


Z A č í t a j  s a︶  2 ︵ -

Ví ťaz

Poznáte to. Sú piesne, ktoré vás oslovia, radi ich spievate a máte 
chuť ich neustále počúvať. V tohoročnom pôstnom období sme sa  
s manželkou zúčastnili stredoškolskej mládeže, na ktorej naši mladí 
hrali výbornú pieseň. Prvýkrát sme ju počuli a hneď nás oslovila. Nielen 
chytľavou melódiou, ale najmä výborným textom. Pieseň pochádza od 
skupiny chválospevov ESPÉ a volá sa Víťaz. Po sobote s mládežou nám z 
prehrávača znela nonstop niekoľko dní...

Hudba a piesne majú veľkú silu. Dokonca Aristoteles povedal,  
že: “hudba má moc formovať charakter”. Obaja sme vnímali 
povzbudzujúcu a inšpirujúcu silu posolstva textu a melódie.

Rád by som o  texte piesne Víťaz napísal niekoľko slov.

Prvá časť piesne  prináša majestátne Veľkonočné posolstvo:  “Slúžiaci 
kráľ na kríži umrieť šiel.  Za náš hriech on sám trpel.  Vydýchol a dal 
život za nás.  Môj Pán.  Spasiteľ svätú krv prelial. Baránok umrel miesto 
nás.  Na seba vzal ťažkosť všetkých dní, keď umieral na kríži v bolesti.  V 
tretí deň hrob sa otvára a Ježiš Kráľ z mŕtvych vstáva. Strach odchádza 
a smrť silu stráca. On zvíťazil, nám nový život dal.” Cítime mohutnosť 
slov, ktoré hovoria o veľkej nebeskej obeti za nás všetkých. Slúžiaci Kráľ 
prichádza z lásky na túto zem. Pán Ježiš prišiel, aby obnovil stratený vzťah 
medzi človekom a Bohom. Boží Syn vstúpil do tohto sveta, aby umrel 
namiesto nás. Pán Ježiš umieral v bolesti na Golgotskom kríži za naše 
hriechy. Nebolo inej cesty zmierenia. On vzal na seba ťažobu všetkých /
našich/dní. Izaiáš stovky rokov pred príchodom Mesiáša napísal slová, 
ktoré máme zapísané v 53. kapitole prorockej knihy Izaiáš, vo veršoch 
3-5 nasledovne: “Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý 
poznal choroby ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý 
bol, a nevážili sme si Ho. Ale On niesol naše choroby, vzal na seba naše 
bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale 
On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. 
On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.” 
Osamelý Kristus bol potrestaný, opustený, opovrhnutý, vysmievaný, 
bitý, trápený pre naše bolesti, hriechy, priestupky, neprávosti. Avšak 
toto strašné utrpenie, ktoré podstúpil z lásky a dobrovoľne kvôli nám 
všetkým, prináša odpustenie hriechov, pokoj s Bohom a uzdravenie. 
Kristova smrť prináša život. Pán Ježiš nezostal v hrobe. Na tretí deň bol 
slávne vzkriesený Otcom nebeským z mŕtvych. Ježiš je Víťaz nad smrťou. 
Tak spievame aj v známej piesni z evanjelického spevníka.
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To, že Pán Ježiš porazil smrť, prináša aj dôležité posolstvo do nášho 
každodenného života. Táto správa nie je len prázdna proklamácia. Je to 
živé posolstvo s transformujúcim dopadom na ľudské životy. A o tom je 
aj druhá časť piesne, ktorá začína úprimným, opakujúcim sa vyznaním 
“Wooooooo”. Takéto jednoduché slovo poznáme z mnohých úspešných 
piesní. 

Potom nasleduje nádherne vyznanie: “Nad každý strach, ktorý vládol, 
nad každou hanbou a pádom, Boh moja láska a nádej, víťazne nad 
všetkým vládne. Nad každú bolesť a smútok, nad každou slzou a búrkou, 
Boh moja radosť a vášeň, víťazne nad všetkým vládne. S Ním môžem 
snívať odvážne, s Ním každé úskalie zvládnem. On, ktorý krídla mi dáva, 
víťazne nad všetkým vládne.”

Autor piesne, ku ktorému sa môžeme s radosťou pridať, vyznáva, 
že kde je Boh, kde je viera vo vzkrieseného Krista, tam je nádej, láska, 
budúcnosť a život. Strach odchádza, bolesť a smútok sa stráca. Boh je 
nad každou slzou a búrkou. Je našou radosťou a vášňou. On nad všetkým 
vládne. Kde je Boh, tam môžeme odvážne snívať o celej kráse života. 
Človek žijúci v osobnom vzťahu so Vzkrieseným získava silu zvládnuť 
všetky úskalia. Namiesto prehry je víťazstvo. A to nie je len posolstvo 
piesne. To je posolstvo a skúsenosť Biblie. Aké nádherné povzbudenie 
do každodenného života.

Milí čitatelia. Boh porazil moc smrti. Veľkonočné posolstvo nekončí na 
kríži. Nekončí ani v hrobe. Pokračuje v našich životoch. Dotýka sa ich a 
mení ich. 

Veľkonočná správa je živá, lebo Kristus je živý. On dáva hojný život 
všetkým v Neho veriacich. Veď sám povedal v druhej časti 10. verša, 
10. kapitoly Jánovho evanjelia: “Ja som prišiel, aby mali život, a to v 
hojnej miere.” Toto je posolstvo týchto dní. Posolstvo nádeje a plnosti 
pozemského života spojené s nekonečnou radosťou vo večnosti. Ježiš je 
Veľkonočný Víťaz, ktorý prináša život všetkým v Neho veriacich. 

Pieseň Víťaz zahrajú naši mladí na Veľkonočnú nedeľu. 

Požehnané sviatky praje všetkým 
Marián Kaňuch

zborový farár
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Lond ýn  2 016

Milí naši čitatelia. 
Rád by som sa s vami podelil o viaceré skúsenosti z Londýna. Spolu 

so seniorátnym farárom Marekom Hrivňákom a bratom Mariánom 
Lehotským z Čadce sme sa zúčastnili päťdňového pobytu (3.-7.3.2016), 
ktorého cieľom bolo spoznávať nové formy misijnej práce prevažne v 
rámci anglikánskej cirkvi. Zo Slovenska sme tam boli 20 pracovníci v 
cirkvi. Spolu s nami tam bola ešte skupina zo Sliezskej evanjelickej cirkvi, 
z Nórska a zo Švédska. 

Londýn je mestom, kde pravidelne stúpa návštevnosť cirkevných 
zborov. Fascinujúce, skoro deväť miliónové veľkomesto žije neobyčajne 
dynamickým a pulzujúcim životom. Kresťanské cirkvi z toho nevynímajúc.

Už v prvý deň sme mali veľmi zaujímavú skúsenosť, keď sme navštívili 
cirkevný zbor, ktorý sa schádza na lodi kotviacej na Temži. Loď sa stala 
kostolom. Aká krásna symbolika. Je pristavená pri finančnej časti, kde 
pracuje okolo 120 000 ľudí. Cirkevný zbor, ktorý sa stretáva v tomto 
“kostole”, pripravuje mnoho zaujímavých podujatí. Počas týždňa, v čase 
obedňajšej prestávky, sa tu napr. konajú krátke, dynamické prednášky o 
rôznych aspektoch kresťanskej viery. Trvajú cca 20-30 minút. Zúčastňujú 
sa ich najmä zamestnanci obrovských korporácií a firiem sídliacich v 
danej oblasti. Prednášky slúžia na povzbudenie kresťanov pracujúcich 
v danej oblasti ku misii, resp. sú tiež zaujímavým misijným nástrojom. V 
nedeľu sa loď stáva netradičným kostolom. Vzácna a kreatívna myšlienka.

Počas ďalšieho dňa sme navštívili ďalšie dva cirkevné zbory. Jeden 
patril ku anglikánskej a druhý k reformovanej cirkvi. V oboch sme 
badali veľký záujem duchovných pastierov a členov cirkevných zborov o 
duchovnú obnovu a misijnú kreativitu. Cirkevné zbory pripravujú rôzne 
formy služieb Božích. Oslovujú nimi tak rôznych ľudí. 

Sobotu sme mali rozdelenú na dve časti. Dopoludnia sme reflektovali 
zážitky a skúsenosti z návštev jednotlivých cirkevných zborov a premýšľali 
nad možnými aplikáciami získaných skúseností v našom slovenskom 
kontexte. Popoludnie už patrilo návštevám známych kultúrnych 
pamiatok, či stretnutiam s priateľmi, ktorí žijú v Londýne. 

Nedeľa bola naplnená návštevami viacerých cirkevných zborov. 
Celkovo som absolvoval štyri služby Božie. Tri v anglikánskych 
kostoloch a jeden v zbore Hillsong. Všetky služby Božie boli hojne 
navštevované. Krátko spomeniem napr. Holy Trinity Bromtpon 
(HTB), ktorý navštevuje v nedeľu priemerne 4500 ľudí na štyroch 
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službách Božích. Každé služby Božie, čo je určite pre nás nové a zaujímavé, 
sú inak liturgicky tvarované. Niektoré sú svojou formou smerované ku 
mládeži, iné sú viac liturgicky formálne. Súčasťou je osobné privítavanie 
ľudí, ako u nás. Občerstvenie pred a po skončení každých služieb Božích 
je samozrejmosťou. Výborná atmosféra a požehnané spoločenstvo 
sú priam hmatateľné. Priateľské zoskupenie ľudí, biblicky povedané 
“zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov” ,vytvára jednu veľkú a 
vzácnu rodinu. V závere služieb Božích sa konajú vo viacerých zboroch 
osobné modlitby za ľudí. Ľudia môžu prísť  dopredu, kde sa modlia s 
každým  osobne na to určení ľudia. Táto vzácna a potrebná služba bola  
využívaná účastníkmi zhromaždenia. Premýšľam nad tým, ako by sme 
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tieto modlitby mohli aplikovať do nášho prostredia. V Anglicku je 4. pôstna 
nedeľa už tradične Deň matiek. Prejavilo sa to aj na charaktere služieb 
Božích. Detičky dostali kvety, ktoré rozdávali mamičkám, ženám. Scénka 
pre deti a dospelých bola kreatívnym spestrením programu. Odchádzali 
sme povzbudení a inšpirovaní. Osobne som v ten deň navštívil služby Božie 
v HTB dvakrát. Dopoludnia 9:30 hod. a večer 19:00 hod. Obe skúsenosti 
boli výborné.

Posledný deň dopoludnia sme sa stretli s ďalšími zaujímavými 
pracovníkmi. Jeden z nich bol vikárom v novozaloženom zbore a druhý 
sa venuje špeciálnym misijným činnostiam v rámci anglikánskej cirkvi. 
Medzi ne sa radia misijné komunity, budovanie učeníkov, či spoločenstvá 
zamerané na rôzne záujmové skupiny (futbal, rugby,...). Mnohé tieto 
miesta sú duchovnými laboratóriami pre anglikánsku cirkev, kde sa  
hľadajú a skúšajú rôzne spôsoby a metódy misie a evanjelizácie. Z takýchto 
netradičných foriem následne prichádza množstvo dobrých inšpirácií do 
každodenného života cirkvi. 

Cirkev prichádza na netradičné miesta z jednoduchého dôvodu. Vie, že 
ľudia zvyčajne do kostola neprídu. Cirkev musí ísť za ľuďmi. Na miesta, kde 
žijú, stretávajú sa, či bavia.

Jeden z našich priateľov z Nórska povedal, že tie cirkvi rastú, ktoré sa 
snažia zakladať nové cirkevné zbory. Vznik nových cirkevných zborov, 
pastorálnych obvodov, misijných staníc je znakom života a nádejnej 
budúcnosti. To je jedna z odpovedí na stagnáciu a úpadok európskeho 
kresťanstva. 
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Z pozorovania sa tiež zdá, že cirkvi si navzájom prajú. Nevnímajú sa ako 
konkurencia, ale spoločne hľadajú cesty ako oslovovať tento svet dobrou 
správou o Božej láske. Vedia, že sú súčasťou jednej rodiny a vzájomne sa 
potrebujú v náročnom prostredí veľkomesta svetového formátu. 

Celý pobyt bol vzácny a inšpirujúci. Posledný deň v Londýne mi prišli 
na um tri anglické slová, ktoré podľa mňa dobre vystihujú londýnskych 
kresťanov: spirituality (otvorená, zdravá viera, modlitebná odvaha) - 
creativity (kreativita v misijnom konaní) - hospitality (pohostinnosť a 
túžba obdarovať druhých). 

Okrem toho mi počas pobytu neustále prichádzala na myseľ 
myšlienka, ktorá vystihuje záujem kresťanov žijúcich v Londýne o obnovu 
misijného etosu. Tá myšlienka znie: ak chceš niečo zmeniť, musíš niečo 
zmeniť. Presne tak, tamojší kresťania sú otvorení diskusiám a zmenám 
v bohoslužobnom a praktickom živote za cieľom oslovenia súčasnej 
populácie Londýna. A oni len nesnívajú. Oni konajú. A zmena prichádza. 
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú vo vzájomnej súhre. Ako povedal 
jeden z našich prednášateľov: „máme si ctiť minulosť, ale zároveň máme 
tvoriť novú budúcnosť.“

Videl som, že pokorná a zároveň odvážna práca cirkvi prináša 
požehnané ovocie. A to je aj výzva pre kresťanské cirkvi na Slovensku. 
Náš cirkevný zbor nevynímajúc. 

Marián Kaňuch
zborový farár
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GIRL S  ONLY
Veľa žien pokope. Pre niekoho súženie, pre nás príležitosť.

Na letný KECY tábor 2015 nám prišlo omnoho viac dievčat ako chlapcov. 
Čo doteraz pre našu mládež nebolo veľmi typické. Veľmi sme sa potešili, 
že je toľko nových dievčat na tábore. Na druhej strane sme vedeli, že 
nechceme, aby táborom všetko skončilo a my by sme dievčatá celý rok 
neuvideli. Preto sme hneď od septembra začali robiť špeciálne večery 
iba pre dievčatá s anglickým názvom GIRLS ONLY (slovenský preklad:  
IBA PRE DIEVČATÁ). 

Každá z nás si uvedomuje, že spoločenstvo je pre kresťana dôležité.
Po tábore sme väčšinou nadšené, zapájame sa do služby v zbore, 

žijeme zo zážitkov z leta, sme ako také žeravé uhlíky. Dobre však vieme, 
že keby sme z pahreby jeden uhlík vzali ďalej od ostatných, čoskoro by 
vyhasol.

Prostredníctvom Girls only sme pre dievčatá vytvorili prostredie, 
v ktorom chceme udržiavať našu vieru “žeravú”. Chceme ostať tam, 
pri zdroji, pri Ježisovi Kristovi. Samozrejme, že sa to dá aj vo väčšom 
spoločenstve, ale menšie skupinky prinášajú viac možností ísť do 
osobnejších rozhovorov a poskytujú priestor na pýtanie sa otázok, na 
ktoré niekedy vo väčšom spoločenstve priestor nie je. 

Stretávame sa každý piatok v besiedkovej miestnosti na fare. Počas 
prvej hodinky máme nejakú tému, ktorú si vždy pripraví niektorá z nás. 
Inšpiráciu čerpáme z knihy Marušky Kožlejovej a kolektívu autoriek Vo 
vitríne. Táto kniha je určená presne pre dievčenské skupinky a sú v nej 
pripravené rôzne témy, ku ktorým sú pridelené biblické texty a aktivity. 
Po tejto prvej časti sa rozdelíme do skupiniek v relatívne stálom zložení, 
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v ktorých diskutujeme o téme, čítame pasáže z Biblie, premýšľame o 
nich, zdieľame sa a modlíme sa za seba. 

Zámerom týchto skupiniek je duchovný rast dievčat. Veľmi túžime, aby 
Girls only bol priestor, kde doslova budujeme pevné základy, “zapúšťame 
korene”, aby potom, keď príde veľká búrka, sme patrili medzi tie, ktoré 
sú pripravené a obstoja aj v tej najsilnejšej búrke. Zároveň tu chceme 
byť jedna pre druhú, zdieľať sa, rozprávať. Diskutujeme o každodenných 
témach života, ale aj rastieme v poznaní Božieho slova a v poznaní Krista. 
Naším cieľom je dievčatá upriamiť na Krista ako na centrum a gro celej 
viery, ale zároveň ich naučiť ako z Neho môžu čerpať samy. 

“aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a 
založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to 
šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje 
všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.” 

Efezským 3, 17 - 19

Chceme využívať túto platformu ako priestor, kde sa môžeme 
navzájom okresávať, a kde Pán Boh môže premieňať naše charaktery 
tak, že môžeme niesť Jeho svetlo, kamkoľvek pôjdeme.

Veľmi ďakujeme vedeniu zboru za dôveru a takúto možnosť 
starostlivosti o duchovný život mladých dám :)

Ďakujeme.
Lenka Šimočková

Do dievčenskej skupinky “Girls only” je možné zapojiť sa každý 
piatok po skončení dorastu v čase od 19:00 do 21:00 hod. (chlapci 
v tomto čase majú možnosť zahrať si športy v blízkej telocvični  
(poplatok za telocvičňu na jednu osobu je 2, -€).
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Na rozhraní  rokov

Na konci starého a na začiatku nového roka už tradične všetci hľadáme 
spôsob, ako sa rozlúčiť so starým a privítať nový rok. Či doma s rodinou, 
na horách alebo na iných miestach a iných podujatiach, o ktoré nie je 
núdza.

S radosťou sme už po tretíkrát prijali ponuku nášho cirkevného zboru 
prežiť tento večer v spoločnosti jeho členov v zborovej sieni. Už pri 
príchode sme boli milo privítaní mladými ľuďmi a uvedení na miesto za 
stolom s občerstvením.

Veľkú radosť sme prežívali z toho, že boli zastúpené všetky generácie, 
ktoré si zvolili prežiť večer v spoločnosti členov zboru. 

Pestrý a zaujímavý program, do ktorého sa aktívne zapojili aj všetci 
účastníci piesňami a modlitbami, bol zameraný na oslavu Pána Boha 
a Ježiša Krista. Duchovným slovom nás povzbudil p. farár a osviežením bola  
vtipná scénka sestier Vitkovských. Veľmi dobre pripravený vedomostný 
kvíz, v ktorom boli účastníci rozdelení do troch skupín, donútil súťažiacich 
načrieť hlboko do svojich vedomostí z Biblie, katechizmu, histórie 
kresťanstva, cirkevného zboru a športu. Malý bodový rozdiel medzi 
víťaznou skupinou a skupinami na ďalších miestach, svedčí o dobrých 
vedomostiach súťažiacich. 

Krátko po polnoci, po vzájomných novoročných prianiach a pestrom 
ohňostroji, sme sa rozchádzali obohatení o nové zážitky a poznania do 
svojich domácností, naplnení dobrým pocitom z prežitého večera, ktorý 
sme prežili v Božej prítomnosti a v prítomnosti dobrých ľudí.

Ďakujeme za všetkých mladých členov cirkevného zboru vedených 
správnym smerom a veríme, že pôjdu touto cestou aj v ďalšom živote.

Za všetko patrí naša vďaka farárovcom Mariánovi a Olinke Kaňuchovým, 
Marekovi Hrivňákovi, ako aj všetkým, ktorí sa venujú výučbe náboženstva 
na základných školách, stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži.

Chceme vyznávať, že každú chvíľu prežitú v dome Hospodinovom  
vnímame podobne ako žalmista v 84. Žalme: „Lebo lepší je deň v Tvojich 
sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha 
ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti.“

Mária a Milan Machajdíkovi
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Naš a  škô lka  :) 

V septembri roku 2015 náš cirkevný zbor z Božej milosti otvoril škôlku 
(Evanjelickú materskú školu - EMŠ). V triede mladších, ktorí sa volajú 
mravčeky, je dvadsať deti, o ktoré sa s láskou starajú Katka Kutliková, naša 
akčná pani riaditeľka a pani učiteľka Zuzka Maceková. V triede starších 
– v rybičkách, je tak isto dvadsať detí, o ktoré sa tiež s láskou starajú 
milé pani učiteľky Majka Vitkovská a Miška Blahová. V starostlivosti o 
detičky pomáha a čistotu našej škôlky zabezpečuje naša šikovná teta 
Alenka Sonderlichová. Kedykoľvek prídem do našej škôlky, vždy tam 
vnímam dobrú, požehnanú atmosféru. Vďaka za to patrí všetkým vyššie 
spomenutým sestrám, ktoré Pán Boh vedie pri vytváraní láskavého a 
bezpečného prostredia, pohody, prijatia, …

Mnohých z vás  zaujíma, ako vyzerá všedný deň v škôlke. S úsmevom 
poviem, a pani učiteľky o tom vedia svoje, že každý deň s detičkami je 
jedinečný. O všednosti teda nemôže byť ani reči. Ak by sme predsa len 
veľmi chceli hovoriť o bežnom všednom dni, tak by sme ho mohli zhrnúť 
do denného poriadku asi takto: Keď detičky prichádzajú do EMŠ, majú 
priestor na rôzne hry a hrové činnosti. Potom nasleduje ranný kruh, 
stíšenie, pohybové a relaxačné cvičenia. Po desiate nasledujú edukačné 
aktivity a pobyt vonku. Keď sa deti naobedujú, prichádza zaslúžený 
odpočinok a po ňom olovrant. Deň sa končí rôznymi hrami a hrovými 
činnosťami a pre deti, ktoré majú záujem, je pripravená krúžková činnosť. 

Samozrejme, že v EMŠ sa vyučuje aj evanjelické náboženstvo. Je to 
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pre mňa vzácny a požehnaný čas, ktorý môžem tráviť každý štvrtok s 
detičkami, keď ich učím Božie Slovo. Spolu s biblickými postavami 
zažívame ich dobrodružstvá na ceste viery s Pánom Bohom rôznym 
kreatívnym a interaktívnym spôsobom.

Viac o dennom a týždennom pláne sa dozviete na stránke www.
emszilina.sk. Túto krásnu stránku pre nás pripravil obdarovaný brat z 
cirkevného zboru a zároveň otecko nášho škôlkara Miroslav Maar. Pani 
učiteľky pravidelne stránku aktualizujú a pridávajú na ňu nové fotky z 
aktuálneho diania a jedinečných okamihov, ktoré spolu s detičkami 
zažívajú pri rôznych príležitostiach. Navštívte túto stránku a na chvíľku 
sa ponorte do atmosféry našej škôlky. Aby som vás navnadila, opíšem 
vám niektoré z množstva krásnych a požehnaných podujatí. 

Na jeseň do EMŠ za svojimi vnúčatami prišli ich starí rodičia. Spolu 
s vnúčatami z plodov, ktoré nám Pán Boh požehnal, vytvorili krásne 
umelecké diela, ktoré sme mali vystavené v kostole počas služieb Božích na 
Poďakovanie za úrody zeme. Naše detičky sa zúčastnili v parku na Bôriku 
na oslavách 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, kde zaspievali pieseň 
a zarecitovali báseň. Mali veľký úspech a potešili všetkých prítomných. 
Jedno krásne jesenné popoludnie strávili v prírode nielen s pani 
učiteľkami, ale aj s rodičmi pri púšťaní šarkanov. Deti v škôlke navštívila 
aj pani zubárka Aška Waloszková a dentálna hygienička Evka Šnegoňová, 
aby detičkám rozprávali a názorne predviedli čistenie zúbkov a viedli ich 
k prevencii proti kazom. Tak isto ich navštívil aj akademický maliar Stano 
Lajda s veľkou zbierkou kníh pre deti, ktoré ilustroval a zároveň v deťoch 
rozvíjal umelecké dary. Deti navštívili hasičov, aj hvezdáreň. Prišli aj za 
mnou pozrieť sa, kde “pracujem”. V kostole sedeli nielen v laviciach, ale 
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Môj  obč iansk y krstný otec  bol  prezident  T.  G.  Masar yk 

    (7. 3 .1850  –  14 . 9.1937) 

Prezidenta prvej ČSR, ktorý stál pri jej zrode po 1. svetovej vojne 
spolu s M. R. Štefánikom, netreba najmä staršej generácii osobitne 
predstavovať. Pre mňa, v súvislosti s mojím otcom a jeho životom, 
„tatíček Masaryk“ znamenal v dospelosti aj filozofickú orientáciu a úctu. 
A to trvá až do dnešných dní...

Po vypuknutí 1. svetovej vojny môj otec narukoval do rakúsko – 
uhorskej armády, kde ho zaradili do bojov proti ruskej armáde. Bol 
postrelený do nohy. Liečil sa doma a po troch mesiacoch sa vracal späť 
na front. Bol zajatý a prepravený do tábora na Sibíri. Bol odvelený na 
grófsky veľkostatok, kde robil hospodárskeho správcu. Veľmi rýchlo 
sa naučil čítať a písať po rusky, a tak komunikovať s domácimi nielen 
hovorovo.

V novinách sa dočítal o medzivládnych dohodách po vzniknutí ČSR, 
o možnosti návratu domov prostredníctvom légií, ktoré organizoval 
generál M. R. Štefánik vo Vladivostoku. Otec sa tam dostal sibírskou 
magistrálou vo „svinských vagónoch“ za hroznej zimy cez -40˚ Celzia. 
Prihlásil sa u Štefánika a zaradil sa medzi legionárov. (Zo stretnutí so 
Štefánikom otec spomínal, že to bol malý, chudý muž s mohutným 
hlasom.) Plavili sa cez Japonské more do Kanady. Tam ich v tábore 
poobliekali do uniforiem, vycvičili, zaradili do jednotiek a transportovali 
zaoceánskou loďou cez Atlantik do Hamburgu. Odtiaľ šiel otec vlakom 
do ČSR, do Liptovského Mikuláša a potom pešo do rodiska - Závažnej 
Poruby. To už bol rok 1922. Z frontu a zajatia som neskôr často počúval 
smutné historky...

Notár Pavella z Liptovského Jána upozornil otca na prezidentský výnos 
o možnosti získať za občianskeho krstného otca pre svoje dieťa – syna 

pozreli si aj výhľad, aký mám ja z kazateľne, pri kázni Božieho Slova, aj 
ako vyzerá kostol z chóru. Dostali aj požehnanie pri oltári tak, ako ho 
dostávajú počas služieb Božích. Potom si staršie deti - rybičky prišli 
pozrieť aj faru. Nahliadli do kancelárie, aj do detskej miestnosti, ktorú 
mnohí poznali z Ma-Mi klubu, alebo z nedeľnej besiedky. A je toho ešte 
oveľa, oveľa viac, tak neváhajte a navštívte vyššie spomenutú webovú 
stánku a ponorte sa do množstva krásnych fotografií

Viac o dianí v škôlke nabudúce..
Olinka Kaňuchová

zborová farárka
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priamo prezidenta. Podmienkou bolo, aby sa chlapec narodil v rovnaký 
deň ako prezident 7.3, aby jeho otec bol legionár a aby chlapec prijal 
meno Tomáš. Podmienky sme spĺňali, preto spomínaný notár všetko 
administratívne vybavil. Otec dostal potvrdenie a pre mňa vkladnú 
knižku na 50 korún. Meno Tomáš bolo dopísané do matriky.

Neskôr, v roku 1935, prechádzal pán prezident z Vysokých Tatier cez 
Okoličné do svojho letného sídla v kaštieli pri Bystričke pri Martine 
otvoreným kabrioletom bez ochrany žandárov. My, deti, sme vytvorili 
zdraviaci špalier, mávajúc poľnými kvetmi. Otec vyčnieval spomedzi davu 
v uniforme legionára. Prezident, vidiac otca v uniforme, nechal zastaviť 
auto. Podišiel k nám, podali si s otcom ruky, a viedli rozhovor o tom, čo 
otec robí a ako sa mu darí. Ja som prezidentovi odovzdal kyticu. Otec ma 
predstavil, že to som ja, čo sa volám tiež po ňom, Tomáš. Prezident ma 
pohladil po hlave s tým, že si pamätá, že veci podpisoval. Zasalutovaním 
a stiskom ruky sa rozlúčili. Otec chodieval na legionárske zlety do Prahy, 
kde pochodovali po Václavskom námestí a na tribúne zdravili prezidenta 
učenca, filozofa, profesora, ale hlavne OSLOBODITEĽA. Mňa oslovovala 
Masarykova filozofia, demokratizmus a aj dobrý vzťah ku Slovensku. 
Obdivoval som ho aj ako vyznávača J. Husa, M. Luthera a celej jeho 
reformácie, ktorú vo svojom živote a konfesii praktizoval.

Zo sentencií T. G. Masaryka:
„Ježiš, nie Cézar! Ja dosiaľ 

Ježiša pokladám za nášho 
najvyššieho učiteľa náboženstva. 
Od Ježiša učíme láskou k Bohu 
sústreďovať sa na blížneho.“

„Ježiš podával náboženstvo 
čisté, nerozhárané, kľudné, 
jasné, nehmlisté.“

„Nádej v život večný je 
základom našej viery životnej. 
Viery hovorím preto, že na viere 
je založený život a práca.“

„Ak sa uvoľní zväzok medzi 
človekom a cirkvou, ľahšie 
dochádza k tragickým koncom.“

„Nás spasí mravnosť 
a vzdelanosť.“

Tomáš Miroslav Niňaj
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 Áno  manže lstvu

Pred šestnástimi rokmi som povedala áno svojmu manželovi Milanovi. 
Bolo to v roku 2000 a my sme mali sladkých dvadsaťjeden rokov. Naši 
spolužiaci v tom čase riešili diskotéky a žúry, dorastenci a mládežníci 
rôzne tábory a kresťanské akcie, väčšina riešila intrák, skúšky, rodičov, 
peniaze, kam do kina... My sme „riešili“ okrem iných vecí aj jeden 
druhého.

Úprimne, nechcelo sa nám čakať, až doštudujeme. Až bude byt. Až sa 
zamestnáme. Žiadne až až. Nie podľa slovenského porekadla – najprv 
fara, potom Mara. Obaja sme sa úprimne ľúbili, tak na čo čakať? Boli sme 
spolu už takmer dva roky a zasnúbení. Rodičia nás podporili, aj moji sa 
sobášili, keď otec ešte študoval. Inak také manželstvo niekedy motivuje 
k lepším výkonom viac ako prospechové štipendium.

Aby sme vo dvojici náhodou nemali dlhú chvíľu a pri štúdiu tiež, do 
roka sme boli traja. V trojici sa super študuje, dieťa kreslí grafiti na vaše 
skriptá a vy si uvedomujete, že pokiaľ sa látku nenaučíte, môže vám 
skriptá aj zjesť, minimálne oslintať, ocmúľať, roztrhať a podobne. Je 
super, keď si dieťa beriete spolu so sebou na skúšku, pravdepodobnosť 
urobiť skúšku sa zvyšuje o 50%. :-)

Teraz, keď si spätne spomínam na naše roky, bola to veľká psina. Moja 
materská, manželove štipendium, posledné peniaze minuté na Na skle 
maľované s Dočolomanským. Však pôst sa dá držať aj inokedy ako v čase 
pôstu. Manželstvo je miesto, kde sa super naučíte finančnej gramotnosti, 
hospodáreniu i vareniu takmer z ničoho. Človek zažije rôzne situácie 
a naozaj je to v dobrom 
i zlom, v šťastí i nešťastí, 
v zdraví i chorobe. O tom 
je manželstvo. Nie je to 
recyklovateľný vzťah.

Nevyhovuješ mi, 
vymením ťa. To je 
neustála práca, aby 
krásne bolo ešte 
krajšie. To sú 
nové začiatky 
a sila odpúšťania. 
To je tá láska, 
ktorá prikrýva 
hriechy.
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Vďaka
Vďaka Ti, Pane, že si aj za mňa 

trpel, mrel,
bremeno hriechov svojou svätou

krvou strel.

Vďaka, že v Tebe dieťaťom Božím
stať sa smiem

a k Všemohúcemu Bohu Otče môj!
volať smiem.

Bez mojich zásluh, skutkov, úsilia
z lásky len

ukrižovaný si za mňa zostúpil 
do pekiel.

Nech si hovorí, kto chce, čo chce, nič lepšie ako manželstvo nebolo 
vymyslené. Manželstvo ustanovil Boh a On je tvorcom dobrých vecí. Je 
úžasné, že vám vaše druhé ja donesie raňajky a horúci čaj s citrónom 
priamo do postele, keď ste chorí. Je fajn, mať sa ku komu pritúliť, keď 
ste smutní. Môcť sa vyrozprávať z vecí, ktoré vás ťažia. Mať spoločných 
priateľov. Väčšiu rodinu. Spoločné chvíle. Nové zážitky, dobrodružstvá, 
ale aj milé stereotypy, pri ktorých sa cítime v bezpečí. Milovať a cítiť sa 
byť milovaný. Tu pochopí človek význam veršov: „A dám im jedno srdce.“

Keď sa obzriem späť, môžem konštatovať, že manželstvo nielenže 
naplnilo moje očakávania, ale je oveľa lepšie, ako som očakávala. Ak 
som vôbec niečo očakávala. Nepamätám si totiž. Teraz sme si oveľa 
bližší ako v svadobný deň, a to sme iba takí sopliaci, ktorí sú spolu len 16 
rokov. Veď čo je to oproti manželstvu mojich rodičov /45 rokov/ a ďalších 
vytrvalých, o ktorých sa hovorí, že by si zaslúžili zlaté medaily? Čo je náš 
čas v porovnaní s večnosťou?

Som Pánu Bohu veľmi vďačná za môjho skvelého a obetavého manžela 
a rovnako za naše krásne dve deti a verím, že tak, ako my máme radosť 
v Ňom z nášho manželstva, tak sa i On raduje s nami.

Katka Cisariková
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Na kríži
Nepredstaviteľné bolesti, muky

prežíval,
keď hriechy sveta celého na svojich

pleciach mal.

Pýtal sa, keď sa Boh vtedy od Neho
odvrátil:

Eli, Eli, lama sabachtani?
Bože môj, Bože môj, prečo si ma 

opustil? 
Mt 27,46 a Mk 15,34

Za svojich trýzniteľov na kríži
sa modlil: 

Bože, odpusť im, 
lebo nevedia, čo činia. 

L 23,34
Na svojich milovaných myslel, nie 

na seba,
a keď matku a učeníka uzrel, 

povedal: 
Ajhľa, tvoj syn! Ajhľa, tvoja matka! 

J 19,26-27
Kajúcemu lotrovi na kríži

zasľúbil: 
Veru, hovorím ti. 

Dnes budeš so mnou v raji! 
L 23,43

Aj my Mu hriechy vyznajme a On ich odpustí.

Aby sa Písmo naplnilo, Ježiš
povedal: 
Žíznim! 

J 19,28
A jeden zo stotníkov hubku s octom 

Mu podal.
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A keď ocot okúsil, silným hlasom
zvolal: 

Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. 
L23,46

A nakloniac hlavu vypustiac Ducha
dokonal.

Dokonané 
J 19,30

Chrámová opona na dvoje sa
roztrhla,

zem sa triasla a tma po celej zemi
nastala.

Tento človek bol naozaj Syn Boží.! 
Mk 15,39

Naozaj, Syn Boží bol tento! 
Mt 27,54

Po smrti
V hrobe, podsvetí, v zatratení Ježiš

nezostal,
Boh Otec Ho v ríši smrti

nenechal.

Kameň odvalený, hrob prázdny, Ježiš
z mŕtvych vstal,

Boh aj nás vzkriesi, aby nás do nebies
k sebe vzal.

Tam na pravici Božej povýšený
kraľuje

a príbytky nám v svojej blízkosti
pripravuje.

Anna Lazoňová
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Milé deti,
chcem vám porozprávať o blížiacich sa veľkonočných sviatkoch , ktoré 

sú spojené aj s príchodom jari.
Na veľkonočné sviatky si pripomíname veľkú obetu nášho Pána 

Ježiša Krista pre nás ľudí. Na Vianoce to bolo Jeho narodenie, teraz si 
pripomíname koniec Jeho života na našej zemi, Jeho ukrižovanie. Urobil 
to pre nás, ľudí, aby sme boli zachránení pre večný život.

Poviem Vám ešte niečo o jari, milé deti. Tohtoročná zima, hoci bola 
mierna a ešte trvá, ešte stále neskončila, predsa bude musieť ustúpiť jari. 
Už spod zeme vykúkajú prvé kvietky – bledule, snežienky, neskôr tulipány, 
narcisy a ďalšie jarné kvietky. Pod teplými slnečnými lúčmi začnú kvitnúť 
stromy. To všetko prebudí mnohé užitočné aj neužitočné chrobáčiky, 
vtáci si začnú opravovať hniezda, objavia sa v nich prvé vajíčka a neskôr 
vtáčiky. To všetko môžeme každý rok okolo seba obdivovať a prijímať. 
Je to zázrak prírody a ten nám dal náš Pán Boh. Za to všetko Ho máme 
chváliť a velebiť, byť Mu vďační. Vo svojich modlitbách prosme Pána 
Boha o odpustenie 
za to, že sa nie vždy 
k nášmu okoliu 
a prírode správame 
šetrne a múdro

Vy budete našimi 
pokračovateľmi a ja 
prosím Pána Boha, 
aby dal múdrosť nám 
všetkým byť dobrými 
hospodármi.

Želám vám, milé 
deti, pokoj a radosť 
počas veľkonočných 
sviatkov, aby nevinná 
smrť nášho Pána 
Ježiša Krista nebola 
pre nás všetkých 
daromná.

Anna Grandtnerová

O jari




