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M i l í  č i t a t e l i a ,
v máji tohto roku som 

sa zúčastnil konferencie 
v Nemecku. Boli sme 
ubytovaní v hoteli, oproti 
ktorému stál kostol - 
bývalý evanjelický kostol. 
Na recepcii hotela nám 
oznámili, že raňajky budeme 
mať v kostole. Najprv som 
chvíľu premýšľal, čo tým 
recepčná myslí. Potom 
mi to došlo: z kostola sa v 
súčasnosti stalo reštauračné 
zariadenie. Neskôr som 
sa dozvedel, že evanjelici mali v meste dva kostoly. Cirkevný zbor 
nedokázal prevádzkovať oba kostoly, tak sa rozhodol jeden z nich 
predať. Záujemca, ktorý ho kúpil, v ňom začal prevádzkovať niečo 
medzi reštauráciou, barom a kaviarňou. Pravdepodobne všetky tri 
služby súčasne. Keď sme prišli prvýkrát na raňajky, bol to taký malý 
kultúrny šok. Vybrali sme si miesto a servírovali nám jedlo. Keď sme 
sa poobzerali po kostole, sakristia bola prerobená na VIP salónik. 
Lavice boli otočené smerom k sebe, aby ľudia sedeli oproti. Okolo 
bývalého oltára boli umiestnené barové stoličky, kde ste si mohli 
pokojne objednať vínko…Na jednej strane ma to všetko znepokojilo, 
na druhej strane som si uvedomil, že toto je súčasná realita, ktorej 
možno budeme čoskoro čeliť aj na Slovensku.

Pri premýšľaní nad touto skutočnosťou som si spomenul na slová 
apoštola Pavla, ktoré venoval členom cirkevného zboru v Korinte: 
„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je 
vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho 
ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo 
oboje náleží Bohu.” (1Korintským 6,19-20).

Pavol, píšuc veriacim ľuďom v Korinte ale aj nám, pripomína 
dôležitú skutočnosť, a to, že telo je chrámom Ducha Svätého. V nás 
sa zvláštnym spôsobom rozhodol prebývať Boh. Z nás si urobil svoje 
chrámy, kde prebýva Jeho Duch. Preto by sme sa mali starať o svoje 
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životy, o svoje telá. Inak sa z nich môžu stať príbytky niečoho iného.
Keď som pozoroval nemecký chrám uvedomil som si, že ak sa 

stráca viera z osobných životov, tak sa v nás samých nachádza všeličo 
ako napr. hnev, nenávisť, neodpustenie, sklamanie. Naše životy vtedy 
dávame do služby niečomu inému než Pán Boh chce. A míňame sa 
cieľa. Avšak Boží zámer je vložiť do Božích rúk svoje životy, telá, 
čas. Nech nás On vedie a sprevádza po cestách života. Nech Jemu 
primárne slúžime.

Nemecký kostol vyzeral ako reštaurácia neprirodzene. Naše 
životy naplno oddané niečomu inému než Bohu, sú nakoniec tiež 
neprirodzené. Jednoducho neslúžia tomu, na čo boli určené.

Kľúčová vec našich životov je byť oddaný Pán Bohu vo všetkých 
oblastiach života – v manželstve, v práci, vo svojich vzťahoch. Ako 
veriaci ľudia máme Pána osláviť. Prečo?

Pavol dôvodní svoju výzvu konštatovaním, že Korinťania boli 
veľmi draho kúpení. Martin Luther o tom píše nasledujúce slová: 
„Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh pred vekmi od Otca splodený a 
pravý človek z Márie panny narodený, je mojím Pánom, ktorý mňa, 
zlorečeného a zatrateného človeka vykúpil, privlastnil si a vyslobodil 
od všetkých hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej; nie zlatom 
ani striebrom, ale svojou svätou a drahou krvou a svojím nevinným 
umučením a smrťou.“ Luther presne vystihol, že On nás vyslobodil 
z moci diabla, hriechu a smrti. Dáva nám nový život a odpustenie. A 
to nás vedie ku novému životu, ktorý žijeme ako láskavú odpoveď na 
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Zm e ny vo  ve d e n í  z bo r u
„Viac bázne daj, Bože a viac svätosti. Viac smútku nad hriechom, viac 

sĺz radosti...“
Sú vám tieto slová známe? Väčšine z vás určite. Sú to úvodné slová 

piesne č. 496 z Evanjelického spevníka. Práve táto pieseň inšpirovala 
nášho zborového farára k tomu, aby za slovo roka 2018 zvolil slovo 
„VIAC“ (z latinského magis – viac, lepšie, plnšie). V roku 2018 chceme 
zažívať VIAC Božej prítomnosti, VIAC Jeho požehnania, chceme Ho 
spoznať VIAC, byť VIAC s Ním,.. 

Chceme zažiť viac aj ako spoločenstvo veriacich. Možno sa 
navzájom viac spoznať, byť si viac nápomocní, viac sa zapojiť do 
služby v cirkevnom zbore a pod. 

Začiatkom tohto roku sme si zvolili nové presbyterstvo, ktoré má 
mimochodom o dvoch členov viac než to, ktoré nás viedlo doteraz. 
(Zdá sa, že slovo „viac“ nás v tomto roku sprevádza častejšie, než sme 
očakávali J.)

25. februára bol po skončení dopoludňajších Služieb Božích 
zadržaný výročný zborový konvent. Jeho súčasťou bola voľba 
členov presbyterstva. Neľahkú úlohu zodpovedne viesť žilinský 
evanjelický cirkevný zbor nasledujúcich šesť rokov na seba prevzalo 
13 presbyterov, každý v inej oblasti zborového života. Dvaja ďalší 
presbyteri boli volení dodatočne, po schválení zmien v zborovom 
štatúte 15. apríla tohto roku. Jedno miesto presbytera ostalo 
neobsadené.

Zloženie nového presbyterstva:
1. zborový farár – Marián Kaňuch

Jeho pozvanie kráčať za Ním. Preto Pavol povzbudzuje ľudí k tomu, 
aby oslávili Boha svojím telom i duchom, lebo oboje náleží Bohu. A 
táto výzva zostáva platnou do súčasnosti. Martin Luther to vo výklade 
tretieho článku kréda pripomína podobne znejúcimi slovami „... aby 
som bol Jeho vlastným a žil pod Ním v Jeho kráľovstve a slúžil Mu v 
ustavičnej spravodlivosti, nevinnosti a blaženosti; tak ako On vstal z 
mŕtvych, žije a kraľuje naveky. To je iste (verná) pravda!”

Kiež táto pravda aj v týchto dňoch formuje naše životy. 
Marián Kaňuch

zborový farár
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2. zborový dozorca – Ján Šimko
3. druhý zborový farár – Oľga Kaňuchová
4. zástupca zborového dozorcu – Ivan Trepáč
5. presbyter za diaspóru Čadca – Gabriela Svrčková
6. presbyter za vnútornú misiu (dorast a mládež) – Adam Rajčan
7. presbyter za vnútornú misiu (seniori) – Jaroslav Križan
8. presbyter za vonkajšiu misiu – Ján Šimočko
9. presbyter – zástupca bohoslužobného výboru – Ján Beňuch
10. presbyter – zástupca diakonického výboru – Ida Thielová
11. presbyter – zástupca hospodárskeho výboru – Jan Olszar
12. presbyter – zástupca modlitebného spoločenstva – Ľudmila 

Fraňová
13. presbyter – zástupca revízneho výboru – Zuzana Ševčíková
14. presbyter – zástupca vnútromisijného výboru – Alena Vitkovská
15. presbyter - presbyter za vnútornú misiu (deti a školstvo) – Michal 

Gondžár
16. kurátor Žilina – Rastislav Czelis
17. kurátor Rajec – Milada Golierová
18. presbyter – právny zástupca – neobsadené miesto

Pozrime sa na to, čo sa oproti minulému obdobiu v zložení 
presbyterstva zmenilo:

• medzi presbytermi sú štyria noví členovia (G. Svrčková, A. Rajčan, 
J. Šimočko, M. Gondžár)

• dvaja členovia presbyterstva budú zastávať iné funkcie než doteraz 
(J. Beňuch v minulosti zborový dozorca, v novom zložení presbyterstva 
zástupca bohoslužobného výboru, I. Trepáč v minulosti presbyter za 
vonkajšiu misiu, v novom zložení zástupca zborového dozorcu)

• funkcia presbytera za deti, dorast a mládež sa rozdelila na dve 
samostatné funkcie: presbyter za vnútornú misiu dorast a mládež, 
a presbyter za vnútornú misiu deti a školstvo.

Zborový farár bol do svojej funkcie opätovne zvolený volebným 
konventom zvolaným 15. apríla tohto roku. Volebné obdobie druhého 
zborového farára končí na budúci rok.

Nové zborové presbyterstvo bude do funkcie uvedené 17. júna 
počas Služieb Božích. Novým presbyterom prajeme veľa múdrosti 
pri zastávaní svojich funkcií. Vyprosujeme pre nich Božie požehnanie 
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S i ng i ng Sa i n t s
Počas víkendu 25. - 27. mája 2018 sme v našom cirkevnom zbore 

privítali hostí spoza veľkej mláky. Singing Saints nám prišli poslúžiť 
spevom, počas večerného koncertu v sobotu, ako aj niekoľkými 
piesňami na ranných Službách Božích. Čas strávený v Žiline bol 
pre nich však aj oddychom, keďže sa u nás zastavili na prestávku 
uprostred svojho prvého Európskeho turné. Zúčastnili sa na stretnutí 
našej mládeže a dorastu, absolvovali prehliadku mesta, ako aj výlet 
vlakom na hrad Strečno. 

Spevácky zbor Singing Saints pôsobí pri evanjelickej strednej 
škole „Saint Paul Lutheran High School“, nachádzajúcej sa v malom 
mestečku Concordia v štáte Missouri (USA). Ich štipendijný 
program a spolupráca s ECAV umožňuje slovenským žiakom 

a poslušnosť Božiemu vedeniu.
Nech sú pre nich záverečné slová piesne č. 496 slovami ich 

modlitby:
„..Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť. Viac ísť za Tebou, Kriste, vzdávať 

Ti česť.“
Zuzana Šimková

Poďakovanie za službu
Výraznou zmenou v zložení presbyterstva je zmena na poste 

zborového dozorcu. Janko Beňuch slúžil vo funkcii zborového dozorcu 
tomuto cirkevnému zboru 12 rokov. Počas jeho pôsobenia zbor prešiel 
neľahkým obdobím hľadania nového zborového farára, dlhodobým 
procesom zriaďovania zborovej materskej školy, realizáciou osláv 
80. výročia posvätenia kostola a 500. výročia reformácie, prestavbou 
priestoru pred kostolom a novou výsadbou zelene, ... Za uplynulých 
dvanásť rokov sa aj v evanjelickej cirkvi udiali mnohé zmeny, ktoré 
bolo potrebné ustáť, nezaťažiť nimi cirkevný zbor a zároveň ich 
vyriešiť s pokojom a rozvahou. Mnoho voľných chvíľ po pracovnom 
čase, cez soboty a nedele, na úkor času prežitého s rodinou. Mnoho 
vážnych, zásadných rozhodnutí, mnoho diplomatických rozhovorov, 
plánovania, kalkulovania, prepočítavania, zvažovania. Veľa, naozaj 
veľa skvelo odvedenej práce za sebou necháva odchádzajúci dozorca. 
Sme radi, že v presbyterstve ostáva aj naďalej, aj keď v inej funkcii. 
Za jeho službu dozorcu mu patrí veľké ĎAKUJEME.
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štúdium v zahraničí na jeden školský rok. V priebehu posledných 
deviatich rokov túto možnosť využilo aj sedem mládežníkov z nášho 
cirkevného zboru.

Spevokol počas svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia a od 
roku 1973 má na konte viac ako 1000 vystúpení v Spojených štátoch 
amerických a v Kanade. Okrem každoročného domáceho turné 
vystupuje aj na Službách Božích alebo na rôznych spoločenských 
udalostiach. Od roku 2015 funguje pod vedením dirigentky Dr. 
Jerrode Baker Marshovej, ktorá predtým 17 rokov profesionálne 
pôsobila v hudobnej sfére v nemeckom Frankfurte.

Ako napovedá ich názov, cieľom a túžbou spevokolu je hlásať 
evanjelium prostredníctvom hudby. Spevácky zbor pôvodne 
pozostáva zo 60 študentov, na koncertnú šnúru za oceán sa však 
z praktických dôvodov vybral v užšej 36-člennej zostave. V rámci nej 
vystúpi aj v Nemecku, Česku, Poľsku a Maďarsku. Na Slovensku sa 
speváci okrem Žiliny zastavili v Tisovci, Bratislave a Modre – Kráľovej. 
V ich koncertnom repertoári sú diela z renesancie, nemecké chorály, 
americké duchovné piesne, motetá z 19. storočia (viachlasné vokálne 
skladby v rýchlejšom tempe, pozn.), ale aj svetoznáme populárne 
piesne.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svojim dielom prispeli k vrelému 
privítaniu hostí v našom cirkevnom zbore – s ochotou im otvorili 
svoje domovy, alebo sa akokoľvek inak podieľali na organizácii 
celého víkendu.

Milotka Beňuchová ml.
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By ť  sú č a s ť ou  vä č ši e ho  p r í be hu
Toto leto sa chystám zúčastniť misijnej stáže s organizáciou Josiah 

Venture (ďalej JV). Je to misionárska organizácia, ktorej poslaním 
je zdieľať evanjelium najmä v strednej a východnej Európe a 
vychovávať mladých služobníkov podľa príkladu služby Ježiša Krista 
a jeho učeníkov. JV pomáha jednotlivým zborom po celej Európe a 
v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas aj na Slovensku, kde 
spoločne organizujú misijné tábory rôzneho zamerania, napríklad 
anglické tábory KECY, ktoré slúžia na nadviazanie priateľských 
vzťahov konkrétneho cirkevného zboru s teenagermi a zároveň 
podávajú evanjelium v zrozumiteľnej forme.

Ja by som chcel byť súčasťou tzv. 
Európskeho mediálneho tímu, ktorého úlohou je 
zachytávať Božie konanie, zdieľať tieto príbehy 
a mobilizovať tak kresťanov, v európskych 
krajinách, Spojených štátoch či Veľkej 
Británii. Budeme písať príbehy, zachytávať 
momenty fotografiami a tvoriť videá, ktoré 
poslúžia organizácii JV a miestnym zborom 
pri ich službe. Počas toho tiež navštívime 
viacero európskych táborov, staneme sa ich 
súčasťou, budeme tam slúžiť a pomáhať 
ukazovať Božiu lásku.

Prosím, modlite sa za mňa a za túto službu.
Osobne som zažil, že modlitba má obrovskú 

moc. My budeme slúžiť v teréne, ale každý z vás môže 
urobiť zmenu svojou modlitbou! Ak by ste ma chceli 
modlitebne podporovať a pravidelne sa dozvedať, 
ako Pán Boh koná a tiež v akých oblastiach by sme potrebovali 
modlitebnú podporu, môžete sa prostredníctvom internetového 
linku https://mailchi.mp/0e46b5e871c1/misia-adam-rajan zapísať do 
zoznamu. Všetkým, ktorí budú v zozname uvedení, budem mailom 
pravidelne posielať informácie o tom, čo prežívam.

Adam Rajčan

V uplynulých rokoch sa podobných misijných stáží, medzi 
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mladými označovaných ako „Internship“ zúčastnili aj ďalší mladí 
ľudia z nášho cirkevného zboru. Na ich skúsenosti a zážitky z tejto 
služby sme sa opýtali Aničky Filovej a Mateja Trepáča.

Anička Filová
Kedy a kde si slúžila ako Intern-ka?

Slúžila som od mája do augusta v roku 
2017. Na začiatku tejto služby som bola 
na tréningu v Prahe, kde sme sa ako tímy 
a hlavne ako ľudia, ktorí spolu budú 
slúžiť, spoznali a zistili, v čom sú naše 
silné, ale aj slabé stránky. Potom sme boli 
v Malenoviciach (česká obec v okrese Frýdek-
Místek v Moravskosliezskom kraji, pozn.), 
odkiaľ sme odišli do Žiliny, kde sme mali 
počas tejto služby naše stále stanovisko 
alebo skôr domov. Slúžila som v zboroch 
v Bystrom, Prešove, Žiline a Rožňave.
Čo bolo pre teba počas služby najťažšie?

Na začiatku to bola samota. Možno to znie zvláštne, lebo som bola 
s kresťanmi, ktorí mali ten istý cieľ ako ja – aby ľudia spoznali Boha. 
Aj napriek tomu, že nás tam bolo na začiatku 600 som sa cítila sama. 
Ale aj tak som za ten čas vďačná, pretože som o to intenzívnejšie 
bola s Bohom. Druhá ťažká vec, ktorú som musela zvládnuť, bolo 
odlúčenie od môjho priateľa, teraz už snúbenca. Vídali sme sa 
samozrejme, ale bolo to po prvýkrát v našom vzťahu, kedy sme boli 
na dlhšiu dobu od seba vzdialení, a to bolo naozaj veľmi ťažké. Čo 
sa týka financií a podpory, s tým som problém nemala, pretože náš 
zbor mi v tom naozaj veľmi pomohol a bol mi veľkou oporou, za čo 
som naozaj vďačná.
Čo alebo kto ti najviac pomohlo/ pomohol?

Asi najviac mi pomohli moji kolegovia v tejto službe. Aj keď 
hovorili iným jazykom, chápali, ako sa cítim. Snažili sa mi pomôcť, aj 
keď to oni sami mali mnohokrát tiež ťažké. Ďalšou veľkou podporou 
mi bol môj snúbenec Tomáš, s ktorým sme si často písali, telefonovali 
a občas sme sa aj stretli. A samozrejme, veľkou podporou bol Pán 
Boh, ktorý mi vždy ukazoval, ako a kadiaľ mám počas tejto služby 
s Ním kráčať.
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Máš nejaké odporúčania pre ďalších mladých, ktorí uvažujú o tejto službe?
Jediné moje odporúčanie je: Ak váhaš, ale cítiš, že ťa do toho 

Pán Boh volá, choď. Pamätám si na to, ako som sa bála ja, ako som 
neverila tomu, že to dokážem. Teraz tu píšem o Internshipe a som 
rada a vďačná, že som tam bola. Takže sa neboj, VER Bohu a všetko 
bude dobré.

Matej Trepáč
Kedy a kde si slúžil ako Intern?

Podarilo sa mi slúžiť ako intern po 
prvom ročníku vysokej školy, v lete 2015, 
presnejšie od konca mája do polovice 
augusta. Bližšie som spolupracoval s 
mládežou v Košiciach a v Bratislave 
a s oboma týmito cirkevnými zbormi 
som mohol ísť aj na tábor. Spojenie 
s Bratislavou pokračovalo aj naďalej, 
momentálne už tretí rok pomáham v 
danom zbore pri práci s konfirmandmi.
Čo bolo pre teba počas služby najťažšie?

Ťažším bolo spolužitie v tíme, keďže po pár týždňoch na nás 
všetkých začala prichádzať akási “ponorková choroba.” Taktiež aj 
fakt, že hoci som bol na misijnom pobyte, stále som bol na Slovensku 
a dokonca často aj priamo v Žiline. Najťažšie však bolo riešiť popri 
stáži aj školské povinnosti, keďže mi práve v tom čase prebiehalo 
skúškové obdobie. O financie sa na svoju slávu Pán postaral, a to aj 
vďaka ochotným darcom z nášho zboru.
Čo alebo kto ti najviac pomohlo/ pomohol?

Najväčšou pomocou bolo zrejme pravidelné utvrdenie, že naša 
práca a služba má zmysel a fakt, že si nás Boh používa. Bolo vzácne 
počuť, že vieme byť reálne užitoční a nápomocní – práve ten fakt, 
že žijeme a slúžime v Božej prítomnosti 24/7 (24 hodín denne, 7 dní 
v týždni, pozn.). Bola to dobrá príprava na budúcnosť a ďalšiu službu.
Máš nejaké odporúčania pre ďalších mladých, ktorí uvažujú o tejto službe?

Odporúčaním je určite sa odhodlať a ísť do toho. Je to vynikajúca 
skúsenosť služby v teréne a vzácne je tiež to “obrusovanie charakterov” 
v rámci tímu. Túto službu však najviac odporúčam maturantom, ktorí 
majú obdobie po maturite voľnejšie a takto ho vedia zmysluplne 
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využiť. Ísť na internship počas vysokej školy je už trochu náročnejšie 
práve kvôli skúškam a iným školským povinnostiam, ale s Božou 
pomocou ani to nie je nemožné :).

za odpovede ďakuje
Zuzana Šimková

Sp r áv y z o  šk ôl k y
Sme spolu tretí školský rok a musíme povedať, že je to naozaj 

dobrý čas, plný požehnaných chvíľ. Cítime, že Pán Boh drží vo 
svojich rukách všetko, čo sa deje, naše zdravie i spoločný čas, ktorý 
nám skutočne požehnáva. Za posledné mesiace sme zažili mnoho 
radostných chvíľ – karneval, čítanie rozprávok starými rodičmi, 
návštevu knižnice. Zapojili sme sa aj do viacerých výtvarných 
súťaží – Ochranárik či Vesmír očami detí – a naše práce postúpili aj na 
celoslovenské kolá. Okrem vnútromisijných akcií a udalostí v rámci 
samotnej Evanjelickej materskej školy (ďalej EMŠ) sme sa zúčastnili 
obľúbenej opery pre deti od W. A. Mozarta Bastien a Bastienka 
v Dome umenia Fatra v Žiline. Tu mohli deti po prvýkrát vidieť 
a počuť živý orchester a mnohé hudobné nástroje. V bábkovom 
divadle sme so zatajeným dychom a radosťou vzhliadli ďalšie 
výborné predstavenie Zázračná baterka. V ostatnom čase máme za 
sebou turistickú vychádzku do Parku Ľudovíta Štúra, plnú veselých 
aktivít a hier a taktiež  návštevu knižnice spojenú s predstavením 
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Re f o r m á c i a  p o  p r a sl i c i 
Ženy, ktoré ako manželky evanjelických kňazov podporovali reformáciu, 

pomáhali vyučovať základy viery, podporovali cirkev, kazateľov aj 
učiteľov, stáli za vydaním kresťanských kníh, kázní, modlitebných kníh 
a katechizmov, vynikali v dobročinnosti a boli príkladom neúnavnej 
služby, motivovanej vierou v každodennom živote. V dobe, kedy mala 
žena skutočne málo možností na vzdelávanie dokázali hrdinky knihy 
Reformácia po praslici slúžiť Pánu Bohu a blížnym ako významné 
podporovateľky evanjelickej cirkvi, tlačiarky, korektorky, poetky, 
spisovateľky a vydavateľky náboženskej poézie i prózy. V období 16.-
18. storočia ide o nezvyklý jav, hodný povšimnutia a neskrývanej úcty. 
Rovnakú úctu si zasluhujú aj autorky knihy, ktorým sa z viac ako 300 
prameňov podarilo zostaviť a predstaviť slovenskému čitateľovi aj doteraz 
úplne neznáme osobnosti žien, ktoré sa narodili alebo pôsobili na Slovensku. 
O nich a o ovocí päť ročnej práce, ktorá stála za vydaním knihy Reformácia 

knihy „O lietajúcej Alžbetke“. To bolo kultúrnym zážitkom nielen pre 
deti, ale aj nás, vyučujúce. Všetci sme sledovali bábkové stvárnenie 
tohto, na prvé čítanie ťažšie pochopiteľného príbehu so zatajeným 
dychom a nadšením. Príjemná a veselá atmosféra vládla v EMŠ 
i počas Dňa mamičiek, ktorý sme spoločne oslávili krátkou besiedkou 
a spoločným posedením. Teraz sa už tešíme na všetko to, čo je ešte 
pred nami tento školský rok – čaká nás návšteva kostola, hasičov, 
dopravného ihriska, veterinárnej kliniky, rôzne športové dni, deň 
detí, školský výlet, rozlúčka s predškolákmi, Deň rodiny a noc v EMŠ 
pre predškolákov. Tešíme sa i na príchod Divadla zo šuflíka a mnoho 
ďalších aktivít. Toto všetko môžete vidieť na našej webovej stránke 
www.emszilina.sk, a tak sa spolu s nami radovať z toho, čo nám Pán 
Boh dáva.

Prajeme vám, aby aj vaše dni boli minimálne také radostné, živé 
a neopakovateľné, ako tie naše.

Ak by ste s nami  chceli  prežiť krátku spoločnú chvíľu, môžete sa k 
nám pridať! Príležitosť nato bude na Deň rodiny, ktorý sa bude konať 
24. júna o 14:00 hod. v priestoroch EMŠ na Lichardovej ul. č. 24.

Ďakujeme, že na nás myslíte a aj v modlitbách stojíte za nami! 
Veľmi to cítime a vážime si si to!

deti a kolektív EMŠ
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po praslici prišla do Žiliny porozprávať jej 
autorka Vlasta Okoličányová. Pre časopis 
nášho cirkevného zboru prinášame reportáž, 
spojenú s krátkym rozhovorom.

Meč a praslica
V starších časoch sa na Slovensku a 

v susedných krajinách používal pojem 
„praslica“ ako symbol žien a „meč“ ako 
symbol mužov. Ak v rodine zomrela 
posledná žena, rod vymrel po praslici. Ak 
bez mužských potomkov zomrel posledný 
muž, rod vyhynul po meči. To, že sa 
reformácia šírila nielen po mužskej, ale 
aj po ženskej línii, je známe málo. Veď v oficiálnych historických 
dokumentoch reformačného hnutia sa nachádzajú len mená 
hrdinov viery – mužov. Ako sa však uvádza v sprievodnom texte knihy 
Reformácia po praslici, „Pán Boh splnil zasľúbenie a do svojej služby 
povolal nielen mužov, ale i ženy a vyzbrojil ich svojím Duchom.“

So zatajeným dychom som preto začala čítať príbehy žien, 
ktorých láska k ich manželom posilňovala natoľko, že svojich 
mužov odvážne zachránili pred istou smrťou. Alebo príbeh, ktorý 
predstavuje šľachtičnú, cválajúcu na koni, s rozpustenými vlasmi 
a mečom v ruke. Prišla uprostred noci, aby bránila odobratiu kostola, 
vediac, že evanjelici majú na svoj kostol právo. Alebo ďalšia vzácna 
hrdinka, ....

Jedna z nich – Magdaléna Heymairová
Počas spoznávania hrdiniek reformácie oslovila sestru 

Okoličányovú ženská postava Magdalény Heymairovej, pôsobiacej 
v Nemecku, Rakúsku aj u nás. Posledným miestom jej pôsobenia 
boli Košice a posledná z jej kníh bola vydaná v Bardejove v roku 1580. 
Autorka – žena, opakovane vydávajúca svoje knihy už v 16. storočí 
bola neobyčajný unikát! Prednášajúca ju nielen preto pokladá za 
jedinečnú protagonistku reformácie. „Hoci  jej pôvod bol katolícky 
a pochádzala z veľmi chudobných pomerov, samovzdelávaním 
dosiahla post učiteľky a stala sa stúpenkyňou reformačných 
myšlienok. Jej horlivá viera a literárne nadanie ju priviedli 
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k myšlienke vytvoriť pre vyučovanie dievčat vlastné učebnice.“ Tie  
Magdaléna Heymairová tvorila vo veršoch. Podarilo sa jej jedinečné 
dielo – zveršované texty Biblie! „Ako prvé použila listy apoštola Pavla 
predpísané na nedeľné bohoslužby, v inom diele texty zo skutkov 
apoštolov, knihy Sirachovej a Tobiášovej a knihy Ruth“, dopĺňa V. 
Okoličányová. 

Biblia vo veršoch – odkaz Magdalény Heymairovej
Magdaléna Heymairová, podobne ako otec reformácie Dr. 

Martin Luther, pochopila, že Slovo Božie môže v človeku pracovať 
a meniť ho na Boží obraz iba vtedy, ak mu čitateľ rozumieme. Pre 
ľahšie osvojenie si biblického posolstva preto Heymairová texty 
zjednodušila, prebásnila do veršov a pridala k nim aj názvy známych 
nápevov ľudových a nábožných piesní z viacerých kresťanských 
spevníkov. Sestra Okoličányová ocenila aj jej organizačné 
schopnosti, veď „texty jej  piatich kníh, ktoré v 16. storočí napísala, 
dokázala vydávať počas svojho života v opakovaných nákladoch 
a vo viacerých európskych mestách.“ Navyše, diela Magdalény 
Heymairovej boli obľúbené a úspešné natoľko, že získala podporu 
viacerých evanjelických kňazov (ich sympatie voči jej dielam čítame 
v predhovoroch  k jednotlivým vydaniam). Dodajme, že vzácne dielo 
by nevzniklo ani bez podpory ďalších žien – mecenášok z radov 
meštianskych a šľachtických kruhov, ktoré tlačenie týchto učebných 
pomôcok financovali. 

Všetky diela Magdalény Heymairovej sa už v 16. storočí ocitli na 
zozname tzv. kacírskych, t.j. katolíckou cirkvou zakázaných kníh. 
„Aj to je zrejme dôvod, prečo sa na Slovensku jej diela nezachovali“, 
myslí si autorka. Nachádzajú sa však v nemeckých, rakúskych 
a maďarských knižniciach, a tak odkaz Magdalény Heymairovej 
pretrváva a i dnes motivuje k vytrvalosti a usilovnej práci na Božej 
vinici, a to aj v prípade komplikácii a nie jednoduchých podmienok.

Aké boli ženy reformácie? 
Zaujímalo ma, aké vlastnosti ženských hrdiniek z knihy 

„Reformácia po praslici“ vníma V. Okoličányová ako ich dominantné 
a spoločné vlastnosti? Hrdinky viery označila ako ženy, s „hlbokou 
vierou, ktorá určovala ich myslenie, správanie i celý spôsob života. 
Boli to ženy, ktoré prijímali ťažké situácie bez reptania (choroby, 
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predčasné úmrtia detí, vdovský stav, stratu majetku, prenasledovanie 
pre vieru, spoločenskú krivdu, zradu, ponižovanie); boli aktívne a 
vytrvalé v odpore voči spôsobenej nespravodlivosti; nasadzovali 
všetky sily a schopnosti za záchranu života svojich najbližších; samé 
sa vzdelávali v otázkach viery, náboženstva, teológie a iných vedách; 
podporovali povolania svojho manžela a aj v časoch dlhodobého 
odlúčenia (vojny, viacročné väzenie) zachovávali celoživotnú 
manželskú vernosť a napokon, boli to ženy, ktoré štedro finančne 
podporovali vzdelávanie aj najnižších vrstiev obyvateľstva (tlačiarky, 
vydavateľky, mecenášky).“ 

Nápad písať o ženách
Myšlienka nájsť a spracovať životopisy ženských osobností prišla 

z Evanjelickej akadémie vo Viedni a bola adresovaná Spoločenstvám 
evanjelických žien v krajinách bývalej Dunajskej monarchie 
(Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko / Sliezsko a Slovensko, 
pozn.). Na výzvu pozitívne reagovalo aj slovenské Spoločenstvo 
evanjelických žien (ďalej SEŽ), ktoré k jubileu  500 rokov reformácie 
spracovalo dva projekty: Projekt „Gobelín“ – Vyšívaná história 
Reformácie na Slovensku, ktorý sme mali možnosť vidieť aj v našom 
CZ a v príspevku predstavený projekt Reformácia a ženy – historický 
výskum účasti žien na šírení Reformácie a obrane Evanjelickej cirkvi. 
Cieľom oboch projektov je poslúžiť „k oživeniu viery, prebudeniu 
cirkvi a k oslave Božieho mena.“

SEŽ oslovilo viacerých historikov a archivárov z radov mužov aj 
žien. Našli sa len 4 autorky – ženy, ktoré sa podujali na výskum, ktorý 
sa na Slovensku doposiaľ nerealizoval. Autorky sa rozhodli pracovať 
päť rokov bez nároku na honorár, „len“ s nádejou a vierou, že sa nájdu 
finančné prostriedky, aby mohla byť kniha vytlačená. Popasovali sa 
s viac ako 300 historickými rukopisnými a tlačenými dokumentmi, 
napísanými najmä v nemčine, latinčine a maďarčine. Výskum 
je doplnený o 70 ilustrácií, pochádzajúcich z historických kníh. 
Vďaka ďalším ženám mohla byť kniha obohatená o úvodné štúdie, 
predhovor, cudzojazyčné resumé v angličtine a nemčine. Súčasťou 
tejto práce bola aj práca literárnej lektorky, jazykovej korektorky 
či knižného dizajnéra. Knihu zdobia ilustrácie, za ktoré vďačíme 
akademickej maliarke. Vďaka patrí aj obetavej aktivite predsedníčky 
SEŽ a spoluautorke s. farárke Daniele Horínkovej a štedrej podpore 



ZAč í t a j  s a︶  16 ︵ -

Vý z n a m n á  osob n os ť  –  Já n Em i l  M i l e c
JUDr. Ján Emil Milec, /Necpaly 9.5.1847 – Žilina 28.8.1901/
Po Jánovi Milcovi je v Žiline pomenovaná ulica. Je to jedna z mála 

ulíc, ktoré nemenili svoj názov vplyvom meniacich sa spoločenských 
zriadení. Jeho meno odolalo zmenám, preto by sa patrilo vedieť 
o tomto mužovi viac.

Aby sme pochopili životné postoje Jána Milca, potrebujeme 
poznať jeho rodinné zázemie, ktoré ho mocne formovalo od mladosti 
a spoločnosť, v ktorej sa pohyboval.

Rodina Milcová má korene v Turci a z jeho rodu pochádzajú 
viaceré významné osobnosti. Pre náš cirkevný zbor je zaujímavá 

a štedrej podpore evanjelickej cirkvi z Nemecka a Rakúska. Unikátne 
dielo sa stretlo aj so štedrosťou niekoľkých domácich darcov.

Ak dá Pán Boh, bude aj pokračovanie
Vlasta Okoličányová uvažuje aj o tom, že pre pokračovanie výskumu 

a hľadanie ďalších neznámych alebo málo známych výnimočných 
evanjelických žien zo Slovenska, alebo u nás pôsobiacich, je 
potrebné získať ďalšie autorky. Tie by mapovali neskoršie obdobie 
– od konca 18. storočia, t.j. po vydaní Tolerančného patentu (1781) až 
do súčasnosti. Potrebná bude opäť finančná podpora na domácej a 
zahraničnej pôde, ale „ak k tomu Pán cirkvi pridá svoje požehnanie, 
v diele by mohli ďalší autori zaiste pokračovať“, myslí si sestra 
Okoličányová a dodáva, že ona sama „už pre ´svoj šuplík´ pokračuje 
vo výskume. Hľadá a aj nachádza ďalšie vzácne ženy, lebo kto ´veľa 
a trpezlivo hľadá, ten iste nachádza´.“ 

Kniha Reformácia po praslici uzrela svetlo sveta v auguste 2017 
– v pamätnom roku 500. jubilea reformácie – a dnes sa teší stále 
väčšiemu zástupu čitateľov. Prvý historický výskum podielu žien 
na šírení reformácie a na obrane Evanjelickej cirkvi v časoch 
protireformácie na Slovensku už ocenili nielen ženy, ale aj vzdelané 
mužské osobnosti, akými je napríklad bibliograf, historik knižnej 
kultúry a cirkevných dejín doc. PaedDr. Miloš Kovačka, DrSc. 
(recenzia časopisu Tvorba č. 1/2018) alebo emeritný biskup Dr. h. c. 
prof. ThDr. Július Filo vo svojej ústnej i printovej pochvale.

Hedwiga Tkáčová <><
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informácia, že začiatkom 18.storočia 
v Bytčici u baróna Calisha a jeho 
manželky Alžbety Calishovej-Revayovej 
pôsobil Eliáš Milec ako dvorný kazateľ.

Otec Jána E. Milca, Samuel, sa narodil 
22.2.1821 v rodine Jána Milca a Zuzany, 
rod. Lániovej. Študoval na bratislavskom 
evanjelickom lýceu, kde  sa dostal do 
spoločnosti mladých štúrovcov a prijal 
aj národné mená Samoslav, Slavislav. Od 
roku 1841 bol rektorom evanjelickej školy 
v Necpaloch. Bol horlivým národovcom. 
V roku 1846 podpísal osvedčenie 
Turčanov za slovenčinu, bol účastníkom 
Memorandového zhromaždenia v 
roku 1849, bol členom Matice slovenskej a zakladajúcim členom 
martinského slovenského evanjelického gymnázia. Jeho manželka 
bola Zuzana Švehlová.

Rodičovská výchova, príbuzenské vzťahy s rodinami Lániová, 
Kalinčiaková, Meličková, Polorecká, ako aj blízkosť mesta Martin 
– centra slovenského národného hnutia v 19. storočí – mali veľký 
vplyv na povedomie najstaršieho syna Jána Emila. Ako píše historik 
Zdenko Ďuriška, v rodine sa tradovalo, že na Jánovu výchovu 
dohliadal matkin bratranec Ján Kalinčiak, známy slovenský 
spisovateľ, literárny kritik a pedagóg.

Ján Emil Milec študoval na gymnáziu v sliezskom Tešíne, po 
ktorom nasledovalo právo na Evanjelickom kolégiu v Prešove. Po 
skončení štúdií sa ako mladý advokát usadil v Ružomberku, kde  sa 
zakrátko ocitol v silne národne, nábožensky a tiež podnikateľsky 
orientovanej rodine Petra Makovického, ktorý mal s manželkou 
Annou, rodenou Pálkovou, 11 detí.

V čase, keď J. E. Milec prišiel do Ružomberka, Peter Makovický 
bol už vdovec, manželka mu zomrela pri poslednom pôrode. Ján E. 
Milec sa oženil s Makovického najstaršou dcérou Oľgou Ludovikou, 
s ktorou sa presťahoval do Žiliny. V tom čase vrcholili práce na 
Košicko-Bohumínskej železnici a Žilina sa mala čoskoro stať 
železničným uzlom.

Žilina, dovtedy pomerne malé uzatvorené mestečko, bola kvôli 
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stavbe železnice nútená „otvoriť svoje brány“ a umožniť príchod 
novým obyvateľom, čo dovtedy nebolo až také obvyklé, akoby 
sa zdalo. V Žiline dovtedy napríklad nesmeli bývať obyvatelia 
evanjelického náboženstva. Po dlhej dobe nastal rast obyvateľstva, 
ktorý dovtedy nielenže stagnoval, ale bol v porovnaní s koncom 17. 
storočia umenšený. Ako uvádza Alexander Lombardini vo svojom 
diele O histórii Žiliny, v roku 1850 mala Žilina len 2326 obyvateľov /
bez okolitých obcí/, čo bolo o 151 ľudí menej, ako v roku 1699.

Železničnú trať Žilina – Tešín otvorili 8.januára 1871 a celá trať 
Košice – Bohumín bola spojazdnená už nasledujúci rok v marci. 
V tom čase bol už Ján E. Milec obyvateľ Žiliny. Čoskoro sa etabloval 
ako národne orientovaný advokát s povesťou výborného rečníka 
a praktického človeka. Významný úspech dosiahol v roku 1873 
v komunálnej politike, keď ho zvolili za mešťanostu – richtára, čo pre 
tamojších národovcov znamenalo veľké víťazstvo. Ešte v tom istom 
roku založil finančný ústav Vzájomnú pomocnicu v Žiline. Milec sa stal 
jej správcom. V roku 1878 spoluzakladal Ružomberský účastinársky 
úverový spolok, neskôr premenovaný na Slovenskú banku.

Milec sa zaslúžil 
o založenie Hornouhorskej 
banky TATRA v Martine. 
Neskôr nazývaná Tatrabanka 
bola nielen významným 
peňažným ústavom. Stala 
sa taktiež hybnou silou 
spriemyselňovania územia 
dnešného Slovenska 
a umožnila Slovákom účasť 
na podnikaní. Napriek 
ťažkostiam v neprajnom 
ovzduší maďarizácie išlo o veľký pronárodný počin Tatrabanka 
bola nielen významným peňažným ústavom ale tiež významnou 
podporovateľkou slovenskej kultúry. Finančne podporovala 
slovenskú literárnu tvorbu, umenie a charitu.

Jedným z cieľov JUDr. Milca bolo pritiahnuť do Žiliny priemysel. 
To sa mu aj podarilo: bol k spoluzakladateľom účastinárskej 
spoločnosti žilinského vodného mlyna/1883/, firmy Helios, 
mechanickej a elektrotechnickej spoločnosti so sídlom v Budapešti 
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a fabrikou v Žiline/1893/, Žilinskej továrne na cement a vápno 
v Lietavskej Lúčke /1900/, ktorá bola postavená na jeho pozemkoch. 
Podobne na jeho pozemkoch bol postavený vodovod z Turia pre 
Žilinu.

Výrazne sa zaslúžil o to, že sa postupne zo Žiliny stalo významné 
priemyselné a obchodné centrum dnešného severozápadného 
Slovenska.

Venoval sa tiež kultúre, v meste organizoval ochotnícke divadlo 
a stal sa správcom divadelného družstva, cez ktoré oživoval národné 
povedomie v našom meste.

Vplyvné postavenie Jána Milca využil Karol Low, vlastník fabrík 
na výrobu súkna v Brne a nemeckom Hellenthale, ktorý s jeho 
pomocou založil podobnú fabriku – súkenku v Žiline, v nedávnej 
minulosti známu pod menom Slovena. Karol Low získal od 
slovenských  peňažných ústavov pomerne veľký úver. Ján Milec zaň 
čiastočne ručil. Neskôr však fabriky v Brne a Hellenthale skrachovali, 
a to dostalo do ťažkostí aj JUDr. Mileca. Finančné problémy mala aj 
firma Helios, v ktorej mal Milec ďalšie ručiteľské záväzky. Problémy 
a majetkový úpadok napokon iste prispeli k jeho náhlej smrti na 
zlyhanie srdca.

V nekrológu, uverejnenom v evanjelickom časopise Stráž na Sione, 
redaktor Pavol Zoch píše:

„Jeho pohreb bol veľkolepý, remeselnícke spolky žilinské zúčastnili sa 
hromadne pod svojimi zástavami, krom toho priatelia zblízka i zďaleka.“ 
Na jeho pohrebe začala finančná zbierka na evanjelické zvony pre 
budúcu modlitebňu. 

JUDr. Ján Milec bol aj aktívnym evanjelikom. Od roku 1884 
robil funkciu inšpektora 
evanjelického cirkevného 
zboru v Súľove, pod ktorý 
v tom čase patrila aj Žilina. 
Bol pri tom, keď sa v Žiline 
31.10.1890 vytvoril vikariát 
podriadený cirkvi v Súľove, 
bol pri tom, keď sa 13. júna 
1895 rozhodlo o stavbe 
modlitebne v Žiline, bol pri 
tom, keď 19. mája 1901 keď 
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bol žilinský vikariát v Súľove pretvorený na samostatný cirkevný 
zbor žilinský, v ktorom bola začlenená aj Bytčica.

Právom môžeme považovať JUDr. Jána Milca za oživovateľa 
a organizátora evanjelického cirkevného života v Žiline na prelome 
19. a 20. storočia, a teda v dobe po takmer 200 ročnej nútenej prestávke 
z dôvodu silnej rekatolizácie.

V rokoch 1902-1904 sa konali evanjelické bohoslužby v budove, 
ktorú v roku 1890 nechal postaviť Ján Milec s manželkou. Dnes je táto 
budova známa, ako Bacherova vila – sídlo súčasného Konzervatória.

Zaujímavosťou je, že po vzniku Československa bola práve táto 
budova vôbec prvým sídlom Ministerstva pre správu Slovenska, 
ktoré viedol MUDr. Vavro Šrobár, ústredná postava medzivojnovej 
slovenskej politiky a stúpenec národnej jednoty Čechov a Slovákov. 

Podobne v Martine, práve v budove Tatrabanky, bola 30.10.1918 
slávnostne prijatá Martinská deklarácia národa slovenského, jeden 
z najvýznamnejších dokumentov nášho národa, ktorým zástupcovia 
národa odsúhlasili rozchod s Uhorskom a vznik Česko-Slovenskej 
republiky.

Práve v tomto roku uplynie 100 rokov od týchto dvoch významných 
historických míľnikov nášho národa, ktoré sa udiali v budovách 
spojených aj s menom JUDr. Jána Milca. Ide tak o symbolické 
„posmrtné zadosťučinenie“ tomuto vzácnemu mužovi za jeho 
úpornú celoživotnú snahu o pozdvihnutie slovenského národa.

Zdroj : Zdenko Ďuriška : Evanjelik z Turca na čele Žiliny 
Lombardini: História Žiliny

archívne materiály
Spracovala: Katarína Záskalická

Z histórie rodiny JUDr. Jána Milca a Oľgy rod. Makovickej:
Manželia Ján Emil a Oľga Ludovika Milcová mali 10 detí : Margita 

Anna 1873,dvojčatá Ján a Miloš /1876/, Helena /1879-1957/, Oľga /1880-
1958/, Janka/1883-1957/, Edita /1886-1975/, Anna 1889-1974/, Marianna 
Dagmar//1892/, a Ivan Samuel /1896-1980/. Ján, Miloš a Mariana 
Dagmar zomreli v detskom veku.

Manželka Oľga sa významne angažovala v slovenskom národnom 
a ženskom hnutí. Bola zakladateľskou členkou spolku slovenských 
žien Živena, od roku 1873 členkou výboru tejto organizácie a po 
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Z  hi s t ó r i e  z bo r u
Neodmysliteľnou súčasťou časopisu ZAčítaj sa je pár riadkov 

od biskupa Fedora Fridricha Ruppeldta. Ani toto číslo nebude 
výnimkou. Prinášame vám výňatok zo správy o žilinskom cirkevnom 
zbore z roku 1926, ako ho zapísal vtedajší farár Ruppeldt. Podľa 
zachovaných údajov sa žilinská evanjelická mládež stretávala už 
od roku 1925! Je potešiteľné, že aj dnes, po takmer 93 rokoch, tieto 
stretnutia pokračujú. Vďaka Pánu Bohu za to, že stále povoláva 
nových služobníkov aj spomedzi mladých ľudí. Vďaka Mu za to, že 
stále viac mladých ľudí môže aj na pôde nášho cirkevného zboru 
počuť o Božej zachraňujúcej láske a nádeji pre každý ľudský život!

„Sdruženie ev. mládeže v Žiline pekne sa schádzalo celý rok mimo leta. 
Začiatkom jesene 1925 sme osobitnými pozvánkami svolali mládež a mládež 

vzniku ČSR sa stala čestnou členkou miestneho odboru Živeny 
v Žiline.

Dcéra Margita sa vydala za Žigu Paulínyho-Tótha /syna Viliama 
Paulíny-Tótha /, riaditeľa Tatra banky do Martina a stala sa 
spisovateľkou, prekladateľkou a funkcionárkou ženského hnutia, 
Helena sa vydala za JUDr. Milana Kohúta, ktorý po svokrovej 
smrti prevzal jeho advokátsku kanceláriu v Žiline aj funkciu 
cirkevného inšpektora v Súľove. Dcéra Oľga sa stala manželkou 
obchodníka a podnikateľa Karola Kuzmányho /vnuka evanjelického 
superintendenta Karola Kuzmányho/. Janka sa vydala za statkára 
Ladislava Thomku –Markovického na Bystričku pri Martine 
a pôsobila ako podpredsedníčka ústredného výboru spolku 
slovenských žien Živeny. Edita, ako manželka advokáta a riaditeľa 
žilinskej filiálky Úverovej, resp. Slovenskej banky a cirkevného 
inšpektora Andreja Bachera sa angažovala  v mnohých verejných 
a spolkových funkciách. Aj manželom dcéry Anny bol bankový 
úradník a rodák z Martina Igor Pietor. Jediný syn Milcovcov –  Ivan 
Samuel – vyštudoval právo a stal sa diplomatom, bol veľvyslancom 
v Rumunsku. Za manželku mal Milenu Slezákovú. Ako posledný zo 
súrodencov zomrel v Bratislave v roku 1980. 

Ďalšie osudy potomkov Jána a Oľgy Milcovej sa nám postupne 
strácajú. Pre cirkevný zbor žilinský by boli informácie o ich osudoch 
vzácne.
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M i l é  d e t i ,
dnes by som vám chcela porozprávať príbeh o chlapcovi Vladkovi.
Ešte predtým než sa Vladko narodil, si jeho rodičia postavili dom 

na vidieku blízko lesa. Presťahovali sa doň až po jeho narodení, 
takže v ňom Vladko vyrastal. Dom stál pri lese a Vladka veľmi tešili 
lesné zvieratká. Keď napadlo veľa snehu, zvieratká prichádzali až 
pod okná. Boli to srnky, lane, ba aj statný jeleň, ktorého sa Vladko 
bál. Najradšej mal zajačiky. Zvieratká však robili starosti Vladkovmu 
oteckovi. Cez tuhšiu zimu obhrýzali kôru stromčekov a tie potom 
vysychali. Záhradu preto oplotili a Vladko už menej často pozoroval 
zvieratká.

Do rodiny pribudla sestrička. Vladko pomáhal mamičke pri jej 
opatrovaní – podať cumlík, pokolísať. Zo začiatku sa mu nepáčilo, 
že sa mamička venuje sestričke. Vysvetlila mu však, že rovnako sa 
starala aj o neho, keď bol maličký.

Vladka začal otecko v nedeľu vodievať do kostola na detskú 
besiedku, kde sa veľa dozvedal o Pánu Ježišovi. Aj doma mu o Ňom 

sa i sišla v peknom počte a tí i dosť riadne chodia na schôdzky, ale mnohí 
ešte necítia potrebu prísť do nášho kruhu. Ktorí chodia, tí si tento krúžok 
obľúbili. Viacerí nemôžu riadne chodiť: práca, povolanie, rodinné pomery, 
oddialenosť atď. im to obťažujú, ale i tak radi prídu, keď môžu. Potešiteľné 
je, že mládež, ktorá navštevuje tieto schôdzky, prichádza riadne i na Služby 
Božie... Schôdzky boli celý rok mimo leta každý piatok večer, v jednej 
učebni reálky, ktorú nám správa školy láskave dáva k službe, za čo jej i tu 
srdečne ďakujeme.. Schôdzok bolo ... spolu 38. Najviac účastníkov bolo 30, 
najmenej 5, riadne chodievalo asi 17. Viacrazy sme mali i hostí z mládeže 
z iných sborov, ako i niektorých vojakov z miestnej posádky, ktorí sa vždy 
dobre cítili medzi nami a milo sa rozpomínajú na naše sdruženie. Dňa 26. 
novembra sme mali vzácneho hosťa Ernesta Sartoriusa, tajomníka Ymky 
(Svetového sdruženia kresťanskej mládeže), ktorý na svojich cestách po 
republike stavil sa na deň v Žiline. Na schôdzkach sa vždy čítali časopisy, 
farár prednášal o rozličných predmetoch z cirkevného a národného života, 
pestovalo sa rečnenie, schôdzky sa končievali čítaním Nového Zákona 
a modlitbou...“

spracovala
Zuzana Šimková
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veľa rozprávali, modlili sa spolu. V kostole Vladka všetko zaujímalo, 
veľa sa vypytoval. Raz prekvapil mamičku otázkou či Pán Ježiš 
potrebuje pre seba peniaze. Mamička najskôr nerozumela. Až keď 
jej Vladko vysvetlil, že ho zaujíma ako je to s „oferou“, peniazmi, 
ktoré ľudia darujú pri východe z kostola, porozumela. Trpezlivo mu 
vysvetlila, že peniaze, ktoré ľudia vhadzujú do malej pokladničky, 
sú určené pre cirkevný zbor, ktorý spolu navštevujú. V kostole je 
potrebné kúriť, aby ľuďom nebola zima, keď spolu spievajú na oslavu 
Pána Ježiša alebo počúvajú, o čom rozpráva pán farár. Musia svietiť, 
aby videli na veršíky v Biblii. Potrebujú aj vodu, keď si chcú navariť 
chutný čajík. A rovnako ako u nich doma, aj v kostole sa sem-tam 
niečo musí opraviť. Je veľa vecí, ktoré sa musia zaplatiť peniazmi. Nie 
sú to peniaze, ktoré Pán Ježiš potrebuje pre seba. Tieto peniaze ľudia 
dávajú z vďačnosti za to, že aj v ich kostole môžu počúvať o Pánu 
Ježišovi, učiť sa o Ňom, môžu Mu spievať na oslavu a môžu sem 
pozývať svojich priateľov, aby aj oni počuli o Pánu Ježišovi.

Odvtedy Vladko vždy v nedeľu pripomínal rodičom, aby aj jemu 
dali „peniažtek“, aby aj on mohol prispieť na potrebné veci.

Milé deti, premýšľali ste niekedy nad tým, ako by ste vy mohli 
prispieť na to, čo je potrebné? Viem, nezarábate ešte peniažky. Ale 
ak máte zdravé ruky a nohy alebo pevný hlas, aj tým môžete pomôcť. 
Môžete napríklad prečítať veršíky z Biblie starším, ktorí už nemajú 
taký dobrý zrak alebo môžete pomôcť pozametať či odniesť šálky po 
nedeľnom občerstvení po skončení Služieb Božích. Môžete taktiež 
rozprávať o Pánu Ježišovi 
svojim kamarátom. 

Aby Božie kráľovstvo rástlo 
je potrebných veľa vecí... Aj 
vy môžete byť ich súčasťou, 
napriek tomu, že ste ešte malí. 
Veď Pán Ježiš sa teší z každej 
ochotnej pomoci!.

Držím vám palce!
Anna Grandtnerová




