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2 016!
V roku 2016 som mal možnosť navštíviť Áziu, Severnú Ameriku, 

či viaceré európske krajiny. Po vystúpení z lietadla na letisku   som si 
vždy skontroloval miestny čas na  mojich hodinkách, resp. ho upravil 
podľa miestnych podmienok. Jediné, o čo som sa nemusel obávať, bol 
aktuálny, platný rok.  V každej krajine bol ten istý. Rok 2016. Či to boli 
USA, Jordánsko, Izrael, Fínsko, Anglicko ...

Predpokladám, že nikto z nás sa nad tým nepozastavuje, všetci to 
chápeme a berieme ako normálnu vec. Koľkí z nás sme však niekedy 
premýšľali nad tým,  prečo je rok 2016? Prečo nie je iný rok? V Izraeli okrem 
toho, že je rok 2016, sa podľa židovského kalendára nachádzame   v 
roku 5777. V arabských krajinách je rok 1438. Izraelčania rátajú roky od 
stvorenia sveta. V Islame sa „letopočet” počíta od odchodu   proroka 
Mohameda z Mekky na púť do Mediny. Avšak všetky krajiny na celom 
svete prijímajú rok 2016 ako štandardný rok pre ľudstvo.

A teraz k pointe. Prečo je rok 2016? Odpoveď je celkom jednoduchá. 
Rok 2016 sa datuje od narodenia Ježiša Krista.

Nedatuje sa od narodenia Budhu, Mohameda, Alexandra Veľkého, 
Alberta Einsteina, alebo od prvého koncertu The Beatles. 

Datuje sa od príchodu  Ježiša Krista na tento svet.
Ježišovo narodenie je tak výrazný moment   v histórii ľudstva, že 

rozdelilo dejiny sveta na dve časti. Dobu pred narodením Krista resp. 
pred naším letopočtom a dobu po narodení Krista, teda náš letopočet.

Nie je to príznačné  znamenie? Nie je to správa, že svet po narodení 
Krista už nezostal ten istý? Nie je to informácia pre nás všetkých, ktorá 
nás núti zamyslieť sa, prečo sa práve letopočet láme od narodenia 
Krista? Prečo je práve Pán Ježiš Kristus tak kľúčová postava v histórii 
sveta, že sa zmenili jeho dejiny? 

Všetko potrebné pre hľadanie odpovede nám prináša kniha kníh. 
Biblia nám vykresľuje veľký epický príbeh o Bohu, ktorý stvoril tento 
nádherný svet a ľudí v ňom žijúcich. 

Ak ste videli známu fotografiu zeme Earthrise z povrchu mesiaca, 
ktorá bola urobená práve na Vianoce 24.12.1968 počas misie sondy 
Apollo 8,   tak porozumiete. Toto je krásne miesto. Stvorené pre 
nás, kde sme mali žiť v harmonickom vzťahu s Bohom a medzi 
sebou navzájom. Táto fotka nám pripomína, ako vážne to   s nami 
Pán Boh myslí, keď nám daroval tak krásne miesto pre časný 
život. A ešte vzácnejšie a krajšie   miesto nám chystá v nebesiach. 
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Ľudstvo, ktoré dostalo skutočnú slobodu   na tomto svete, však 
nedokázalo v nej žiť.  Stalo sa neslobodným. Biblicky povedané, padlo 
do hriechu a nedokázalo si samo pomôcť vrátiť sa do slobody. Pôvodný 
hriech zničil   medziľudské vzťahy. Hriech rozbil aj náš najpôvodnejší 
vzťah, vzťah s Pánom Bohom.  Ľudia sa stali následkom hriechu 
neslobodnými .

Nesloboda má devastačné účinky na ľudí. Väzenia, diktátorské 
režimy vedia s ľuďmi urobiť svoje. Mnohí starší majú osobnú skúsenosť. 
Pre mladších si  stačí  pripomenúť túto dobu v našich končinách aj napr. 
pozretím si viacerých filmov  ako  Pelíšky, Učiteľka, Občiansky preukaz 
atď. a  pochopia, kam vedie nesloboda a diktatúra. Spoločenskú 
slobodu u nás sme získali späť vtedy, keď padol režim, ktorý ju živil a 
podporoval. Cestu do slobody pomohli otvoriť ľudia, ktorí sa rozhodli 
obetovať svoj život za jej prinavrátenie. Poznáme mnoho príbehov 
z histórie ľudstva, kedy sa ľudia obetovali, aby priniesli slobodu pre 
druhých. 

Podobne je to s veľkým príbehom ľudstva   a jeho pádom do 
hriechu. Jediná cesta prinavrátiť ľuďom slobodu bola dobrovoľná obeť 
v prospech neslobodných a zotročených. Niekto musel podstúpiť 
tento zápas. Tomu rozumieme. Ak je niekto neslobodný, niekto musí 
priniesť obeť za jeho vyslobodenie.   Túto obeť nemohol podstúpiť 
nikto iný, iba samotný  Boh. Nikto iný by to nebol schopný vykonať. 
Biblia hovorí, že keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna, aby 
priniesol vyslobodenie (List Galatským 4,4). Toto je príbeh Vianoc. Boží 
Syn, Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme pred cca 2016 rokmi. Jeho 
narodenie, pôsobenie, smrť na Golgotskom kríži a vzkriesenie prináša 
dokonalé oslobodenie. Samotný Pán Ježiš povedal: „keď vás teda Syn 
vyslobodí, budete skutočne slobodní!“ (Evanjelium podľa Jána 8,36). Už 
2016 rokov je táto sloboda prinášaná všetkým ľuďom. Cesta ku získaniu 
pravej slobody začína prijatím Krista vierou, ako Toho, ktorý nás 
oslobodzuje. Ten moment mení všetko  a otvára nám srdce pre úplne 
novú perspektívu života. Zároveň nás vracia naspäť do harmonického 
vzťahu s Pánom Bohom.  Stávame sa skutočne slobodnými. A náš život 
získava pôvodnú krásu a slobodu.

Vždy, keď uvidíte pred očami rok, v ktorom sa nachádzame, tak si 
spomeňte na to, že letopočet sa datuje práve od narodenia Pána Ježiša 
Krista.  Hodinky, kalendáre, označenia roku výroby, spotreby, platnosti 
atď. sú pre nás signálom a svedectvom, že Pán Boh urobil pre nás 
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Po stopách Dr.  Mar t ina  Luthera

V dňoch 8.-12.9. 2016 sa uskutočnil zborový zájazd Po stopách Dr. 
Martina Luthera pri príležitosti budúcoročného 500.výročia reformácie.

Naša cesta začala krátkou prehliadkou Drážďan, kde sme si prezreli 
novovybudovaný kostol Frauenkirche a palácový komplex Zwinger.

Vo večerných hodinách sme sa ubytovali v centre Wittenbergu, ktorý 
sa na 4 dni stal naším prechodným bydliskom.

Ďalší deň nás čakala dlhá cesta do mesta Eisenach, kde sme si pozreli 
Lutherov dom, v ktorom žil medzi 14. a 17. rokom života ako študent. 
V Eisenachu sa narodil aj Johann Sebastian Bach, ktorý bol horlivým 
evanjelikom.

Hlavným cieľom našej cesty bol však hrad Wartburg, v ktorom sa 
Martin Luther 300 dní ukrýval počas rokov 1521-1522 ako rytier Juraj. 
Jeho nedobrovoľný pobyt mal však veľký význam, nakoľko  počas 10 
týždňov tu Martin Luther preložil z gréčtiny do nemčiny Nový zákon, 
ktorý sa tak stal prístupným pre všetky vrstvy národa.

V sobotu sme navštívili mesto Halle, ktoré je známe ako univerzitné 
mesto. Študovali tam nielen známi Slováci, ako Ľudovít Štúr a Matej Bell, 
ale aj rodinní príslušníci členov nášho cirkevného zboru. Pokračovali 
sme do mesta Eisleben,v ktorom sa narodil, bol pokrstený a aj zomrel 
Martin Luther. Postupne sme mali možnosť pozrieť si jeho rodný 
dom, kostol sv. Petra a Pavla, v ktorom bol na druhý deň po narodení 
pokrstený a dom úmrtia, kde prežil posledné dni svojho života v kruhu 
svojich najbližších priateľov.

Nedeľu sme strávili vo Wittenbergu, kde sme mali možnosť vidieť 
Lutherovu záhradu, v ktorej bude postupne vysadených 500 stromov v 
tvare Lutherovej ruže. Samozrejme, že  sme našli aj náš slovenský strom, 
ktorý bol vysadený ako 51. v poradí. Služby Božie spolu s Večerou 
Pánovou sme mohli prežiť v Mestskom kostole, v ktorom kázaval aj Martin 
Luther a zároveň tu prisluhoval Večeru Pánovu prvýkrát evanjelickým 

niečo vzácne. Keď sa čas naplnil, poslal svojho jediného Syna, aby nás 
vyslobodil a zachránil.  Toto je príbeh Vianoc. Toto je aj náš príbeh.

Prajem Vám požehnané vianočné sviatky v roku Pána 2016. 
Marián Kaňuch

zborový farár
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spôsobom. Nasledovala prehliadka Schlosskirche - Zámockého 
kostola, na dvere ktorého Martin Luther pribil 31. 10. 1517 svojich 95 
výpovedí. Vo vnútri kostola sa nachádzajú hroby Dr. Martina Luthera 
a jeho najbližšieho spolupracovníka Dr. Melanchtona. Popoludní sme 
absolvovali prehliadku Wittenbergu so sprievodcami a prešli sme tak 
okolo domu Filipa Melanchtona, Wittenberskej univerzity, na ktorej 
bol Dr. Luther profesorom a zavŕšili sme ju na nádvorí domu, kde žil so 
svojou manželkou Katarínou von Bora a 6-timi deťmi.

Všetky miesta, ktoré sme v Nemecku navštívili, žijú prípravami osláv 
500. výročia reformácie v roku 2017. Mnohé pamiatky sú už opravené, 
inde sa intenzívne pracuje.

V pondelok nás už čakala cesta domov s krátkou prestávkou v Prahe. 
Navštívili sme kostol sv. Michala, kde pôsobí slovenský evanjelický 
cirkevný zbor. Pán farár Marián Čop nám porozprával o histórii kostola a 
živote cirkevného zboru.

Vďaka patrí Pánu Bohu za ochranu počas celej cesty, pekné počasie a 
krásne spoločenstvo, ktoré sme mohli zažiť.

Zuzka Ševčíková
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Dňa 15.9.2016, presne po roku, sa v  Žiline opäť uskutočnilo 
neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov 
Turčianskeho seniorátu (TUS).

27 dozorcov a  zástupcov dozorcov, 17 kurátorov, 16 kantorov, 15 
kostolníkov, 14 pracovníkov s mládežou, 12 účtovníkov, 11 pokladníkov, 
10 členov vnútro-misijných výborov, 8 pracovníkov s detskou besiedkou, 
viacero členov modlitebného spoločenstva, hospodárskych a revíznych 
výborov, pracovníkov diakonie a  presbyterov, v  sprievode svojich 
duchovných pastierov z 22 cirkevných zborov TUS, tvorilo takmer 230 
členné spoločenstvo, ktoré mocne spájala láska Kristova.

Organizovaním tohto stretnutia sa predsedníctvo seniorátu chcelo 
poďakovať tým najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov za 
ich ochotnú službu v cirkvi, ako prejav vernosti a oddanosti Pánu Bohu. 
Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre vzdelávanie, odovzdávanie 
si skúseností a vzájomné povzbudzovanie sa do ďalšej služby a práce na 
vinici Pánovej.

V  prvom bloku, po duchovnom zamyslení a  modlitbe brata Jána 
Šimka, zástupcu dozorcu zo Žiliny, odznela prednáška Kataríny Valčovej, 
prodekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, na tému 
„Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy 
v cirkvi“.

Rozhovory a  diskusia po  prednáške, vzájomné zdieľanie sa a 
povzbudzovanie sa do služby bolo nosnou náplňou rozhovorov 
v ôsmich skupinách, tvorených účastníkmi podľa ich funkcie resp. služby, 
ktorú  v cirkevných zboroch vykonávajú, resp. o ktorú sa zaujímajú.

Kantori absolvovali seminár s  bratom Jankom Siromom na tému 

Neformálne  stretnutie  neordinovaných

Turčianskeho seniorátu
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„Organ a jeho funkcia v cirkvi v historických premenách“. V rozprave sa 
venovali problematike chorálov, registrácii i praktickým skúsenostiam 
zo sprievodu liturgie počas služieb Božích.

Brat konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla informoval 
skupinu presbyterov a pracovníkov diakonie o možnostiach zriadenia 
i  skúsenostiach s  prevádzkovaním denného stacionára v  cirkevnom 
zbore.

Zástupca Spoločenstva evanjelickej mládeže Miroslav Mudrák 
predstavil štyroch zahraničných dobrovoľníkov pracujúcich na území 
seniorátu. V rámci programu informoval o možnosti EDS v zahraničí a 
ponúkol spoluprácu a pomoc na akciách mládeže a dorastu v cirkevných 
zboroch.  

Tretia časť – blok hudby, piesní, svedectiev a modlitieb, bola zameraná 
na oslavu Trojjediného Pána Boha, povzbudzovanie sa vo viere 
a vydávanie osobných svedectiev zástupcov zúčastnených cirkevných 
zborov TUS. Okrem prednesených hudobných diel a  spoločnom 
speve duchovných piesní osobitne  prítomných oslovilo predstavenie 
koncertného organistu a  kantora Janka Siromu a  svedectvá dvoch 
tohtoročných konfirmandiek  zo žilinského zboru. Rozprávali s vďakou 
o  požehnanom pôsobení konfirmačnej výučby a  práce s  dorastom 
v cirkevnom zbore na ich vieru i formovanie životných túžob a cieľov. 
Dojímavé a  inšpirujúce boli i svedectvá rodičov - evanjelikov, ale 
i  rodičov z  radov nečlenov ECAV, ktorých deti môžu navštevovať  
Evanjelickú materskú školu v Žiline. V  moderovanom rozhovore sa 
taktiež predstavili, a  svoje svedectvá o  viere, skúsenostiach zo štúdia 
teológie, ale i očakávaniach v službe duchovného v cirkevnom zbore, 
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Z  prostredia  spoločenstva katolíckych veriacich v  Rajci vyšla v  lete 
tohto roka iniciatíva stretnutí s  nami, rajeckými evanjelikmi, pretože 
prijali z  Božieho Slova výzvu na pokánie a  očistenie vzťahov, života 
v meste, z hriechov minulosti (Mat 5,23-24). Oboznámili sa s niektorými 
historickými svedectvami o  krivdách spáchaných na evanjelikoch v 
čase protireformácie, a zatúžili hriechy predkov vyznať a požiadať nás 
o odpustenie.

Tak isto nás pozvali k spoločnému stretnutiu, na ktorom by sme vyznali 
hriechy našich predkov voči židovskému obyvateľstvu z  vojnového 
obdobia a prosili ich potomkov o odpustenie.

A  tak sa 31. októbra, v deň Pamiatky reformácie, zišlo v  našej 
modlitebni cca 120 účastníkov z oboch cirkví. Hostí privítal brat senior 
vo výslužbe Mgr. Jozef Havrila, katolíkov viedol dekan farnosti Mgr. Peter 
Hluzák. Bola to skutočne prelomová chvíľa, ktorú nám Pán Boh pripravil, 
veď sme si ešte pred pol rokom nevedeli predstaviť, že budeme aj za 
našich starých, prastarých rodičov počuť : „prepáčte“, „ odpustite“ ...., 
že budeme spolu spievať: „ Spoj nás v jedno, Pane“... Veľa ľudí sa v ten 
večer tešilo, v mnohých rodinách pocítili úľavu, mnohé predsudky 
a krivdy v ten večer zapadli do zabudnutia... A to je nová nádej pre nás 
všetkých. Celé zhromaždenie sa vybralo na náš cintorín zapáliť sviečky 
pod kríž, tak symbolicky,  všetkým evanjelikom, ktorí trpeli za svoju 
vieru. A potom sme sa rozradostení, potešení Pánovou láskou, vrátili na 
občerstvenie a rozhovory do nášho zborového bytu. A nechcelo sa nám 

K ajúce  s tretnutie  v  Rajci

vydali štyria študenti teológie z TUS. Program krásnymi vystúpeniami 
obohacoval Detský spevokol z Príboviec a Zborový orchester z Krpelian.

Po obede, už v  neskorých popoludňajších hodinách, sa približne 
tretina prítomných zúčastnila spoločnej prehliadky Sobášneho paláca 
v  Bytči, ktorý dal postaviť palatín Juraj Thurzo. Prítomní si pozreli 
filmový dokument o  jeho živote a  diele, a  tiež si vypočuli prednášku 
o zaujímavostiach zo života tohto neordinovaného zvolávateľa Žilinskej 
synody v roku 1610.

Atmosféru stretnutia vám môžu priblížiť fotografie vo foto galérii na 
webovej stránke ECAV Žilina.

Ján Beňuch 
dozorca TUS
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rozísť... A sľúbili sme si ďalšie stretnutia....
Na ďalší deň sme zase my šli do katolíckeho kostola a  prosili sme 

za seba a našich predkov – veď nik nie je bez hriechu – o odpustenie, 
a dostalo sa nám ho. Radi sme zašli na cintorín za kostolom zapáliť sviečky 
na zmierenie s minulosťou, radi sme spolu posedeli pri občerstvení... 
A povzbudení v nádeji na lepšie spolužitie sa rozišli.

V nedeľu 6.11. sa približne 200-250 Rajčanov zišlo v kultúrnom dome 
na odprosujúcej pobožnosti tzv. kajúcej tryzne, kde zaznela modlitba 
pokánia medzi kresťanmi a Židmi. Našu cirkev reprezentovali brat 
senior TUS Mgr. Marián Kaňuch a  Mgr. Jozef Havrila, katolíkov dekan 
Mgr. Hluzák a  dvaja kapláni, za židovskú náboženskú obec  zo Žiliny 
Pavel Frankl, pani Viera Groznerová a jej otec. Nebolo ľahké ani počúvať 
mená  58 židov, vyvezených do Osvienčimu, nieto ešte svedectvá 
siedmich preživších. O to úžasnejšie zneli slová odpustenia, ktoré pán 
Frankl vyslovil. Bázňou naplnení sme na hroby židovského cintorína 
kládli biele kamienky, zvláštne spojení, v  tej chvíli sa nedeliaci podľa 
vierovyznaní, zažívali sme zmierenie naprieč storočiami, generáciami, 
udalosťami.

Veľký je náš Pán, že koná v nás a okolo nás také veľké veci!
Nech Pán Boh požehná mesto Rajec, Žilinu i celé Slovensko!

Milada Golierová
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„Tak konečne svitnul i  veľký deň posviacky nového chrámu: 18. 
nedeľa po Sv. Trojici: 11. október 1936. V tento, pre náš sbor, ale i pre celú 
cirkev našu na veky pamätný deň, shromaždili sa do sboru nášho viac ako 
tisícové zástupy evanjelického ľudu z bližšieho i ďalšieho okolia Slovenska 
i susedného Tešínska na čele s oboma našimi biskupmi a vyše 40 kňazmi. 
I vstúpili sme prvý raz do nového chrámu, zacítili sme van Ducha Sv. nad 
hlavami a srdciami, ktorý iste naplnil dom tento, v ktorom i teraz sedíme. So 
slzami radosti a s hlbokým pohnutím srdca a duše slyšali sme Slovo Božie 
posväcujúce dom tento, dielo rúk našich, za chrám Ducha Svätého, počuli 
sme prvý raz hlas zvonov, - od 230 rokov prvý raz hlas evanjelických zvonov 
v  tomto meste! – keď prvý raz ozval sa v  chráme tomto mohutný spev: 
Nejsvětější, Bože všemohouci... i slavné: Věříme v Boha jednoho... i hymna 
cirkvi našej evanjelickej: Hrad přepevný jest Pán Bůh náš!“ 

Tieto slová si zapísal do „Zprávy o  živote cirk. sboru žilinského r. 
1936“ vtedajší farár Fedor Ruppeldt. A  presne tými istými slovami 
sa o  80 rokov neskôr, v  nedeľu 9. októbra 2016, prihovoril v  úvode 
slávnostných Služieb Božích všetkým prítomným súčasný zborový farár 
a  zároveň senior Turčianskeho seniorátu  Marián Kaňuch. Slávnostné 
zhromaždenie pokračovalo spevom piesne „Hrad prepevný...“ 
v pôvodnej verzii, ktorú si pamätá najmä staršia generácia evanjelikov. 
Niektorí z tejto generácie si dokonca pamätajú časy, keď sa kostol ešte 
len staval. Sestra Štefániková, zo staršej generácie, si počas Služieb 
Božích práve na tieto časy zaspomínala. Čo pre ňu znamená kostol? 
– najmä spoločenstvo bratov a sestier, rodinu. Okrem nej mal v rámci 
programu Služieb Božích možnosť zaspomínať si a  vyjadriť vzťah 
ku kostolu a k  spoločenstvu veriacich aj dozorca nášho zboru Janko 
Beňuch. Spomínal na nie tak dávnu minulosť, kedy na Službách Božích 
sedávali okrem veriacich aj príslušníci tajnej služby, ktorí si zapisovali 
mená tých, ktorí vošli do kostola. A  potom sa „strana“ postarala, aby 
boli preradení na horšie platenú, veľakrát podradnú prácu, alebo aby 
sa ich nadané deti nedostali na vysokú školu. Aj sestra Lydka Plevová, 
z  mladej generácie, krátko spomenula skúsenosti svojich starých 
rodičov, ktorí za čias komunizmu mali veľké problémy v  práci kvôli 
tomu, že chodili do žilinského kostola. Zároveň však vyjadrila vďaku za 
to, že dnes mladí môžu slobodne prísť na dorast, na mládež, vďaku za 

80.  v ýročie  p os vätenia  kostola
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to, že mladí majú v tomto cirkevnom zbore miesto pre svoj duchovný 
rast a hlbšie spoznávanie Pána Boha.

Kázňou slova Božieho počas slávnostných Služieb Božích poslúžil 
biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Na základe textu z  1. 
Mojžišovej 28. 10 – 19 sa v nej zamýšľal nad tým, ako sa kostol môže stať 
naším Bételom (Božím domom), ako sa v ňom môžeme stretnúť so živým 
Bohom. V bohatom programe Služieb Božích s vystúpením najmenších 
detí z  Evanjelickej materskej školy, zborového spevokolu a mladých 
s piesňou, bol priestor aj na prednes básne v  podaní sestry farárky 
Olinky Kaňuchovej. Pri príležitosti výročia posvätenia chrámu ju napísal 
spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý bol pred 80. rokmi v novopostavenom 
žilinskom kostole pokrstený ako prvé dieťa zboru. Okrem brata biskupa, 
súčasných žilinských farárov, manželov Kaňuchovcov a farára Jozefa 
Havrilu, boli na slávnosti prítomní aj bývalí žilinskí farári, manželia 
Ondrej a  Zuzana Peťkovskí a  Jaroslav Balocký, vojenský duchovný, 
pochádzajúci zo Žiliny.

Po slávnosti sa duchovní spolu s  početnou skupinou členov zboru 
presunuli k hrobu biskupa F. F. Ruppeldta ku krátkej spomienke. Tento 
jednoduchý, skromný človek sa nezmazateľným spôsobom zapísal do 
dejín žilinského cirkevného zboru. Vďaka svojej pracovitosti a neúnavnej 
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chuti posúvať sa vpred postavil základy nielen kostola a jeho priľahlých 
priestorov (ktoré nám dnes mnohí v dobrom „závidia“), ale aj základy 
fungovania cirkevného života, z ktorého čerpáme dodnes.

Po spoločnom obede, ktorý bol pre všetkých prítomných pripravený 
v  neďalekej jedálni, nasledoval nepretržitý poobedňajší program pre 
všetky generácie.

Zaujímavé bolo vrátiť sa v  čase spolu s  doc. PaedDr. Milošom 
Kovačkom, PhD. historikom z  Matice slovenskej do čias, kedy vznikali 
prvé plány budovy nového kostola. Poslucháči jeho prednášky sa 
dozvedeli aj o problémoch a nesúlade, ktorý bol s prípravami na stavbu 
spojený. Vďaka Pánu Bohu však od položenia základného kameňa dňa 
15. septembra 1935 až po záverečnú inštaláciu zvonov dňa 4. októbra 
1936 bolo celé dielo v Jeho rukách. Kostol je dnes centrom duchovného 
života evanjelikov Žiliny. Zároveň je súčasťou mestského súboru 
Svojdomov postaveného v rokoch 1928 – 1932. O jeho vzniku, dôvodoch 
a  zámeroch staviteľov rozprával v  druhej časti prednáškového bloku 
Ing. Arch. Dušan Mellner.

V poobedňajších hodinách bola pre záujemcov otvorená veža kostola. 
Tí, ktorí sa nebáli výšok, mohli vystúpiť až hore pod zvony a pozrieť si 
Žilinu a jej okolie takmer z vtáčej perspektívy.

Najmä deti (a ich rodičia) sa tešili na koncert farára Romana Dovalu 
z Badína a jeho dvoch dcérok Kiky a Klárky. Veselé piesne s biblickým 
posolstvom nenechali prítomných bez reakcie (minimálne bez 
tlieskania) a vyčarili všetkým úsmev na tvári.

Čas večerných Služieb Božích sa niesol v znamení vďačnosti. Modlitby 
striedali chválospevy vedené mladými z cirkevného zboru a svedectvá 
niekoľkých veriacich o  tom, ako vnímajú žilinský cirkevný zbor 
a  spoločenstvo Božieho ľudu. Svoj vzťah ku kostolu a  spoločenstvu, 
ktoré sa v ňom schádza, vyjadrili viacerí aj prostredníctvom výtvarných 
prác, či fotografií. Stali sa tak súčasťou výstavy „Kostol mojimi očami“ 
inštalovanej akad. maliarom Stanom Lajdom v zborovej sieni kostola.

Zavŕšením celodenného programu bolo čítanie biblických textov 
spätých s  výstavbou kostola v  jeho podkrovných priestoroch pod 
vežou. Premýšľajúc v tichu, pri sviečkach nad tým, čo sa dialo pred 80. 
rokmi, získali slová napr. 126. Žalmu („... boli sme ako vo sne.... ústa sme 
mali plné smiechu...“) oveľa hlbší význam. Deň, bohatý na podujatia, 
plný rozhovorov a  stretnutí, bol zakončený symbolicky o  20:15 hod. 
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V  rovnakom čase ako sa ráno, modlitbami pred začiatkom Služieb 
Božích, o 8:15 hod. začínal...

Vedenie cirkevného zboru pri príležitosti osláv 80. výročia posvätenia 
kostola pripravilo pre svojich členov malý darček – prvý stolový kalendár 
žilinského zboru. Okrem fotografií zo zborového života sú v kalendári 
zaznačené termíny udalostí pripravovaných cirkevným zborom na 
rok 2017 a  tiež termíny pravidelných podujatí, ktoré sa v  rámci zboru 
konajú. Zámerom autora tejto myšlienky, dozorcu Janka Beňucha, bolo: 
„aby sa kalendár dostal do každej rodiny zboru“. (Pokiaľ sa tak ešte nestalo 
a vo vašej rodine kalendár chýba, kontaktujte farský úrad. pozn. red.) 
Kalendáre bolo možné vyzdvihnúť už v deň osláv a potom aj v priebehu 
nasledujúcich týždňov do konca roka 2016. Mnohí členovia zboru sa 
dokonca rozhodli kalendár vziať pre svojich susedov, známych, či ľudí, 
ktorých síce nepoznajú, ale bývajú niekde v  ich okolí a  sú evanjelici, 
a zaniesť im ho osobne.

Takí sú dnešní žilinskí evanjelici. V mnohom sú určite podobní tým, 
ktorí sa pred 80. rokmi rozhodli postaviť kostol aj pre ďalšie generácie. 
Veď kostol je viac než len miesto konania nedeľných bohoslužieb, viac 
než stavba v modernom funkcionalistickom slohu. Je to miesto, kde sa 
mnohí cítia byť prijatí a milovaní, ako to počas osláv viackrát odznelo. 
Je to miesto plné príbehov ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. Ľudí, ktorí sú 
ochotní dávať seba, svoj čas, peniaze, svoje nápady, aby potešili iných 
a poslúžili tým, ktorí pomoc potrebujú.

Zuzana Šimková

Pán Boh nás  s tále  niečomu učí

Milé sestry a bratia nášho cirkevného zboru, 
už dlhšiu dobu v sebe nosím potrebu napísať niekoľko myšlienok 

a  osobných postrehov (pocitov). Náš časopis „Začítaj sa“ je časopisom 
žilinských evanjelikov, ktorí sú však roztrúsení aj ďalej od Žiliny smerom na 
Rajec i na Kysuce. Píšem ako zástupca evanjelikov z Čadce, stretávajúcich 
sa (vďaka Bohu) na Službách Božích v menšej hŕstke z  37 miest a obcí, 
ktoré územie Kysúc má. Územie Kysúc je tradične katolícke a povedomie 
o evanjelikoch je, že sú to „nekysučania“. Môj príspevok však nechcem 
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smerovať k polemikám o kysučanoch a „nekysučanoch“. 
Najprv by som si chcel spomenúť a uctiť si so všetkými evanjelikmi 

žijúcimi na Kysuciach sestru M. Bodickú, s  ktorou sme sa v  júli tohto 
roku rozlúčili a vypravili ju do večnosti k svojmu Pánovi Ježišovi Kristovi, 
v ktorého verila a verne Mu slúžila. Ďakujeme našej p. farárke Olinke, 
ktorá na pohrebnej rozlúčke krásne opísala život p. Bodickej, jej službu 
druhým tak na poli odbornom (logopédia, špeciálna pedagogika), ako 
i na poli cirkevnom. Spolu s manželom založili po páde komunistického 
režimu v spolupráci s vtedajším evanjelickým cirkevným zborom v Žiline 
pobočku (diaspóru) v Čadci, ktorá existuje dodnes.

Evanjelici sa mohli začať spoločne stretávať raz mesačne na rôznych 
miestach v  Čadci. Vďaka odhodlaným evanjelikom MUDr. Mináčovi, 
MUDr. Višnovskému, manželom Kanabovým, manželom Bodickým, pani 
učiteľkám Mgr. Minárikovej, Mgr. Holeštiakovej a iným sa Služby Božie 
viac ako 20 rokov konajú v zasadačke Kysuckej nemocnice, v súčasnosti 
1. a  3. nedeľu v mesiaci o  11:30 hod.. Všetci, ktorí sa pravidelne 
stretávame na Službách Božích, by sme sa chceli poďakovať za službu 
a ochotu našim zborovým farárovcom, manželom Olinke a Mariánovi 
Kaňuchovcom a  všetkým, ktorí robia pre fungovanie zboru podľa 
talentov, ktoré im Pán Boh dal. Heslo nášho cirkevného zboru „V službe 
evanjelia, spojení láskou Kristovou.“ Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a je výstižné a mne 
osobne sa veľmi páči, pretože je v ňom povedané všetko podstatné.

Na prehlbovanie našej vernosti Bohu nám pomáha stretávanie sa 
na Službách Božích, prijímanie Večere Pánovej, čítanie Biblie, kvalitnej 
kresťanskej literatúry i  zborové akcie. Máme čas sa i  porozprávať po 
Službách Božích.

Mať bázeň pred Bohom znamená   konať v  každej situácii svojho 
života uvážene, pokorne. Viera je dar, a ak sme to správne pochopili, 
mali by sme cítiť potrebu slúžiť Bohu a i svojim blížnym. Skúsme svedčiť 
živou vierou, ktorá dáva zmysel i odpovede na otázky v každom čase 
nášho života.

V našom regióne Kysúc je malý počet evanjelikov. Svojou aktívnosťou 
v meste, školstve, zdravotníctve, kultúre, činnosťou pre seniorov však 
ukazujeme majoritnej katolíckej verejnosti, že sme tu - držíme sa svojho 
vierovyznania a sme ekumenicky „naladení“. Potrebovali by sme však 
aktívnejších členov z  mladšej generácie. Som z  mladšej (strednej) 
generácie a  cítim potrebu prispieť niečím pre náš cirkevný zbor, aby 
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naša evanjelická cirkev žila, rástla a svedčila o Ježišovi Kristovi. Začal rok, 
ktorým si pripomenieme 500. výročie reformácie. Uvidíme, čo pre nás 
náš Pán pripravil. Musíme byť však vytrvalí v modlitbe, ale i v konaní, 
kde hlavným motívom je láska k blížnemu. Niekedy je to ťažké, lebo 
život nie je vždy jednoduchý, ale Boh nám dáva silu a  napĺňa nás 
radosťou a pokojom, ak Mu za každých okolností veríme. Takto nás náš 
Boh pripravuje na službu Jemu i ľudom okolo nás. Niektorí sa stávajú aj 
misionármi v ďalekých krajinách. Aj v našom cirkevnom zbore máme 
takých. Vďaka Bohu za nich.

Na záver prosíme členov nášho cirkevného zboru o  modlitby za 
evanjelikov na Kysuciach, ktorí tu žijú, za ich súčasnosť aj budúcnosť. 
Hospodin vždy požehnával tých, ktorí Mu vždy verili, žili a správali sa 
podľa Božieho slova (Mojžiš, Eliáš, Daniel, Jób, Ježišovi učeníci). Verím, že 
aj nás v Čadci a okolí bude Pán Boh požehnávať. Boh koná tam, kde ľudia 
veria Jeho slovu. Takto verejne chcem poďakovať našej „luteránskej“ 
hŕstke z Čadce, že je z nich cítiť lásku, vieru, nádej.

„Boh nádeje nech Vás naplní všetkou radosťou a  pokojom vo viere“. 
Rímskym 15, 13.

Je tu čas adventný a  vianočný. Objavme potrebný čas aj na hlbšie 
stíšenie sa k modlitbe, hľadajme za koho i za čo sa máme modliť. Náš 
Pán čaká na rozhovor s každým z nás.

Požehnané prežitie najkrajšieho obdobia roku, Vianoc.
„Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojím chodníkom“. 

Ž 119, 105  

Marián Lehotský
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Z a Eduardom Mikolkom, 

dlhoročným presbyterom CZ Žilina vo fílii Rajec    

V  sobotu 5.11. 2016 sme sa na rajeckom 
evanjelickom cintoríne za účasti našich 
duchovných pastierov, rodiny, veriacich 
i  priateľov rozlúčili s  naším dlhoročným 
presbyterom, spolubratom, pracovitým 
a žičlivým človekom Eduardom Mikolkom st., 
ktorý nás vo veku 76 r. po krátkom pobyte 
v nemocnici nečakane opustil. 

Hoci posledný rok bojoval s komplikáciami 
po operácii kĺbu, na jeseň sa postupne 
zotavoval. Netrpezlivo obchádzal  svoju 
záhradu i  rozkopaný dvor modlitebne, najradšej by sa bol, ako po 
mnohé roky, zapojil do práce.  On, ktorý bol motorom stavebných, 
údržbárskych i  záhradných prác v  modlitebni a  na našom cintoríne, 
ťažko niesol, že nemal dosť síl pomôcť, posunúť práce do ďalšej fázy. Keď 
mohol, prichádzal na Služby Božie, biblické hodiny, a aspoň povzbudiť 
slovom, radou aj počas brigád. Hoci  nohy nevládali, srdce mal stále 
priložené ku dielu, ani pri vlastných starostiach nezostal ľahostajný ku 
potrebe pracovať a žiť pre Pána,  pre spoločenstvo veriacich evanjelikov 
v Rajci i v Žiline. 

Bol nám všetkým príkladom ochotného a  verného Božieho 
služobníka, ktorý nevynechal príležitosť počuť Božie Slovo, potešiť sa 
na spoločných akciách s veriacim ľudom, vypočuť a pomôcť každému, 
komu bolo treba. Jeho pracovité ruky nám budú veľmi chýbať, ale 
spomienky na jeho láskavé, ochotné srdce nás, veríme, budú posúvať 
ďalej.

Aj na stránkach nášho časopisu ďakujeme Pánu Bohu za nášho 
spolubrata a prosíme, aby aj nás viedol  k ochote pracovať  a k láske ku 
blížnym, tak ako viedol brata Eduarda  Mikolku.

V  duchu kresťanskej spolupatričnosti myslíme aj na pozostalú 
manželku Vierku a  syna Eduarda, ktorí o  dva týždne po smrti svojho 
manžela a otca sa museli vyrovnávať s ďalšou nečakanou smrťou svojej 
dcéry a sestry Katky Fialovej r. Mikolkovej (+47 r.). Za účasti mnohých 
Rajčanov sme ju v nádeji vzkriesenia vyprevadili na večnosť vo Frýdku-
Místku v ev. kostole.

Pre všetkých pozostalých vyprosujeme Božie požehnanie, pokoj 
a posilu do ďalších dní ich života.

Milada Golierová
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Isto si niektorí pamätáte, ako dobre nám bolo na Krátkom Rodinnom 
Tábore (KRT) v lete 2016. Strávili sme krásny predĺžený víkend v penzióne 
v Čičmanoch. Spoločne sme sa zamýšľali nad „milosťou“ a po každej 
téme bol priestor aj na diskusiu. O deti bolo počas témy postarané na 
detskom programe. Okrem týchto tém sme mali spoločný program aj s 
deťmi, kde sme súťažili v skupinkách, ale aj individuálne. Nechýbala ani 
možnosť ísť na túru, či kreatívne sa vyžiť na tvorivých dielňach. Každý 
večer sme si mohli pozrieť nejaký film, ktorý súvisel s témou tábora, 
alebo sme mohli navštíviť „kaviareň“, kde sme pri voňavých horúcich 
čokoládach, či čajíkoch testovali svoje schopnosti počas spoločenských 
hier a spoznávali svoje charaktery aj vo vypätých situáciách :).

Jednoducho povedané, každý si prišiel na svoje.
Krátky tábor bol naozaj krátky, a tak sme po jeho skončení premýšľali 

nad tým, že by sme sa mohli stretávať takto aj častejšie a budovať 
bližšie kamarátstva, 
mať osobnejšie 
rozhovory, ale aj 
vytvoriť priestor, kam 
by sme mohli pozývať 
našich kolegov, či 
kamarátov. K tomuto 
premýšľaniu určite 
pomohol aj vznik 
Evanjelickej materskej 
školy v Žiline, vďaka 
ktorej spoznávame 
viacero mladých rodín. S touto myšlienkou sa už v minulosti zaoberali 
viacerí, a tak sme dali hlavy dokopy a po pár plánovacích stretnutiach 
nastal ten deň, štvrtok 6. októbra, keď sme sa po prvýkrát zišli v zborovej 
miestnosti na stretnutí, ktoré nesie názov 25+.

Prvou sériou bolo 5 jazykov lásky. Téma, ktorá sa týka každého z nás. 
Prechádzali sme 5 formami vyjadrovania, ale aj prijímania lásky (slová 
uistenia, skutky služby, fyzický dotyk, prijímanie darov, pozornosť). 
Zisťovali sme o sebe, ktorý jazyk lásky je nám najbližší.

Tieto stretnutia sú pripravované pre ľudí v aktívnom veku (cca 25 – 
55 rokov), ktorých túžbou je spoznávať Pána Ježiša, učiť sa od Neho v 

Stretnutia  25+
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spoločenstve ľudí, v ktorom sa môžeme zdieľať.
Okrem témy je obsahom nášho stretnutia  budovanie spoločenstva, 

chvály, modlitby a samozrejme nechýba ani občerstvenie s priestorom 
pre rozhovory a prehlbovanie priateľstiev. 

Nie je to síce tábor v pravom slova zmysle, ale je to skvelý čas, kde 
sa môžeme na chvíľu zastaviť pri Jeho slove, lepšie sa spoznať a pozvať 
našich priateľov, ktorí by sa možno hneď na tábor neodvážili ísť. 25+ 
môže byť vhodnou platformou, kde sa môžu zoznámiť s viacerými a 
zbierať odvahu zúčastniť sa KRT-a 2017… ale nepredbiehajme :) 
Stretnutia bývajú každý 1. a 3. štvrtok v mesiaci od 17:00 do 19:00.  
Stráženie detí vo 
veku od troch rokov 
je zabezpečené.   
Všetci ste srdečne 
vítaní :)     
Na záver sme položili 
niekoľkým prítomným 
na stretnutí otázku:
“Čo sa ti páči na stretnu-
tiach 25+?”
“Ľudia.” Martin

“Je tu taká príjemná atmosféra, relax, rozhovory a príjemná téma. Cítiť 
za tým vkusnú, láskavú ruku, ktorá to chystá.“      Barča 

“Zo začiatku to bol pre mňa taký veľký pocit zodpovednosti, keďže som 
súčasťou prípravného tímu, ale čím ďalej tým viac je to pre mňa miesto, 
kde sa teším, že si oddýchnem v prítomnosti Pána Boha a milých ľudí.”     
          Romanka

“Som tu len druhýkrát, ale téma ma zaujala až tak, že som si kúpil aj 
tú knihu (5 jazykov lásky, Gary Chapman) a uvedomil som si, že chcem 
nechať Pána nech mi mení srdce. Som milo prekvapený z toho, aké 
super je, že sa tu vieme stretnúť ako cirkev, či máme 25, či 50. Tieto 
stretnutia mi prídu dosť prínosné.”       Michael

Lenka Šimočková
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Pôstna  modlitebná reťaz

Keď sa pozrieme do Biblie, do histórie izraelského národa a  cirkvi, 
zistíme, že pôst bol pravidelnou súčasťou života Božieho ľudu. V starej 
zmluve Boh žiadal od Izraelitov, aby sa postili minimálne raz do roka 
kolektívne v  Deň zmierenia. Nachádzame tiež záznamy o  pôstoch 
jednotlivcov – postil sa Mojžiš, Dávid, Eliáš a mnohí izraelskí králi, ktorí 
viedli k  pôstu aj svoj ľud. Pôst dokonca zmenil dejiny, ako môžeme 
čítať v prípade obyvateľov Ninive (v knihe Jonáš) a v prípade kráľovnej 
Ester. V  knihe Skutkov apoštolov máme záznamy o  tom, ako sa prvá 
cirkev spoločne postila pri zvláštnych príležitostiach, predovšetkým keď 
vysielali apoštolov, a tiež keď ustanovovali starších v miestnych zboroch.

Pôst bol aj dôležitou súčasťou života a služby Pána Ježiša. Evanjelium 
hovorí, že keď Ježiš šiel na púšť, bol plný Ducha Svätého (Lk 4,1). Keď sa 
však po 40-tich dňoch pôstu z púšte vrátil, hovorí, že šiel  v moci Ducha 
(Lk 4,14). Od momentu Jeho pokrstenia bol Duch Svätý s Ním. Ale bol to 
Jeho pôst, ktorý uvoľnil moc Ducha Svätého, aby bez prekážok prúdil 
skrze Jeho život a službu. Ak musel Ježiš praktizovať pôst, aby zvíťazil, 
tak je prirodzené, že aj my sa máme postiť, aby sme mohli víťazne kráčať 
v Ježišových šľapajách.

Témou 6. kapitoly Evanjelia podľa Matúša sú tri hlavné povinnosti 
kresťana: dávanie chudobným, modlenie a  postenie sa. Ježiš položil 
tieto tri veci na jednu úroveň, ale nemôžeme ich činiť len na základe 
svojej sily a vôle, lebo to nebude fungovať. Túto schopnosť dáva jedine 
Duch Svätý. Žiadna iná moc nám nedá schopnosť žiť taký život, aký od 
nás, ako kresťanov, Boh požaduje. 

Čo je to vlastne pôst? Jednoduchá definícia pôstu by mohla znieť 
napríklad takto: Pôst je zdržiavanie sa potravy z duchovných dôvodov. 
Zmyslom pôstu je predovšetkým pokorenie sa pred Bohom. Nemodlíme 
a nepostíme sa preto, lebo chceme zmeniť Pána Boha, ale nádejame 
sa na jasnejšie a  zrozumiteľnejšie pôsobenie Ducha Svätého v  našich 
životoch.

Pôst je duchovným cvičením; je to zapieranie seba samého, keď 
podriaďujeme svoje telo tomu, aby sme načúvali hlasu Božieho Ducha. 
Pôst posilňuje naše odhodlanie a  predsavzatie. Pomáha tiež nášmu 
zameraniu v modlitbe, pretože modlitba je komunikáciou, kde hovoríme 
k Pánovi a súčasne Mu načúvame. Boh túži po tom, aby sa rozprával s 
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tebou osobne, a aby si Mu jasne rozumel. Avšak ty Ho nedokážeš počuť, 
keď tvoj duch je zahalený inými vecami. Toto je dôvod pre pôst a s ním 
spojené modlitby.

Od roku 2012 organizujeme v  našom cirklevnom zbore pôstnu 
modlitebnú reťaz, ktorá sa koná v dvoch obdobiach. Prvé obdobie začína 
približne 40 dní pred Veľkou nocou a druhé 4 týždne pred Vianocami. 
Súčasťou každej reťaze je aj vzácny čas v  modlitebnej miestnosti na 
fare, ktorá sa špeciálne upraví na túto príležitosť. Táto modlitebná stráž 
zvyčajne trvá nonstop 24, 36 alebo 48 hodín.

Ako vchádzame do záveru roka, tak je mnoho vecí, o ktorých ti Boh 
chce niečo povedať. Je to čas na nasmerovanie seba samého na väčšie 
prejavy Ducha Svätého v tvojom živote. Buď preto nadšený z každej 
príležitosti, ktorú máš pre modlitbu a pôst.

Rasťo Varmecký 

Často sa zamýšľam nad tým, kto som ja, že všemocný Boh ma miluje, 
to nepatrné stvorenie splynuté s množstvom ľudí tohto sveta. Ten, ktorý 
vládne nad celým svetom, nebom, vesmírom, sa konkrétne zaujíma 
o mňa a volá ma mojím menom?! Dokonca ma miloval ešte skôr, ako 
som prišla na tento svet!

Ako je možné, že mi preukazuje svoju nesmiernu lásku aj napriek 
tomu, že som Ho dlhé roky nemala záujem spoznať a  On sám si ma 
našiel?

Kto som ja, že Pán Ježiš Kristus obetoval aj za mňa úplne všetko, 
vrátane svojho vlastného života?

Kto som ja, že Pán Ježiš Kristus sa vzdal naozaj všetkého, celého 
svojho majestátu, všetkej slávy na nebi i na zemi a prišiel na tento svet 
v podobe obyčajného bezbranného človiečika aj kvôli mne?

Kto som ja, že napriek tomu, že vedel, čo Ho čaká – trápenie, bolesti, 
mučenie, hlboké poníženie, strašná smrť a  odlúčenie od svojho 
nebeského Otca, dobrovoľne toto všetko podstúpil? A  zas len preto, 
že nás, teda aj mňa, nesmierne miloval! Priniesol záchranu, spasenie, 
zmierenie s  nebeským Otcom. Nedokážeme si ani v  plnej miere 

BOH JE  L ÁSK A a  k to  som ja?
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predstaviť, čo všetko musel pretrpieť, čím všetkým musel prejsť. Aká 
nekonečná a bezhraničná láska to musela byť a  tá láska naďalej trvá! 
Je ťažké to pochopiť, ale je úžasné túto skutočnosť prijať. Je nádherné 
prebúdzať sa každé ráno s vedomím, že Boh je láska, a že presne tento 
Boh miluje aj mňa. Že s láskou ide so mnou všade tam, kam idem ja, že 
zdieľa so mnou všetko, čo prežívam, že vie, čo ma trápi, bolí, ale aj to, 
z čoho sa teším, čo mi robí radosť. Jednoducho je neustále so mnou, 
sprevádza ma na každučkom kroku môjho života, ani jedinú chvíľočku 
ma nenecháva osamotenú! Je tu pre mňa vždy a všade! To je niečo, na 
čo sa len ťažko hľadajú slová, to je láska, ktorá sa slovami opísať nedá!

A pretože toto všetko viem, chcem slúžiť svojmu Pánovi, poslúchať 
Ho chcem, chcem Mu patriť a  Jemu dôverovať, chcem Ho oslavovať, 
chváliť a velebiť.

Je to môj Pán a Boh!
Janka Kaliariková

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove,...
 Iz. 63.7

Srdce mi horí vďačnosťou
za lásku Tvoju nezištnú,
že si mi Kristovou obeťou
dal milosť nezaslúženú.

Vďaka za každý východ slnka,
za pokoj v našej krajine,
vďaka za soľ a hojnosť chleba,
za pastvy svieže v doline.

Odpusť, že vzdialení od Teba
sme Tvojho Ducha tlmili,
spoliehajúc sa na seba
bez Teba často chodili. 

 Odpusť, že neraz po márnosti
s obľubou oči túžili
a vábne svetské radosti
myseľ a srdce schvátili.

Ježiši, Ty vzácny nebies dar,
vykúpil si nás z nerestí,
úklady diabla sám Ty zmar,
by chodili sme v svätosti.

Anna Lazoňová
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SPRÁVY Z EMŠ  

 

V školskom roku 2016/2017 
sme otvorili dve triedy  
po 20 detí:  
- staršie Rybičky,  4-6 rokov,  
- mladšie Mravčeky, 3-4 roky. 
Našim deťom sa venujú štyri 
učiteľky: Katka, Ivetka, Miška 
a Majka  a o poriadok a čistotu 
sa stará Alenka. 
Pani kuchárky zo školskej 
jedálne nám výborne varia. 

 

 Náboženstvo s Olinkou: 
Aj v tomto školskom roku nás 
každý utorok navštevuje pani 
farárka Olinka, aby nám 
zaujímavou formou priblížila 
biblický príbeh daného týždňa – 
už vieme, ako Pán Boh tvoril 
svet, kto to bol Adam a Eva, 
Kain a Ábel, Noe, Abrahám, 
Izák ... – takto spoločne 
spoznávame Božiu lásku k nám. 
    
 

 

 Spoločné akcie: 
V septembri sme spoznávali 
nových kamarátov a tešili sa 
z nových hračiek, v októbri 
sme pozvali do škôlky starých 
rodičov a spoločne sme tvorili 
z prírodných materiálov. Aj 
takýmto spôsobom sme chceli 
vyjadriť Pánu Bohu vďaku za 
starkých i za úrody zeme. 
Spoločne s rodičmi sme  tiež 
navštívili hvezdáreň.  
V novembri sme sa nezľakli 
tmy ani chladného počasia 
a prevetrali sme svoje šarkany 
počas Šarkaniády. 

Milé deti, 
obrázok 
si môžete 
vyfarbiť! 

 

 Návštevy v škôlke: 
Návštevy máme veľmi radi – dozvieme sa 
od nich vždy veľa zaujímavých a dôležitých 
vecí. Od septembra už ku nám zavítala pani 
zubárka; teta Lenka, ktorá nám rozprávala 
o ochrane prírody, psík – záchranár 
i pracovníci Červeného kríža. My sme 
navštívili veterinárnu kliniku a dopravné 
ihrisko, kde sme sa povozili na kolobežkách. 

kolektív EMŠ
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Milé deti, 
dnes by som vám chcela porozprávať príbeh, ktorý sa stal v okrajovej štvrti 

nášho mesta. Je to tichá časť s celou radou starších domov a malých záhrad.
V  jednom z týchto domov žila pani Vierka. Bola už staršia a  žila sama. 

Všetci jej blízki už boli na „pravde Božej“, ako hovorievala moja mama. Pani 
Vierka bola už dlhšie sama, bola vyrovnaná a spokojná. Vždy našla útechu 
v modlitbe, v kostole, kde rada chodila.

Náš príbeh sa odohral na sklonku leta. Pani Vierka sedela na podstienku 
a  tešila sa zo slniečka. Naraz ju vyrušilo skučanie, ktoré prichádzalo z  ulice. 
Nedalo jej to, išla sa pozrieť, čo sa deje. Pred bráničkou ležal zranený psík. 
Prednú labku mal dolámanú, celý bol skrvavený. Pani Vierka sa obzerala okolo, 
hľadala pomoc, lebo psík sa celý triasol. Nechcel však, aby sa k nemu priblížila, 
vrčal a ceril zuby. Doniesla mu v miske aspoň vodu. Psík nechcel, ale keď sa 
vzdialila, hltavo vodu vypil. Potom postupne dovolil, aby sa k nemu priblížila 
a pomocou chlapca od susedov ho premiestnila dnu. Psík bol veľmi zranený. 
Nevedela, či ho zrazilo auto, alebo nejaký zlý človek sa ho chcel takto zbaviť. 
Vierka sa pýtala susedov, či niekde nechýba psík. Nikomu nechýbal. Tak zostal 
u nej. Rany sa mu postupne zahojili, iba labka bola pokrútená a kratšia. Pani 
Vierka mu zavše vravela: „No poď, ty môj Ťapko.“ A tak zostal Ťapkom.

Takto prešla jeseň, pekná a slnečná, no zima bola pomerne dlhá a mrazivá. 
Túžobne čakali na jar a leto, aby pani Vierka mohla čo-to porobiť v záhradke. 
Verný Ťapko bol stále s ňou. Občas prišiel ku nim kocúr, ale ten mal „túlavé 
topánky“, iba čo vylízal pripravenú misku, podriemal na slniečku, a  už ho 
nebolo.

Raz v pekný slnečný deň sa pani Vierka potkla a spadla tak nešťastne, že 
zostala ležať, ani sa nepohla. Ťapko, 
ako vždy, bol s  ňou. Začal štekať. 
Asi dúfal, že sa preberie. Keď sa 
neprebrala, začal behať k  bráničke 
a veľmi zúrivo štekať, akoby privolával 
pomoc. Naozaj privolal, lebo si ho 
všimla všímavá suseda a  zavolala 
pomoc. Vierku zachránili.

Náš Pán Ježiš nikoho nenechá 
bez pomoci. Najskôr pani Vierka 
zachránila Ťapka, potom on ju. 
Veľakrát dostaneme pomoc od Pána 
Ježiša, len Mu musíme veriť a  dúfať 
v Jeho pomoc.

Anna Grandtnerová




