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1ÚVODNÍK

PRÍ(R)UČKA PRE ŽIVOT

Mám rada prvú knihu Samuelovu. 
Učí ma dívať sa dozadu (hoci je to 
dnes málo „populárne“). V ťažkos-
tiach nás predsa moderné motivač-
né slogany zo všetkých strán tlačia k 
okamžitej aktivite, k posunu; dôleži-
té je nezastať, nevzdať sa, neobzerať 
sa za tým, čo bolo... 

Biblický pisateľ Samuel jasne hovorí, 
ako je potrebné vyrovnávať sa s ťaž-
kosťami. V jeho zázname sú výrazné 
minimálne dve udalosti: 

1) Dávid a Goliáš: Dávid sa díva 
dozadu, aby si spomenul na to, ako s 
Božou pomocou zdolal leva a med-
veďa (1. Sam. 17, 35-36). Až potom 
sa odvážne postaví pred Goliáša, 
ktorého zázračne porazí (v. 37).
 
2) Prorok pri pamätníku „Eben – 
ezer“ (t. j. Kameň pomoci): Samuel 
sa díva dozadu, spomínajúc si na 
ťažké boje izraelského národa s 
bojovnými Filištíncami, aby vzápä-
tí ďakoval za definitívne víťazstvo 
božieho ľudu. 
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Obe udalosti sa v biblickom posolstve navždy zapísali ako pripomienka Božej 
starostlivosti, ochrany a milosti. Sú to vzácne požehnania, na ktoré s vďakou 
vzhliadame aj textoch jesenného čísla ZAčítaj sa.

Pozerať sa dozadu a spomínať (či dokonca pripomínať si) neľahké udalosti, v 
ktorých sme sa ocitli asi naozaj nie je populárne. Biblický pisateľ nás však zasta-
vuje. Hovorí: Počkaj, obzri sa a spomeň si na to, ako bol Boh vo všetkom, čím 
si prechádzal vždy s tebou! Spomeň si, ako starostlivo a milostivo vstupoval do 
tvojich vzťahových, pracovných, finančných alebo zdravotných ťažkostí. 

Božie Slovo je aj našou Pravdou. Obzri sa a spomeň si, ako ti pomáhal... až 
potiaľto (1. Sam. 7,12).

v mene redakčného tímu, s láskou

Hedwi Tkáčová <><
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ZAčítajte sa!



Zastavili ste sa uprostred svojich povinnos-
tí, vyhradili ste si čas a čítate náš zborový 
časopis. Možno je to niečo, čo patrí k vašim 
pravidelným návykom, a možno ste sa to 
naučili v poslednom čase. Ja osobne som si 
to musela pripomenúť. Cítila som sa totiž 
ako snehová guľa, ktorá na seba postupne 
nabaľuje sneh, zväčšuje sa, zväčšuje sa. 
Alebo ako vlak, ktorý sa rúti z kopca závrat-
nou rýchlosťou. Uvedomovala som si to, 
ale nevedela som s tým nič urobiť. Vedela 
som, čo je správne, ale nevedela som to 
ovplyvniť. Potom prišiel „Rušňovodič“ a 
zatiahol ručnú brzdu. Takto som vo svojom 
živote vnímala pandémiu.

Rada by som sa s vami podelila o príbeh 
Pokrok od Bruna Ferrera. Je v ňom opísaný 
muž, cestovateľ, ktorý sa vybral preskúmať 
Južnú Ameriku a najal si nosičov z domo-
rodých ľudí. Tí sa mu snažili prispôsobiť 
a držať s ním tempo. Išli s ním prvý deň. 
Druhý deň. skupina, ale nič. A tak začal uka-
zovať na hodinky, že už je čas, a hlavnému 
nosičovi dával signály, nech poženie svojich 
ľudí. No ten muž mu povedal: 

Úvodník
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Milí čitatelia,

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. Zvládli 
sme dve vlny pandémie. Pre každého z nás 
to bol iný, špecifický a jedinečný čas. Pre 
jedných požehnaný, pre druhých nesmierne 
náročný. 



zborová farárka

Olinka Kaňuchová

 „Pane, ale oni nikam nepôjdu. Oni čakajú, kým ich dobehne ich duša.“ 
Tento príbeh som čítala pred mnohými rokmi, no v prvej vlne som ho intenzív-
ne prežívala. Čakala som, kým ma dobehne duša. Veľa času som trávila čítaním, 
modlitbami, prechádzkami. Utriedila som si priority, zvážila som, koľko času som 
ochotná venovať rôznym aktivitám, čo mám a čo nemusím robiť... „Lebo takto 
vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, 
v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste.“ (Izaiáš 30, 15) To, čo som 
načerpala a prijala v prvej vlne, som potom z Božej milosti mohla zúročiť a roz-
dávať v druhej, ktorá bola náročnejšia. Rozbehli sa mnohé online aktivity, bolo 
viacero príležitostí na duchovnú, pastorálnu službu. Duchovný život a spoločenstvo 
nášho cirkevného zboru sa preklopili do online priestoru. Pre mňa osobne, keďže 
nie som technický typ, to bola výzva, s ktorou som sa musela popasovať, a som 
vďačná Pánu Bohu za technicky zdatného manžela, ktorý mi bol veľkou pomocou. 
„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia 
na dobro.“ (Rimanom 8, 28).

Boli to nové skúsenosti, keď sme viedli rozhovory pred sobášom, pohrebom a 
krstom online. Dokonca sme takto vďaka sociálnym pracovníčkam a ich obetavej 
službe mohli byť v kontakte so staršími, ktorí žijú v domovoch sociálnych služieb a 
nemajú vlastnú techniku na takýto spôsob komunikácie. Z Božej milosti sa už mô-
žeme stretávať prezenčne na službách Božích, táboroch a rôznych aktivitách.

„Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.“ (1. Samuelova 7, 12). To, čo sme prijali od 
Pána, si nenechajme pre seba. Podeľme sa so svojimi svedectvami. Ďakujeme tým, 
ktorí tak urobili cez náš zborový časopis ZAčítaj sa. Keď budete oslovení, „posuňte“ 
náš časopis ďalej.
Nezabúdajme, že sľub Pána Ježiša: “Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca 
sveta,” (Matúš 28, 20b) stále platí. Nech sa deje čokoľvek.
Nech vás Pán Ježiš žehná.
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Emeritný biskup VD Slavomír 
Sabol: Snažím sa byť človekom 
vďačnosti 

Práca farára v cirkevnom zbore nebola pre 
mňa ničím novým, a ani ťažkým. Neprináša 
toľko stresu a napätia ako práca vo vyšších 
funkciách. Jej prednosťou je prirodzená 
spätná väzba od veriacich. Potrebné je však 
adaptovať sa na nové prostredie, spoznať 
nových ľudí a zžiť sa so spolupracovníkmi. 
Tento proces spomaľovala pandemická situ-
ácia v našom štáte. Bolo potrebné zvykať si, 
že problémy dištriktu ma už nemusia plne 
zamestnávať, lebo sú náplňou práce 

Po dvanástich rokoch ste začiatkom 
minulého roka odovzdali funkciu biskupa 
Východného dištriktu svojmu nástupcovi. 
Na čo ste si najťažšie zvykali po skončení 
funkcie? Je niečo, čo Vám z toho obdobia 
chýba?  

Rozhovor s emeritným biskupom
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Keď sme uvažovali o tom, koho v rubrike s názvom „Rozhovor“ oslovíme v je-
sennom čísle nášho zborového časopisu, dvaja z troch členov redakčnej rady 
mali jasnú predstavu o tom, že tým človekom musí byť emeritný brat biskup 
Slavomír Sabol. Hovorili sme si, tak z mosta do prosta, že naozaj „chce-
me vedieť, čo robí brat biskup po funkcii a v korone.“ Rozhovor sa okrem 
toho uberá aj do čias požehnaného detstva a mládeže, k úvahám o vzťahu 
duchovného pastiera s Bohom, k poučeniu, ku ktorému nás doviedli turbu-
lencie v cirkvi až po „prorocký” názor, že v blízkej budúcnosti „cirkev ochromí 
pokles veriacich.” Nech sa páči, ZAčítajte sa.



S bratom biskupom Mihočom sa po-
známe ešte z jeho rodného cirkevného 
zboru v Bystrom, kde som bol farárom. 
Bol nadaným mladým teológom, neskôr 
farárom. Keďže sme si rozumeli teolo-
gicky i osobne, pozval som ho do služby 
tajomníka na Biskupský úrad VD  v Pre-
šove. Čo sa mohol odo mňa naučiť je 
skôr otázka pre neho. Za seba môžem 
povedať, že som sa mu - ako teológovi 
a neskôr duchovnému našej ECAV - 
snažil prízvukovať, aby jeho kázeň bola 
biblická a aplikovaná do súčasnosti. 
Myslím si, že v tomto sme na rovnakej 
vlnovej dĺžke. Na rokovaniach som sa 
snažil byť vždy otvorený a nič neskrývať. 
To prinášalo dôveru v riadiace orgány 
dištriktu. Myslím si, že táto otvorenosť 
a snaha budovať dôveru novému bisku-
povi VD nechýba. 

V rámci svojej služby som inicioval pro-
jekt viacgeneračného stretnutia evanje-
likov, ktorý je dnes známy ako „Misijné 
dni VD“, ktorý sa tešil početnému zá-
ujmu evanjelikov. Brat Mihoč sa stal ich 
programovým manažérom a som pre-
svedčený, že ako biskup tomu projektu 
bude naďalej žehnať, hoci to dnešná 
pandemická situácia komplikuje. Brat 
biskup Mihoč má výhodu, že prácu na 
BÚ VD už vopred poznal. Avšak biskup 
sa musí zaoberať mnohými  probléma-
mi, na ktoré je potrebné hľadať riešenia 
a tie sa nedajú vopred naučiť. Je však 
rozhodný človek so srdcom bijúcim pre 
cirkev, preto sa nebojím, že ich s Božou 
pomocou a so spolupracovníkmi ne-
zvládne. Prajem mu veľa Božej múdrosti 
a požehnania v riadení dištriktu.

Na bezstarostné detstvo v kruhu svojich 
starších súrodencov a spojené s príro-
dou v obci Kuková, odkiaľ pochádzam. 
Rad spomínam na nedeľné večerné 
rodinné pobožnosti so svojimi rodič-
mi. Tu som sa naučil nápevy piesní zo 
Zpěvníka a niektoré z Tranoscia, ktoré 
otec rád spieval. Nezabudnuteľné sú 
vianočné sviatky v kruhu rodiny, spev 
vianočných kolied, ktorý sa niesol celou 
dedinou, či koledovanie „Betlehemcov“, 
ktorí sprítomňovali príbeh Ježišovho 

nového biskupa. Nemožno sa však 
úplne zbaviť rozmeru zodpovednosti 
za celocirkevné veci, preto rád pomá-
ham novému biskupovi informáciami 
z môjho funkčného obdobia, keď ma o 
ne požiada. Ako biskup som sa stretával 
s rôznymi ľuďmi. Teraz sa tieto kontakty 
obmedzili na virtuálnu rovinu, lebo už 
toľko necestujem. Život v meste prináša 
určite výhody vzhľadom na služby a 
ponuky, ktoré poskytuje, ale prináša so 
sebou aj hektiku. Darom dediny je zeleň 
a relatívny pokoj. 

Súčasný biskup P. Mihoč bol niekoľko 
rokov vaším tajomníkom. Čo sa od 
Vás mohol naučiť?

Priblížme si trochu váš príbeh. 
Vyrastali ste v evanjelickej rodine ako 
najmladšie dieťa, obklopené šiestimi 
súrodencami. Na čo rád spomínate?
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narodenia. Sám som na všetkých týchto 
aktivitách aktívne participoval. Neza-
budnuteľné sú pre mňa časy na mládeži 
v našom kukovskom cirkevnom zbore. 
Vnímam tento čas ako dobu veľkej Bo-
žej milosti, ktorá  rezonovala v srdciach 
mnohých bývalých mládežníkov. 

Môj triedny profesor na Gymnáziu v 
Giraltovciach mi povedal, že stať sa 
evanjelickým farárom je v Kukovej už 
móda. Nevnímal som to ako módu, hoci 
vtedy každým rokom niekto z kukov-
skej mládeže išiel na teológiu. Áno, z 
ľudského hľadiska nebolo na tomto po-
volaní nič zaujímavé. Za socializmu bol 
kňaz nepriateľom štátu, zarábal málo 
a mal problémy na každom kroku. Ako 
mladý človek som cítil potrebu pomôcť 
cirkvi niesť posolstvo o Kristovi. Bolo to 
duchovne veľmi silné obdobie v mojom 
živote. 

Vzťahy sa nevysvetľujú, vzťahy sa žijú. 
O vzťahu možno vydať osobné sve-
dectvo. Čo ale platí pre mňa, určite 
nebude logickým návodom pre iného 
človeka. Vo vzťahu je dôležité nielen 
inšpirujúce poznanie, ale aj dôvera 
rastúca z osobnej skúsenosti. Ani jedno, 
ani druhé sa nedá vtesnať do šablóny 
logického postupu. Boh ako nadpri-
rodzená bytosť (hoci človeku skrytá) 
dá hľadajúcim vždy dostatok inšpiru-
júceho poznania, ktoré ho nadchne a 
posunie dopredu (ako Mojžišovi ukázal 
chrbát, aby ho utvrdil o svojej prítom-
nosti). Ak sa človek rozhodne ísť cestou 
poznanej Božej pravdy, presvedčí sa, 
že ona naozaj funguje. Z toho sa rodí 
dôvera. Ja môžem svedčiť, čo som o 
Bohu poznal, čo ma nadchlo a oslovilo. 
Taktiež môžem povedať, čo mi do života 
prináša cesta podľa Božích pravidiel, 
čo mi moja viera dáva, ale to niekomu 
nemusí stačiť. Ja ľuďom svedčím, čo mi 
dáva život s Bohom a vyzývam ich, aby 
oni povedali, čo im dáva život bez Boha 
– aby dôsledky týchto ciest navzájom 
porovnali. O našom vzťahu s Bohom 
musíme svedčiť. Boh požehnáva takú 
cirkev, ktorá vzťah k Bohu nevysvetľuje, 
ale ho žije a o ňom svedčí. 

5

Prečo ste sa stali farárom? Vtedajšia 
doba bola predsa namierená proti 
cirkvi, osobnej viere a vzťahu k Bohu? 
Nešlo o atraktívne povolanie, práve 
naopak... 

Akým spôsobom sa dá vzťah duchov-
ného pastiera s Bohom „vysvetliť”? 

Rozhovor s emeritným biskupom

Svoje rozhodnutie som 
doposiaľ nikdy neľutoval. 

„
„
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Cítim sa v tomto prostredí doma, lebo 
miestne zvyky a mentalita mi nie sú 
cudzie. Potrebné je však vytvoriť vzťahy 
a to nejde z večera do rána. Taktiež byť 
blízko svojej rodiny je pre mňa vzácnos-
ťou. 

Nerád sa k tomu vraciam, aj keď viem, 
že sa tejto problematike nedá vyhnúť. 
Je to smutná ukážka toho, ako sa naša 
cirkev dokáže opičiť po praktikách 
typických v našej spoločnosti. Nešlo len 
o bývalé vedenie Tranoscia a bývalé re-
daktorky EPST. Tí stáli v smutnej službe 
tých, ktorí stáli v pozadí a držali opraty 
moci. Poslaním cirkevného časopisu je 
budovať cirkev. Cirkevný časopis môže 
uverejniť aj nepríjemné informácie zo 
života cirkvi, ale nemal by sa stať oho-
váračským bulvárom. To, čo sa v EPST 
uverejňovalo, cirkev rozbíjalo. V cirkvi 
slúžia disciplinárne orgány na skúmanie 
i potrestanie pokleskov svojich členov. 
Žiaľ EPST sa jednostranne postavil do 
funkcie sudcu a neumožňoval publiko-
vanie niektorým dotknutým osobám. 

Najväčším darom novej služby v Marha-
ni je skutočnosť, že mám viac času na 
rodinu. Napriek tomu, že cirkevný zbor 
má veľa fílií a rozbehnutú duchovnú 
prácu, predsa samotný charakter práce 
umožňuje kontakt s rodinou. Teší ma, 
že v zbore sú ľudia ochotní  pomáhať v 
duchovnej činnosti. Prostredie fary je v 
blízkosti lesa, takže na farskej záhrade 
máme mnoho zvieratiek. Mám radosť 
tiež z kontaktu s ľuďmi. O tento osob-
nejší kontakt je biskup vo svojej službe 
ochudobnený. Život na fare mi umožnil 
lepšiu životosprávu, čo ocenilo moje 
zdravie. Pandémia ma zase naučila 
oboznámiť sa lepšie s videotechnikou a 
internetom.

V súčasnosti pôsobíte ako zborový 
farár v ev. a. v. cirkevnom zbore v 
Marhani (Šarišsko-zemplínsky senio-
rát). Od Vášho rodiska (Kuková) je to 
na skok. Dalo by sa povedať, že ste sa 
vrátili domov. Aký je to pocit? 

Počas Vášho funkčného obdobia vrcho-
lil vnútorný spor medzi slovenskými 
evanjelikmi. Veľkú úlohu v tomto 
zápase zohralo bývalé vedenie Tranos-
cia a najmä bývalé vedenie časopisu 
Evanjelický posol spod Tatier, ktorý na 
svojich stránkach účelovo pretriasal 
predstaviteľov cirkvi a verejne otváral 
témy ešte predtým, ako sa k nim vy-
jadrili cirkevné orgány. Spory pokra-
čovali konferenciou o „Hluchoslepote 
v cirkvi“, označovaním duchovných 
z vlastných radov  ako „prenasledo-
vaných“ a pod. Kde ste v tejto neľa-
hkej situácii stáli vy? Ako ste to celé 
vnímali?

Pred niekoľkými rokmi som bola 
v Marhani na Službách Božích. Pa-
mätám si na kostol s vežou, na mo-
zaiku v jeho oknách a na okolitú vôňu 
stromov a byliniek. Čo Vám na novom 
mieste prináša najväčšiu radosť? 



Keď som sa istého vrcholného predsta-
viteľa cirkvi opýtal, prečo uverejňuje v 
EPST niečo, čo neprešlo disciplinárnymi 
orgánmi našej cirkvi a je jednostranným 
tvrdením, povedal, že to dotyčnému 
„zlomilo šiju“. Ak nám pôjde o „lámanie 
šijí“, budú sa nám zdať praktiky, ktoré 
sme zažili v bývalom EPST, normálne. 
Ak nám pôjde o pravdu, budeme neprí-
jemné veci riešiť cez orgány cirkvi, ktoré 
sú kompetentné dané problémy vyrie-
šiť. Proti týmto praktikám som dvíhal 
hlas na pôde Tranoscia i v cirkvi. Snažil 
som sa konať podľa predpisov ECAV a 
podľa pravdy, ako som ju v danej chvíli 
poznal. Konferencia o hluchoslepote 
klamala, ak spomína „prenasledova-
ných“ duchovných. Nijakí prenasledova-
ní duchovní nie sú. Ak farár povie, že je 
prenasledovaný, lebo mu predsedníctvo 
seniorátu ohlásilo kontrolu, tak je po-
trebné sa pýtať, prečo je to pre do-
tyčného farára problémom a pre jeho 
kolegov v senioráte nie. Také konanie 
kňaza je hodné na disciplinárne konanie 
voči nemu a nie na robenie martýrov z 
ľudí, ktorí v skutočnosti nerešpektujú 
pravidlá v cirkvi. 

Myslím si, že turbulencie v cirkvi iba 
driemu a čakajú na vhodný „vietor”. Nie 
je však dôležité venovať im prílišnú po-
zornosť, lebo práve takto im naháňame 
vietor do plachát. 

Vždy sa to udeje, keď nepôjde o cirkev, 
ale o osobné záujmy jednotlivcov. 
Čitatelia EPST si mohli všimnúť, že k naj-
väčším turbulenciám v EPST vždy došlo 
cca jeden rok pred voľbami v cirkvi. To 
dá jasnú odpoveď, o čo tým, ktorí mali 
na EPST dosah, išlo. Išlo o moc, ktorú si 
nenápadne v ECAV budovali. 
V čom nás to má poučiť? Voľme do 
funkcií ľudí podľa biblických princípov. 
Majú to byť tí, ktorí sú verní v malom, 
neklamú a nedelia ľudí v cirkvi na „naši 
a vaši“. Kto sa bojí Boha viac ako ľudí, 
je vhodným kandidátom. Držme sa viac 
overených faktov a nedávajme priestor 
ohováraniu. Pre nedokonalosť ľudí v 
cirkvi nestraťme lásku k Bohu i cirkvi.
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Utíchli turbulencie v cirkvi alebo je to 
len zdanlivé “ticho”?

Prečo sa to všetko muselo v cirkvi 
udiať? Čo nás to malo naučiť? 

Pre nedokonalosť ľudí v cirkvi nestraťme 
lásku k Bohu i cirkvi.

„ „

Rozhovor s emeritným biskupom



Covid je skúškou našej viery. Mal som 
obavy o plnenie príjmových časti 
rozpočtu nášho CZ, keďže sa ľudia v 
chráme nestretali. Milo ma prekvapili, 
keď dokázali vyzbierať oferu v dedine u 
pokladníčky alebo priamo podporiť CZ 
prevodom milodaru na účet zboru. Dali 
tým jasne najavo, že im na vlastnom CZ 
záleží. Taktiež ma prekvapili mnohí du-
chovní, ktorí sa aktivizovali a duchovne 
zabezpečovali veriacich cez Facebook 
alebo YouTube. Niektorí distribuovali 
kázne do domácností veriacich. Iste sa 
našli aj pohodlní, ale celkovo som mal z 
reakcie našej cirkvi dobrý dojem. Bohu 
vďaka. 

Nechcem sa hrať na proroka, ale cirkev 
ochromí pokles veriacich. Tento úbytok 
príde ako prirodzený dôsledok klesajú-
cej demografickej krivky. Rodí sa nám 
skoro o polovicu menej detí ako v mi-
nulosti, tak to musí mať svoj dopad na 
cirkev i spoločnosť. Svoje urobí aj silná 
sekularizácia. Útoky zo strany liberálov 
a ateistických humanistov boli intenzív-
ne najmä pred sčítaním obyvateľstva. 
Snaha vytlačiť cirkev zo spoločenského 
vplyvu sa v médiách nezakrýva. Po 
pandémii si možno niektorí zvyknú, že 
Služby Božie stačí popozerať pri kávičke 
v obývačke. To všetko je skúškou  našej 
viery a prepáli a očistí nás ako oheň 
zlato.
Nakoniec to veriacich pohne k aktivite, 
lebo nič v duchovnom živote cirkevné-
ho spoločenstva nepôjde samospádom. 
Nechcem kresliť katastrofické scená-
re. Skôr chcem povzbudiť ku osobnej 
zodpovednosti za cirkev. Písmo jasne 
hovorí, že milujúcim Boha, povolaným 
podľa rady Božej, všetky veci slúžia 
na dobro /R 8,28/. Bude dochádzať k 
zanikaniu bezduchej ľudovej zbožnosti a 
bude narastať osobná zbožnosť a viera.  

Myslím si, že sme boli zodpovední a 
väčšinou sme robili, čo sme mohli. 
Som vďačný za projekt internetových 
každodenných zamyslení, ktorý ľudia 
doposiaľ sledujú. Aktivizovali sa laicki 
veriaci a pomáhali v prenosoch SB, det-
skej besiedky alebo videohovormi riešili 
online stretnutia mládeže. Vďaka Bohu 
za nápaditosť a službu.

Čo Vás v uplynulom roku s COVID-19 
úprimne prekvapilo?

Skúste povedať trochu prorocky, aké 
ťažkosti cirkevného spoločenstva 
očakávate v blízkej budúcnosti? Na čo 
sa podľa Vás môžeme tešiť?

Zvláda naša cirkev pandémiu? 

8



..milujúcim Boha, povolaným 
podľa rady Božej, všetky veci 

slúžia na dobro.

„

„
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Tieto slová sú výrazom vďaky človeka voči 
Bohu, ktorý za každodennými skutočnos-
ťami vidí žehnajúcu Božiu ruku. Snažím sa 
byť človekom vďačnosti. Vďačnosť totiž 
dáva zmysel našej minulosti, prináša po-
koj dnešku a vytvára víziu pre budúcnosť. 
Som vďačný Bohu za to, čo som doposiaľ 
prežil v osobnom živote i v službe cirkvi. 

Za roky biskupskej služby a za všetko, čo 
sa pre Božiu vec konanú v cirkvi podari-
lo. Som  vďačný za dnešok, ktorý vnáša 
do môjho života pokoj. Za svoju rodinu, 
za Cirkevný zbor v Marhani. Prosím 
Boha, aby mi dal dostatok duchovných 
a fyzických síl pre kroky do budúcnos-
ti, ktoré chcem s dôverou voči Nemu 
konať.

Pandémiu kresťania od jej začiatku 
spájajú s 91 žalmom, ktorý začína 
slovami „kto v skrýši Najvyššieho 
prebýva“ a chápe sa ako „modlitba za 
zastavenie šírenia epidémie koronaví-
rusu.“ Zdá sa mi, že po roku a pol sa 
pre mnohých z nás stávajú blízke už 
aj Samuelove slová, ktorý po definitív-
nom víťazstve Izraela nad Filištíncami 
hovorí: „Až potiaľto pomáhal nám 
Hospodin.“ Čo pre Vás znamenajú 
tieto slová?

10

Rozhovor s emeritným biskupom

za rozhovor ďakuje
HedwiTkáčová <><

Zamyslenia, úvahy, povzbudenia, svedectvá a inšpirácie ľudí z nášho cirkevného 
zboru si môžete prečítať aj na našom blogu na www.ecavza.sk
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Máme za sebou náročné putovanie posledných dvoch rokov a stále ešte nevieme, 
ako presne bude vyzerať naša budúcnosť. Čo sme sa naučili z tohto obdobia? Čo 
si môžeme zobrať do obdobia pred nami? Moje pozorovanie je také, že sa potre-
bujeme kreatívnym spôsobom vrátiť k základným pilierom života. Píšem o štyroch 
oblastiach, ktoré je potrebné nanovo obnoviť. Vychádzam z múdrosti Písma Sväté-
ho, benediktínskej spirituality (ora et labora, modli sa a pracuj), tradície púštnych 
otcov a aplikácie týchto skúseností do nášho života v 21. storočí. Svojho času prorok 
Jeremiáš povedal: „Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa 
na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre 
svoju dušu.“ (Jer 6,16a) Ktoré odveké chodníky mám na mysli? 

Keď boli kostoly zavreté, uvedomili sme si, aká dôležitá je osobná viera. Toto 
obdobie nás viedlo k tomu, aby sme aktívne budovali život viery a nasledovania 
Pána Ježiša. Mnohokrát sme boli s Ním osamote. My sme stvorení pre vzťahy, 
spoločenstvo s ľuďmi, ale každý z nás zároveň potrebuje čas byť osamote s Pánom. 
Keď sledujeme život Pána Ježiša, tak nie raz o Ňom čítame, ako odchádzal 
do samoty, aby načúval Otcovi a bol s Ním spojený v modlitbe. 

Vyučovanie

A čo
teraz?

Čas osamote s Pánom1
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Napr. Marek 1,35 píše „Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na 
osamelé miesto a tam sa modlil.” Čo to znamená pre nás? Každý deň potrebujem 
mať čas Pánom v tichu a samote . Ráno alebo v priebehu dňa si nájsť čas na Písmo 
a modlitbu. Toto nám musí zostať, aj keď sa život vráti do nového normálu.
Čas osamote s Pánom má veľa odtieňov. Je to tichý čas na načúvanie a modlitbu. 
Je to priestor, keď slovo Božie hovorí do našich životov. Eliáš v tichu a samote 
počul Boží hlas (1 Kráľ 19). Je to čas na reflexiu toho, čo sa deje okolo mňa (Mt 
14,10-13). Je to priestor, keď môžem Pánu Bohu odovzdať svoje vnútorné zápasy, 
boje, trápenia (L 22,39-46). Je to moment, keď môžem písať denník, reflektovať, 
čo sa deje okolo mňa a vo mne. 
Pre mňa osobne to znamená každý deň ráno čítať Bibliu a modliť sa. Znamená to 
aspoň raz do týždňa stíšiť sa nad Božím slovom pomocou metódy Lectio Divina. 
Každý deň sa snažím reflektovať pred Bohom, napoludnie aj večer, priebeh dňa. Či 
robím veci tak, ako chce On, alebo nie. Aspoň raz do týždňa sa učím jeden biblický 
text naspamäť. Nachádzam si denne čas na čítanie duchovnej literatúry, aby som 
posilňoval svoju vieru. 
To všetko sa snažím konať osamote s Bohom. Ticho a samota sú veľmi silné trans-
formačné nástroje. A mnoho ďalších benefitov objavujeme v tichu a samote sediac 
pri nohách Pánových (L 10,38-42). Práve posledné dva roky nás upozornili, aby 
sme pribrzdili a boli viac stíšení a nasmerovaní na Pána. Tým sa náš život stáva o to 
vzácnejším svedectvom pre tento svet. 

Veľa sme sa učili tiež o tom, aký význam má pre človeka rytmus odpočinku a prá-
ce. Obdobie pandémie spôsobilo aj to, že sa u mnohých pravidelné rytmy rozsypa-
li. Ale efekt tohto obdobia môže byť aj opačný. Mohli sme sa naučiť, aké dôležité 
je vedieť sa zastaviť od práce. Pán Boh nastavil svet tak, že šesť dní máme pracovať 
a siedmy deň odpočívať. Výnimočnosť dňa odpočinku je v tom, že Pán Boh tento 
deň požehnal a posvätil. 
Ako môžeme dobre prežiť deň odpočinku? Múdri ľudia hovoria, že v rámci tohto 
dňa máme priestor na zastavenie sa, odpočinutie, potešenie a stíšenie. Využime 
tento deň na zastavenie sa od každodennej práce. V tom je veľkosť človeka, že 
dokáže prerušiť svoju prácu. Dokážeme pustiť veci z rúk a jeden deň v týždni odpo-
čívať? A to je zároveň druhá náplň dňa odpočinku. Jednoducho v ten deň odpo-
čívame od pracovných úloh. Počas tohto dňa konáme, čo nám prináša potešenie. 
Hráme spoločenské hry, čítame knihy, prechádzame sa, dáme si dobré jedlo, 

Odpočinok2
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peknú prechádzku. Robíme, čo nám prináša radosť. Štvrtou časťou dňa odpočinku 
je čas na stíšenie nad Božím slovom. Návšteva chrámu. Čítanie Biblie a modlitba. 
V židovskej spiritualite deň odpočinku začína v piatok večer a končí v sobotu večer. 
Trvá 24 hodín. V kresťanskej tradícii je dňom odpočinku nedeľa, deň Kristovho 
vzkriesenia. Pre nás môže začať deň odpočinku už v sobotu večer a trvať do nedele 
večer. Sobota je deň upratovania a príprav na deň odpočinku. Aj v našom cirkev-
nom zbore uvažujeme nad tým, aby sobota bola dňom zborového odpočinku. 
Deň, keď v cirkevnom zbore konáme minimum aktivít. Ľudia sa venujú domácnos-
ti, rodine a prípravám na deň nedeľný. Skúsme si zaviesť cielený deň odpočinku, 
keď nebudeme dorábať to, čo sme nestihli v iné dni. Neupratujeme. Nekontrolu-
jeme emaily. Práve naopak, je to deň zastavenia, stíšenia, potešenia a oddychu. Ak 
niekto pracuje cez víkend, nech si nájde iný deň v týždni, ktorý bude jeho dňom 
odpočinku. 
Myslím si, že toto je dôležitá úloha pre kresťanskú cirkev v 21 storočí – upria-
miť pozornosť na deň odpočinku. A deň odpočinku sa môže stať evanjelizačným 
nástrojom, lebo ukazuje na Toho, ktorý je naším odpočinkom. Na Pána Ježiša. V 
Ňom je náš odpočinok. Tento deň je aj dňom, ktorý ukazuje na nebeské kráľovstvo, 
kde už nebude stres, nepokoj, rýchle tempo. Bude tam pokoj, radosť, naplnenie, 
utíšenie. Už sa nikto, nikdy, nikam nebude ponáhľať a stresovať. 

Počas tohto obdobia sme si veľmi uvedomili, aké dôležité sú pre nás vzťahy. My 
ľudia sme boli stvorení pre vzťah s Pánom Bohom a tiež pre vzťahy s ľuďmi okolo 
nás. Biblia nás učí, že nie je dobre, aby bol človek osamote (1M 2,18). Byť sám je 
prvá vec v Biblii, ktorá je pomenovaná ako nie dobrá. Potrebujeme samotu, ale nie 
sme stvorení pre osamelosť a opustenosť. Potrebujeme vzťahy. Ktoré?
Najprv vzťah s Pánom Bohom skrze Pána Ježiša Krista. To je najdôležitejší vzťah. 
Pán Ježiš budoval na zemi vzťahy s ľuďmi, ale ako sme už skôr spomínali, vyhľadá-
val čas a priestor, aby bol s Otcom nebeským v tichu a modlitbe. Vedel, že toto je 
najdôležitejší vzťah života.
Druhý najdôležitejší vzťah v živote je vzťah s manželom či manželkou, ktorí sú naši 
najbližší blížni, ako hovorí Martin Luther. Tento vzťah si potrebujeme chrániť a 
investovať doň na dennej báze. Možnosti sú rôzne. V dobe covidu sme s manžel-
kou veľa času strávili na spoločných prechádzkach v prírode. Bol to čas budovania 
manželstva. 

Vzťahy3

Vyučovanie
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Štyri oblasti pre požehnaný život

Čas s Pánom Odpočinok Vzťahy Práca

1 2 3 4
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Pomáhalo nám to zdravotne a zvláštnym spôsobom to bol čas na stretnutie s Kris-
tom (Mk 16,12). V latinčine existuje fráza solvitur ambulando, čo znamená: vyrieši 
sa to chôdzou. Spoločné manželské prechádzky sú ohromne stmeľujúcim darom 
pre vzťah. 
S manželstvom súvisia aj vzťahy s deťmi, ktoré nám Pán Boh dal. Je dôležité inves-
tovať dostatok času do detí. Ony nie sú prívesok ani problém, sú darom od Pána 
Boha. 

Kto nie je v manželstve, pre toho sú dôležité vzťahy v rodine. Bližšej či vzdialenej. 
Potrebné sú vzťahy s najbližšími priateľmi, kamarátmi, spolužiakmi či kolegami.
Samostatnou a veľmi dôležitou súčasťou celku sú vzťahy v cirkevnom zbore. 
Nachádzanie si času na spoznanie ľudí v kostole je veľkou investíciou, aby cirkev-
ný zbor bol duchovnou rodinou. Potrebné sú vzťahy v malých spoločenstvách, 
teda skupinkách. Pán Ježiš mal pri sebe počas troch rokov služby skupinu 12 ľudí, 
ktorým sa intenzívne venoval a trávil s nimi dostatok času. 
Vzťahy sú požehnaním. Nedejú sa však automaticky. Nefungujú so samozrejmos-
ťou. Ale keď má človek dostatok času na Pána, dokáže pravidelne odpočívať, tak 
potom budovanie vzťahov s ľuďmi okolo neho je veľmi prirodzené. Vzťahy vyžadu-
jú čas. Je v nich potrebná otvorenosť, úprimnosť, pokora a autentickosť. A ovocím 
je potom požehnaný a naplnený život.

Poslednou oblasťou, pri ktorej sa chcem zastaviť, je práca. Keď Pán Boh stvoril ľudí, 
dal im mandát starať sa o záhradu Eden a pracovať v nej (1M 2,15). Práca je pre 
človeka niečo prirodzené. Človek má pracovať. Nemá preflákať a premárniť svoj 
život (2 Tes 3,10). Následkom pádu do hriechu sa však práca môže stať aj breme-
nom (1M 3,17-19). 

Vyučovanie

Práca4
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Preto potrebujeme, aby mala svoje správne miesto v našom živote. Je dôležitá, 
ale nie najdôležitejšia. Toto obdobie bolo pre nás časom na reflexiu, uvažovanie, 
aké miesto má v našom živote práca či služba. A to je dobre, lebo nám to môže 
pomôcť správne nastaviť život. Možno práve pandemické časy nás naučili, že práca 
je dôležitá, ale v živote sú minimálne tak isto potrebné aj iné hodnoty, ktoré človek 
nesmie podceniť. Náš život sme často plánovali tak, že najprv sme sa sústredili na 
prácu alebo službu. Potom sme sa snažili postarať o vzťahy. 
Následne sme hľadali odpočinok, a ak vyšiel čas, tak sme sa aj pomodlili. Ale, čo ak 
toto obdobie nás zastavuje a ukazuje, že možno by sme mali na to ísť inak. Ako? 
Začnime tým, že modlitba bude pre nás najdôležitejšou vecou života. Prvým plá-
nom dňa. Potom budeme svätiť deň odpočinku. Následne investovať do vzťahov a 
nakoniec s radosťou pracovať. Je to opačný prístup, než akým funguje svet, ale je 
to cesta, ktorá prináša požehnané ovocie. 
Viete, ako znie celý text z Jeremiáša 6,16? „Tak riekol Hospodin: Postavte sa na 
cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po 
nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Oni však povedali: Nepôjdeme!“ Prorok 
tlmočil Božie slovo, ako nájsť odpočinutie pre dušu. Ako vybudovať život pevných 
základov. Ale oni sa rozhodli kráčať inou cestou. Nechceli ísť Božou cestou. 
Nezopakujme ich chybu. 

Milí čitatelia, na záver nás povzbudzujem k tomu, 
by sme si plánovali život s dôrazom na modlitbu, 
odpočinok, vzťahy a prácu. Náš život to možno 
spomalí, ale určite ho nasmeruje na správnu 
cestu, ktorá vedie k dobru. Marián Kaňuch

zborový farár
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Zastavte zemeguľu, chcem vystúpiť – takéto hesielko som mala asi pred 30 rokmi 
na pracovisku (v škole). Už vtedy sa mi zdalo, že sa ľudstvo ženie do nejakej kalami-
ty. V čase „po zamatovej“ na pár rokov žiaci a rodičia akosi zjemneli. No netrvalo 
to dlho, lebo v búrke kalná voda vyplaví mnohé nečistoty. Vtedy sa často chytajú 
príležitosti ľudia, ako je napísané v 2.Tim 3, 2-4: „Toto však vedz, že v posledných 
dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, 
spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, 
ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadu-
tí, milovníci skôr rozkoší ako Boha.“ A v tom vidím problém – ak neuznávam hlav-
nú autoritu, Stvoriteľa, Spasiteľa a Posvätiteľa, ťažko získam rešpekt pred ľudskou 
autoritou. A navyše, tie ľudské autority sa vytrácajú alebo uchyľujú do pozadia.

Aj my kresťania sme ticho, radšej sa nevyjadrujeme a navyše aj mnohí nevnímame, 
aké prázdne životy žijeme, v akých hriechoch, smilstvách a ohavnostiach chodíme.
Ako dieťa som pozorovala správanie a konanie mnohých mojich príbuzných, 
ktorým po roku 1948 zobrali živnosť, majetky.

Zastavte zemeguľu
Prí(r)učka pre život
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Uväznili aj môjho strýka, študenta, ktorý bol odsúdený na 13,5 roka ako politický 
väzeň. Vrátil sa po 8,5 roku, urobil si vysokú školu, založil rodinu. Nijakého veľkého 
rebela som v príbuzenstve nepostrehla. Snažili sa žiť v porozumení, bez reptania.
Píšem to preto, lebo tieto skúsenosti (aj mnohé návštevy väznice na Mírove) 
ovplyvnili a usmerňovali môj pohľad na život. A ako dieťa veriace v Pána som vní-
mala svet sčasti aj očami viery. Preto sa mi zdalo, že svet bažiaci po radovánkach, 
život v hedonizme a materiálnych statkoch získaných nekalým spôsobom nespeje 
k dobrému. V Biblii sú mnohé udalosti, kedy Boh upozorňoval ľudí na nesprávne 
konanie, varoval pred nebezpečenstvom. 
Napr. mesto Ninive sa na Jonášovo slovo (teda Božie) obrátilo, konali pokánie a 
Hospodin ich omilostil. Naopak, Jeremiáša Izraelci nechceli počúvať a Božie výstra-
hy ignorovali, trest musel prísť. Verím Bohu a viem, že Jeho myšlienky a zámery s 
nami sú len dobré, ale musí byť aj spravodlivý, keď sú ľudia tvrdého srdca.

Takže akoby som ani nebola koronou zaskočená, skôr som žasla nad tým, že život 
na celej Zemi sa spomalil. Vnímam to ako čas na pokánie, zmenu zmýšľania a 
konania.

Mám rada ľudí, svoju rodinu, ďakujem aj za cirkevnú rodinu, s čím môžem, snažím 
sa pomáhať. Božou milosťou som schopná za všetko a všetkých ďakovať. Pre-
chádzky v prírode, stretnutia pri modlitbách, vyučovania Božieho slova nás mohli 
posilniť, aj keď sme sa ako sestry v Kristovi stretali v lesoparku. Obmedzenie v čase 
korony pre seba nevnímam negatívne, ale je mi ľúto mladých, ktorí sa dostali do 
finančných problémov, mnohí stratili svojich blízkych, či majú dlhodobé zdravotné 
problémy. Dôverujem Pánu Bohu, že spravodlivému sa všetko na dobré obráti, 
preto sa rada modlím za ľudí, aby pocítili Boží dotyk a napravili svoje životy podľa 
Ježiša. Aby kráčali úzkou cestou, aby sa čo najmenej ľudí vrhalo do zatratenia po 
širokých autostrádach.

Politiku, správy, tie veľmi obmedzujem, pretože sú plné poloprávd, lží a zloby, čo 
spôsobuje v mysli chaos a nepokoj. Radšej sa chcem riadiť veršami Pr 1, 7: „Bá-
zeň pred Hospodinom je počiatkom poznania, blázni pohŕdajú múdrosťou a 
kázňou.“ A Pr 3, 11-12: „Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti 
neprotiví Jeho trestanie, lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, 
ktorému chce dobre.“

Ludmila
Boldizsárová
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Príchodom druhej vlny pandémie sa mnohé zmenilo. Na dlhý čas sme boli odde-
lení od našich spolužiakov či kamarátov. Chýbala nám socializácia. Snažili sme sa 
vynahradiť si osobné stretnutia prostredníctvom videohovorov, no už sme boli 
unavení z toľkého času stráveného za počítačom. Boli to celé dni presedené za 
obrazovkami vyučovaním, telefonovaním, domácimi úlohami alebo mimoškolský-
mi aktivitami. 

Toto boli problémy, ktoré trápili aj 
mňa. Skúšal som rôzne veci ako sa 
odreagovať, chodieval som behať, 
počúval som hudbu, čítal som knihy, 
ale nič nepomáhalo.
Zo spoločenstva na škole, kde študu-
jem, ma pravidelne pozývali na online 
stretká, no veľmi sa mi tam chodiť 
nechcelo, povedal som si, že radšej by 
som sa mal ísť učiť. Jedného dňa som 
sa však rozhodol, že tam predsa len 
pôjdem. A odvtedy sa začalo všetko meniť. 

Začal som viac oddychovať a tráviť viac času s rodinou. Začal som každú nedeľu 
pozerať služby Božie a neskôr som začal čítať aj Bibliu. Na karanténu som sa začal 
pozerať inak. Snažil som sa užívať si dni v rámci možností viac ako dovtedy. A to mi 
veľmi pomohlo. Vytvorilo to vo mne nádej na lepšie časy. 

Teraz si užívam ten čas, na ktorý som sa toľko tešil, každé stretnutie, dovolenku či 
turistiku. Cením si viac dni strávené s ľuďmi. Dnes sa už ďalšej vlny tak nebojím, 
uvedomujem si, že to nebude ľahké, ale verím, že ak budeme tráviť čas s Pánom 
Bohom, tak túto skúšku životom zvládneme a bude pre nás veľkým prínosom.

Jakub 
Černiansky

Sonda do duše stredoškoláka
Prí(r)učka pre život



ZAujímalo nás
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Obmedzenia v čase korony priniesli nové skúsenosti zrejme každému z nás. Redak-
ciu ZAčítaj sa zaujímalo „Aký nový návyk som si počas korony vybudoval?“ 
S touto otázkou oslovila troch respondentov, ktorých odpovede nájdete 
v nasledujúcom texte.

Dlhodobo mám problém s telefonovaním, vždy som sa cítil pri volaní s druhý-
mi ľuďmi neisto. Počas korony som však túto fóbiu začal prekonávať. Pán Boh 
mi k tomu dával silu a používal si všetky „korona“ volania na svoje dielo.

Môj nový návyk - rozhovory s Bohom - vznikol popri mojich ranných stíšeniach 
a chválach, kedy som pocítila túžbu nasledovať Ježiša nielen vo veciach, ktoré 
mi vyhovujú, ale chcela som pred Ním odhaľovať i svoje bolesti, dôverovať 
Bohu a tešiť sa, že Mu môžem slúžiť. Základom je pre mňa úprimnosť, dôvera 
a láska, ktoré prinášajú radosť z viery.

Majo

Vierka

Obdobie korony bolo a je pre mňa zvláštnym časom výziev a poznávania Pána 
Boha. Neviem, či som si vybudoval nový návyk, skôr som zmenil svoje zaužívané 
návyky. Začal som sa modliť inak, nielen obsahovo (na základe knihy a študijného 
plánu „Nebezpečné modlitby“ v mobilnej aplikácii YouVersion Biblia), ale aj mies-
tom - napr. vonku, počas prechádzok (často okolo kostola). Vo všeobecnosti, čo sa 
týka mojich stíšení, uvedomil som si, že pri stíšeniach je dôležitejšie ísť do hĺbky, 
nie do dĺžky; stretnúť sa s Ním, nielen o Ňom čítať...

Martin



Milí priatelia, až potiaľto nám pomáhal Hospodin! Krásne vyjadrenie o pamätní-
ku na Božiu záchranu. „Eben – ezer“, v preklade „Kameň pomoci“, je momentom 
i mementom, ktorý má v nás vzbudiť ochotu spoliehať sa na Božiu pomoc, prijať 
ju a ďakovať za ňu. Božiu pomoc človek najviac ocení, keď ju najviac potrebuje. Sú 
situácie i obdobia v živote, ktoré človeka posunú k uvažovaniu nad sebou samým 
i nad svetom a v neposlednom rade nad Božím plánom s našimi životmi. A tak aj 
obdobie, ktoré práve prežívame.

Pán Boh má s nami dobré plány. Aj so mnou. Obdobie, ktoré som prežíval na fare v 
Súľove od marca minulého roku, bolo tiež súčasťou Božích plánov. Bol som izolo-
vaný, podobne ako mnohí ďalší, od osobných stretnutí s ľuďmi, aby som mal viac 
času na práve prebiehajúci pôst pred veľkonočnými sviatkami. Pôst, keď človek 
nerušene skúma svoje srdce. Otvorí sa Pánu Bohu a Pán Boh skúma, čo v srdci 
je. Skúmal aj moje. Videl, čo tam je. Pokoru i strach, dôveru i žiaľ, nádej i smútok, 
vieru i obavy z možného nepochopenia. A videl určite aj omnoho viac. Pomohol 
mi i povzbudil ma, že človek má veci dotiahnuť do (dobrého) konca. Možno to aj 
vy poznáte: UZNÁTE, že ste niečo neurobili dobre, dokonca to OĽUTUJETE, VERÍTE, 
že vám Pán Boh odpustil, a SĽUBUJETE, že sa s Božou pomocou polepšíte. Niekedy 
vás však Pán Boh pošle, aby ste sa uistili a aby vás On cez ľudí uistil, že vám odpus-
til On i oni. 

Marek HrivňákPozdrav

Do kalendára si píšeme dátumy stret-
nutí, plánované akcie, úlohy, ale pritom 
vieme a máme na pamäti, že všetko má 
svoj čas a každé počínanie pod nebom 
má svoju chvíľu, ako sa píše v Kazateľovi 
3,1. Pán Boh pozná dátumy svojich plá-
nov (Jer 29,11) a vie, kedy a čo sa udeje 
v správny čas. Nie je preto namieste 
strachovať sa ani pochybovať, či sa o 
nás postará. Pán Ježiš nám to ilustruje 
na slovách o nebeských vtákoch a poľ-
ných ľaliách (Mt 6,25-28).
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Až potiaľto nám 
pomáhal Hospodin a 

bude aj naďalej. 

„

„



Tak po niekoľkých hodinách pôstu mi pripomenul a povzbudil ma, že je so mnou a 
mám ísť alebo zavolať (cez telefón), keďže bol lockdown, a poprosiť o odpustenie. 
Prežíval som pri tom veľkú bázeň pred Pánom Bohom aj pred danými ľuďmi. Ich 
slová odpustenia, uistenia, že všetko je v poriadku boli pre mňa Božou uzdravujú-
cou vodou pre moje vyprahnuté srdce. 

Upokojenie v hĺbke srdca i radosť, ktorá za tým nasledovala, ma dodnes sprevádza-
jú. O niekoľko mesiacov začalo ďalšie krásne obdobie v mojom živote. Spoznal 
som mladú ženu, teraz už moju manželku. Obdobie určitých obmedzení rôznych 
aktivít v spoločnosti i v cirkevnom zbore bolo priestorom na telefonáty, rozhovory 
a budovanie vzťahu. Všetko malo a má svoj základ na modlitbách a spoločnom 
štúdiu Božieho slova. Tak sa snažíme spolu s mojou manželkou Maťou (Martinou) 
duchovne rásť. Tešíme sa z toho. Denne nás pritom sledujú aj Matej (11) a Laura 
(5), naše deti. Maťa už totiž bola pred tým raz vydatá.

Obdobia života sa menia, ale Pán Boh nám dáva silu ich prijímať a tešiť sa z nich. 
Až potiaľto nám pomáhal Hospodin a bude aj naďalej. Všetko sa deje dobre, keď 
poslúchneme Boží hlas. Mám nádej, že aj vám, milí priatelia, sa v obdobiach ľud-
ských obmedzení otvárajú ruky neobmedzeného Božieho požehnania. Prajem vám 
verné a úprimné rozvíjanie vzťahu s Pánom Bohom.

Na záver slová povzbudenia pre nás všetkých: Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám 
s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: 
dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa 
modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma bude-
te hľadať celým srdcom,  dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov - zmením 
váš údel. Jer 29,11-14a.

Po skončení štúdia na Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte Univerzity Komenského (alebo len skrat-
ka ak bude málo miesta: EBF UK) v roku 2012 
pôsobil rok ako seniorátny kaplán v Gemerskom 
senioráte. V Žiline pôsobil ako seniorátny kaplán 
Turčianskeho seniorátu v rokoch 2013 - 2016. V 
roku 2016  bol v CZ Súľov  zvolený za zborového 
farára, kde pôsobí dodnes. Je predsedom Vnútro-
misijného výboru TUS, seniorátnym presbyterom 
a aktívne sa zapája do života seniorátu.

Marek Hrivňák
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Prvé dva mesiace roku 2020 prebiehali detské 
besiedky v našom zbore zvyčajne ako inokedy. 
V marci však v našich životoch nastala veľká 
zmena s príchodom pandémie ochorenia 
covid-19. Všetci sme zostali doma. Prirodzene 
sme si aj my v besiedkovom tíme začali klásť otázku, čo ďalej. Spočiatku sa online 
detské besiedky nekonali. Namiesto nedeľných besiedok bolo pre deti každý týž-
deň pripravené slovo a krátky program na online službách Božích. Po opätovnom 
zavretí kostolov na jeseň sme sa rozhodli, že sa službu deťom pokúsime presunúť 
do online priestoru. Našou túžbou bolo, aby sa nám aj napriek vzdialenosti, ktorá 
nás delila, darilo neustále s deťmi udržiavať a rozvíjať vzťahy. Počas prvých online 
besiedok cez ZOOM sme sa potrebovali trochu zorientovať, zvyknúť si na nový 
spôsob, ale vďaka Bohu nám to netrvalo príliš dlho. Aj napriek obmedzeniam a 
online prostrediu sa nám podarilo vytvoriť príjemné prostredie pre deti, kde mohli 
spolu so svojimi kamarátmi každú nedeľu počúvať biblické príbehy, zabaviť sa, 
naučiť sa veršík z Biblie, zaspievať si, zažívať spoločenstvo a rásť vo svojom vzťahu s 
Pánom Ježišom. Napriek fyzickej vzdialenosti sa deti spoločne tešili z aktivít, ktoré 
sme si pre ne pripravili, a neraz po oficiálnom skončení video hovoru sa zopár 
našich najmenších zostalo na ZOOM-e spoločne rozprávať. Bolo pre nás radosťou 
sledovať na obrazovke usmiate a spokojné detské tváre. Neštandardná situácia, v 
ktorej sme sa ocitli, nás nútila hľadať a realizovať nové, inovatívne spôsoby služby 
deťom, za čo sme dnes veľmi vďační. Jedným z nich bola napr. realizácia Cesty 
veľkonočným príbehom, ktorá sa konala v Budatínskom parku a jeho okolí. Aj 
napriek tomu, že uplynulé mesiace priniesli mnohé výzvy, po celý ten čas sme mali 
možnosť zažívať, ako sa Pán Boh o nás stará, dáva nám múdrosť a požehnáva nás.
Prvý prázdninový týždeň sme pre deti pripravili denný tábor, ktorého témou bola 
voda, presnejšie „Výlety po stopách rybárov“. Na rybačke v Strážove sme hovorili o 
povolaní učeníkov, na splave Váhu na pltiach zasa 
o búrke na mori. Horúci letný týždeň sme prežili 
pri vode a zakončili sme ho pozvaním: „Ak niekto 
žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ Ján 7. 37

Tešíme sa na to, čo má Pán Boh pre nás 
pripravené v ďalšom období.
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Besiedky online
Čím žijeme v ECAVZA

Lydka Rajčanová
Barborka Gondžárová



Počas môjho životného kráčania s Bohom som spoznávala a stále spoznávam úžas-
ný Boží charakter. Boh je dobrý! Tento fakt nezmenila ani pandémia a jej negatívne 
vplyvy na spoločnosť či ľudské životy. Práve cez toto, pre mnohých ťažké obdobie, 
mohol Boh konať a ukazovať svoju dobrotu.
Jedným zo spôsobov Božieho konania boli aj zborové online modlitby. Kostoly sa 
zatvorili, život v zbore utíchol - aspoň sa tak zdalo. Boh ale nemá hranice, a tak 
sa aj zborové modlitebné spoločenstvo presunulo do online priestoru. V malých 
zoomových okienkach sa vytváralo vzácne spoločenstvo bratov a sestier, otvorené 
pre každého, kto sa chcel pridať.
Počas roka online stretnutí sme sa vzájomne vyučovali v Písme, povzbudzovali sa, 
modlili jeden za druhého. V malých skupinkách sme postupne zhadzovali svoje 
„masky”, otvárali sme si srdcia a zdieľali svoje trápenia, neistoty, zranenia. Vytvorili 
sme miesto dôvery a nádeje v ťažkom čase, kde sa mohol Boh dotýkať a prejavo-
vať svoju dobrotu.
Výzvou pre nás všetkých bola aj zoomová noc modlitieb. Našou túžbou bolo Boha 
chváliť, prísť do Jeho prítomnosti a byť len tak s Ním - lebo On je hodný našej 
chvály! Boh si pre tento vzácny čas použil niekoľko rodín z nášho spoločenstva, ale 
aj mimo neho, ktoré nám slúžili chválami a modlitbami - my všetci sme sa pridali 
a vytvorili jednotu spolu s naším nebeským Ockom. Zborové online modlitby boli 
pre mňa svedectvom, že aj v ťažkom čase pandémie Boh koná, že je dobrý!
On pozná naše srdce, vie, čo v ňom skrývame, pozná naše najtajnejšie miesta. 
Chce do nich vstúpiť a premieňať ich svojou láskou a dobrotou. Verím, že tam, kde 
Mu to dovolíme, zažijeme Jeho mocný dotyk uzdravenia. Našou túžbou je, aby 
toto spoločenstvo bolo aj naďalej miestom, kde budeme Boha uctievať v Duchu a 
v pravde, kde sa nebudeme báť odkryť svoje srdce a kde dovolíme Bohu, aby konal 
vo svojej moci.

Lebo ako Písmo hovorí: „Až doteraz pomáhal 
nám Hospodin...“ Či netúži pomáhať nám aj 
naďalej?! Veď nás predsa miluje - každého 
jedného, špeciálne a vzácne!
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Online modlitby

Lucka
Kozáková

Ak ti horí srdce pre modlitby a chcel by si sa k nám pridať, alebo s niečím 
bojuješ a túžiš, aby sme sa za teba modlili a žehnali ti, neváhaj a príď. 
Modlitebné stretnutia sa konajú každú stredu od 18:00 hod. - 1. a 3. stredu 
online cez ZOOM a 2. a 4. stredu prezenčne v zborovej sieni ECAVZA - 
v závislosti od pandemickej situácie.
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Vzdelávanie v rámci ECAV
Čím žijeme v ECAVZA

Online priestor ponúka viaceré výhody. Napríklad aj príležitosť urobiť online kurz.
Už dlhšie obdobie som pracoval z domu, najmä cez videohovory, v pozícii regio-
nálneho trénera (čo v podstate znamená, že sa okrem služby v miestnom, domá-
com zbore, venujem aj rozvoju mládežníckej práce v ďalších cirkevných zboroch 
v regióne a okolí). V rámci možností som v rámci možností diagnostikoval situáciu 
ECAV mládeží v okolí Žiliny. Plán osobnej návštevy zborov sa však komplikoval 
kvôli obmedzeniam spôsobenými koronavírusom. Ale ani silný lockdown nemusí 
zastaviť rozvoj práce s mládežou. Rozhodol som sa ponúknuť kurz na rozvoj práce s 
mládežou z domu.

Začalo to ponukou pre Turčiansky seniorát. Biskup východného dištriktu Peter Mi-
hoč ponuku posunul aj ďalej. Tak sa prihlásili ďalší a nakoniec sme mali ľudí až zo 
štyroch seniorátov: Turčianskeho, Liptovsko-oravského, Myjavského a Bratislavské-
ho. Spolu 28 služobníkov s túžbou urobiť niečo pre rozvoj práce s mládežou vo svo-
jom miestnom cirkevnom zbore. Zloženie účastníkov bolo pestré - od tínedžerov 
po štyridsiatnikov. Boli tam potencionálni mladí lídri, skúsenejší vedúci, kaplánka, 
farári aj dozorca CZ. Podarená partia. Každý sa pripájal z domu na spoločný video-
hovor. Bola to pre mňa radosť a česť viesť takýto kurz. A bavilo ma to.

Kurz prebiehal každý štvrtok od 19:00 do 20:30 hod. Po jeho skončení som vždy 
ponúkal dobrovoľný extra čas 30 minút na voľnú diskusiu, ktorý sa vždy využil. 
Viedol som teda také neformálne vzdelávanie a následne sme len tak rozprávali 
o tom, ako to v našich zboroch je a čo môžeme urobiť pre zlepšenie. Celé to bolo 
také hybridné prepojenie Tréningového centra Kompas, Spoločenstva evanjelickej 
mládeže a Turčianskeho seniorátu, ktoré som vnímal ako pracovno-dobrovoľné 
investovanie času a úsilia s túžbou pomôcť.

Najprv sme v období 11. 2. - 25. 3. preberali materiál s názvom „Základy služby“.
Mali sme 7 stretnutí, na ktorých sme študovali Ježišov život, Jeho prácu s ľuďmi, 
Jeho vyučovanie a spôsob, akým viedol ľudí. Následne sme prechádzali 6 priorít Je-
žišovej služby - modlitba, vzťahy, Božie Slovo, vízia, láska, správne poznanie osoby 
Ježiša Krista. Každý týždeň sme sa zamerali na jednu prioritu do hĺbky.
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V jeden štvrtok sme mali prestávku, bolo to práve obdobie Veľkej noci. Potom sme 
pokračovali nadstavbou. V nej sa dobrovoľne mohli rozhodnúť pokračovať všetci, 
čo prešli prvým kurzom. Pokračovať sa záväzne rozhodlo 20 ľudí. Bol som povzbu-
dený a zároveň to bola výzva pripraviť kvalitný obsah.

V nadstavbe sme sa s nadšením vzdelávali v období 8. 4. - 13. 5. Trénovali sme sa v 
oblastiach vystrojovania služobníkov a multiplikácie v službe, teda v tom ako môže 
naša služba rásť a zažívať rozmach v kvantite, ale aj v kvalite. Bolo to 6 krásnych 
stretnutí.

Vystrojovanie, osobná evanjelizácia, skupinová evanjelizácia, mentoring, multi-
plikácia, učeníctvo a skupinky boli témy v nadstavbe a je potrebné povedať, že aj 
potom si mnohí želali pokračovať v pravidelnom stretávaní a napomáhaní si pri 
rozvoji služby vo svojich zboroch.
Áno, mám to v pláne. V budúcom školskom roku by som rád, ale už offline, navští-
vil, zažil, pozoroval… a následne pomáhal, inšpiroval a trénoval.

Verím, že raz bude vnútorné vzdelávanie v evanjelickej cirkvi bežné, a to nielen pre 
mládež. Možno by sme aj my v ECAVZA mohli niečo také rozbehnúť, vystrojovať 
ďalších služobníkov v cirkvi a byť tak inšpiráciou aj iným. Rád budem toho súčas-
ťou.

Jany Šimočko

ZAčíname už 2. októbra! Viac informácií na www.ecavza.sk

Aby cirkev bola Cirkvou
A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase 

iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby 
pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo 

(Ef 4,11-12)

Akadémia
ECAVZA

Celoročný vzdelávací program na prípravu do služby
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Rozlúčka s riaditeľkou 
Evanjelickej materskej školy

Čím žijeme v ECAVZA

Evanjelická materská škola v Žiline (EMŠ) bola oficiálne zriadená 28. septembra 
2014. Mnohých možno prekvapí, že v našom cirkevnom zbore sa za škôlku modlilo, 
uvažovalo o jej zriadení a snívalo sa o jej podobe ešte oveľa skôr. Snahu o otvorenie 
cirkevnej materskej škôlky pripomína vtedajší br. farár Ondrej Peťkovský vo svojej 
kňazskej správe už v roku 2003. Tejto neľahkej úlohy sa ujal dlhoročný brat dozorca 
Janko Beňuch, ktorý vyvinul obrovské úsilie, aby predstaviteľov mesta presvedčil 
o dôležitosti zriadenia ďalšej materskej školy v našom meste. Bol to tiež Janko 
Beňuch, ktorý v tejto veci oslovoval mnohých darcov a získal tak potrebnú finančné 
prostriedky a podporu. S príchodom farárov manželov Kaňuchovcov škôlka začala 
naberať reálnejšie kontúry, pretože obaja boli tejto dlhoročnej vízii zboru naklonení 
a podporili ju. Slávnostné otvorenie EMŠ bolo 1. septembra 2015 a bol to deň  plný 
úprimnej radosti a vďačnosti zato, že kairos – špeciálny čas, kedy Pán koná v tom, 
čo mu je milé – sa ukazuje v prospech EMŠ.
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Zrod myšlienky o vlastnej škôlke, ktorá by patri-
la do nášho cirkevného zboru, podnietila veľká 
túžba osloviť a pozvať do života cirkevného zbo-
ru aj mladé rodiny. „Chceli sme pomôcť mestu 
a chceli sme pomáhať rodičom plniť krstný sľub, 
že svoje dieťa budú vychovávať v kresťanskej 
viere,“ spomína na vtedajšie motívy sestra 
farárka Olinka Kaňuchová. Pani učiteľka Majka 
Šefarová (rod. Vitkovská) dodáva ďalší podstat-
ný motív: „V danej situácii sme škôlku vnímali a 
dodnes ju vnímame ako dobrý misijný nástroj 
na vedenie detí k Pánu Bohu a výchovu budúcej 
generácie.“ Mnohí rodičia by dnes potvrdili, že z 
Božej milosti sa tieto ciele v mladých rodinách a 
životoch našich detí darí napĺňať.

Od svojho vzniku EMŠ vychádza z dvoch vzájomne prepojených programov vzdelá-
vania. Prvým je štátny vzdelávací program pre škôlky, ktorý vymedzuje obsah toho, 
čo sa s deťmi robí a čo majú pri výstupe zo škôlky zvládnuť. Tento štandard je „po-
vinná jazda“, ktorú musí splniť každá škôlka. EMŠ ho prepojila s kresťanskými hod-
notami. V praxi to vyzerá tak, že ak štátny vzdelávací program nariaďuje napríklad 
tému o utváraní správneho vzťahu človeka k prírode, v evanjelickej škôlke sa na ňu 
hľadí aj z pohľadu Božieho stvorenia a starostlivosti o svet. V oboch kontextoch je 
potom téma prítomná vo väčšine škôlkarských aktivít počas celého týždňa. Pre-
pojenie oboch štandardov ministerstvo školstva  ocenilo a učiteľky zaň pochválilo. 
Povedané Majkinými slovami: „Človek naozaj videl, že Pán otvára dvere. A čaká, 
kým dôjdeme k ďalšej bráne, aby aj tú otvoril.“

Keď bolo o „obsah“ postarané, nastal čas, aby sa cirkevný zbor modlil za človeka, 
ktorý by mal dary nielen v práci s deťmi, ale aj vo vedení pedagógov a riadení in-
štitúcie. Na mládež vtedy zavítala sympatická blondínka z Oravy, ktorá mala peda-
gogické vzdelanie, prax s deťmi, sen o tom, že raz bude učiť v kresťanskej škôlke aj 
túžbu pomôcť. „Naša Katka za nami prišla so slovami, že je ochotná nám pomôcť 
a my sme jej radi dali prvú, druhú aj tretiu úlohu, vidiac že je požehnaná, obdaro-
vaná, má zápal a veci robí dobre. Postupne sme videli, že Katka je ten človek, za 
ktorého sme sa v cirkevnom zbore modlili,“ spomína sestra farárka. Budúca pani 
riaditeľka EMŠ sa dala naplno do práce rok pred začiatkom chodu škôlky (r. 2014).
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Čím žijeme v ECAVZA

Po siedmich rokoch ochotnej, požehnanej a láskavej práce pani riaditeľka Katka 
Kutlíková z našej škôlky odchádza. Neodchádza však iba riaditeľka, ale aj milovaná 
pani učiteľka našich najmenších. Škôlkari ju vyobjímali a rozlúčili sa s ňou v nedeľu 
27. júna v rámci služieb Božích, ktorých súčasťou bolo aj požehnanie predškolákov. 
Pani riaditeľka sa zdôverila, že odchádza „bližšie k svojej rodine a domovu“, kde 
bude od nového školského roku pôsobiť ako učiteľka na základnej škole. Poďakova-
la sa vedeniu cirkevného zboru, kolegyniam a žmurkajúc na deti, ktoré stáli po jej 
boku, vyzdvihla ich dary a talenty. V závere svojho príhovoru pripomenula biblické 
slová, ktoré vnímala počas svojej doterajšej práce: „Hospodin nám vždy pomáhal a 
pomáhal nám až potiaľto“ (1. Sam 7,12). 

PaedDr. Bc. Katke Kutlíkovej, prvej riaditeľke našej škôlky, ďakujeme za dobre vyko-
nanú prácu a ochotnú službu. Veď tak, ako vzdelávacie štandardy EMŠ pozostávajú 
z povinnej štátnej časti a z implementácie kresťanských právd do vzdelávania a 
škôlkarských aktivít, bol aj Katkin vklad nielen v každodennej práci, ale aj v práci 
naviac – v službe. Hľadiac na najlepší „barometer“, ktorý spoľahlivo ohodnotí dob-
rú škôlku – deti – môžeme dennodenne spoľahlivo vidieť, že mravčeky aj rybičky, 
menší aj väčší drobci, zažívajú niečo výnimočné! Pani riaditeľke a celému tímu 
EMŠ v Žiline ďakujeme za to, že sa naši najmenší do svojej škôlky tešia!

Hedwi Tkáčová <>< 

KAŽDÚ NEDEĽU POČAS SLUŽ I EB  BOŽ ÍCH

(OKREM SV IATKOV A  PRÁZDNIN )

DETSKÉ BESIEDKY 

PRÍĎ  MEDZI NÁS!

PO POŽEHNANÍ  ( PO 2 .  P I ESNI )  SÚ  DET I

ROZDELENÉ  DO SKUPÍ N  PODĽA VEKU:

MLADŠ I E  DET I :  3 -6  ROKOV

STARŠ I E  DET I :  7 - 1 1  ROKOV



Knižný tip
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Odkedy som uverila, tak ma voda vždy fasci-
novala. Vo vode vidím Boha, a to nielen Jeho 
trojjedinosť dokonale pripodobniteľnú skupen-
stvám, ale aj ohromnú silu, ktorú voda má, a zá-
roveň život, ktorý v sebe ukrýva a dáva. Morské 
vlny dokážu potopiť nepotopiteľné lode, prívaly 
dažďa ničiť domy aj dávať život rastlinám a úro-
du ľuďom. Jedna kvapka vie byť na dne Mari-
ánskej priekopy a potom ako snehová vločka na 
Mount Evereste. Je všade. Bez hraníc. Jej hlbiny 
človek do dnešného dňa nedokázal preskúmať. 
Taká bežná a pritom neopísateľná a ľudským 
umom neuchopiteľná. Tak veľmi potrebná, 
dávajúca život, no často na ňu zabúdame a 
berieme ju ako samozrejmosť, pritom bez nej 
nemôžeme žiť. Pre mňa dokonalý obraz Boha.

Rada by som vám priniesla jeden knižný tip, ktorý aj vašu pozornosť upriami na 
vodu. Kniha Cez vodu, s podtitulom Búrky, ryby, moria a roztrhané siete – za 
Ježišom, od autorky Leslie Leyland Fieldsovej hovorí o tom, ako je celá Biblia 
presiaknutá vodou – od Ducha, ktorý sa vznáša nad vodami v Genezis, až po rieku 
pretekajúcu ulicami svätého mesta v Zjavení. A mnoho vody medzi tým – prame-
ne vody na púšti, voda striekajúca zo skaly, studne živej vody, zhromaždenie vôd, 
povolanie učeníkov, búrka na mori... Autorka v knihe pútavým spôsobom rozoberá 
12 príbehov z Biblie, ktoré sú úzko späté s vodou, a dopĺňa ich príbehmi zo svojho 
života na ostrove Kodiak na Aljaške, kde pracuje ako rybárka. Ako sama píše – kde 
je voda, tam sú smädní a špinaví. Keď sa raz ponoríte, už nikdy nebudete rovnakí. 
A presne o tom je celé evanjelium.

Požehnané chvíle pri čítaní praje Barborka
Gondžárová

„Cez vodu“ (Leslie Leyland Fieldsová)



Dorastovo-
-mládežnícky 

tábor 
Veľký Slavkov

Mladí vo veku od 12 rokov do ukončenia základnej školy a konfirmandi sa 
stretávajú na doraste každý piatok od 15:30 hod. v zborovej sieni ECAVZA

Denný 
detský tábor 

Žilina



KECY camp
Medzilaborce

Stredoškoláci a vysokoškoláci sa stretávajú na mládeži každý piatok od
18:00 hod. v zborovej sieni ECAVZA.

Krátky Ro-
dinný Tábor 
Malenovice ČR
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