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Mi l í  č i t a t e l i a  ZA- č í t a j  s a ,
vianočné sviatky sa primárne skladajú z troch dní: zo Štedrého 

večera, z 1. sviatku vianočného a z 2. sviatku vianočného, kedy si 
pripomíname umučenie diakona Štefana. Ak by sme sa opýtali ľudí, 
ktorý z troch vianočných dní je pre nich najvzácnejší, tak by asi mnohí 
odpovedali, že Štedrý večer. Vy, milí čitatelia, by ste odpovedali ako?

Štedrý večer je ozaj krásny deň. Je spätý s mnohými rodinnými 
a cirkevnými chvíľami. Slovíčko, ktoré nás sprevádza týmto dňom 
je „štedrosť“. Štedrovečerné služby Božie. Štedrovečerný stôl. Štedrá 
večera. Po večeri sa snažíme štedro obdarovať ľudí, na ktorých nám 
záleží. Snažíme sa dať im niečo, čo ich poteší. Niečo, čo im prinesie 
radosť a požehnanie. Akosi sa v tieto dni viac a štedrejšie vieme 
podeliť s druhými. A dokonca nám darovanie robí radosť.

Štedrosť je téma, ktorá sa nesie celou Bibliou. Vidíme ju od prvej 
knihy Genesis, až po poslednú knihu Zjavenia Jána. Najväčším 
obrazom štedrosti je samotný Pán Boh. Je štedrý vo svojej láske a 
dobrote. Pán Boh sa štedro podelil s týmto svetom. Biblia hovorí: 
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal, každý kto verí v Neho.“ (J 3,16). Dáva to 
najvzácnejšie, čo má. Svojho jediného Syna.

Vianočné sviatky nám pripomínajú, že Božia láska novým 
spôsobom prichádza do sveta ľudí. Ježiš odchádza zo slávy nebies 
a vstupuje do sveta, ktorý hľadá nádej a život. Pán Ježiš sa narodil z 
Ducha Svätého vernej Pánovej služobnici Márii. To je ten dejinný 
okamih, ktorý si pripomíname v týchto vzácnych dňoch. Boh splnil 
slovo a posiela svojho Syna, aby nás zachránil z moci hriechu, 
diabla a smrti. Kristus nezostal dieťaťom po celý život, ale vyrástol. 
Stal sa mužom. Vybral si 12 učeníkov, ktorých viedol, vyučoval, aby 
raz oni mohli slúžiť, viesť a vyučovať. Pán Ježiš počas troch rokov 
svojej verejnej služby ukazoval cestu tým, ktorí boli stratení. Tým, 
čo hľadali pravdu, pomáhal zorientovať sa. Kriesil ku skutočnému 
životu. Staral sa o ľudí ako dobrý pastier, ktorý dbá o svoje ovečky. 
Sýtil svojím slovom. Nasycoval tiež chlebom, či rybami. Bol pre ľudí 
svetlom a ukazoval cestu z tmy do nového života. Stal sa pre nás 
dverami, skrze ktoré sa vchádza do večnosti. On je začiatok i koniec, 
Alfa i Omega. V Ňom je všetko, čo potrebujeme pre svoj život. Skrze 
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Neho nemusíme byť osamelí sediac doma a nevidieť zmysel života a 
budúcnosti. Skrze Neho sa môžeme nadýchnuť nového života. Skrze 
Neho sa nám otvárajú oči pre lepšiu budúcnosť. Skrze vieru v Neho 
odchádza beznádej, tápanie, prázdnota a prichádza život. „Lebo On 
prišiel, aby ľudia mali život a to v hojnej miere“ (J 10,10). Skrze vieru 
v Pána Ježiša sa nebo prelamuje na zem, do našich životov, rodín, 
vzťahov. On položil svoj život za všetky naše hriechy. Ale nezostal 
v hrobe. Na tretí deň vstal z mŕtvych. Ježiš žije a raz sa vráti na túto 
zem, aby súdil živých i mŕtvych.

Štedrosť je niečo nebeské. Štedrosť vyplýva z toho, že Pán Boh sa 
podelil s týmto svetom, a tak sa aj my môžeme podeliť. Štedrosť je znak 
požehnaného, zdravého a radostného života. Štedrosť je zameraná 
najmä na iných. Byť štedrým znamená byť ochotný dať, podeliť sa, 
pomôcť, podporiť druhých a nebyť sebecký. Kde je viera v Ježiša 
Krista, tam sa mení aj vnútorné nastavenie človeka. Namiesto toho, 
aby stále naťahoval ruku s prosbou: „dajte mi“, tak naopak vystiera 
ruku a dáva. Dáva z toho, čo má. Dáva z času, ochoty, úsmevu, lásky, 
či peňazí. Vie sa podeliť, aj keď sám má toho málo. Kedy naposledy, 
okrem Vianoc, sme boli voči niekomu naozaj štedrí?

Milí čitatelia skúsme veľkorysejšiu štedrosť voči ľuďom okolo nás. 
Nech je štedrosť heslom nášho života a zboru nielen počas troch 
vianočných dní, ale potiahnime ju až do roku 2020 a potom po celý 
náš pozemský život. Je to veľká výzva, ale dobrá.

Prajem vám štedré vianočné sviatky a požehnaný vstup do nového 
roku 2020.

Marián 
Kaňuch

zborový farár
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Vý r o č i a
V tohtoročnom vianočnom čísle ZA-čítaj sa nachádza bohaté historické 

okienko. Poznať svoju históriu je dôležité pre súčasnosť, ale aj pre zdravú 
budúcnosť každého spoločenstva. Minulosť potrebujú poznať mladí aj 
starší. Preto si aj v tomto čísle pripomíname viaceré vzácne historické 
momenty: 40. výročie úmrtia Fedora Ruppeldta, 80. výročie posviacky 
evanjelickej fary, 35. výročie úmrtia Oľgy Ruppeldtovej.

40. výročie úmrtia Fedora Ruppeldta

Presne na nedeľu 25.8. pripadlo 40. rokov od úmrtia veľkej postavy 
evanjelicej cikvi a najmä nášho cirkevného zboru Fedora Ruppeldta 
(25.8.1979). V tento výnimočný deň sme privítali medzi sebou aj 
viacerých vzácnych hostí, a to biskupa Západného dištriktu Jána 
Hroboňa, sestru Violku Fronkovú a neter Oľgy Ruppeldtovej, 
Táňu Mensatorisovú.

Ráno sme sa zišli na námestí pred evanjelickým kostolom a odtiaľ 
sme v sprievode išli na neďaleký cintorín ku hrobu brata biskupa. 
Tam sme zaspievali pieseň „Kto za pravdu horí“. Následne som 
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sa prihovoril krátkym biblickým posolstvom na základe textu z 2 
Kráľ 13,20-21: „Potom Elízeus zomrel a pochovali ho. Vtedy každoročne 
prichádzali lúpežné hordy Moábcov do krajiny. Raz, keď pochovávali 
človeka, zrazu zbadali lúpežnú hordu. Hodili človeka do Elízeovho hrobu a 
odišli. Keď sa ten človek dotkol Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.” 
V krátkom príhovore som zdôraznil štyri veci: (1) Aj v zlých časoch 
sa môžu udiať požehnané veci; (2) Odkaz Božích ľudí aj po ich smrti 
môže spôsobiť oživenie; (3) Ich odkaz nás dokonca môže postaviť na 
vlastné nohy a (4) Skutočným a jediným darcom života je Boh a Jeho 
moc. Potom zborová farárka Olinka Kaňuchová položila kvety na 
hrob. Zadržali sme pietnu chvíľu, potom sa brat farár Jozef Havrila 
pomodlil a nakoniec nám brat biskup Ján Hroboň udelil požehnanie. 
Do kostola sme sa vrátili tesne pred začatím služieb Božích.

Druhú časť dopoludnia tvorili samotné služby Božie, počas 
ktorých sa nám sviežou a vzácnou zvesťou slova Božieho, na základe 
textu z Izaiáša 40,31, prihovoril brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň. 
Jeho kázeň s názvom „Nezlomná viera“ odporúčame vypočuť si na 
webovej stránke nášho cirkevného zboru (https://www.ecavza.sk/
cpt_sermons/nezlomna-viera/). V rámci služieb Božích zazneli tri 
osobné spomienky na brata biskupa od Jaroslava Križana, Gordany 
Daxnerovej a Tatiany Mensatorisovej. Naša mládež bola v tom čase 
na tábore, a tak nemohla byť s nami. Poslali však videopozdrav, 
ktorý sme počas služieb Božích premietli. Keďže táto nedeľa 
bola zároveň Kajúca nedeľa, v rámci služieb Božích sa konala aj 
spoveď. Zúčastnení boli pozvaní ku kajúcim modlitbám, kedy sa 
nasledujúcich 12 hodín mohli ľudia v domácnostiach modliť za 
seba a za cirkev. Po skončení služieb Božích a podaní rúk bolo pred 
kostolom pripravené občerstvenie, ktoré je vždy dobrým momentom 
pre budovanie spoločenstva cirkevného zboru. To však ešte nebol 
záver spomienkového dopoludnia.

Tretia časť spomienkovej slávnosti sa odohrávala v zborovej sieni. 
Prednášku o živote brata biskupa, zvlášť počas obdobia socializmu, 
si pre nás pripravila sestra Violka Fronková. Ruppeldt zažil mnoho 
prenasledovania zo strany troch režimov - fašizmu, slovenského 
štátu a komunizmu. Prednáška bola dôležitým pripomenutím 
toho, v akom období brat biskup žil a slúžil. Uvedomili sme si, že 
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ani také ťažké chvíle ho nezlomili a svojím životom prinášal nádej a 
požehnanie. Bolo to veľmi inšpirujúce.

Ruppeldtov príbeh je tak silný, že si na neho dodnes mnohí 
pamätajú. V Žiline je na jeho počesť pomenovaná aj jedna z ulíc. V 
roku 1991 bol in memoriam vyznamenaný Radom T. G. Masaryka 
I. triedy. V roku 2006 mu bola odhalená pamätná tabuľa s bustou 
na budove Mestského divadla v Žiline. Dostal ocenenie Genius Loci 
zboru Žilincov. Od roku 2009 je Čestným občanom mesta Žilina 
in memoriam. O Fedorovi Ruppeldtovi bola vydaná kniha, ktorú 
zostavil už nebohý Miloš Kovačka. Kniha vyšla s podporou mesta 
Žilina.

Nedeľné dopoludnie na Kajúcu nedeľu 25.8.2019 bolo v našom 
cirkevnom zbore dôstojným pripomenutím si tejto veľkej osobnosti 
našej evanjelickej cirkvi.

80. výročie posviacky fary

Na dopoludňajších službách Božích v Žiline sme si 13.10.2019 
pripomenuli nielen 83 rokov od posvätenia kostola, ale najmä 
okrúhle výročie - 80 rokov od posvätenia fary (15.10.1939). Dnes sa 
v nej nachádza  farský byt, kancelárie cirkevného zboru, detské 
miestnosti, kostolnícky byt, seniorská kancelária, kuchyňa a tiež 
druhý farársky byt. Tento rok sa na fare upravila hosťovská izba, 
ktorá slúži ako miestnosť pre stretávanie mládeže, najmä malých 
skupiniek.

Do ZA-čítaj sa pridávame spomienku z výročnej správy 
cirkevného zboru Žilina priamo od Fedora Ruppeldta. Za-čítajme 
sa do toho, ako on vnímal posviacku fary:

“Ale najvýznamnejšou vecou roku 1939 v sbore našom bola, že dostavili 
sme NOVÚ priestrannú FARU na krásnom slnečnom mieste pri novom 
chráme. Chrám sme stavali v rokoch 1935 a 1936 v dobe pokoja. Ale faru 
i začali sme stavať, v septembri 1938, v ťažkých časoch mobilizácie a 
nebezpečia vojny, do Vianoc dohotoviac ju do strechy, i pokračovali sme 
prácu v dobe ustavičných premien, i zakončili sme stavanie zasa uprostred 
hluku vojny v septembri 1939! Ale milosť Božia bola nám predivne 
prítomná, faru sme postavili bez úrazu robotníkov, k radosti sboru. Plány 
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vyhotovila a stavbu previedla firma Michal Kováč a Syn, stavitelia v Žiline, 
naši bratia vo viere, údovia nášho zboru. Novú faru sme v nedeľu dňa 15. 
októbra 1939 krásnou slávnosťou posviacky oddali jej cieľu. Posviacku 
urobil brat senior Ján Zeman, pritom Slovo Božie kázal brat Ivan Križan, 
konsenior, liturgovali i Peter Škodáček, farár púchovský, kapláni B. 
Medvecký a Ladislav Letrík a domáci kazatelia. Cirkevníci sa zúčastnili 
krásnej slávnosti – pri krásnom slnečnom počasí – vo veľkom počte a boli 
zastúpené i mesto i okres. Prosby celého zboru sú i tu, aby Hospodin žehnal 
vchádzanie i vychádzanie všetkých, ktorí v novej fare budú prebývať a pre 
cirkev a sbor pracovať.”

Na záver doplním, že prvými obyvateľmi fary boli novomanželia 
Ruppeldtovci, ktorí uzavreli manželstvo 25. júla 1939 po 25 rokoch 
spoločnej známosti. V tomto roku teda uplynulo aj 80 rokov od 
vstupu do manželstva Fedora Ruppeldta a Oľgy rod. Šimkovej.

Marián Kaňuch
zborový farár

35. výročie úmrtia Oľgy Ruppeldtovej rod. Šimkovej

Aj toto vzácne výročie sme si v cirkevnom zbore pripomenuli 
tromi momentami a to službami Božími, prednáškou a položením 
kvetín a venca na hrob Oľgy Ruppeldtovej.

Na dopoludňajších službách Božích 27.10.2019 sme spomínali 
na Oľgu Ruppeldtovu pri 35. výročí jej úmrtia. Túto udalosť 
umocnila aj osobná prítomnosť Tatiany Mensatorisovej, netere 
Oľgy Ruppeldtovej, ktorá tri roky v detskom veku bývala so svojou 
rodinou na ev. fare v Žiline. Sestra Mensatorisová mala v zborovej 
sieni po skončení služieb Božích veľmi peknú prednášku o svojej 
tete. S jej zvolením uverejňujeme prepis tejto prednášky aj v našom 
zborovom časopise.

„Milé sestry a bratia, vážení prítomní,
v prvom rade by som rada poďakovala milým farárovcom Kaňuchovcom 

za pozvanie, zúčastniť sa a prehovoriť na dnešnej spomienke na manželku 
Fedora Ruppeldta - Oľgu Ruppeldtovú. Je pre mňa dojímavé vidieť, s akou 
vďakou a láskou si žilinský evanjelický cirkevný zbor na Ruppeldtovcov 
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spomína a nezabúda. Veď rady tých, čo ich osobne poznali, sa postupom 
času rapídne zmenšujú.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým tým cirkevníkom, ktorí 
sa starajú a opatrujú hrob Ruppeldtovcov. Kedykoľvek prídem z Banskej 
Bystrice na cintorín, nájdem hrob uprataný a s kvietkami. Je to pre mňa 
veľká pomoc, lebo som ako najmladšia z rodiny na toto ostala sama. Ešte 
raz veľmi pekne ďakujem. Po tieto dni si pripomíname 35.výročie odchodu 
Oľgy Ruppeldtovej r. Šimkovej do večnosti, a tak sa v mojej spomienke 
zameriam hlavne na jej osobu.

Fedor Ruppeldt a Oľga Ruppeldtová r. Šimková sa zosobášili v Martine 
25. júla 1939. Vtedy, ako sme boli v rodine všetci zvyknutí ich volať, teta 
Oľa mala 43 rokov a ujo Fedor 53 rokov.

Dovtedy boli obaja slobodní a bez záväzkov a bolo v rodine všeobecne 
známe, že ujo Fedor sa uchádzal o ruku tety Oli rekordných 25 rokov! Prečo 
tak dlho, neviem. V rodine sa to nikdy nevysvetľovalo a bralo sa to ako fakt 
a zároveň obdiv nad toľkou vytrvalosťou a trpezlivosťou. Pravdepodobne 
ani jeden z nich nemal na prvom mieste v živote seba. Oboch plne pohltila 
práca, aktivity a dovtedy nevídané možnosti, ktoré po r. 1918 priniesla 
novovzniknutá republika a na seba nehľadeli. Vraj pri sobáši sa ich spýtal 
sobášiaci Emil Boleslav Lukáč: “Ľudia Boží a sa vám to ešte vyplatí?” Je 
potrebné konštatovať, že sa vyplatilo! Žili v šťastnom manželstve presne 
40 rokov a jeden mesiac.
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Ak mám spomínať na Oľgu Ruppeldtovú - na tetu Oľu, začnem snáď 
z genealogickeho pohľadu. Oľga Ruppeldtová sa narodila v Martine, v 
rodine martinského lekára, Dr. Jána Šimku, a jeho manželky tiež Oľgy, rod. 
Kulíškovej. Otec tety Oli, Dr. Ján Šimko, pochádzal zo starej martinskej 
evanjelickej, národne cítiacej rodiny. Jeho otec Samuel Šimko, teda starý 
otec tety Oli, bol povolaním krajčír, a ako bolo v Martine samozrejmé, aj 
on stál pri zrode Matice slovenskej, predtým tiež Memoranda slovenského 
národa (to bolo, mimochodom podpísané v dome jeho brata Jána Šimka – 
Klanice), slovenského gymnázia v Martine, knihtlačiarenského spolku a 
ďalších významných národných spolkov. Starý otec bol tiež 12 rokov, teda 
štyri funkčné obdobia, richtárom v Martine. Za jeho mandátu napríklad 
mesto Martin odkúpilo od baróna Révaya pozemky na rozšírenie cintorína, 
dnes Národného cintorína. Zjednali veľmi dobrú cenu a to tak, že zvýšilo 
i na vybudovanie múru okolo cintorína, na ktorý prispeli štedrými darmi 
a dovozom kamenia aj ďalší Martinčania. 

Mohlo by to byť vzorom pre dnešných primátorov a starostov, že i takto 
sa dá hospodáriť s mestskou kasou!  A to bolo pred viac ako 120 rokmi.

Otec tety Oli, Dr. Ján Šimko, bol lekár v Martine, študoval vo Viedni 
a v Prahe slúžil vojenčinu so svojím rovesníkom Martinom Kukučínom. 
Spomínala sa v rodine historka, že keď vojaci nastúpili pred veliteľa a ten 
im siahodlho vysvetľoval, že on je ten najdôležitejší, má hlavné slovo a je pre 
nich skrátka ako pánboh, Kukučín po zavelení „pohovu“ k nemu pristúpil s 
tabatierkou v ruke so slovami: “Panebože, poslúžte si, ponúknite sa.”

Matka tety Oli - Oľga Šimková r. Kulíšková pochádzala z Nového Mesta 
nad Váhom tiež z evanjelickej rodiny advokáta. Priezvisko Kulíšek znie 
skôr česky a je pravdepodobné, že jej predkovia sa tu usadili ako exulanti 
po bitke na Bielej hore v r. 1620, v ktorej boli české protestantské stavy 
porazené a dostali na výber, buď sa vrátia ku katolíckej viere alebo sa 
z Čiech vysťahujú. Mnohí protestanti tak odišli do okolitých krajín - do 
Saska, Poľska, Sliezska i na Slovensko, najmä do okolia Myjavy, Trenčína, 
Nového Mesta nad Váhom v nádeji, že sa situácia časom zlepší.

Teta Oľa sa narodila v Martine 24. februára 1896. Ako je zapísané v 
našej rodinnej kronike v rubrike „Narodili sa nám“ : Oľga Anna - a to o 
tretej hodine popoludní ako druhé dieťa, starší bol brat Ivuško, ktorý mal 
vtedy 2 a pol roka, avšak štyri dni po narodení tety Oli, zomrel. V Martine 
bola vtedy veľká epidémia meningitídy - zápalu mozgových blán a pomaly 
v každej rodine stratili malé dieťa.

Po tete Ole sa postupne narodili ďalší jej súrodenci - brat Viliam 1897, 
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sestra Anna 1899 a môj otec Ladislav 1904. Otec tety Oli ako lekár sa stal 
obeťou svojho povolania. Stalo sa, že v záhrade ošetroval ruže a pichol sa 
do prsta, čo si veľmi neuvedomil. Následne prišiel pacient s vredom na 
krku. Ošetrenie v tých časoch prebiehalo tak, že lekár vred rozrezal a hnis 
vytlačil. Pri tom sa infikoval a dostal prudkú otravu krvi. Bolo to v roku 
1917, kedy ešte nebol penicilín, antibiotiká, a tak po dlhšom trápení i pobyte 
v nemocnici až v Českom Tešíne, zomrel. Mal 53 rokov.

Teta Oľa, ľudovú a meštiansku školu navštevovala v Martine, potom 
študovala na Vyššej dievčenskej škole vo Viedni a Berlíne, od r. 1914 
sa súkromne pripravovala na učiteľské povolanie. V roku 1919 získala 
učiteľský diplom a v rokoch 1919-1922 bola učiteľkou.

Po vzniku ČSR sa znovu oživila myšlienka na založenie školy v Martine 
na zabezpečenie výchovy a vzdelávania slovenských dievčat, kde by sa učili 
v rodnom jazyku predmety ako varenie, ručné práce, vedenie a financovanie 
domácnosti, hygiena, starostlivosť o matku a dieťaťa, výchova detí v rodine, 
ale i kultúra, dejiny. Najmä Elena Maróthy Šoltésová tak nadviazala na 
svoje predprevratové snahy, ktoré sa nepodarilo vtedy realizovať, nakoľko 
uhorská vláda nepovolila zriadenie školy.

Už vo februári 1919 valné zhromaždenie Živeny schválilo tento zámer 
- zriadiť takéto školy i vytvoriť Ústav pre vzdelávanie žien. Na ten účel 
bola vytvorená 3 - členná prípravná školská komisia, ktorej členkou sa 
stala aj mladučká teta Oľa. Tým teta Oľa nastúpila na neprerušovanú 
pedagogickú prácu a aktivity s tým spojené.

Pre ilustráciu spomeniem všeobecné nadšenie a radosť zo vzniku novej 
republiky. A to aj v mysliach a cítení bežných ľudí. Spomínalo sa v rodine, 
že na Vianoce 1918 teta Oľa aj so svojou mladšou sestrou ozdobili celý 
vianočný stromček len malými papierovými československými vlajočkami, 
ako jedinou ozdobou na stromčeku.

V rokoch 1922-1924, na podnet významného českého pedagóga Františka 
Mareša, teta Oľa študovala na Vyššej škole sociálnej starostlivosti v Prahe. 
Po otvorení Ústavu M. R. Štefánika pre ženské povolania v r. 1923 v Martine 
bola jednou z učiteliek tejto školy a od r. 1926, keď bol pri Ústave zriadený 
aj internát, prvou správkyňou internátu.

V rokoch 1933 - 1939 bola riaditeľkou škôl pre ženské povolania pri 
Ústave M. R. Štefánika v Martine a pozdejšie v rokoch 1939 - 1944 školskou 
inšpektorkou týchto škôl a externou učiteľkou Dvojročnej školy pre sociálnu 
a zdravotnícku starostlivosť v Martine. Okrem tejto pedagogickej činnosti 
pracovala vo výbore Živeny, dlhé roky bola jej tajomníčkou, ako referentka 
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Červeného Kríža organizovala repatriáciu slovenských detí, ktoré uhorské 
úrady dali na výchovu do maďarských rodín na Dolnej zemi. Pod jej 
vedením sa pri škole organizovali ľudové kurzy pre ženy. Prispievala a 
publikovala do časopisov Slovenské pohľady, Živena, ale aj do českých, 
ako Vestník ženského školství odborného a Péče o mládež.

V rodine Šimkovej ako najstaršia zo súrodencov a potom aj Ruppeldtovskej 
bola vždy uznávaná, vážená a všetci ju mali radi pre jej múdrosť, 
inteligenciu, vzdelanosť, bezprostrednosť a rozvážnosť. Hovorila plynule 
maďarsky, nemecky a francúzsky. Rozumela si s každým - so súrodencami, 
švagrami a švagrinami, ich deťmi, skrátka s mladými i starými. Vedela 
poradiť každému, kto sa na ňu obrátil, a to s akýmkoľvek problémom, či už 
rodinným, zdravotným, existenčným, bytovým, výchovným, finančným, 
pracovným atď. Bolo známe, že keď boli v rodine problémy, jednoducho sa 
písalo tete Ole do Žiliny, alebo sa tam vycestovalo na poradu osobne na 
žilinskú faru. Teta Oľa bola najvyššou inštanciou, a kto sa na ňu obrátil, 
vopred vedel, že urobil dobre a bol si istý, že dostane tú najlepšiu radu.

No predovšetkým stála pri ujovi Fedorovi. V najťažších chvíľach, keď 
bol väznený za Slovenského štátu, potom gestapom a nakoniec v r. 1962 
vtedajšim režimom, vedela mu dodať silu a energiu. Ujo Fedor, trochu 
roztržitý a nepraktický v bežnom živote, mal v nej každodennú oporu a 
poradkyňu. Prežili krásne manželstvo vo vzájomnej úcte a láske, jeden 
druhého si vážili, rešpektovali, a bolo cítiť, akí sú šťastní, že Boh spojil 
ich životy. Iné oslovenia ako „Fedorko“ a „Olinka“ som u nich nepočula, 
nikdy zvýšený či podráždený tón, vždy rodinná pohoda, i keď sa stávalo, 
že predsa len niekedy niečo zahaprovalo. 

Napríklad spomínam si, ako ujo Fedor preferoval zdravý životný štýl, 
každé ráno sa otužoval, umýval sa studenou vodou a cvičil a potom 
chodieval na dlhé prechádzky do mesta. Stávalo sa, že idúc nazad, zastavil 
sa cestou v antikvariáte, kde sa začítal a nevnímal čas a na obed prišiel 
neskoro. Teta Oľa mu vtedy vyčítala, že mala o neho obavy, či sa mu niečo 
nestalo, že vychladol obed. Uja Fedora to mrzelo, sľuboval a kajal sa, že 
bude už pozorne sledovať čas, že sa to už nestane a tak ďalej. To nejakú 
dobu fungovalo, kým do antikvariátu neprišiel nový tovar a história sa 
opakovala. Teta Oľa mala aj veľký zmysel pre humor a dobrá nálada ju 
zriedka opúšťala.

Ujo Fedor bol skromný a vďačný stravník, nebol v jedle prieberčivý až 
na dve výnimky. Nemal rád hovädziu polievku, o ktorej tvrdil, že nie je už 
zdravá pre starších ľudí a zelerovú polievku, ktorú nemal rád od mladosti, 
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keďže počas štúdií v Šoproni býval a stravoval sa spolu s inými študentmi v 
rodine, kde s obľubou dávali do každého jedla zeler, a tak sa mu to zunovalo. 
Ujo Fedor si po obede zvykol zdriemnuť, ale predtým vždy ďakoval tete Ole 
za ohromný obed. Teta Oľa ho občas skúšala, že čo vlastne obedovali. No, 
to už bolo ťažšie, aby si spomenul, tak mu pomáhala - že polievku - ale akú, 
to bol zas problém, nevedel si spomenúť, tak mu pošepkala, že zelerovú, na 
čo sa na ňu s úsmevom pozeral, vediac, že si robí z neho žarty, chytil ju za 
ruku, ktorú nežne hladkal a pritúlil si k lícu.

Alebo keď sa spomínalo, ako často bol vo väzeniach, hovorila žartom, 
že za takého “kriminálnika” sa vydala, pritom ho s láskou hladkala po 
plešinke.

Ujo Fedor často tete Ole opakoval, akú v nej má dobrú manželku a teta 
Oľa mu niekedy žartom tvrdila, že je ona vlastne len jeho družka, lebo sú len 
cirkevne zosobášení a socialistický právny poriadok neuznáva také sobáše 
za platné. A ujo Fedor sa zabával, že on, biskup, a nie je riadne zosobášený.

Teta Oľa bola gavalierska, žičlivá, štedrá, pohostinná a praktická. So 
záujmom sledovala dianie okolo seba - politické, spoločenské, kultúrne 
a to aj v časoch najtvrdšej totality a bola vždy „v obraze“ nevynímajúc 
napríklad aj módu v obliekaní, v účesoch a tak ďalej, vždy pekne upravená, 
vkusne oblečená, no predovšetkým milá, priateľská, srdečná, skrátka taká, 
akú by si prial mať každý v rodine.

Po celý život jej slúžilo zdravie, netrpela žiadnymi vážnejšími 
ochoreniami, a to až do vysokého veku, kedy mala problémy s očami - sivý 
zákal. Operovaná bola v Žiline, no operácie oboch očí sa nie veľmi vydarili 
a aj s okuliarmi so silnými dioptriami veľmi slabo videla.

Obľubovala vôňu levandule a z kvetov mala najradšej konvalinky. Mala 
veľmi rada ananás, no pokiaľ sa pamätám, čerstvý ananás sa v tej dobre 
nedal zohnať, ale sem tam sa pošťastilo kúpiť ananásový kompót, a tak sme 
sa tešili, že máme pre ňu darček, ktorý ju poteší.

V rodine sme ju všetci mali veľmi radi, bola našou rodinnou autoritou, 
a ako najstaršia zo súrodencov Šimkovcov, povedané terminológiou 
používanou v diplomacii, bola „doyen” rodiny.

Skrátka, teta Oľa bola takým naším „rodinným striebrom“!

JUDr. Tatiana Mensatorisová, neter
Banská Bystrica, 25.októbra 2019
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Se n i o r á t n e  s t r e t nu t i e  mu ž o v  Tur č i a n s k e h o 
s e n i o r á t u  (T US)

“Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!” Žalm 133,1
V evanjelickom kostole v Krpeľanoch sa v sobotu 19.10.2019 zišli 

desiatky mužov TUS na spoločnom stretnutí. Zastúpenie mal aj náš 
žilinský cirkevný zbor.

Seniorátne stretnutie mužov v našom senioráte má svoju 
zabehnutú koncepciu zloženú zo štyroch častí: dve prednášky, 
panelová diskusia a osobný príbeh viery. Celé stretnutie sa koná 
v dopoludňajších hodinách, aby muži mohli ešte prežiť sobotné 
popoludnie so svojimi blízkymi.

Ako vyzeral program tohtoročného seniorátneho stretnutia?
Na úvod nás privítala zborová dozorkyňa Anna Špirková, ktorá 

vo svojom príhovore pripomenula význam a úlohu mužov v živote 
rodín a cirkvi.

Po spoločných piesňach nasledovala prednáška Bohdana 
Hroboňa o Biblii so zameraním na posolstvo a odkaz Starej zmluvy 
pre každodenný život. Brat Hroboň pútavým a vtipným spôsobom 
otvoril dvere do náročného, ale krásneho biblického sveta s mnohými 
aplikáciami pre súčasný život. Jeho prednáška zúčastnených zaujala 
a povzbudila.

Na tému som nadviazal svojím príspevkom, v ktorom som 
prítomným mužom vysvetľoval jednoduchý a užitočný spôsob 
čítania Božieho slova pomocou metódy Lectio Divina. Táto metóda 
čítania Písma je vo veľkej miere využívaná aj v našom cirkevnom 
zbore. Skladá sa zo štyroch jednoduchých krokov: čítanie krátkeho 
biblického textu - premýšľanie nad textom - modlitba - odpočinutie. 
Metóda je veľmi užitočná pre jednotlivca, ale aj pre skupinové čítanie 
Písma. Biblia sa tak veľmi dostupným spôsobom stáva živou knihou 
pre každého čitateľa.

Prestávku v programe sme využili na spoločné rozhovory a malé 
občerstvenie. Potom stretnutie pokračovalo panelovou diskusiou 
o čítaní Biblie. Zúčastnili sa jej štyria zástupcovia ordinovaných a 
neordinovaných pracovníkov z TUS. Bolo obohacujúce počúvať 
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ako osobne či v rodinách čítajú Písmo farári Pavel Tomka a Marek 
Hrivňák, ale aj neordinovaní pracovníci Tomáš Svitek a Miloš 
Krpelan.

Následne zaznel osobný príbeh viery brata Branislava Páleša z 
CZ Háj. Vo svojom príhovore veľmi osobne vysvetlil svoju cestu k 
Pánu Bohu. Bolo dôležité počúvať príbeh človeka, ktorý postupne 
objavil krásu kresťanskej viery a evanjelického spoločenstva. 
Vzácnym momentom v jeho príbehu boli ľudia, ktorí mu boli veľmi 
nápomocní na jeho ceste viery. Svedectvo rodiny svojej manželky a 
tiež vzácny osobný postoj vtedajšieho farára v CZ Háj Igora Mišinu 
boli dôležitými míľnikmi k tomu, aby sa viera stala súčasťou jeho 
života. Svedectvo a postoj ľudí v našom okolí má mnohokrát dôležitý 
vplyv na rozvoj našej viery.

V závere som zúčastneným predstavil aplikáciu Biblia (YouVersion) 
pre mobilné telefóny, ktorá je veľmi dobrou pomôckou pre čítanie 
Biblie. Obsahuje množstvo slovenských a najmä zahraničných 
prekladov Biblie. Zároveň v nej človek nachádza dostatok 
zaujímavých plánov na čítanie Biblie a tiež rôzne zamyslenia na 
každý deň. Je voľne dostupná pre Android a iOS prostredie.

Tesne pred koncom stretnutia už tradične muži z cirkevných 
zborov, kde sa konajú stretnutia mužov, predstavili svoje zborové 
koncepty stretávaní, témy a spôsoby práce. Napr. v CZ Háj sa muži 
stretávajú každú sobotu ráno o 6:00 hod., v CZ Martin v nedeľu, či raz 
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mesačne v CZ Zemianske Kostoľany a Krpeľany. V našom žilinskom 
CZ sa muži stretávajú dvakrát mesačne a to v 1. a 3. sobotu v mesiaci 
o 7:00 hod.

V závere stretnutia sme si urobili spoločnú fotku a nasledoval 
obed, ktorého súčasťou bolo aj množstvo dobrých rozhovorov. Sme 
vďační za tohoročné požehnané stretnutie. Bolo by vzácne, keby sa 
podarilo viacerým mužom aj z nášho cirkevného zboru zúčastniť sa 
týchto stretnutí.

Marián Kaňuch
zborový farár

R e k o n š t r u k c i a  o r g a n u

Zborový konvent na svojom zasadnutí dňa 10.2.2019 schválil zámer 
rozsiahlej opravy organu, ktorý je po 70-tich rokoch prevádzky v 
havarijnom stave. Samotná rekonštrukcia však začala až o niekoľko 
mesiacov neskôr. Viac informácii o tom, čo všetko sa udialo, aké práce bolo 
potrebné vykonať, vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Práce na rekonštrukcii organu začali pracovníci Organárskych 
dielní Žilina v druhej polovici júla tohto roku.

V tom čase sa vykonávali najmä prípravné práce, zdokumentovanie 
organa ako i výroba niektorých nových komponentov. Organ ostal 
funkčný až do konca augusta z dôvodu naplánovaných sobášov a 
slávnosti k 40. výročiu smrti F. F. Ruppeldta. V prvý septembrový 
týždeň bol organ úplne rozobratý (okrem skrine a prospektových 
píšťal) a všetky jeho vnútorné časti boli prevezené do dielní - píšťaly, 
vzdušnice, traktúra, hrací stôl aj vzduchový systém. Starý ventilátor 
bol odstránený a do jeho miestnosti boli preložené prostriedky na 
upratovanie, nachádzajúce sa predtým v priestoroch organu. Nový 
ventilátor už bude umiestnený vo vnútri skrine nástroja.

Prevezenie častí organa do dielní umožnilo dôkladne vyčistiť 
jeho vnútrajšok a zároveň vymaľovať steny, ku ktorým inokedy, pre 
stiesnený priestor, nie je možný prístup. Boli pripravené podmienky 
na neskoršiu opätovnú montáž a tiež na úpravy skeletu, aby bol v 
budúcnosti jednoduchší prístup k jednotlivým častiam nástroja.

Do konca novembra boli vykonané nasledovné práce: výroba 
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viac ako 1000 membrán pre traktúru a vzdušnice, oprava traktúry 
- registrových a tónových relé, rekonštrukcia vzdušníc I. manuálu 
a pedálu, oprava drevených píšťal a rekonštrukcia vzduchového 
systému (kanály a mechy). V procese obnovy je hrací stôl a pedálnica. 
Boli objednané nové komponenty na rekonštrukciu traktúry a 
hracieho stola - elektromagnety, spínače, kontakty, elektronický 
riadiaci systém a iné komponenty (Nemecko) ako aj tichobežný 
ventilátor (Maďarsko).

Čaká nás ešte veľa práce: dokončenie rekonštrukcie vzdušníc II. 
manuálu, oprava kovových píšťal, povrchová obnova prospektu, 
montáž nových elektrických komponentov do traktúry a hracieho 
stola, ich komplexná modernizácia a nakoniec i výroba nastaviteľnej 
lavice. Zároveň nás ešte čaká doplnenie registrov pre pedál (píšťaly a 
malé vzdušnice) a úpravy niekoľkých jestvujúcich registrov. Napokon 
sa zmontujú pôvodné, modernizované i nové časti a zostaví sa celý 
organ priamo v kostole. V závere budú nasledovať práce so zvukom 
organa - teda intonácia a ladenie.

Je zrejmé, že sa jedná o rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu 
organa a pred nami je ešte veľa práce. Dúfame, že sa naša predstava 
naplní a organ bude zrekonštruovaný a pripravený k oslave Pána 
Boha už na Veľkú noc 2020.

Keďže si naplánovaný rozsah prác v rámci generálnej opravy 
vyžiadal úplné rozobratie organu a prevoz jeho komponentov do 
Organárskych dielní na rekonštrukciu, cirkevný zbor si pre potreby 
služieb Božích, ale i sobáše, či iné podujatia v kostole musel hľadať 
náhradné riešenie. Najvýhodnejšou možnosťou pre náš cirkevný 
zbor bol prenájom digitálneho organu z Rímskokatolíckej farnosti 
Kriváň z filiálky Korytárky. Farnosť využívala tento organ ako 
náhradu počas výstavby nového organu. V priebehu prípravy 
nájomnej zmluvy s naším cirkevným zborom sa však farnosť 
rozhodla predmetný organ odpredať.

Náš cirkevný zbor sa ocitol v nezávideniahodnej situácii. Termín 
určený na rozobratie organu sa blížil a my sme nemali náhradu. 
Pán Boh však zázračným spôsobom zasiahol aj do tejto situácie. 
Bohuznáma sestra sa v tom čase rozhodla odkúpiť digitálny organ 
od filiálky Korytárky a bezplatne nám ho poskytnúť až do času 
ukončenia rekonštrukcie nášho organu. Za pomoci ochotných 
bratov z nášho zboru bol organ dňa 26.8. prevezený do Žiliny a osadený 
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na miesto už odvezeného hracieho stola. Odvtedy doprevádzame 
služby Božie na digitálnom elektronickom kostolnom organe 
Ahlborn PRAELUDIUM III. Veríme, že služba, ktorú nám organ 
umožňuje konať je na požehnanie všetkým návštevníkom kostola. 
Po dokončení rekonštrukcie bude tento digitálny organ použitý v 
organovej škole v Žiline, ktorá by mala byť otvorená v lete r. 2020.

spracovali
Marián Muška a Ján Beňuch

Nakoľko si táto oprava, podľa vypracovaných cenových ponúk, vyžiada 
investíciu v objeme cca 40 tisíc EUR, cirkevný zbor vyhlásil zbierku na 
opravu organu.

Zbierka je ešte stále otvorená. K 13.decembru sme vyzbierali XX XXX 
EUR z celkových 40 000 EUR. V prípade, že chcete zbierku na rekonštrukciu 
organu podporiť aj vy, môžete tak urobiť zaslaním finančnej čiastky na 
účet cirkevného zboru s vyznačením účelu formou variabilného symbolu 
555 alebo odovzdať v hotovosti na fare.

Srdečne ďakujeme.

Ro v n a ký  v l a k ,  l e n  i ný  v o z e ň
Dva roky obvykle ubehnú ako voda. Ani sa nenazdáme a sú preč. 

Niekedy sú to roky obyčajné, pokojné, kedy dni plynú svojim vlastným 
zabehaným tempom. A niekedy sú to roky plné zmien, životných výziev, 
či trápenia. Na dva roky sa stala súčasťou nášho cirkevného zboru mladá 
Američanka Jennifer Edwards. V júli tohto roku sa vrátila späť domov do 
USA. O tom ako vnímala čas prežitý medzi nami, na Slovensku, napísala 
na svojom blogu. S jej láskavým dovolením túto reflexiu zverejňujeme 
v preklade aj v našom časopise.

Dva roky ubehli skôr než som si to stihla uvedomiť. Nemôžem 
uveriť tomu, že som na Slovensku prežila dva roky! Toľko veľa sa 
toho v mojom živote za ten čas stalo, tak veľa sa zmenilo! Toľko 
nových skúseností som získala a toľko vecí, ktoré som sa naučila!

Chýba mi táto krajina, z ktorej som si odniesla mnoho úžasných 
vecí. Som si istá, že posledné dva roky budem spracovávať ešte dlho. 
Chcela by som sa však podeliť o niekoľko vecí, ktoré som si uvedomila, 
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a nad ktorými som premýšľala odkedy 
som naposledy opustila Slovensko.

Rozlúčka s mojím slovenským 
domovom bola oveľa ťažšia ako som 
si myslela. Pred mojím návratom späť 
domov, sa žilinský farár Marián Kaňuch 
so mnou podelil o túto analógiu: ako 
kresťania sme všetci spolu v tom istom 
vlaku idúcom tým istým smerom. 
Niekedy iba zmeníme vozeň, v ktorom 
sa nachádzame...

Keď som sa prisťahovala na Slovensko, 
bola som zlomená z toho, že som sa 
musela rozlúčiť so svojimi úžasnými 
priateľmi a so životom v Austine (USA 
pozn. red.), ktorý som milovala. Moja 
viera bola slabá a ja som počas prvých 
mesiacov myslela na jediné: „Čo tu 

vlastne robím?“ a „Kedy už pôjdem domov?“. Bola som odhodlaná 
chrániť svoje srdce, spraviť to čo musím a odísť hneď ako sa dva roky 
skončia. Ako to však často býva, Boh mal odlišný plán.

Po približne polovici môjho pobytu, som začala viesť malú 
biblickú skupinku. Mojím cieľom bolo poskytnúť na skupinkách 
miesto na oddych a duchovný rast niekoľkým dievčatám, ktoré sa 
venovali práci s mládežou. Postupne, po mnohých modlitbách, 
som zistila, že sa toto miesto takým naozaj stalo. Spoločné chvíle sa 
nakoniec stali aj mojimi svetlými momentmi. Dievčatá z mládeže 
sa stali „mojimi ľuďmi“, mojím spoločenstvom. Boli neustálou 
pripomienkou toho, že sa mám na Boha obracať v každej oblasti. 
Pomohli mi naplniť domov smiechom a pomohli mi zmierniť pocit 
osamelosti. Potrebovala som kamarátov a Boh mi ich dal!

Hlavným cieľom môjho príchodu na Slovensko a služby 
v ECAVZA bolo učiť angličtinu v Evanjelickej materskej škole. 
Nikdy som si nemyslela, že budem učiteľkou a ani som ňou nechcela 
byť. Napriek tomu som skončila ako učiteľka angličtiny skupinky 
malých detí na dva roky! (Práve preto ľudia hovoria: „Nikdy nehovor 
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nikdy...“). Učenie angličtiny nie je moja najobľúbenejšia vec na svete, 
ja som však MILOVALA tieto deti! Častokrát kričali moje meno 
a bežali ma objať, čo bola jedna z vecí, ktoré mi prinášali úsmev na 
tvár. Nemôžete si pomôcť, ale cítite radosť, keď ste nimi obklopení. 
Tieto deti ma veľa naučili o trpezlivosti. Pripomenuli mi liečivú 
moc smiechu a postarali sa, aby postupne narastal môj obdiv k ich 
učiteľkám. Učitelia sú neskutoční super hrdinovia!

Počas môjho pobytu v Žiline som mala privilégium zažiť a pracovať 
s rôznymi mládežníckymi programami v ECAV. Ja sama som počas 
svojich stredoškolských štúdií nezažila veľmi dobrý program 
pre mladých v cirkvi. Mladí zo žilinského zboru – to bola odlišná 
skúsenosť. Neuveriteľná. Čo ma najviac dostalo, boli ich vodcovské 
tímy. Každá mládežnícka skupina (konfirmandi, dorast a mládež) má 
svoje vlastné vodcovské tímy zložené z mladých ľudí! Oni sami sú 
zodpovední za plánovanie a realizáciu svojich týždenných stretnutí. 
To im dovoľuje jednak tvoriť samotný program, navrhnúť ho podľa 
svojich potrieb a zároveň týmto spôsobom získavajú reálne zručnosti 
toho ako byť vodcami. Úprimne, zo začiatku som voči týmto mladým 
cítila žiarlivosť, pretože mali niečo, o čom som snívala aj ja. Ale 
teraz som za nich tak veľmi vďačná! Sú požehnaní zažívať úžasné 
dary a podporu, ktorej sa im dostáva ako mladým členom cirkevnej 
rodiny. Som vďačná za to, že ma prijali do svojej komunity hoci na 
krátky čas.

Na vysokej škole som veľa bojovala so zranením a hnevom 
z problémov, ktoré sa vyskytli na mládeži v mojom domovskom 
cirkevnom zbore. Tieto negatívne pocity viedli k odporu k inštitúcii 
cirkvi. Averziu a frustráciu som si vo svojom vnútri priniesla aj na 
Slovensko. Aj ja viem byť niekedy veľmi cynická a nechala som, aby 
rozhodnutia niektorých ľudí zahmlili môj pohľad na cirkev. Jednou 
z mnohých vecí, v ktorých mi Slovensko pomohlo, bolo obnovenie 
mojej viery v inštitúciu cirkvi. Mala som príležitosť pracovať s dvoma 
úžasnými farármi! Všetok svoj čas venovali službe Božiemu ľudu 
a budovaniu Jeho kráľovstva. Ich skutky a slová vyjadrovali lásku, 
ktorú môžeme nájsť len v Kristu. Pripomenulo mi to, že aj keď sú 
ľudia hriešni, nie všetci myslia len na svoje posuny v kariére. Sú aj 
ľudia, ktorí naozaj chcú slúžiť Božiemu ľudu celým svojím srdcom. 
Manželia Kaňuchovci spravili krok viery a privítali Američana do 
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svojho domova a do svojich životov. Usilovali sa mi pomôcť vo vedení 
tohto nového a neistého života. A tak budem navždy vďačná za túto 
príležitosť slúžiť a priateliť sa s Mariánom a Olinkou.

Občas, keď sa pozriem späť na čas strávený na Slovensku, myslím 
si, že v ňom bolo viac ťažkých dní ako dobrých. Cítila som, že som 
prežila viac dní v samote a taktiež mi chýbal domov. Pochybovala som 
o svojom kroku prísť na Slovensko. A potom tu boli dni, kedy sme sa 
na našej skupinke smiali, až nám slzy tiekli! Dni, kedy som prišla do 
materskej škôlky a deti kričali moje meno, aby ma pozdravili a bežali 
ma objať. Dni, kedy som bola uprostred slovenských hôr a myslela 
si: „Kto môže odmietnuť Boha obklopený touto neuveriteľnou 
krásou?“. Čas prežitý na Slovensku bol najťažším obdobím v mojom 
živote. Úprimne však môžem povedať, že nie je nič, čo by som na tom 
chcela zmeniť. Zamilovala som sa do tejto krajiny a do ľudí, ktorých 
som tu spoznala. Slovensko bude naveky súčasťou môjho srdca a už 
teraz sa teším na svoju ďalšiu návštevu!

Jennifer Edwards
preklad Miška Hanáková

Ml a dý  k o s t o l n í c ky  p á r

Už niekoľko rokov náš cirkevný zbor hľadá a modlí sa za kostolníka, 
prípadne manželský pár, ktorý by sa tejto služby ujal. Mať uprataný 
kostol, pokosený trávnik, či pohrabané lístie v záhrade je fajn. Aj mnohých 
z nás baví z času na čas vziať do ruky hrable, či vysávač, preleštiť sklá 
na dverách počas zborovej brigády. Postarať sa a byť k dispozícii počas 
mnohých aktivít a podujatí, ktoré náš zbor pripravuje týždeň čo týždeň, to 
je však už iný level. Chce to odvahu, chuť do práce a zrejme aj určitú dávku 
skúseností.

Od septembra je kostolnícky byt na fare opäť obývaný. Pán Boh vypočul 
modlitby mnohých a zavolal do služby kostolníkov  mladých manželov 
Patrika a Annu Mati.

Čo ich viedlo k tomuto rozhodnutiu, čo obnáša služba kostolníka, ale 
aj ako si zvykli na nový domov nám prezradili v jeden sychravý jesenný 
večer.
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Ste obaja mladí ľudia, nedávno ste mali svadbu. Prezraďte nám 
niečo o sebe.

Patrik: Ja som momentálne študentom bakalárskeho štúdia na 
Žilinskej univerzite a zároveň pracujem ako programátor. Pochádzam 
z Bytčice.

Anna: Ja pochádzam z Ruska, z jeho chladnejšej časti, presnejšie 
z malého mestečka Megion na Sibíri. Som takisto študentkou 
bakalárskeho štúdia na Žilinskej univerzite, a tiež popritom pracujem 
ako programátorka.

Obaja máme 22 rokov a svadbu sme mali 6. júla tohto roku.

Ako sa vám tu býva?
Byt, v ktorom bývame, je 3-izbový, na prízemí farskej budovy. Fara 

sa nachádza v pomerne tichej štvrti a najväčší ruch sa tu odohráva 
obvykle ráno a doobeda, keď na faru prichádza viac ľudí. 

P: Tým, že som v prostredí tohto cirkevného zboru vyrastal, je mi 
blízke. Pamätám si dokonca aj tento byt. Často sme sem s chalanmi 
chodievali, kým byt nebol obývaný a mávali sme tu porady a 
skupinky.

A: Pre mňa je domov vždy tam, kde práve bývam. Od rodičov 
som odišla asi pred piatimi rokmi, keď som šla na strednú školu do 
najbližšieho mesta vzdialeného 1000 km. Bývala som na internáte 
a musela som sa naučiť postarať sama o seba, lebo k rodičom som 
chodievala len občas. Teraz som doma tu, v žilinskom zbore.

Sme tu veľmi spokojní, páči sa nám tu. V cirkevnom zbore sa 
cítime byť prijatí.

V krátkom čase sa vo vašich mladých životoch udiali minimálne 
dve významné zmeny – vstúpili ste do manželstva a zároveň ste 
začali slúžiť v pomerne aktívnom a najmä veľkom cirkevnom zbore. 
Ako ste si zvykli?

Na manželstvo a spoločný život sme sa obaja veľmi tešili. Je to 
príjemná zmena byť spolu a starať sa jeden o druhého.

Čo sa týka práce kostolníka, tak tam si na niektoré veci ešte stále 
zvykáme a snažíme sa nájsť si v tom systém. Chceme si optimalizovať 
prácu, aby sme ju robili čo najlepšie.
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Kedy ste sa rozhodli, 
že chcete robiť prácu 
kostolníkov?

Bol to viac-menej 
momentálny nápad. Pred 
svadbou sme zvažovali, 
kde budeme bývať. Vedeli 
sme, že v našom zbore 
chýba kostolník, tak sme 
si povedali, že to skúsime.

P: Bol to rýchly nápad 
s rýchlym rozhodnutím.

Je práca kostolníka 
ťažšia než ste si mysleli?

P: Myslel som si, že 
práce bude ešte viac. Stále 
si hľadáme v tejto službe 
systém, aby sme stihli 
urobiť všetko tak, ako 
je to potrebné. Zároveň 
máme obaja povinnosti 
v škole a aj v práci, takže 
sa učíme všetko to skĺbiť 
dohromady. Myslím si, že zatiaľ sa nám to celkom darí.

A: Práca kostolníka je veľká výzva aj pre naše manželstvo. Každý 
z nás má totiž iné vnímanie toho, čo je už napríklad upratané, a čo 
ešte nie je. ;-)

Aké sú povinnosti kostolníka? Čo všetko obnáša práca 
kostolníka v žilinskom cirkevnom zbore?

Je to najmä upratovanie priestorov fary a kostola, príprava 
na rôzne aktivity – krsty, Večerov pre ženy, biblické hodiny, atď. 
Zakaždým je potrebné napr. nachystať stoly a stoličky. Každý mesiac 
tiež odpisujeme elektrinu a plyn. Zabezpečujeme aj kvety na oltár, 
zvoníme pred pohrebmi a veľa iných drobností. Teraz na jeseň je 
potrebné pravidelne pohrabať lístie, v zime pribudne odhrnúť 
sneh. Chodíme na všetky Služby Božie vždy minimálne pol hodinu 
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vopred, aby sme stihli všetko pripraviť, aj keby sa vyskytlo niečo 
mimoriadne. Raz do týždňa sa stretávame s farárovcami a spoločne 
si prejdeme plán aktivít na najbližší týždeň.

Ako relaxujete? Čo radi robíte, keď máte voľný čas?
Voľný čas väčšinou nemáme, keďže máme rôzne povinnosti (škola, 

práca, povinnosti kostolníkov). Cirkevné aktivity sa konajú počas 
celého týždňa, takže aj my musíme byť počas týždňa čo najbližšie ku 
kostolu. Pondelok býva obvykle trochu voľnejší deň.

Každý z nás uprednostňuje iný spôsob oddychu. Radi však spolu 
aj s Brunom (naším trpasličím pudlom) zájdeme napríklad do parku.

P: Ja si momentálne najlepšie oddýchnem pri písaní bakalárskej 
práce, pretože ma to baví. Vo všeobecnosti mám rád aktívny oddych 
– ísť von, prejsť sa.

A: Ja by som najradšej sedela na gauči a nič nerobila. Rada si 
pozriem nejaký dobrý film.

Ste obaja mladí, život máte pred sebou. Aké sú vaše plány na 
najbližšie roky?

Obaja by sme chceli najskôr dokončiť školu. A raz by sme si radi 
postavili dom a mali veľkú rodinu, aj keby sme nemali vlastné deti.

P: Ja by som raz rád šiel do Vietnamu a Kambodže, do Ázie. Kedysi 
som sníval o ceste transsibírskou magistrálou. Ale keď som tam 
strávil 25 hodín, prestalo sa mi to páčiť.

A: Ja by som si chcela nájsť prácu, ktorá ma bude baviť. A tiež by 
som chcela náš terajší domov viac skrášliť, aby z neho bol naozajstný 
domov.

Je niečo, s čím by sme vám my, členovia zboru mohli pomôcť?
V našom zbore sa nájde veľa ochotných ľudí, ktorí sami od seba 

prídu a pomôžu nám. Najmä staršie ženy na čele s Vlastičkou 
Jakubišinovou. Sme otvorení každej pomoci. Poteší nás, keď niekto 
príde sám od seba a pripojí sa k našej práci.

Patrikovi a Anne prajeme veľa elánu a síl k zvládnutiu všetkých 
povinností, a tiež múdrosť a Božie požehnanie do spoločného života.

za rozhovor ďakujú
Zuzana a Ján Šimko
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Mi s i j ný  p o b y t  v  Gr é c ku
V dňoch 21.-26.11.2019 sa traja zástupcovia nášho cirkevného zboru 

zúčastnili krátkej misijnej cesty do Grécka. Zborový farár Marián 
Kaňuch, presbyter pre vonkajšiu misiu Ján Šimočko a vedúci KECY tímu 
Adrián Marušák boli súčasťou 6-členného slovenského tímu vyslaného 
Tréningovým centrom Kompas. Pomáhali pri organizovaní denného 
futbalového turnaja v spolupráci s miestnym protestantským cirkevným 
zborom pre deti z utečeneckých táborov.

Tábora sa zúčastnilo viac ako 30 kurdských detí prevažne zo Sýrie, 
Turecka a Afganistanu, ale bolo tam aj niekoľko gréckych detí. 
Dokopy sa tábora účastnili deti z 10-12 rôznych národov. Organizovali 

sme pre nich tréningy a futbalový turnaj, ale tiež sme absolvovali 
množstvo spoločných rozhovorov a nadviazali milé priateľstvá. Na 
každodenných spoločných stretnutiach po futbalových zápasoch 
sme mohli poslúžiť príhovormi, svedectvami a zamysleniami. 
Pripravili sme si pre nich tiež príhovory, svedectvá a zamyslenia 
na spoločné stretnutia, ktoré prebiehali každý večer po skončení 
futbalového turnaja. Naša pomoc bola užitočná aj pre miestnych 



kresťanov, ktorým sme tak ukázali jeden zo spôsobov misijnej 
práce - cez šport a vzťahy.

Mali sme možnosť aj osobne navštíviť tri utečenecké tábory, z 
ktorých pochádzali deti. Videli sme podmienky, v ktorých žijú. Stretli 
sme ľudí a rodiny v ťažkej životnej situácii. Mnohokrát sme však 
videli aj radosť týchto ľudí. Síce sú v utečeneckých táboroch, čakajúc 
na novú príležitosť začať, ale v ich srdciach je nádej. Mnohí museli 
utekať preč z vojnou zničených oblastí, utekali pred prenasledovaním 
a zabíjaním. Tu majú teraz pokoj od prenasledovania a stresov, ktoré 
si my už ani nevieme predstaviť. Sú to ľudia ako my s túžbami, snami 
a s nádejou v dobrý život.

Navštívili sme aj Home Spot – miesto pre domov (miesto, kde sa 
ľudia môžu cítiť ako doma). Prežili sme tam niekoľko hodín s deťmi, 
ktoré na toto miesto prichádzajú. Utečenci tam môžu telefonovať, 
zadarmo používať internet, získať osobnú pomoc a oblečenie. Je tam 
mini škola, kde sa môžu utečenci učiť miestny jazyk. Tiež je tam 
miestnosť pre mamičky s malými deťmi. Je to také malé komunitné 
centrum. Jednoduchá budova uprostred mesta. Neďaleko tohto 
miesta bol ešte jeden menší Home Spot, ktorý slúži ako dielnička, 
kde môžu ľudia manuálne pracovať a privyrábať si. Home Spot 
vytvorili pre utečencov grécki kresťania, ktorí sa im snažia veľmi 
prakticky pomôcť. Videli sme ozaj slúžiacu a obetujúcu sa lásku 
miestnych kresťanov.

V nedeľu sme sa zúčastnili dvoch služieb Božích. Prvé služby Božie 
sa konali ráno v miestnom cirkevnom zbore. Veľmi silným zážitkom 
bolo spievanie piesní v gréčtine, v reči Novej zmluvy. Večer sme sa 
aktívne zúčastnili aj druhých služieb Božích v novom cirkevnom 
zbore, ktorý vznikol z iniciatívy zboru, kde sme boli v to ráno. Služieb 
Božích v druhom cirkevnom zbore sa zúčastňujú aj rodiny utečencov 
a tiež deti z táborov. Samozrejme sú prítomní aj miestni kresťania. 
Na večerných službách Božích som poslúžil zvesťou slova Božieho 
v angličtine, ktorá bola prekladaná do gréčtiny a tiež do arabských 
jazykov. Po skončení služieb Božích bola večera, kde sa ľudia, zvlášť 
utečenci pred cestou naspäť do tábora, mohli navečerať. Bolo naozaj 
fascinujúce vidieť ľudí z rôznych národov, ako spolu oslavujú a 
chvália Pána Boha napriek tomu, že používajú odlišné jazyky. 
Pripomenulo mi to text zo Zjavenia Jána 7,9-10: “Po tomto som videl: 
ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých 
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nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do 
bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: Spasenie 
nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!” Bol to predobraz neba, 
kde sa raz stretnú veriaci z národov sveta a budú spoločne oslavovať 
Ježiša Krista.

Okrem športového tábora sme mali možnosť navštíviť aj významné 
pamätné miesta spojené nielen s gréckou, ale aj biblickou históriou. 
Navštívili sme Akropolu a Areopág v Aténach, kde sa zastavil aj 
apoštol Pavol na svojej misijnej ceste (Sk 17). Absolvovali sme aj 
prehliadku historického a biblického Korintu, kde tiež pôsobil 
apoštol Pavol (Sk 18).

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za túto možnosť poslúžiť ľuďom v 
núdzi. Ďakujeme cirkevnému zboru Žilina za veľkú modlitebnú a 
finančnú podporu.

za misijný tím
Marián Kaňuch

zborový farár
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Čo  j e  n o v é  v  EMŠ?
Noviniek máme veľa. Veď len v septembri k nám nastúpilo 18 

nových detí – 15 do triedy Mravčekov a 3 do triedy Rybičiek. Veľmi 
sa z nich tešíme a sme radi, že si na našu škôlku rýchlo zvykli 
a prichádzajú ráno do triedy bez plaču, s úsmevom a očakávaním, čo 
nové je pre ne pripravené.

Nového máme aj učiteľa angličtiny. Keďže s Jennifer Edwards sme 
sa na konci minulého školského roka rozlúčili, tešíme sa, že v tomto 
roku môže vyučovanie angličtiny v našej EMŠ pokračovať vďaka 
„EjDžejovi“ (A. J. Davis-ovi). A.J. (čítaj EjDžej) k nám prichádza dva 
razy do týždňa. V stredu má hodinu angličtiny v triede Rybičiek a vo 
štvrtok v triede Mravčekov. Aké sú jeho prvé dojmy?

„Na hodiny angličtiny do materskej školy chodím veľmi rád. Pred 
prvým stretnutím som pociťoval nervozitu, ale aj zvedavosť a túžbu byť 
deťom dobrým učiteľom. Musím však priznať, že mnoho naučili aj oni 
mňa. Aké vedia byť úprimné a ako veľmi sa chcú učiť nové veci! Teším 
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sa, že ma vítajú s radosťou a úsmevom, a že ich môžem učiť a zároveň 
podporovať ich lásku a vieru v Pána Boha.“

Aj my máme veľkú radosť, lebo A.J. je veselý, priateľský a vie deti 
zaujať zaujímavými aktivitami. Prajeme mu, nech sa mu darí a nech 
po celý rok chodieva do našej škôlky s radosťou.

Majka Vitkovská
Evanjelická materská škola

Mo d l i t b a  j e  m o c n á
V posledných vydaniach Informačných listov pripravovaných 

naším cirkevným zborom sú nám pripomínané slová z listu 
Jakuba 5,16 „...modlite sa jeden za druhého. Veľa zmôže účinná modlitba 
spravodlivého.“ Súvisia s osobnými modlitbami, ku ktorým sme 
pozvaní všetci, ktorí máme nejaké trápenie, chceme sa modliť za 
svojich blízkych, či kolegov alebo chceme modlitbou vyjadriť svoju 
vďačnosť Pánu Bohu. Každú nedeľu po skončení doobedňajších 
Služieb Božích môžeme prísť na chór a modliť sa s niektorou sestrou, 
či bratom. Aj jedna z piesní nášho spevokolu má vo svojom texte 
slová: „Modlitba je mocná, je to úžasné.“

Každý z nás niekedy máva väčšie či menšie starosti, telesné bolesti 
a trápenie, kedy modlitbu potrebuje oveľa viac. Ja som sa presvedčila 
o sile modlitby počas mnohých jesenných týždňov.

Už som nevládala znášať bolesti v operovanej nohe, ktoré boli 
čoraz silnejšie a rozhodla som sa niečo s tým robiť. Hospodin mi 
poslal do života na pomoc ľudí - odborníkov. Tí ma posunuli až 
k reálnej možnosti zbaviť sa bolestí operáciou možno aj natrvalo. 
Mnohé predoperačné vyšetrenia mali priaznivé výsledky, a tak som 
dostala presný termín nástupu do príjmovej ambulancie.

Nebála som sa toho čo malo prísť, hoci vzhľadom na vek (vyše 
sedemdesiat) je to vážne. Napokon, pri každej operácii sú rôzne 
riziká. Vedela som, že sa za moje uzdravenie a úspešný, no aj zdarný 
priebeh operácie modlia nielen naši farárovci, členovia spevokolu, 
ale aj mnohé sestry a bratia z CZ. To ma nesmierne povzbudzovalo 
v pevnej viere, že ma Hospodin vo chvíľach, ktoré prídu, neopustí, 
no stane sa Jeho vôľa, ktorú s pokorou prijmem. V čase, kedy píšem 
tento príspevok, uplynuli tri týždne od operácie a ja sa cítim lepšie. 
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Mám oveľa menej bolestí a mám nádej, že ak sa dostanem na 
liečenie, tak sa stav ešte zlepší. Chce to čas, moju trpezlivosť a vieru 
v ďalšiu Božiu pomoc podľa Jeho vôle.

Aj vás ostatných chcem povzbudiť ku každodenným modlitbám 
za uzdravenie, za zmiernenie trápenia, za pokoj v rodinách atď., 
pretože: MODLITBA JE MOCNÁ.

Gordana Daxnerová
Touto cestou ďakujem viacerým sestrám za ochotnú praktickú 

pomoc a bratom za odvoz do chrámu na SB.

Ro z lú č k a  s o  s p e v o k o l om
Od septembra tohto roku sme niektoré spevokolistky prestali 

navštevovať nácviky. Prinútili nás k tomu rodinné okolnosti a 
úprimne poviem, aj vek.

Musím sa priznať, ako mi je ľúto, že už do spevokolu nepatrím. 
Chcem však touto cestou povzbudiť tých, ktorí majú hlas a chuť, 
aby neváhali a prihlásili sa. Na spevokole prežijete pekné chvíle 
pri modlitbe, čítaní z Biblie, hlasovej a telesnej rozcvičke, malých 
oslavách menín a narodenín spevokolistov a samozrejme – pri 
nácviku piesní. Časy nácvikov, stredy od 18:00 hod., boli pre mňa 
príjemne a užitočne strávené medzi bratmi a sestrami. Neváhajte, 
dajte sa zlákať!

Chcem sa zároveň veľmi pekne poďakovať našim dirigentom, ktorí 
nezištne, dobrovoľne, každý týždeň prichádzajú a vedú nácviky. 
Verte, že to nie je jednoduché.

Zvlášť chcem poďakovať Ľudke Fraňovej, ktorá dlhé roky viedla 
spevokol, až kým jej choroba nezabránila ďalej pokračovať. Ďalej 
chcem poďakovať Denisovi Dingovi a teraz Janke Puškášovej za 
to, že prevzali skvelo rozbehnutú Ľudkinu prácu. Aj vďaka nim 
môže spevokol ďalej spievať na slávu Božiu, potešenie poslucháčov 
a vzájomné povzbudenie sa.

Veľmi si tiež vážim pomoc vodičov, ktorí spevokolistov podľa 
možnosti odviezli domov. Ja osobne vyslovujem veľké poďakovanie 
Jankovi Olszarovi za jeho pomoc.

Ešte raz VĎAKA za spevokol.
Anna Grandtnerová
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Vi a n o č ný  p r í b e h
Milé deti,
dnes by som vám chcela povedať príbeh, ktorý sa nám stal už 

dávnejšie.
Bolo to v časoch, kedy obchody neboli zásobené tak ako dnes. 

Nebolo jednoduché zohnať pred Vianocami napríklad banány, 
či pomaranče alebo aj pekný stromček. Pre vás je zrejme ťažké 
predstaviť si to. Vaši starí rodičia však určite vedia o čom píšem. 
Teraz však už sľúbený príbeh.

Mali sme pekný vianočný stromček. Ja som tesne pred Vianocami 
ochorela a vysoká horúčka ma prinútila vyhľadať lekársku pomoc. 
Naši synovia boli ešte malí a veľa času s nami trávil ich starý otec. 
Z Vrútok to nemal ďaleko a veľmi rád trávil čas s vnukmi.

U lekára som sa zdržala dlho. Medzitým doma náš novopostavený 
stromček nevydržal nápor hier našich synov a – spadol. Vianočné 
ozdoby sa porozbíjali. V izbe bola spúšť.

Keď som sa vrátila domov od lekára, bolo v byte veľmi ticho. Všetci 
„chlapi“ čakali na moju reakciu. Žiadna však neprichádzala, pretože 
som sa cítila veľmi zle. Jediné, na čo som myslela, bolo ľahnúť si do 
postele. Synovia boli veľmi prekvapení, že som na ten neporiadok 
nič nepovedala.

Milé deti, želám vám, aby sa vám takéto príhody nestali. Prežite 
Vianoce v zdraví a chváliac Pána Boha za to, že poslal na svet svojho 
Syna, Pána Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa. Práve Jeho narodenie si 
teraz na Vianoce pripomíname.

Želám vám poslušnosť a pokoj v duši.

Anna Grandtnerová
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„JA SOM SVETLO SVETA“ 
 
- hovorí Pán Ježiš (Ján 8,12). Počas Vianočných sviatkov máme okolo 
seba veľa svetiel. Potrebujeme však najmä svetlo Pána Ježiša.  
Čo prináša Jeho svetlo do našich životov? Vyfarbi obrázky a prečítaj 
si s rodičmi, kde všade má Pán Ježiš moc zasvietiť v tvojom živote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nech Ježišove svetlo prežiari aj váš domov! 

    Svetlo 
   pokoja 
    v čase 
    zhonu. 

v 
čase 




