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Úv o d n í k  -  C h l i e b  a  b a r á n o k
Začiatkom tohto kalendárneho roku sme mali príležitosť s 

manželkou zúčastniť sa praktického seminára o tzv. paschálnej 
večeri. Je to špeciálna večera, ktorú v predvečer veľkonočných 
sviatkov dodnes pripravujú židia. Ide o slávnostnú a pre židovskú 
náboženskú obec veľmi dôležitú večeru. Židia si každoročne aj skrze 
ňu pripomínajú predivné vyslobodenie z Egypta. Oslobodenie z 
otroctva do života.

V posledných rokoch kresťania objavujú v tejto večeri mnoho 
symbolických obrazov súvisiacich s udalosťami kresťanskej Veľkej 
noci. Sederová večera sa stáva vzácnou ilustráciou veľkonočného 
posolstva. Na procese prípravy tejto večere sa krásne ilustruje 
evanjeliový príbeh utrpenia a smrti Pána Ježiša za naše hriechy. 
Samotné stolovanie obsahuje množstvo symbolických obrazov. Mňa 
osobne veľmi zaujali dva, ktoré by som rád spomenul - a to chlieb a  
baránok.

Pri sederovej večeri je na stole po celý čas položená kosť z baránka. 
Je to veľmi symbolické. Znázorňuje prvého veľkonočného baránka, 
ktorého krvou Izraelci natreli veraje svojich dverí. Celý opis svätenia 
prvej paschy nachádzame v 2. knihe Mojžišovej v 12. kapitole. Je tiež 
symbolom všetkých baránkov obetovaných v chráme. Baránok bol 
pečený nad ohňom. Izraelci ho jedli večer pred odchodom z Egypta. 
V chvate a stoji.

Pre kresťanov je táto kosť obrazom a pripomenutím veľkonočného 
baránka Ježiša, ktorý sa z lásky k nám obetoval, dal svoj život za 
naše hriechy. Pán Ježiš slávil slávnosť baránka s učeníkmi a potom 
sám zomrel ako veľkonočný baránok obetovaný na kríži za hriechy 
všetkých nás.

My s manželkou už viac ako 11 rokov na Veľkú noc vždy 
pripravujeme baránka. Týmto spôsobom si pripomíname, čo Pán 
Ježiš pre nás vykonal. Pripomíname si, že On je náš veľkonočný 
baránok. Pamätáme pri tom na slová Jána Krstiteľa, ktorý - keď uvidel 
Ježiša - povedal v evanjeliu podľa Jána 1,29b: „Ajhľa, Baránok Boží, 
ktorý sníma hriech sveta.” Ján rozpoznal v Kristovi Božieho baránka 
obetovaného za naše hriechy. Koho ty vidíš v osobe Ježiša Krista? 
Kiež v Ňom vidíme nielen veľkú osobnosť, či morálneho učiteľa, ale 
najmä toho, ktorý položil život za nás. Toho, skrze ktorého prišlo 
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vyslobodenie z moci hriechu, diabla a smrti.
Pri séderovej večeri sa tiež konzumuje nekvasený chlieb, tzv. maces. 

Na stole sú položené tri macesy. Stredný maces sa v rámci večere 
vyberie a rozlomí na dve časti. Menšia časť sa vloží do obrúska, väčšia 
časť - tzv. afikoman -  sa zabalí do plátenného obrúska a skryje sa. Sú 
rôzne interpretácie troch macesov a rozlomenia toho stredného. Pre 
kresťanov to môže byť symbolika Trojjediného Pána Boha. Lámaný 
a do plátna uložený stredný maces symbolizuje Božieho Syna. Ježiš 
ako chlieb života. Afikoman znamená to, čo príde potom. Na záver 
sederovej večere sa práve ako posledná časť večere podáva afikoman. 
Maces ako zákusok. Predzvesť toho najlepšieho, čo ešte len príde. 
Jeho chuť má zostať v ústach čo najdlhšie, aby nám pripomenula, čo 
sme dostali v Ježišovi Kristovi. Afikoman bol zlomený, zabalený do 
plátna, schovaný a zas nájdený. Ježiš bol ukrižovaný, zabalený do 
plátna, pochovaný a potom bol vzkriesený. Objavil sa.

Opäť krásny obraz. Pán Ježiš je chlieb života. Sám o sebe to 
povedal v Jánovom evanjeliu 6,51: „Ja som ten živý chlieb, ktorý 
zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, 
ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta.” Tak mocne 
vydal svedectvo o sebe Pán Ježiš. On je živý chlieb, ktorý zostupuje z 
neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. Len v Ňom je skutočné 
nasýtenie našich životov a sŕdc.

Čím všetkým sýtim ja nielen svoj žalúdok, ale najmä svoju dušu?
Milí čitatelia, baránok a chlieb je silný odkaz týchto dní.
Prajem všetkým požehnané veľkonočné sviatky naplnené nielen 

dobrým jedlom, ale najmä radosťou a vďakou za dielo, ktoré pre nás 
vykonal Pán Ježiš.

Marián Kaňuch
zborový farár

Hi s t o r i c k é  o k i e n k o
V roku 2020 si my, evanjelici v Žiline, pripomíname tri vzácne 

historické výročia. Konkrétne prvú informáciu o cirkevnom zbore 
Žilina, výročie Žilinskej synody a tiež vznik Augsburského vyznania. 
Krátko by som sa chcel pri týchto troch významným dejinných 
okamihoch zastaviť.

(1) V dňoch 28. – 30. marca 1610 sa konala v Žiline v dnešnej 
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katedrále slávna Žilinská synoda. Dodnes je o tom v katedrále aj 
zmienka na tabuli pri vstupe do kostola. Tento rok si pripomíname 
410. výročie Žilinskej synody. 
Aký význam mala pre evanjelikov Žilinská synoda? 

Z historických materiálov sa o nej dozvedáme nasledovné: 
„Išlo o prvú hornouhorskú synodu evanjelikov, ktorá vošla do 
dejín ako zakladajúca synoda evanjelickej cirkvi na Slovensku a 
znamenala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého 
územia vo vtedajšom Uhorsku. Bola prvou zákonodarnou synodou 
evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska. Prijala prvé 
zákony, ktorými položila pevné základy pre vytvorenie samostatnej 
cirkevnej organizácie evanjelikov v Hornom Uhorsku, a tak sa 
stala dôležitým medzníkom v histórii našej evanjelickej cirkvi. 
Ústrednými postavami Žilinskej synody boli palatín gróf Juraj Turzo 
(Thurzo) a Eliáš Láni, senior Hornotrenčianskeho seniorátu a farár 
v Bytči. Na synode sa zúčastnilo 20 zástupcov šľachty, 3 zástupcovia 
kráľovských miest Bratislava a Modra, ako aj 28 farárov a seniorov 
z 10 hornouhorských stolíc. Synodu otvorili v žilinskom kostole 
náboženskou hymnou „Veni Sancte Spiritus“. Juraj Turzo v úvodnej 
reči zdôraznil hlavné dôvody zvolania synody: osamostatnenie 
evanjelickej cirkvi od rímskokatolíckej, vytvorenie jej novej 
organizácie, voľbu vlastných superintendentov a ustálenie vhodných 
poriadkov pre vnútorný život evanjelickej cirkvi. Synoda prijala prvé 
synodálne zákony a zvolila prvých superintendentov (biskupov) 
evanjelickej cirkvi. Z desiatich hornouhorských stolíc Preddunajska 
synodáli vytvorili tri superintendencie: Trenčiansku (patrili do nej 
Trenčianska, Oravská a Liptovská stolica), Banskú (Turčianska, 
Zvolenská, Hontianska a Novohradská stolica) a Nitriansku 
(Nitrianska, Prešporská a Tekovská stolica), pre ktoré hneď aj zvolili 
troch superintendentov. Superintendenti Eliáš Láni a Samuel Melík 
boli do úradu slávnostne uvedení 30. marca 1610 a neprítomný Izák 
Abrahamides bol inštalovaný dodatočne. Slávnostný akt inštalácie 
vykonal v žilinskom chráme Božom hlohovecký farár Ján Fabricius. 
Podľa obradov wittenberskej cirkvi vkladali seniori ruky na hlavy 
inštalovaných. Potom superintendenti sľúbili, že budú učiť jedine 
učenie, ktoré je založené na augsburskom vyznaní a obsiahnuté vo 
Formule svornosti.“
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(2) V apríli si pripomíname prvú informáciu o evanjelickom 
cirkevnom zbore v Žiline a to konkrétne jej 480. výročie. Prvá písomná 
zmienka o evanjelickom cirkevnom zbore v Žiline pochádza zo dňa 
23. 4. 1540 z pera ev. kňaza Jána Barbomusa, ktorý tu v Žiline pôsobil. 
Zachoval sa list, v ktorom písal Banskobystričanom, že ďakuje 
za pozvanie byť ich farárom. V cirkevnom zbore v Žiline chcel ešte 
zostať, potrebovali ho a nechceli veľmi pustiť.

Vidíme, že prešlo 23 rokov od vzniku reformácie v Nemecku 
a v Žiline už existoval cirkevný zbor. Od roku 1540 hovoríme o 
evanjelikoch v meste Žilina. Podľa Varsíka okolo roku 1540 zo Žiliny 
dokonca posielajú k ordinovaniu do Wittenbergu dvoch kňazov. 
Reformácia je tu už plne ukotvená. Tieto kraje sa radia ku prvým na 
Slovensku, ktoré prijali reformáciu. Z ďalších dostupných materiálov 
sa dozvedáme, že v meste „postupne sa väčšina obyvateľstva stala 
evanjelická“. Podobne to bolo i v bližšom a ďalšom okolí. Mestá 
ako Považská Bystrica, Púchov, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Rajec 
i ďalšie, počtom viac než dve desiatky obcí, zakladajú v Žiline v 
roku 1544 congregáciu (zhromaždenie, spoločenstvo) v hornej časti 
trenčianskej stolice, tzv. žilinské contubernium (seniorát). Počas 16. 
a 17. storočia evanjelická cirkev v Žiline písala zlatými písmenami 
stránky dejín mesta, ale i celého Slovenska. Zriadená bola cirkevná 
škola, gymnázium uznávanej úrovne. Známou sa stala i žilinská 
tlačiareň Jána Dadana (koncom 17. a zač. 18. stor.). Pôsobili tu aj 
viacerí pisatelia náboženskej poézie a hudobníci ako bol Juraj 
Lednický a Adam Plintovic zo Skoczowa. Evanjelici v Žiline majú 
napísaný hlboký príbeh, ktorý je dobré si zapamätať.

(3) V  roku 2020 si pripomíname aj 490. výročie Augsburského 
vyznania. Augsburské vyznanie je základný vieroučný dokument 
evanjelikov. Augsburské vyznanie zostavil Lutherov najbližší 
spolupracovník Filip Melanchton v roku 1530. V úvode k Augsburskému 
vyznaniu čítame: „Aby evanjelici mohli byť v Nemecku štátom 
uznaní, museli na ríšskom sneme v Augsburgu v roku 1530 predložiť 
svoje vierovyznanie. Toto vierovyznanie bolo odovzdané cisárovi 
Karolovi V. v latinskej a nemeckej reči a na sneme 25.6.1530 prečítané 
kancelárom Beyerom. Luther, ktorý v Augsburgu nebol, lebo sa 
nachádzal od snemu vo Wormsi pod ríšskou kliatbou, s ním vyslovil 
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vopred svoj súhlas. Americkí teológovia Gritsch a Jenson ho nazvali 
„Magnou chartou luteranizmu“. Nie je to ovšem posledná norma 
učenia cirkvi. Sama Augustana Confessio (Augsburské vyznanie) 
vyhlasuje za poslednú normu, na základe ktorej treba merať všetky 
články viery, Písmo sväté. Ona je len norma normata (normovanou 
normou), kým Písmo sväté je norma normans (normujúcou normou). 
Augustana teda sama seba podriaďuje kritickej norme Písma. Preto 
evanjelici nikdy nepovažovali Augustanu za neomylnú.” 

Toto vyznanie bolo od počiatku živým vyznaním. Vidieť to z toho, 
že sa začalo rýchlo šíriť po európskych krajinách. U nás vypracoval 
na základe Augustany r. 1549 Leonard Stöckel v Bardejove známu ako 
Pentapolitána, vyznanie piatich východoslovenských slobodných 
kráľovských miest.

Samotné Augsburské vyznanie (AV) obsahuje 28 článkov a delí 
sa na dve časti. Prvá časť obsahuje 21 článkov a hovorí o tom, čo 
naša evanjelická cirkev na základe Písma Svätého učí a vyznáva. 
Druhá časť 7 článkov popisuje odlišnosti našej cirkvi od učenia 
rímskokatolíckej cirkvi. Prvá časť AV obsahuje tieto články: I. O Bohu, 
II. O dedičnom hriechu, III. O Synovi Božom, IV. O ospravedlnení, 
V. O kazateľskom úrade, VI. O novej poslušnosti, VII. O cirkvi, VIII. 
Čo je cirkev?, IX. O krste, X. O svätej Večeri Pánovej, XI. O spovedi, 
XII. O pokání, XIII. O užívaní sviatostí, XIV. O cirkevnej správe, XV. 
O cirkevných ustanoveniach, XVI. O občianskych veciach a svetskej 
správe, XVII. O príchode Krista na súd, XVIII. O slobodnej vôli, XIX. 
O príčine hriechu, XX. O viere a dobrých skutkoch, XXI. O vzývaní 
svätých. Sporné články medzi ECAV a rímskymi katolíkmi: XXII. 
O sviatosti pod obojím (chlieb a víno), XXIII. O manželstve kňazov, 
XXIV. O omši, XXV. O spovedi, XXVI. O rozdiele v pokrmoch XXVII, 
O kláštorných sľuboch a o XXVIII. O biskupskej moci.

24. 9. 1530 bola vytvorená Obrana Ausgburského vyznania. Bola 
to obranná reakcia na spis Konfutácia, ktorý vytvoril teológ Eck ako 
reakciu na Augsburské vyznanie. „Filip Melanchton len na základe 
poznámok, ktoré si niektorí pri čítaní Konfutácie robili, napísal 
Obranu Augsburského vyznania. Táto sa zaoberá len tými článkami, 
ktoré Konfutácia odmietla. Najobšírnejšie rozoberá článok o 
ospravedlnení. Melanchton tu dôkladne z Písma svätého, ale aj 
zo spisov cirkevných otcov obraňuje evanjelické učenie. Obrana 
Augsburského vyznania bola predložená cisárovi dňa 22.septembra 
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Ml á d e žn í c ky  p l e s  2 0 20
Plesové obdobie je plné tanca, jedla, hudby a radosti. Toto všetko 

nechýbalo ani na tohtoročnom mládežníckom plese nazvanom 
„Tanec pod hviezdami“, ktorý sa konal 15. 2. 2020. Prípravy plesu 
však začali omnoho skôr. Náš 14-členný tím usilovne pracoval už od  
konca októbra na zabezpečení nielen hmotných vecí, ale hlavne tých 
duchovných. Modlili sme sa za všetkých, ktorí sa plesu zúčastnia. 
A Pán Boh si to celé požehnal. Prišiel veľký počet ľudí, ktorých sme 
predtým vôbec nepoznali.

Celý ples bol krásny a prítomní sa zabávali. Tento rok nám 
nechýbali ani Candy bar a chill zóna, v ktorých si každý mohol 
oddýchnuť. Na posilnenie bolo pripravené chutné jedlo, do tanca 

1530, ale ten ju odmietol prijať. V dôsledku toho evanjelici z 
Augsburgu odišli. Obrana Augsburského vyznania je asi sedemkrát 
dlhšia ako Augsburské vyznanie. Kým Augustána je viac chladná, tu 
už cítiť vyznavačský zápal Melanchtonov. Je písaná aj viac polemicky. 
Spolu s Augsburským vyznaním je to najvýznamnejší evanjelický 
vierovyznávačský spis.”

pomocou rôznych historických dokumentov pripravil Marián Kaňuch
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hrala skvelá hudba a mnohých potešila i tombola so zaujímavými 
cenami. Avšak ples nebol len o týchto materiálnych veciach. Bol aj 
o ľuďoch, ktorí tam prišli, ale hlavne o Bohu a zážitkoch. Každý rok 
je ples podujatie, na ktoré chceme my - mladí ľudia z nášho zboru - 
pozvať tých, ktorí by neprišli len tak do kostola. Chceme, aby to bolo 
miesto, kde ľudia môžu spoznať Pána Boha a prehĺbiť i vzťahy medzi 
sebou.

Verím, že Pán Boh cez toto podujatie veľmi konal. Oslovila som  
niekoľko mladých a spýtala sa na ich názor. Tu sú niektoré odpovede:

„Mne sa na plese páčilo.... Nielen veci, zážitky boli dobré. Páčil sa mi 
just dance a celkový výber hudby.“ (Martin Benčík, člen zboru a 
mládežník)

„Výzdoba bola krásna. Každý bol sám sebou a tancoval, ako chcel - bez 
ohľadu na to, ako pri tom vyzeral a čo si iní pomyslia, všade sme mali 
priateľov. Páčila sa mi chill zóna. Bolo to miesto, kde sa dalo veľmi 
dobre porozprávať. A ešte spomeniem, že bolo všade veľa sladkostí 
a čokoládová fontána.“ (Emma Koniarová, mládežníčka) 

Chcem poďakovať všetkým zúčastneným za to, že vytvorili 
magickú atmosféru plesu a celému tímu za prípravu. Ples však 
netvorili len oni. Boli ste to aj vy - ľudia zo zboru, ktorí ste nám 
pomohli s darmi vo forme koláčov i darčekov do tomboly a mysleli 
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Sku p i n ky  p r e  p á r y
Pre mladý pár vo fáze chodenia, no i pre mladomanželov je skvelé 

mať pri sebe niekoho skúseného, kto pomáha budovať vzťah správnym 
smerom. Presne toto pre nás urobili manželia Kaňuchovci. Mali sme 
možnosť stretávať sa s nimi na skupinkách určených pre páry. Pravidelné 
stretnutia štyroch a troch dvojíc sa niesli v priateľskej a otvorenej 
atmosfére. Navzájom sme sa zdôverovali, hovorili o tom, čím žijeme, 
čo nás teší a čo nás ťaží, ale aj počúvali príbehy či skúsenosti Olinky 
a Mariána a mohli z nich čerpať. I takáto na prvý pohľad obyčajná 
vec bola pre nás obzvlášť požehnaním, pretože sme často prišli na 
to, že nás trápia podobné problémy a že to je normálne. Na každom 
stretnutí nám položili otázku, čo pekné pre nás ten druhý spravil, 
aký pekný moment sme zažili alebo za čo sme u svojho partnera 
vďačný. Už to nás učilo vážiť si navzájom jeden druhého a všímať si 

na nás v modlitbách. Bez vás by náš ples nebol taký skvelý. Patrí 
vám obrovské ďakujem. A obrovská vďaka patrí Tomu, komu to bolo 
venované na Jeho slávu – nášmu Bohu.

Petra Výbochová
členka zboru a plesového tímu
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Mám e  s p o k o j n é  m a n ž e l s t v á
 –  z áve r y  a n o ny m n é ho  d o t a z n í k a  p r e  m a n ž e l o v

Tohtoročná celosvetová kampaň s názvom Národný týždeň manželstva 
2020 mala tému „Náš príbeh“. Pri tejto príležitosti prebiehalo v našom 
cirkevnom zbore viacero aktivít – prednáška brata farára Mariána Kaňucha 
o zrode, histórii a význame „manželského sľubu“, spoločný filmový večer 
spojený s diskusiou i slávnostné služby Božie s požehnaním manželských 
párov a vyhodnotením dotazníka 
pre manželov, ktorého súčasťou boli 
príbehy našich manželstiev. 

Zistenia na základe dotazníka 
pre manželov navštevujúcich 
náš cirkevný zbor boli vskutku 
zaujímavé, priniesli viacero 

veci, ktoré pre nás ten druhý robí. A tiež nás to motivovalo také veci 
pre druhého robiť a navzájom sa potešovať. To je ale len malá ukážka 
toho, akým spôsobom nás Kaňuchovci viedli. Na stretnutiach mali pre 
nás vždy prichystané i krátke zamyslenie týkajúce sa vzťahov, v ktorom 
čerpali z vlastných skúseností. Skupinky boli pre nás skrátka veľkým 
obohatením a požehnaním. Ich výsledkom bol aj taký malý bonus - 
ako páry sme spolu začali pravidelne tráviť nedeľné poobedia a možno 
práve toto odštartovalo akúsi novú etapu v našich priateľstvách.

Naši farárovci majú veľa múdrosti a skúseností, o ktoré sa s nami 
podelili a my sme si vďaka tomu mohli zlepšiť nielen náš vzťah navzájom, 
ale aj vzťah s Bohom. Na skupinkách sa nám veľmi páčil čas, keď sme ako 
jednotlivé páry hovorili o tom, čím nás náš partner/ka potešil/a. Vedeli sme 
si tak viac vážiť spoločný čas a byť vďační za to, čo spolu zažívame. Filip 
a Miška

Skupinky boli pre nás veľmi dobrý a požehnaný čas, hovorili sme tu 
naše príbehy a tým prehlbovali vzťahy s inými pármi. Taktiež sme sa 
mohli navzájom podporovať a učiť sa jeden od druhého. Patrik a Anna

Pre nás boli tieto skupinky skvele stráveným časom s ostatnými 
kresťanskými pármi, čo nám prinieslo rôzne pohľady na život s Bohom a 
zároveň so svojím partnerom. Určite nás to ako páry zblížilo. Tomáš a 
Anna

Lydka Plevová
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hodnotných myšlienok a životných skúseností, ale aj niekoľko výziev. 
Anonymný dotazník pre manželov vyplnilo 9 manželov a 12 manželiek. 
Na základe dĺžky manželstva boli výpovede rozdelené do 5 kategórií – 
manželstvá, ktoré trvajú 0 - 5 rokov, 6 - 10 rokov, 11 - 20 rokov, 21 - 30 
rokov a viac ako 30 rokov.  

Ma n ž el ské  z aují mavost i  
Zo všetkých odpovedí iba jeden respondent uviedol, že má 

neveriaceho partnera. To naznačuje, že v našom cirkevnom zbore 
máme väčšinu manželstiev, v ktorých sú obaja partneri veriaci. 
Napriek tomu len v troch štvrtinách zo všetkých odpovedí (76%) 
respondenti uvádzajú, že sa s manželom/manželkou modlia spolu (z 
toho 38% uvádza, že sa modlia spolu len zriedkavo).

Ženy a muži sa rozchádzajú v tom, ako riešia a vyriešia svoje 
konflikty. To, že v manželstve nevedia vyriešiť konflikty, si nemyslí 
žiaden muž! Muži väčšinou vnímajú, že konflikty sa vyriešili buď 
veľmi dobre, alebo dobre. Naopak, až 50% žien si myslí, že s partnerom 
nevedia riešiť konflikty a uvádzajú, že ich konflikty spolu riešia skôr zle. 
Zdá sa, že to, čo muž vníma ako dobre vyriešený problém, žena vidí 
inak. V konfliktných situáciách preto odporúčame manželom uistiť 
sa, či je partnerka spokojná s tým, ako bol problém vyriešený.         

Pr iestor na zlepšenie – čítanie Biblie a spoločná modlitba
Až 62% manželstiev si spolu Bibliu nečíta. Toto číslo predstavuje 6 

manželstiev z 10, ide preto o jednu z našich slabých oblastí. Výzvou 
nie je iba spoločné čítanie Biblie v našich manželstvách, nakoľko 
24% respondentov uvádza, že sa so svojím partnerom spolu vôbec 
nemodlí. Vzorom nám môžu byť manželia, ktorí sú spolu najdlhšie 
(viac ako 30 rokov) – spomedzi všetkých piatich skupín sa totiž práve 
oni spolu modlia najviac. 

Dobrá správa  –  správa  o  sp okojnost i  na šich ma n ž el st iev  
Až 90% manželstiev zhodnotilo, že sa v manželstve cítia veľmi 

spokojne alebo spokojne. Muži uviedli možnosť „veľmi spokojne“ 
dokonca viac ako ženy! Dobrou správou je aj skutočnosť, že 
v dotazníku nik neuviedol, že je vo svojom manželstve nespokojný 
(hoci boli aj odpovede, kde bola spokojnosť manželstva ohodnotená 
ako neutrálna). Zaujímavosťou je, že najviac spokojní v manželstve sa 
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cítia tí najmladší (manželia, ktorí sú spolu 0 - 5 rokov) a tí najstarší 
(manželia, ktorí sú spolu viac ako 30 rokov).  

Z áver y  z  ot vorených ot á zok  –  „ Ná š  pr íbeh“
Manželky z nášho cirkevného zboru si na svojich partneroch 

najviac vážia: charakter a hodnoty, pracovitosť a obetavosť, 
zodpovednosť, vernosť a rozvážnosť. Manželia oceňujú partnerkinu 
podporu, vernosť, obetavosť, starostlivosť o rodinu a lásku. 

Aby vzťah dlhodobo fungoval, je podľa nás najdôležitejšia tolerancia, 
rešpekt a vzájomná úcta. V menej častých odpovediach manželky 
spomínajú aj obojstrannú lásku, schopnosť pozerať na veci aj z optiky 
partnera či vedieť mať väčšiu nádej v Bohu. Manželia uvádzajú 
potrebu počúvať jeden druhého, spoločne tráviť čas a odpúšťať si bez 
pripomínania.  

Ako to podstatné, čo nás naučili naše manželstvá, uviedli manželia 
a manželky (takmer jednotne) predovšetkým schopnosť počúvať sa, 
robiť kompromisy, prispôsobovať sa (pretože chceme činiť dobre tomu 
druhému), kontrolovať vlastné emócie, byť trpezliví (pretože  každý má 
iné „tempo“) či vedomie, že v jednote je sila a má význam predkladať 
spolu veci Pánu Bohu. 

Za najsilnejší moment v našich manželstvách považujeme 
narodenie detí a vnúčat, podporu partnera v chorobe a vzájomné 
modlitby. Dovoľte niekoľko vzácnych odpovedí, ktoré to ilustrujú 
najpresnejšie: „Najsilnejší moment v našom manželstve bol moment, 
keď som dal manželke ospravedlňujúci list a ona ho spálila“; bol to 
moment, „keď som ležal chorý v bolestiach na posteli a moja žena 
sa za mňa modlila“; sú to chvíle, „keď spolu plačeme pri modlitbe“; 
moment, „keď bol manžel pri pôrode našich detí“ a pod. Vysokú 
latku nastavil aj anonymný manžel, ktorého manželka v dotazníku 
uviedla, že silných momentov vo svojom manželstve zažíva už viac 
ako 30 rokov, pretože manžel ju „vždy niečím milo prekvapí“. 

A k t iv it y  pre  ma n ž elov  v  na š om ci rkev nom zbore 
Dotazník mal za cieľ zistiť nielen to, ako sa v našich manželstvách 

máme, ale aj to, čo by sme vo svojich manželstvách privítali a vnímali 
ako pomoc v kontexte nášho cirkevného zboru. Z odpovedí vyplýva, 
že v našom cirkevnom zbore by sme uvítali duchovnú obnovu pre 
manželov (napríklad v podobe „víkendu pre dvoch“), pomoc pri 
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P r íb eh č .  1 
Náš príbeh manželstva sa začal písaním si a spoznávaním sa na 

internete. Po nejakom čase sme sa stretli a bolo to asi Božie riadenie, že 
sme si boli sympatickí a rozumeli si... A tak sme si vzájomne povedali, 
že spolu chceme prežiť zvyšok života a svoju lásku a vzťah spečatiť 
pred Pánom Bohom. Počas sobáša sa k nám brat farár prihovoril na 
základe knihy KAZATEĽ, kde sa píše o dvoch, ktorí sa majú lepšie 
ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu a ak padnú, jeden 
zdvihne svojho druha. A naopak, beda samotnému, ak padne, lebo 
nemá druhého, čo by ho pozdvihol...  Ak niekto premôže jednotlivca, 
dvaja obstoja pred ním. Trojitý povraz sa rýchlo nepretrhne. 

Tento text mám na mysli stále. Je i naším svedectvom, že v Pánu 
Bohu nič nie je nemožné. Aj my sme dostali „dobrú odmenu“ – po 
4 rokoch manželstva, hoci nám lekári nedávali šancu, sa stal zázrak 
a naše modlitby boli vypočuté. Vďaka patrí Pánu Bohu, že nám dal 
vzácny dar – našu krásnu dcérku.

P r íb eh č .  2 
Príbeh nášho manželstva sa začal písať pred 59 rokmi. To je veľmi 

dlhá doba na veľa príbehov... Na samom začiatku bola láska, alebo 
skôr zaľúbenosť, ktorá musela „dozrievať“. Keď sa prišiel môj budúci 
manžel predstaviť do mojej rodiny, veľmi dôležité pre ňu bolo, 
či je evanjelik. Bol – hneď mal preto „dvere otvorené“. Teraz, po 
toľkých rokoch, viem posúdiť, že rodičia a starí rodičia mali pravdu. 
Samozrejme to nezaručuje pevné manželstvo, ale je to istotne jeden 
z predpokladov. 

Stretlo nás veľa pekného, horšieho a aj zlého. No dôležitá, vlastne 
najdôležitejšia, je viera v Pána Boha. V modlitbe vložiť všetko do 
Jeho rúk – On pomôže a vyrieši aj pre nás neriešiteľné veci.  

nezhodách a výchove detí, občasnú prednášku a aktivity iba pre manželov. 
Zároveň však v odpovediach viac ráz zaznelo aj to, že v cirkevnom 
zbore manželom nateraz nechýba nič.   

návrh a spracovanie Martin a Hedwi Tkáčovci <><

Anonymný dotazník pre manželov priniesol niekoľko zaujímavých 
a inšpiratívnych príbehov našich manželstiev. V nasledujúcich 
riadkoch sa môžete začítať do dvoch z nich.
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Se n i o r s ký  p o b y t  v  kú p e ľ o c h  Lú č ky
V dňoch 24. - 29. 2. 2020 sa seniori z CZ Žilina, CZ Martin, 

CZ Necpaly a z ďalších okolitých cirkevných zborov zúčastnili 
seniorského pobytu v kúpeľoch Lúčky. Spolu nás bolo 61 účastníkov. 
Východisková stanica autobusu (niektorí cestovali autami) bola v 
Žiline a jeho trasa viedla cez Martin do cieľovej stanice Lúčky.

V hlavnom kúpeľnom dome CHOČ sme sa prihlásili na 
recepcii, splnili si svoje povinnosti a šli na izbu. Nasledoval obed 
a návšteva lekára, ktorý nám predpísal procedúry. A potom hor sa 
do vonkajšieho i vnútorného bazénu. U každého nastala úľava pre 
kĺby i celý organizmus. Každý večer po 18:30 hod. sme sa stretli v 
spoločenskej miestnosti, aby sme sa spoznávali a utvrdili v tom, že 
patríme k sebe a tvoríme radostnú rodinu dietok Božích. Brat farár 
pripravil vždy zamyslenie z Božieho slova, spievali sme zo spevníkov 
aj za pomoci dataprojektora so sprievodom gitary a elektr. klávesov 
(Miloš a Zuzana Lisí). Po spoločných modlitbách sme sa na záver 
zahrali vedomostné hry.

Do nášho spoločenstva prišli aj manželia Gregušoví z Chyžného 
(Gemerský seniorát) a brat Janko G. nám v dojímavom príhovore 
priblížil Gemerský seniorát ako i svoj cirkevný zbor, v ktorom 
pôsobil a pohnutý život aj dovŕšil Samo Tomášik, slovenský 
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romantický prozaik, básnik a ev. farár (*8.2.1813 a + 10.9.1887).  
V našom evanjelickom spevníku sú zachované 3 jeho piesne, jednu z 
nich - Keď sa bieda na mňa valí (ES 516)-  sme si aj zaspievali.

Neboli to však iba manželia Gregušoví, ktorí sa pripojili k nášmu 
spoločenstvu. Na tretí deň do nášho spoločenstva zavítali aj sestry z 
Púchova a prišla aj jedna sestra z CZ Vrútky. Vyjadrili svoju radosť a 
potešenie, že sa môžu duchovne osviežiť a pookriať.

Keďže procedúry boli aj vo večerných hodinách, niektorí oželeli 
i kúpanie - boli radi, že sú v spoločenstve a svoj život nezdieľajú 
osamote, ale medzi bratmi a sestrami v Pánovi Ježišovi Kristovi. 
Dokonca niektorí by radi ešte na jeseň prišli znova, ale to sme 
nesľúbili. Možno o rok, ak Pán Boh dá, naplánujeme ďalší kúpeľný 
pobyt pre seniorov TUS.

V závere pobytu zazneli aj modlitby vyjadrujúce našu vďaku za 
pekné chvíle, ktoré sme mohli prežiť na našom seniorskom pobyte 
v Lúčkach.

„Skláňame sa pred Tebou, drahý nebeský Bože, ďakujeme Ti, že nám 
dávaš čas milosti, aby sme ho mohli prežiť v Tvojej blízkosti. Ďakujeme Ti 
za každého jedného z nás... Pane, ďakujeme za všetko, čo nám Tvoja láska 
dáva. Ďakujeme Ti Bože, že môžeme tvoriť spoločenstvo veriacich ľudí pri 
duchovných náboženských piesňach a modlitbách. Za všetko, čo konáme, 
nech je vzdávaná Tebe Pane česť a chvála naveky. Amen“. (Jozef Rišian, 
CZ Necpaly, Žabokreky)

„Ďakujeme za príjemný pobyt v kúpeľoch, za spoločenstvo, ktoré sme 
tu vytvorili. Za brata farára s rodinou, ktorí nám vytvorili pocit jednej 
rodiny. Sú to nezabudnuteľné chvíle, ktoré nám budú doznievať v našej 
pamäti. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám požehnal a ochraňoval nás.“  
(Mária Štilcová, CZ Necpaly, Žabokreky.) 

rod. Havrilová,
Rajec

Po b y t  n a  L i p t o v e
V pondelok 24. 2. sa náhodní chodci s údivom pozerali, kam 

sa vybrali seniori s kuframi, ktorí prichádzali pred náš kostol. 
Vysvetlenie bolo jednoduché, išli sme do kúpeľov Lúčky na Liptove. 
Pán senior vo výslužbe Havrila s manželkou Elenkou všetko 
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zorganizovali, a tak sme mohli pokojne nasadnúť do autobusu, ktorý 
nás mal odviesť priamo do Lúčok pred hotel.

Autobus prišiel presne a my sme po malom zádrheli (jeden z 
prihlásených zabudol organizátorov informovať, že sa pobytu 
nezúčastní) mohli vyraziť. Cestou sme ešte priberali ďalších bratov 
a sestry (Martin, Krpeľany) a šťastlivo sme došli do kúpeľov.

Po zaplatení a prebraní kľúčov sme absolvovali lekársku 
prehliadku, obed a mohli sme sa ubytovať. Mnohí seniori prišli 
autami a v hoteli sme sa s nimi často stretávali.

Hneď sme mali možnosť vyskúšať bazén – vonkajší aj vnútorný. 
Všetky kúpeľné procedúry sa pomaly rozbiehali.

Večer sme mali stíšenia so spevom, výkladom Písma a kvízom. Po 
príchode rodiny dcéry Havrilovcov, Zuzany Lichej, boli stíšenia ešte 
zaujímavejšie, lebo priniesli techniku na premietanie a hudobné 
nástroje. Takto nám plynuli dni až nadišiel deň odchodu.

Vyslovujeme poďakovanie najskôr Najvyššiemu, ktorý nás 
strážil a ochraňoval počas celého pobytu. Veľmi si vážime prácu 
Havrilovcov, ich ochotu vybaviť a pripraviť celý pobyt. Vďaka celej 
rodine Havrilovej! Za všetkých zúčastnených im v posledný večer 
pobytu poďakovala pani Eva Struková.

Vďaka vám všetkým, že myslíte aj na seniorov. Vrátili sme sa 
občerstvení na tele aj na duši.

Anna Grandtnerová 
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Kr á t k a  r e f l e x i a  n a  p r a c o v n ú  c e s t u  d o  
Nem e c k a

V dňoch 3. - 6. 3. 2020 som sa spolu s troma biskupmi našej 
cirkvi, zástupcami Spoločenstva evanjelických žien, Spoločenstva 
evanjelickej mládeže a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku 
zúčastnil stretnutia Trojpartnerstva. Ako predstavitelia Evanjelickej 
cirkvi zo Slovenska, Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKM) 
a Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württenbergu sme strávili 
štyri vzácne dni v mestečku Neudietendorf pri Erfurte. Boli sme 
ubytovaní v školiacom stredisku nemeckej cirkvi, ktoré sa volalo 
Zinzendorfhaus. Samotné mestečko Neudietendorf založili 
Moravskí bratia.

Téma študijných dní bola veľmi aktuálna: Cirkev a nové média, 
najmä sociálne siete. Zaznelo viacero ozaj výborných prednášok s 
názvami ako Onlinekirche, Christian Influencer, Počítačové hry využívané 
v práci s mladými ľuďmi, Sociálne média využívané v ECAV na Slovensku 
a Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka. Aj ja som prispel prednáškou 
Internet/Média v službe evanjelia. Zameral som sa na pripomenutie 
teologického mandátu pre zvestovanie evanjelia všetkým ľuďom 
a na každom mieste na základe textu zo Skutkov apoštolov 1,8. 
Zdôraznil som z biblického textu tri odkazy - a to, že (1) Duch Boží 
dáva život a kreativitu; (2) naša úloha v médiach je primárne byť 
svedkom evanjelia a (3) dostali sme mandát priniesť evanjelium 
všetkým ľuďom na každom mieste, internet nevynímajúc. Potom 
som predstavil, ako ja osobne a aj náš cirkevný zbor využívame 
internet/sociálne siete pri svojej službe. V závere som pripomenul, 
že nesmieme zabúdať pri využívaní internetu a nových médií na dve 
veci: osobný kontakt s ľuďmi (2J 1,12) a na digitálne ticho/offline (1 
Kráľ 19,12-13), kedy môžeme počuť Boží hlas prehovárajúci do našich 
životov. V rámci študijných dní zaznelo tiež veľmi veľa dobrých 
podnetov na ešte lepšiu spoluprácu medzi partnerskými cirkvami. 

Jedno popoludnie sme strávili v Erfurte. Je to mesto, kde v 
Augustiánskom kláštore a na miestnej univerzite študoval Martin 
Luther. Tu bol vysvätený i za kňaza. Dozvedel som sa pre mňa 
jednu novú vec. Ešte ako katolícky kňaz ležal pri svojom vysvätení 
pred oltárom na zemi -  vtedy sa v tom kostole ležalo na mieste, 
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kde bol  náhrobný kameň. Ten kameň patril predstaviteľovi rádu 
augustiánov Johannesovi Zachariasovi, ktorý sa postaral o odsúdenie 
Jána Husa. Veľmi symbolické. V miestnom kláštornom kostole sú 
krásne vitrážne okná, ktorých výplň bola inšpiráciou pre Martina 
Luthera na vytvorenie známej Lutherovej ruže.

Pre mňa osobne to bol podnetný čas, pretože som mohol lepšie 
spoznať prácu bratov a sestier z nemeckých partnerských cirkví. 
Keďže v našom cirkevnom zbore je veľa zahraničnej spolupráce 
najmä s cirkvami z USA, pobyt v Nemecku a stretnutia s Nemcami 
boli potrebné. Nadviazal som viaceré kontakty a nové priateľstvá, 
ktoré môžu byť užitočné aj pre Božie dielo, ktoré sa deje v našom 
cirkevnom zbore. Zároveň ma zaujali mnohé vynikajúce podnety, 
ktoré budeme môcť aplikovať aj do života a diskusií nášho cirkevného 
zboru. Oslovila ma najmä misijná práca EKM Onlinekirche.

Marián Kaňuch
zborový farár

Os o b n é  v y zn a n i e
Vďaka ti dobrotivý Bože za obnovu viery, bez teba by som bola stratená. 

... avšak všetko pekne po poriadku.
V detstve ma rodičia nijako zvlášť k viere neviedli. Jediné, čo v tomto 

smere vyžadovali bolo, aby som navštevovala hodiny náboženstva. 
Vtedy bola jedinou osobou, ktorá ma privádzala na cestu viery moja 
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babka. Avšak s úprimným srdcom môžem povedať, že moja viera bola 
len veľmi malá a ako som dospievala pochybnosti boli čoraz väčšie. 
A aj keď sa mi Pán Boh pripomínal v rôznych životných situáciach, 
akosi som to ja vtedy “nevidela a ani nepočula“. Náš nebeský Otec 
sa však opäť ku mne priznal, keď nastalo jedno z najťažších období 
v mojom doterajšom živote.

Väčšina žien sa v siedmom mesiaci tehotenstva postupne 
pripravuje na príchod svojho potomka a s veľkou radosťou odpočítava 
dni kedy „to“ nastane. U mňa však celé tehotenstvo nastávali rôzne 
komplikácie a dovŕšilo sa to už začiatkom siedmeho mesiaca, kedy sa 
lekári rozhodli pre akútnu sekciu. Náš malý bojovník prišiel na svet 
v poslednej možnej chvíli záchrany so zástavou srdca a následnou 
resuscitáciou. Následné obdobie bolo veľmi náročné, kým náš 
„balíček múky“ (ako sme ho potom nazvali, keďže mal len čosi 
cez jeden kilogram) pomaly, pomaličky silnel v inkubátore, ja som 
v sebe niesla rôzne pocity od smútku, hnevu až po obviňovanie sa. 
A čo bude ďalej pýtala som sa samej seba a v duchu som prosila Pána 
Boha o záchranu pre moje dieťa. Áno, brala som to ako záchranú 
brzdu, ako sa vraví topiaci sa aj slamky chytá, hoc vo mne bolo toľko 
pochybností. Veľký zlom však nastal, keď som sa začala úprimne 
modliť a vyznala všetko čo ma ťažilo. Zrazu akoby veľký balvan 
padol z môjho srdca a ja som uverila. Uverila som, že sme milovaní, 
že náš nebeský Otec sa nás nikdy nezriekne, že jedine On mi dá silu 
zvládnuť všetko čo ma čaká.

Ďakujem ti Pane, že si ma doviedol na správnu cestu a dal mi 
vieru. Ďakujem ti Pane, že si mi do cesty postavil správnych ľudí, za 
Tvoju múdrosť, milosť a lásku. 

Veľa vecí je pre nás v daný moment nepochopiteľných, ale Pán 
Boh nám dáva čas, aby sme pochopili a dokázali vidieť to, čo On 
pre nás chystá. Týmto mojím osobným vyznaním chcem zároveň 
podporiť všetkých, ktorí majú pochybnosti, aby vedeli, že má zmysel 
rozhodnúť sa žiť život s vierou v nášho Pána Boha.

„Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie.“ 
Rim. 14:1

Martina Bugna
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Yo uVe r s i o n
Biblia je historicky pre evanjelikov najdôležitejšou knihou na 

formovanie duchovného života. Poznáme slovné spojenie Sola 
Scriptura (jedine Písmo), ktoré je hlboko späté práve s evanjelikmi. 
Aby sme mohli vyznávať svoju vieru, ktorú sme zhrnuli v 
Augsburskom vyznaní, ktorého 490. výročie si tento rok pripomíname, 
potrebujeme byť doma v Písme. Je fascinujúce, akými spôsobmi 
môžeme dnes v 21 st. čítať Písmo Sväté. Guttenbergová kníhtlač 
pomohla zásadnému rozšíreniu kníh. Pomohla tomu, že Biblia sa 
mohla dostať do každej domácnosti. Dnes zažívame novú revolúciu. 
Bibliu môžeme mať v každom vrecku. Všade a na každom mieste. 
Na smart (múdrych) telefónoch je možné 
inštalovať aplikácie rôzneho druhu. 
Jednou z najužitočnejších je YouVersion 
- Elektronická Biblia. Fascinujúce je, že 
ju vymysleli v jednom cirkevnom zbore 
v USA. Odtiaľ sa rozšírila do celého 
sveta. V súčasnosti je nainštalovaná na 
viac ako 400 miliónoch zariadení. Skoro 
pol miliardy ľudí nosí Bibliu vo svojom 
vrecku. Úžasné! Chcel by som vám ju 
milí čitatelia krátko predstaviť. YouVersion obsahuje obrovské 
množstvo prekladov Biblie, ktoré môžeme čítať v telefóne alebo v 
tablete. Medzi prekladmi nájdeme aj slovenský evanjelický preklad 
Biblie, slovenský ekumenický preklad, či katolícky preklad Biblie. 
K dispozícií sú preklady pre veľkú časť svetových jazykov. Biblie 
môžeme čítať podľa potreby, alebo môžeme skúsiť nejaké plány na 
prečítanie Biblie. Napríklad nastavíme si plán, že chceme prečítať 
Bibliu za rok, či iné časové obdobie. Potom nám už aplikácia všetko 
pekne rozráta a tiež nám pripomína, aby sme pravidelne čítali. 
Biblické plány môžeme čítať aj so svojimi blízkymi, ktorých si 
môžeme pridávať do svojich kruhov. Mnohé preklady Biblie môžeme 
aj počúvať, pretože sú nahovorené. Ak nás niečo v biblickom texte 
zaujme, tak si to môžeme označiť a dokonca máme možnosť napísať 
si poznámky k jednotlivým veršom. Verše, poznámky a citáty je 
možné zdieľať všetkými možnými spôsobmi s inými ľuďmi. V rámci 
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St a ň  s a  a j  t y  m o d l i t e b n í k om
Ako sa Božie dieťa rozpráva s Bohom? Prostredníctvom modlitby. 

Ako a kedy sa máme modliť? 1. Tesalonickým hovorí: ,,Neprestajne 
sa modlite!“ To hovorí o priamej i nepriamej modlitbe: priama je 
v komôrke, nepriama pokračuje popri práci. A modlitba je rozhovor 
jednotlivca s Bohom. 

Ale zvláštne požehnanie od Pána Ježiša máme pri spoločnej 
modlitbe: ,,Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú 
prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ 
(Mt 18,19b) Modlitebné zhromaždenie je srdcom zboru. Kde je živé 
modlitebné zhromaždenie, ľudia prichádzajú k Bohu. Platí to od 
čias apoštolov: ,,Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách 
spolu.“ (Sk 1,14a)  Je tu napísané zotrvávali a zároveň jednomyseľne. 
Zárukou vypočutia modlitieb je viera v Božie zasľúbenia a modlitba 
v mene Ježiša: ,,Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, 
ja (to) učiním.“ (Jn 14,14)

Pri modlitbe spoznávame Boha, Jeho zámery s nami a aj seba 
samého: ,,A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. 
Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám 
Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ (Rim 
8,26) Častokrát ani nevieme, ako sa modliť, ale modlitba v Duchu 
a v pravde vychádza od Boha, prechádza skrze modlitebníka na toho, 
za ktorého sa modlíme a navracia sa k Bohu. Boh môže pomocou 
našich modlitieb pôsobiť aj na ľudí, ktorí Ho nepoznajú a nehľadajú. 

Ak sa matka a otec nemodlia za svoje deti, kto za nich prosí, ďakuje 

aplikácie je vytvorených aj množstvo zamyslení, plánov ku rôznym 
životným situáciám a tiež obdobiam cirkevného roku. Môžeme si 
ich nastaviť podľa svojej potreby a potom pravidelne čítať. Aplikácia 
nám dokonca môže každý deň poslať veršík na daný deň. Aplikácia 
YouVersion je kompletne lokalizovaná do slovenského jazyka. Je 
zadarmo a stiahnuť si ju môžete v App store a tiež v Google store. 
Pamätajme, že YouVersion je len výborná pomôcka, ktorá nás 
motivuje k tomu, aby sme čítali Bibliu. Rozhodnutie čítať je už v 
našich rukách.

Marián Kaňuch
zborový farár
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a požehnáva ich? Boh nám chce rozširovať srdce, aby sme volali 
i za cudzích ľudí, dokonca nepriateľov. Pán Ježiš nás to učí a našou 
túžbou je potom prinášať dobrú správu do životov iných. 

Zdá sa nám ťažké byť Božím modlitebníkom? Hádam aj áno. 
Nedokážeme to svojím snažením, ale mocou Ducha Svätého. 
Zastavme sa, potom vstaňme, vykročme, aby sme činili vôľu Pánovu 
i my. Nič lepšie sa nám nemôže stať, ako keď zažijeme obrátenie 
márnotratných synov. 

Duchovní pastieri nášho zboru nás vyučujú, mnohí služobníci 
sú nám príkladom. Oslovili nás vízie zboru z minulých rokov: 
Obnova, Na hlbinu, Viac, Jedno, Štedrosť? Vďaka Pánovi máme 
mnoho príležitostí v slobode spoznávať Božiu vôľu pre náš život. 
Každá rodina, spoločenstvo i spoločnosť túži po pokoji, láske 
a spravodlivosti. Nájdime si skupinu modlitebníkov v našom zbore. 
Ako prví apoštoli aj my prosíme Pána Ježiša, aby nás naučil modliť sa 
a žiť tak, aby sme mohli byť šíriteľmi slávy Božej. Pán Ježiš bol a aj je 
veľmi praktický - kde prichádza, potešuje, uzdravuje a zachraňuje. 
Pán Boh čaká, chce nás žehnať a my zase chceme byť požehnaním 
pre tento svet. 

Staneš sa aj ty modlitebníkom?
Podľa knihy W. Malgo: Staň sa aj ty modlitebníkom

spracovala Ľudmila Boldizsárová
za modlitebnú skupinu starších

Do t a zn í k  -  m i n i  r e f l e x i a  p r e  ZA č í t a j  s a
Som veľmi vďačný za dotazník, ktorý sme mohli vypĺňať v 

Adventnom a Vianočnom období v našom cirkevnom zbore. Veľmi 
sa teším, že mnohí zareagovali a venovali tomu čas. Objavili sa 
zaujímavé postrehy, myšlienky, nápady, ale aj kritické zastavenia. 
Mnoho nám povedal, veľa zaujímavého ukázal.

Dotazník bol rozdelený na viaceré okruhy. V úvode sme chceli 
vedieť základné informácie o respondentoch ako vek, bydlisko a 
pohlavie. Pokračovali sme otázkami o ich duchovnom živote. V 
dotazníku sa nachádzalo aj viacero otázok zameraných na súčasný 
život cirkevného zboru. Chceli sme tiež vedieť, čo členovia zboru 
oceňujú, čo im chýba a kde by bola potrebná zmena. Časť otázok 
bola zameraná na víziu a budúcnosť cirkevného zboru. Otázky boli 



aj uzavreté, ale aj s možnosťami na vlastné odpovede. Záverečná časť 
bola venovaná najmä tým, ktorí sú zapojení rozličnými spôsobmi 
do služby v cirkevnom zbore. Dotazník bol anonymný, ale kto mal 
záujem, tak mohol napísať aj svoje meno.

Z aují mavé p ost rehy  z  dot a zn í k a :
- Vyplnilo ho 143 ľudí (86 žien, 57 mužov) - najviac ho vypĺňala 

generácia 40-59 ročných (38 ľudí), potom 20-39 roční (35), 60-74 
roční (34), 55 a viac roční (26) a najmenej 12-19 roční (11). Najviac ľudí 
vyplnilo dotazník zo sídliska Vlčince (35), potom Hliny (22) a Staré 
mesto (18). Dotazník vyplnili aj viacerí z Čadce (7), z Bytčice (9) a 
Rajca (1). Potom mnohí z prímestských častí a dediniek v okolí Žiliny.

- zo 143 ľudí, ktorí vyplnili dotazník je 128 členov cirkevného zboru
- najväčšia skupina respondentov sú členmi nášho cirkevného 

zboru viac ako 30 rokov (58). Zároveň sme zistili, že najväčšia 
skupina, ktorá vyplnila dotazník sú tí, ktorí sa do Žiliny a do nášho 
zboru prisťahovali z iného kúta krajiny (58). Z toho 54 respondentov 
je v cirkevnom zbore od detstva.

- absolútna väčšina tých, ktorí vyplnili dotazník navštevujú služby 
Božie v Žiline dopoludnia (126), čiže sa zdá, že odpovede zohľadňujú 
primárne potreby ľudí, ktorí sa zúčastňujú života zboru najmä v 
Žiline. 

- najviac ľudí hovorí, že viera v Pána Boha ich sprevádza od detstva 
(65). 36 ľudí verí od dorastovo-mládežníckeho veku a 30 ľudí od 
dospelosti.

- potešilo nás, že mnohí vedia, že cesta do neba vedie skrze pokánie 
a vieru v Ježiša Krista

- tretina respondentov (54) číta Bibliu denne, čo nás povzbudilo. 
41 ľudí zase číta Bibliu veľmi nepravidelne a 27 aspoň 3x do týždňa. 
Jeden človek napísal, že Bibliu nevlastní.

- potešilo nás, že ľudia sú dostatočne informovaní o dianí a 
aktivitách nášho zboru (119).

- mnohí dobre definovali poslanie cirkevného zboru a vážia si 
dobré vzťahy v ňom

- z dotazníka vyplynulo, že 45 odpovedajúcich oceňuje všetky 
aktivity, ktoré sa dejú v cirkevnom zbore. Ďalej respondenti ocenili 
biblické hodiny (41), stretnutia pre dorast a mládež (51), či napr. 25 
Plus (22), ale aj ostatné tu nemenované aktivity.
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- mnohí by ste privítali: denný stacionár (33), stretávanie seniorov 
v zborovej sieni (119), evanjelickú základnú školu (120), druhé misijné 
služby Božie (88)

- viacerí by privítali vzdelávanie a vyučovanie pre členov zboru 
a zároveň väčší počet ľudí zapojených do služby

- zaujímavé je, že mnohí by uvítali modernizáciu formy nedeľných 
dopoludňajších služieb Božích, na ktorých by bol vytvorený širší 
priestor na svedectvá, osobné modlitby, moderné kresťanské piesne 
s doprovodom hudobnej skupiny a ďalšie kreatívne zapojenie 
účastníkov, laikov, do ich priebehu

- viacerí by privítali aj zlepšenie webovej stránky zboru. Na tom 
sa pracuje, ale je to zložitejší proces, keďže sa vyrába úplne nová 
stránka.

- mnohí z vás sa chcú modliť a modlia sa za cirkevný zbor (74), čo 
si ozaj vážime. 50 z vás radi finančne podporia zbor a 40 sú ochotní 
pomôcť pri príprave pohostenia po službách Božích. Taktiež 40 
ľudí vyjadrilo vôľu pomôcť pri organizovaní podujatí v zbore a 
samozrejme aj pri iných činnostiach ako upratovanie, návštevy, 
detská besiedka, spev či príprava zborového časopisu.

- väčšina z vás nachádza svoje miesto v službe (118)
- z odpovedí vyplynulo, že starostlivosť o nových ľudí by sa mala 

robiť hlavne osobným záujmom, prihovorením sa, ale aj bližším 
predstavením cirkevného zboru, možností skupiniek, kurzov viery 
a zapojením sa do služby

- pri otázke prečo ľudia nechodia do zboru, bola najčastejšia 
odpoveď, že nie sú veriaci (36), nechce sa im (29), nepotrebujú cirkev 
(13), zažili sklamanie z cirkvi (12) alebo sú pracovne vyťažení (11), či 
nikto ich nepozval (4)

- ľudia sú veľmi vďační za EMŠ (90)
- zaujímavé boli aj odpovede týkajúce sa financovania zboru. Pri 

teoretickej otázke prečo ľudia nepodporujú zbor finančne, najväčšia 
časť odpovedí bola, že neboli k tomu vedení (59). Iní zdôraznili, že 
ľudia sa boja, že im budú peniaze chýbať, resp. nemajú peniaze (33). 
Ďalší si myslia, že zbor dostáva peniaze od štátu (15). Realita je taká, 
že zbor peniaze nedostáva a štát iba prispieva na platy farárov. Pri 
otázke, či si ľudia vedia predstaviť podporovať zbor, tak 53 odpovedali, 
že vedia, ale nepravidelne. 42 ľudí si to vie predstaviť a 24 to robia 
pravidelne, napr. pomocou trvalého príkazu na účet zboru.
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- dotazník vyplnilo tiež 52 ľudí, ktorí v zbore slúžia. Najväčšia 
skupina (16) je zapojená do služby menej ako 5 rokov. 14 ľudia sú v 
službe 11-20 rokov, 12 ľudí 5-10 rokov, 4 služobníci viac ako 30 rokov a 
2 ľudia 21-30 rokov.

- služobníci by privítali vzdelávanie, stretnutia za účelom 
povzbudenia, modlitieb, svedectiev a čerpania pre službu

Na záver chcem zdôrazniť, že mnohí ste veľmi ocenili život a 
fungovanie nášho cirkevného zboru a ste veľmi radi, že ste jeho 
súčasťou.

Dotazník bol inšpiráciou aj pre nás, ktorí sme ho pripravovali a 
je zdrojom zaujímavých podnetov na to, aby sa Božie dielo dobre a 
požehnane medzi nami konalo.

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli s prípravou, realizáciou a 
vyhodnotením dotazníka.

Marián Kaňuch
zborový farár

Mi l é  d e t i ,
opäť beriem do ruky pero, aby som sa vám prihovorila. V čase keď 

píšem tieto riadky, je vonku ešte zima - aj keď táto zima je mierna. 
Nemali sme tuhé mrazy ani sneh a ani veľa slniečka. Zimné dni 
pomaly končia a my sa už tešíme na tie jarné. Pripomínajú nám ich 
prvé snežienky či krokusy.

V jarných mesiacoch prichádzajú nielen dlhšie dni, ale aj 
veľkonočné sviatky. To sú najväčšie sviatky, lebo vtedy umrel za naše 
hriechy Pán Ježiš Kristus. Najväčší a najslávnostnejší deň je ten, keď 
Ježiš vstal z mŕtvych. Pán Boh Ho nenechal v hrobe. Za to by sme Mu 
mali byť vďační. Ako? Svojím životom.

Tu by som vám, milé deti, chcela opísať jeden príbeh zo žilinských 
ulíc. V peknú slnečnú sobotu sme s manželom šli na stretnutie 
s vnučkou a jej peknými dcérkami. Slniečko vylákalo von veľa ľudí. 
Cestou na Mariánske námestie sme však boli svedkami nepríjemnej 
situácie. Jedna pani priamo pred svojím obchodom kopala do 
polovičky rožteka. Neviem, ako sa tam dostal. Možno ho niekto 
zahodil alebo vypadol z ruky dieťaťa. Upozornila som ju, že tak sa 
s chlebom ani s nijakým pečivom nezaobchádza. Je to Boží dar. No 
nepochodila som. Taká neúcta! Koľko práce je potrebnej na to, aby 
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sa dostal až k hladnému!
Veľmi vás prosím deti, vážte si chlebík, rožtek, bagetu a pod., lebo 

sa môže stať, že ich nebudeme mať.
Počas veľkonočných sviatkov si pripomenieme, čo pre nás Pán Ježiš 

vykonal.  Nezahadzujme Boží dar! Inak dávame nezodpovedným 
ľuďom možnosť prejavovať k nemu neúctu.

Prajem vám pokojné prežitie a radosť počas veľkonočných 
sviatkov. Nech vás tiež potešia teplé slnečné lúče.

Anna Grandtnerová
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No v ý  ž i v o t
Po zime opäť prichádza jar. Všimli ste si, ako zo studenej zeme 

vyrastajú prvé kvietky, na stromoch z pukov vykúkajú lístky a vtáci 
nádherne spievajú? Príroda ožíva.

Aj Pán Ježiš nám prináša nový život. Zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, 
aby premohol moc zla a smrti. On nám dáva nový život. Život v svetle 
Božej lásky, odpustenia a požehnania. Ak prenikne svetlo Božej lásky 
do našich sŕdc, vyrastú v ňom nádherné kvety lásky, odpustenia, 
trpezlivosti, dobroty a zhovievavosti.

Nájdi cestu slnečnému lúču od slniečka ku kvetinkám:




