schválení tohto rozhodnutia zo 
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strany našej cirkvi, a neskôr aj Ministerstva školstva, dnes EMŠ vychádza 
z dvoch, vzájomne prepojených programov vzdelávania a čerpá z nich pri 
výchove a vzdelávaní detí.  

Olinka: Je úžasné, ako pani učiteľky dokázali prepojiť to, čo je 
„predpísané štátom“ s tým, čo tvorí jadro kresťanskej viery. Ak 
štátny vzdelávací program hovorí o „utváraní správneho vzťahu 
človeka k prírode“, my v škôlke to učíme z pohľadu Božieho stvorenia 
a starostlivosti o svet. Napríklad: vyučovanie o Noáchovi a potope je 
zapracované vo všetkých predmetoch, aby mohol biblický príbeh tvoriť 
súčasť výtvarnej, hudobnej, telesnej výchovy, jazykovej zložky a všetkých 
ďalších oblastí. Deti žijú Noáchovým príbehom celý týždeň! 

Vypracovanie oboch štandardov vzdelávania muselo byť isto 
náročné. Dostali ste zaň ale veľkú pochvalu z Ministerstva školstva ... ☺.       

Olinka: Boli sme veľmi povzbudení a potešení z toho, že ministerstvo 
školstva ocenilo a pochválilo školský vzdelávací program EMŠ, ktorý 
vypracovali naše pani učiteľky, predtým, ako bola škôlka zriadená 
ministerstvom školstva. Na ich práci bolo vidieť veľkú profesionalitu a 
lásku k Pánu Bohu, ktorú chcú odovzdávať ďalej.
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Majka: Tu človek naozaj videl, že je to kairos pre škôlku – špeciálny 
čas, kedy Pán otvára dvere, čaká, kým dôjdeme k ďalšej bráne a tú znova 
otvára. Čo bolo treba, to sa zrazu uskutočnilo a človek si bol úplne istý, 
že to bolo vedené z vyššej moci. 

Priznám sa, bola som ohromená a súčasne dojatá z Božej starostlivosti 
o vás! Boh si akoby vyberal ľudí, ktorí sedeli na úradoch a dvíhali 
telefóny, alebo sa v cirkevnom zbore prihlásili s tým, že sú pripravení 
pomôcť. Kairos sa ukazoval v prospech EMŠ!  

Olinka: Áno! Napríklad na úplnom začiatku, hneď po predstavení 
vízie škôlky cirkevnému zboru, sme si začali odkladať financie a šetriť. 
Zďaleka to nebolo dostatočné na rekonštrukciu a zariadenie prevádzky. 
Pán Boh povolal bohuznámych darcov, ktorí veľmi štedro prispeli práve 
v čase, keď škôlka potrebovala začať – vďaka prvému darcovi to bol 
raketový štart. Mnohí veriaci prispievali pravidelne, čím sa tento sen 
mohol napĺňať. Rovnako zázračné to bolo na záver rekonštrukcie, pri 
dokončovaní prevádzky, kedy z vďačnosti Pánu Bohu známy brat daroval 
sumu, ktorá bola presne potrebná na pokrytie rekonštrukčných prác.    

Majka: Neskôr sme sa dozvedeli, že v čase schvaľovania prenájmu 
dnešných priestorov EMŠ zo strany mesta (priestory EMŠ má CZ 
v prenájme od mesta, pozn.), ktosi zavolal na úrad v Žiline a sťažoval sa 
na to, že mesto dáva svoje priestory takej sekte, ako je evanjelická cirkev. 
Rozrušenému volajúcemu zdvihla pracovníčka, ktorá mu s rozvahou 
vysvetlila, že evanjelická cirkev je štátom registrovaná cirkev. Tá pani 
bola evanjelička. 

V dobe schvaľovania prenájmu dnešných priestorov škôlky 
zorganizovali niektorí Žilinčania dokonca petíciu proti jej vzniku. Ako 
to dopadlo? 

Olinka: Aj pri podpisovaní petície narazili nespokojní Žilinčania na 
„zlého“ človeka – dali to podpísať presbyterke nášho cirkevného zboru. 
Povedala im, že petíciu nepodpíše, lebo sa modlí za Božiu pomoc pri 
otvorení EMŠ. Pán Boh sa nakoniec aj v tejto, pre nás ťažkej situácii, 
oslávil ako mocný Boh – situácia v meste sa utíšila a vyriešila. EMŠ sme 
napokon otvorili v tých priestoroch, proti ktorým mali niektorí ľudia 
výhrady.    

Kairos sa ukazoval v prospech EMŠ i v čase, keď bola škôlka stále 
viac reálna. Vedenie zboru a mnohí ľudia zo zboru vtedy oslovili Majku 
s očakávaním, že práve ona bude riaditeľkou. Táto predstava jej ale 
skôr naháňala hrôzu...   
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Olinka: Všetci sme mali jasnú predstavu o tom, že Majka bude 
riaditeľka. Je pedagogicky vzdelaná, veriaca Božia žena, ktorá dlhé roky 
viedla detskú besiedku. V cirkevnom zbore je navyše presbyterkou pre 
deti a mládež. My sme v tom mali jasno. Boli sme presvedčení, že máme 
riaditeľku. Keď nám Majka hovorila, že to nie je pre ňu, že by ju papiere 
ubíjali, mysleli sme si, že časom zmení názor. Keď sa nám Majka zdôverila 
s tým, že jej dary sú inde a nie pri papieroch,  začali sme sa modliť, nech 
nám Pán Boh dá múdrosť a pomôže nám.

Majka: Skutočne mnohí očakávali, že budem riaditeľka. Ja som však 
po tom vôbec netúžila. Viem pracovať s deťmi, ale neviem riadiť veci. Od 
začiatku bola teda predstava mať zo mňa riaditeľku pre mňa strašiakom! 
„Ak ma máte radi, toto odo mňa nechcite, lebo tie papiere ma zabijú“ 
– toto som povedala vedeniu cirkevného zboru. Bolo to v čase, kedy 
už bolo potrebné vybehať úrady a pripravovať všetku dokumentáciu 
a papiere... 

Na mládeži sa vtedy objavila brčkavá blondínka z Oravy. Sympatická, 
milá, s pedagogickým vzdelaním a praxou s deťmi. Ba čo viac, bola to 
mladá žena, ktorá mala sen o tom, že raz bude učiteľkou v kresťanskej 
škôlke...  

Olinka: Naša Katka za nami prišla so slovami, že je ochotná pomôcť 
s čímkoľvek, čo súvisí s prípravami kresťanskej materskej školy v Žiline. 
A my sme jej radi dali prvú, druhú aj tretiu úlohu, vidiac že je požehnaná, 
obdarovaná, má zápal a veci robí dobre. Postupne sme videli, že Katka je 
ten človek, za ktorého sme sa v cirkevnom zbore modlili. Naplno sa  dala 
do práce rok pred začiatkom škôlky.

 
O „obsah“ bolo postarané. Kto dohliadal na „formu“ – kto vytváral 

nový domov, ktorý chcela EMŠ poskytnúť našim najmenším a ako ste ho 
získali pre túto službu?    

Olinka: Spomínam si, že na slávnostnom otvorení a požehnaní 
priestorov v septembri tohto roku som ďakovala pánovi architektovi 
Marošovi Likavčanovi za jeho službu pri tomto diele. Bol a je to 
skutočne človek, ktorý do tohto projektu vložil svoje srdce! Škôlka je 
jeho dieťa – projektoval všetko tak, akoby to bolo pre jeho vlastné deti; 
riešil všetky detaily a záležalo mu na vytvorení domova a pohody. Po 
požehnaní nových priestorov sa pán architekt pri mne pristavil. Usmial 
sa a spomenul  mi moment, ktorý ho na úplnom začiatku príbehu o EMŠ 
zlomil pre túto vec. Bolo to vtedy keď som v cirkevnom zbore po prvý raz 
povedala, že sa škôlka ide stavať napriek tomu, že zboru nato chýbajú 
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financie. Povedala som vtedy, že „hoci nemáme peniaze, máme vieru, že 
sa to podarí, ak je to Božia vôľa.“ Dnes to dosvedčujem, veď v dobe, kedy 
sa diali tieto veci, modlitebná skupinka v cirkevnom zbore sa modlila na 
kolenách a prosila za evanjelickú škôlku! 

Je úžasné vnímať, že domov pre deti vlastne vzniká od samotného 
začiatku (snívania), pretože zaň prosia mnohí veriaci evanjelici vo 
svojich modlitbách. Na kompletnú rekonštrukciu ste mali ale iba 2 
mesiace a 2 týždne. Modlitby teda isto sprevádzalo veľa usilovnej 
práce...    

Olinka: Triedy, sociálne zariadenie, šatne a mnoho iného muselo 
byť samozrejme hotové pred otvorením škôlky. Podarilo sa to vďaka 
mnohým pracovitým ľuďom! Spomedzi mnohých patrí veľká vďaka i 
ďalšiemu bratovi vo viere, zborovému dozorcovi Jankovi Beňuchovi, 
ktorý do škôlky chodil štyrikrát do dňa, aby tu dohliadal na prácu 
robotníkov, koordinoval firmy a riadil čas, kedy je potrebné urobiť 
ďalší krok rekonštrukcie. Čas, za ktorý sa podarilo zvládnuť prestavbu 
školských priestorov i preto vnímam ako obrovský zázrak a Božiu milosť. 
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Majka: Bol to naozaj zázrak. Spomínam si na slová robotníka, ktorý 
nám neskôr povedal, že keď to videl na začiatku búracích prác, neveril, 
že sa to vôbec dá stihnúť.      

V tomto školskom roku prijala EMŠ 40 detí, čím nadobudla plný stav. 
EMŠ tvoria rôzne deti – evanjelické aj z iných kresťanských cirkví (RKC, 
CB, kresťanské zbory, Nový začiatok) Prečo sa podľa vás nepodarilo 
naplniť evanjelickú škôlku deťmi, ktoré by boli z evanjelických rodín? 
Hovorili sme, že evanjelických krstov bolo uplynulých desať rokov 
v Žiline mnoho... Ako si to vysvetľujete?  

Olinka: Škôlka nemohla zriadiť dve triedy plné evanjelikov, pretože 
v Žiline sa neprihlásilo toľko detí. Vidím tu dva dôvody: Prvým, 
prirodzeným, je šírka evanjelického cirkevného zboru. Do zboru patria 
mestá Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Rajec a Rajecké Teplice s 
priľahlými dedinami. Je to veľké územie, a preto je dochádzanie detí do 
škôlky z väčšej vzdialenosti komplikované. Druhým, tiež pochopiteľným 
dôvodom pre neumiestnenie dieťaťa do EMŠ je podľa mňa ten, že mnohé 
detičky už boli etablované v iných škôlkach a rodičia nechceli meniť 
prostredie, na ktoré boli ich ratolesti zvyknuté. Napriek tomu, vidím to 
ako Božiu milosť, že máme 40 detí, plný stav, že Boh konal v srdciach ľudí, 
ktorí prišli do evanjelickej škôlky a dôverujú tomu, že tu ich deti budú 
šťastné a pokojné. Je nám ľúto, že nie všetky deti sú „naše“, ale vnímam 
ako úžasnú milosť a misiu to, že môžeme osloviť aj iných ľudí a tých, ktorí 
ešte nepatria nikam.     

Myslím, že najlepší „barometer“, ktorý spoľahlivo ohodnotí dobrú 
škôlku je dieťa. Škôlka je dobrá, ak sa dieťa do škôlky teší a ak je 
smutné, že do škôlky ísť nemôže. Na čo sa budú môcť každé ráno tešiť 
deti v EMŠ?  

Olinka: Máme veľkú radosť, keď počúvame svedectvá rodičov o tom, 
ako sa deti tešia do škôlky. Nedávno sa nám zdôverila mamička našich 
škôlkárok. Povedala, že v čase, keď jej dievčatá chodili do inej škôlky, už 
večer zvykli hovoriť o tom, že ich zajtra ráno bude bolieť bruško. Teraz sa 
nemôžu dočkať, kedy opäť pôjdu do škôlky. 

Majka: Usilujeme sa o to, aby deti do škôlky chodievali rady – tešili sa 
na kamarátov, pani učiteľky, aktivity, ktoré sú pre ne pripravené. Chceme, 
aby mali zaujímavý a vyvážený denný program. Každý mesiac ponúkame 
deťom (a v niektorých prípadoch aj rodičom) zaujímavé besedy, výlety či 
akcie prepojené s cirkevným zborom. Ako sa nám to darí? To ukazuje ten 
najlepší „barometer“ – deti a ich usmiate tváre ☺.
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Znie to veľmi premyslene a plno. Malo vedenie zboru a učiteľky 
škôlky v pláne aj niečo, čo možno nevyšlo podľa vašich predstáv?

Majka: Plánujeme mať v škôlke lektora anglického jazyka. Zatiaľ ho 
nemáme, preto sme ponúkli rodičom krúžok „Hravá angličtina“ pre 
predškolákov. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám ale podarí osloviť 
aj lektora zo zahraničia.  

Olinka: Sme vďační Pánu Bohu, že v príprave, otvorení, aj v chode EMŠ 
vidíme Jeho. Jemu patrí vďaka a chvála. Verím, že všetko vyšlo podľa 
Božích predstáv, veď najmä On sníval tento sen a je najlepší vizionár, aj 
realizátor. 

Akí ľudia tvoria pedagogický tím EMŠ? Prečo boli vybrané práve 
tieto ženy? (6)? 

Majka: Náš pedagogický tím tvoria 4 učiteľky, prevádzková pracovníčka 
a Olinka (pani farárka), ktorá medzi nás každý štvrtok prichádza so 
zaujímavým biblickým programom, na ktorý sa deti vždy veľmi tešia. 
Všetky sme povahovo rôzne a líšia sa aj naše dary. Ak potrebujeme 
výzdobu, prvý, kto ochotne schytí farby a štetec je Miška. Zuzka vie 
postrehnúť veci, ktoré si ja často nevšimnem – je výborný pozorovateľ 
detí aj rodičov, čo môže byť i preto, že sama má trojročného syna a vie, čo 
dieťa i rodič prežívajú. Za môj hlavný prínos pre EMŠ vnímam prepojenie 
práce EMŠ s cirkevným zborom. Snažím sa, aby bol zbor informovaný 
o tom, čo sa deje, aby sme mohli spoločne vystúpiť na bohoslužbách 
s deťmi z našej besiedky a pod. Ak potrebujeme vystúpiť na podujatí, 
nemám problém nacvičiť s deťmi program, ale gitaru pohotovo chytí 
do ruky Katka. Na Katke obdivujem, ako promptne zvláda telefonáty 
a vybavovačky na úradoch, alebo ako vie udržovať dobré vzťahy s 
ľuďmi – sú to vzácne vlastnosti. No a ak chýba naša Alenka, pocítime 
to všetky. Odrazu nie je čisto a voňavo, dlhšie nám trvá obliekanie, zo 
stola mi nezmiznú špinavé štetce... Alenka je pomocnou rukou v každom 
okamihu. Našou spoločnou túžbou je poslúchať Pána Boha, nechať sa 
Ním viesť a s láskou vychovávať deti, ktoré nám boli zverené. Keď sa aj 
niečo nevydarí, lebo sme ľudia a tiež robíme chyby, vieme sa povzbudiť 
a pomôcť si. Máme navyše silnú spoločnú zbraň – modlitbu.

V čom budú deti EMŠ, po čase strávenom v škôlke a po jej dokončení 
iné? Čo si podľa vás z EMŠ odnesú? 

Majka: Naša spoločná túžba je, aby deti v našej škôlke zažili prijatie 
a lásku, ktorá vie aj o chybách a pokleskoch, a predsa ich všetky prikrýva; 
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pocit hodnoty a ocenenia, aby deti vedeli, že sú jedinečné v našich očiach 
i pre Pána Boha; radosť z každodenných činností a z toho, že sme spolu; 
zvedavosť a túžbu poznávať nové veci, aby deti neustále pátrali, pýtali sa 
a múdreli; ... a samozrejme každodennú skúsenosť s počúvaním Božieho 
slova a s modlitbou, ktoré majú moc formovať ľudské životy k dobrému 
už odmalička.

Olinka: Modlíme sa, aby každé dieťa osobne spoznalo, čo pre neho 
Pán Boh urobil, keď poslal Pána Ježiša na túto zem, lebo miloval Esterku, 
Samka, … a preto zomrel, porazil smrť a žije, aby nám mohli byť odpustené 
naše hriechy a mohli sme žiť z Jeho lásky a v Jeho požehnaní. Ostatné 
biblické príbehy, piesne, hry a aktivity ... budú len bonus :). 

Poďakovanie 
Sme vďační všetkým, ktorí svoj čas venovali tomu, aby sa sen o vzniku 

evanjelickej škôlky v našom cirkevnom zbore mohol stať skutočnosťou. 
Poverená riaditeľka EMŠ Katka Kutlíková a jej tím vnímajú túžbu poďakovať 
sa všetkým tým, ktorí sa stali ´mecenášmi´ EMŠ v Žiline. Túto túžbu radi 
splníme a v mene cirkevného zboru menovite ďakujeme bratovi dozorcovi 
Jankovi Beňuchovi, bratovi farárovi Mariánovi Kaňuchovi, sestre farárke 
a predsedkyni školského výboru Olinke Kaňuchovej, bratom Marošovi 
Likavčanovi, Pavlovi Chomovi, Stanovi Lajdovi a sestrám Jelke Zvaríkovej 
a Vierke Herkovej. Naše ďakujem touto cestou posielame aj cezpoľným 
podporovateľom a priaznivcom nášho sna, konkrétne bratovi Mariánovi 
Damankošovi predsedovi Školského výboru ECAV na Slovensku a bratovi 
Mirkovi Čurlíkovi tajomníkovi pre cirkevné školy. Veľké ďakujeme 
vyslovujeme aj vedúcej odboru pre deti a mládež v Žiline pani Nore 
Zapletajovej a vedeniu mesta Žilina.  

Namiesto záveru
Počas spracovania tohto rozhovoru som vnímala veľkú vďačnosť voči 

Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie spoločenstva evanjelikov 
v Žiline. Rezonovala vo mne jedna neoblomná a stále sa vracajúca 
myšlienka: Zápas o vznik Evanjelickej materskej školy v Žiline je mocným 
povzbudením k modlitbe pre nás všetkých! Hovorme Bohu o našich 
malých i veľkých problémoch ... ale predovšetkým hovorme problémom 
o tom, aký VEĽKÝ JE NÁŠ BOH!         

Hedwiga Tkáčová <><  
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Áno. Prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježiši! Zjav 22, 20b

Betlehemskej hviezdy žiaril jas,
keď prišiel Pán Ježiš, by spasil nás.

Prijmime Ho, slávme, kým nám dáva čas.
Príď, Pane Ježiši, lásky daj,

Ducha svätého nám neodnímaj,
potešuj, zmiluj sa, viny odpúšťaj.

Vstúp aj mne do srdca, Kráľu môj,
nech Ti je príbytkom, Ty panuj v ňom,
naplň ho pokojom, osvieť život môj.

Sľúbil si, že prídeš s mocou zas
a slávou velikou, keď bude čas.

A tak chcem počúvať, čomu učíš nás.

Bdejte, buďte pripravení!
Veď Pán Ježiš príde nečakane

v hodinu, o ktorej sa nenazdáme.
Bdejte, pokánie čiňte,

lebo ak sa kajať nebudeme,
všetci ako hriešnici zahynieme.

Bdejte, majte sviece horiace,
lebo bez Tvojho svetla, Kráľu môj,
celá moje srdce bude iba tmou.
Bdejte, majte bedrá opásané!

Veď ak pravdu – cestu nepoznáme,
vyslobodenie – život nezískame.

Bdejte, majte sa na pozore!
Aby nás nezviedol nikto, dbajme,
na Pána Ježiša s istotou hľaďme.

Bdejte teda každého času a modlite sa,
aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať,

a postaviť sa pred Syna človeka. L 21, 36

Advent 2010     Anna Lazoňová

Príď, Pane Ježiši!
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Pre  s t ar š íc h . .

Bratia, sestry,

prihováram sa vám – nám, ktorí chodíme už dlhšie po našej zemi. 
Ako starší pútnici vidíme veľké premeny v životoch ľudí a spoločností.

V Božom slove nás Pán Ježiš upozorňuje na posledné časy, na mnohé 
znamenia konca (Matúš, 24. kapitola). Ako Božie deti (nie duchovné 
mŕtvoly) vnímame tieto udalosti a máme povinnosť zaujať postoj 
k tomu, čo sa deje.

Našou úlohou je pridať sa k duchovnému boju ako Boží bojovníci  - 
Efezským, 6. kapitola: „Preto vezmime na seba celú výzbroj Božiu, aby 
sme mohli odolať v zlý deň.“  Všetko prekonať a obstáť. Odolať, prekonať 
a obstáť.

Modlime sa v duchu, bdejme vytrvalo a prosme za obrátených 
i neobrátených, spasených i hľadajúcich, za priateľov i nepriateľov. 
A odpúšťajme, nedržme si krivdy, pozerajme, čo by urobil Pán Ježiš na 
našom mieste (Matúš, 5. kapitola). Pán Ježiš, ktorý nám posiela Ducha 
Svätého, nám pomáha poraziť naše ego, pohnútky konať zle, ba dokonca 
satana, ktorý obchádza ako revúci lev.

Máme svojho Spasiteľa, Spasiteľa a Posväcovateľa. Je našou výsadou 
snažiť sa žiť na Jeho slávu a chválu. Skúmajme Božiu vôľu, každý sme 
dostali nejaký talent, ktorý máme rozmnožovať na úžitok iných.

Konajme najväčší príkaz lásky: Miluj blížneho svojho ako seba samého. 
(Dlho som nerozumela tomu, ako mám seba milovať. Teraz si myslím, že 
keď ma Boh miluje, položil i za mňa život, som Mu vzácna, nemôžem to 
ignorovať, naopak, môžem iba ďakovať.)

Žiť s Pánom, čerpať z Jeho studnice,  je to najlepšie, čo môžeme 
urobiť. Prečo by sme to nedopriali našim deťom, vnúčatám, príbuzným, 
blížnym? To ale znamená otvárať srdcia i ústa, aby to ľudia okolo nás 
videli, počuli a vnímali.

Pri tejto príležitosti ďakujem v mene viacerých sestier za vyučovanie na 
pravidelných stretnutiach Večer pre ženy p. farárke Olinke Kaňuchovej. 
Osudy žien, ktoré nám približuje, boli i pred tisícročiami podobné ako 
naše. Môžeme sa poučiť z ich osudov – veď Božie slovo a Duch Svätý 
oživuje večné pravdy i v našich životoch. Príďte medzi nás!

A na záver: I keď sú mnohí z nás menej pohybliví, prípadne pripútaní 
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Milé  det i

teraz, keď píšem tieto riadky, máme okolo seba už zimu. Vonku mrzne 
a napadal prvý sneh. Hoci málo, ale to stačilo, aby záhrady a polia dostali 
prvú „perinku“. Je veľmi potrebná, aby si všetko – stromy, kvety, tráva,..- 
odpočinulo.

Nedávno sme mali na návšteve našu päťročnú pravnučku so svojím 
otcom. Pozerala sa von z okna a zaskočila nás otázkou:

„Prečo je ten strom za oknami taký divný?“
„No, nemá listy. Veď si videla, že aj u nás v záhrade sú stromy už bez 

listov“ – znela otcova odpoveď. No ona mala ďalšiu poznámku:
„On je teraz nielen veľmi divný, ale aj veľmi smutný.“
Áno, stromy bez listov sú na pohľad smutné. No opäť sa na jar 

zazelenajú a budú v plnej kráse. To sa deje každý rok. Teraz, keď sú tu 
Vianoce, už celá príroda odpočíva.

My si však na Vianoce už viac ako dvetisíc rokov pripomíname 
narodenie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel ako malé dieťatko 
uložené v jasliach. Bola to veľká milosť, že k nám bol poslaný na našu 
záchranu. On nás všetkých volá k sebe, otvára svoju náruč. My k Nemu 
môžeme prísť v modlitbe, môžeme Mu ďakovať, chváliť Ho.

Každý z vás, hoci malý žiačik, má rodičov, starých rodičov, krstných 
rodičov, ktorí sa s láskou o vás starajú. Proste nášho Pána, aby vám dal 
dobré srdiečka, aby ste ich nezarmucovali. No nielen ich, ale aj učiteľov, 
farárov a všetkých, ktorí vás vedú.

A spoločne všetci prosme, nielen teraz na Vianoce, aby vo svete utíchli 
zbrane, nenávisť, aby bol vo svete pokoj.

Pokoj a lásku za najstaršiu generáciu nášho zboru prajem vám všetkým, 
milé deti.

Anna Grandtnerová

na lôžko, no v Pánovi Ježišovi máme slobodnú myseľ a vôľu. Modlime 
sa, zapájajme sa do modlitebných reťazí v našom zbore, keď máme 
takúto možnosť.  Môžeme spoločne volať a prosiť na modlitbách. Verme 
a dôverujme v Božiu moc, veď kto z nás by nechcel byť požehnaný 
a nechcel byť požehnaním pre druhých? 

Nech vás Pán žehná.






