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Vždy keď tvoríme nové číslo nášho zborového časopisu, stojíme pred nie práve 
jednoduchou úlohou. Musíme sa pozrieť tak trochu do budúcna... Zamýšľame 
sa nad tým, čím bude žiť náš cirkevný zbor nasledujúce mesiace a uvažujeme o 
čase, keď sa do vašich rúk bude doručovať ďalšie číslo nášho zborového časopisu. 
V praxi to vyzerá tak, že krátko po Vianociach už premýšľame o obsahu časopisu, 
ktorý dostanete na Veľkú Noc a po Veľkej noci zase uvažujeme o tom, čo bude 
tvoriť naše dni po lete. Sme vďační, že v tíme máme Najvyššieho radcu, ktorý nás 
– redakčnú radu – prostredníctvom modlitby vedie k jednote a dáva nám jasne 
poznať, ktorým smerom sa máme uberať.

Septembrové číslo ZAčítaj sa, ktoré práve držíte vo svojich rukách, je, s Božou 
pomocou, pokračovaním odkazu o tom, že „Hospodin nám pomáha vo všetkých 
našich ťažkostiach“ (minuloročné jesenné číslo), nezabúda na nás, utešuje nás 
skrze svoje Slovo a „tvorí nové veci, ktoré nám budú k úžitku“ (minuloročné 
vianočné číslo) a o tom, aká je „Božia dobrota a láska dokonalá“ (tohtoročné 
veľkonočné číslo). Na tieto dôrazy nadväzujeme a v nasledujúcich riadkoch sa 
pýtame, ako a akými spôsobmi má byť Ježišovo dokonale dokonané dielo v nás 
viditeľné?

Pozývame vás prijať výzvy a prežiť svedectvá o tom, ako žiť s Kristom každý deň, 
ako Ho volať do všetkých životných okolností, ako byť vo všetkom zakorenený a 
upevnený v Jeho láske, ako na Neho s túžbou očakávať! A ako z vďaky a lásky k 
Nemu prakticky slúžiť iným... ako byť „činiteľmi slova, a nie len poslucháčmi...“ 
(Jak. 1:22).

Editorial

v mene redakčného tímu, s láskou

Hedwi Tkáčová <><

https://www.ecavza.sk/2021/09/26/zacitaj-sa-september-2021/
https://www.ecavza.sk/2021/12/24/zacitaj-sa-december-2021/
https://www.ecavza.sk/2021/12/24/zacitaj-sa-december-2021/
https://www.ecavza.sk/2022/04/14/zacitaj-sa-april-2022/
https://www.ecavza.sk/2022/04/14/zacitaj-sa-april-2022/
https://biblia.sk/citanie/sep/jk/1


Pred rokom som s bázňou prijala výzvu 
byť poverenou riaditeľkou našej EMŠ. 
Vedela som, že budem neustále závislá 
od Božej pomoci, ale aj od podpory 
mnohých ľudí. Vnímala som to, ako som 
o tom aj vydala svedectvo, že sa musím 
a chcem, obrazne povedané, s dôverou 
podpísať na prázdny papier. Nebol to 
ľahký rok, a predsa som intenzívne 
prežívala Ježišove slová: „Ajhľa, ja som 
s vami po všetky dni až do konca sveta.“ 
(Mt 28,20) Vďaka Pánu Bohu môžem 
povedať, že platí výrok, ktorý som kedy-
si počula: Čo si Pán Boh objedná, to si aj 
zaplatí. Koncom januára sa nám nahlási-
la štátna školská inšpekcia, 

Žiť každý deň svoju vieru, alebo každý deň žiť z viery, je výzva. 
Byť kresťanom, Božím dieťaťom totiž nie je teória, ale prax. 

Začína novým ránom a nikdy nekončí. 

ktorá prebiehala aj počas februára. 
Zvládli sme ju, a keď sa na to s odstu-
pom pozerám, tak sa napĺňali slová 
„Hospodin bude bojovať za vás, vy 
buďte len ticho (vy sa budete len diviť).“ 
(2M 14,14) 
Svedectiev o Božej prítomnosti, po-
moci a vedení Jeho Svätým Duchom je 
nespočet. Zvládli sme aj zápis na nový 
školský rok. Boh skladal svoju skladačku 
a písal na „prázdny odovzdaný papier“. 
Používal mnohých ľudí, na ktorých som 
sa s dôverou obracala o pomoc, a tiež 
takých, ktorí ani netušili, že sú Jeho 
nástrojom, keď ma inšpirovali a usmer-
ňovali pri bežných priateľských rozho-
voroch. 
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Úvodník

http://www.emszilina.sk/


Súčasťou praktickej viery je tiež odo-
vzdávať to, čo sme prijali. Nechať sa 
viesť Duchom Svätým a On bude ako 
vietor, ktorý síce nevidíme, ale cítime. 
„Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, 
ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: 
tak je s každým, kto sa narodil z Du-
cha.“ (J 3,8) Tiež som sa takto nedávno 
nechala viesť. Bolo to v zaujímavej 
situácii. Boli sme s manželom na ceste 
domov a zastavili nás policajti. Keď 
nás už policajt „prepúšťal“, tak som sa 
rozhodla prihovoriť sa mu. Všimla som 
si totiž jeho meno. Volal sa Bartolomej. 
Je to biblické meno, volal sa tak učeník 
Pána Ježiša a okrem tohto policajta aj 
môj pradedko. Tak som sa rozhodla, že 
mu to poviem. Keď som začala rozho-
vor, tak manžel pozrel na mňa a nazna-
čoval mi: ,Čo to robíš?‘ Napriek tomu, 
že sama som nevedela, čo to robím, 
vedela som, že sa mu mám prihovoriť, 
nechala som sa viesť Duchom Svätým v 
tomto rozhovore. Na konci mi policajt 
povedal, že má náročný týždeň a že ani 
neviem, ako veľmi som mu pomohla. 
Dokonca mi, cez manžela, ktorý sedel 
na sedadle šoféra, podal ruku. 

Nechať sa v dôvere viesť Duchom Svä-
tým je nevyhnutná súčasť kresťanského 
života. Nesmie to však ostať len pri tom. 
To, čo zažívame s Pánom Bohom, potre-
bujeme odovzdávať. 

Jedným zo spôsobov je vydávať svedec-
tvo o Pánovi Ježišovi Kristovi slovom, 
lebo viera je z počutia. Len slová však 
nestačia. Od slov je potrebné prejsť k 
činom. „Tak aj viera, ak nemá skutky, je 
sama osebe mŕtva. Ale povie niekto: 
Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi 
svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich 
skutkov ukážem vieru.“ (Jk 2,17-18) 
Tak sme to mnohí aj robili v posledných 
mesiacoch. Lásku k Pánu Bohu sme 
pretavovali do skutkov, okrem iného aj 
cez pomoc Ukrajincom. Mnohí otvorili 
svoje srdcia, domy, peňaženky. Na našej 
fare našla dočasný domov Oľa, mama s 
dvomi dcérami a bratom. Mohli sme im 
ukázať lásku a prijatie. Veď všetci sme 
telo Kristovo, a ak trpí jedna jeho časť, 
tak tým zároveň trpí celé telo. 
Možností, ako byť aktívny v každoden-
nom živote a pomáhať druhým skutka-
mi viery, je mnoho, stačí sa len nechať 
viesť Duchom Svätým a žiť autenticky 
svoj vzťah s Pánom Bohom. 
Prajem nám všetkým, aby sme v prvom 
rade sami čerpali z nekonečného zdroja 
Božej milosti a lásky a potom 
každodenne o Ňom svedčili slovom aj 
skutkom. Nech nás Pán žehná.
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zborová farárka
Olinka Kaňuchová
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Stano Gurka je evanjelický farár, ktorý prišiel spolu s manželkou do Veľkého 
Slavkova, aby zakrátko zistili, že v dedine pod Tatrami (okres Poprad) má mno-
ho mladých ľudí vážne sociálne problémy. Voči tejto potrebe neostali chladní 
a zakrátko sa podieľali na vzniku komunity ľudí bez domova, ktorá bola do 
roku 2004 podporovaná len milodarmi. V decembri 2004 sa zariadenie stalo 
jedným zo stredísk evanjelickej diakonie. V rokoch 2010 - 2012 si prenajalo a 
s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja zrekonštruovalo budovu 
starej evanjelickej školy, kde do dnešného dňa otvorilo dvere už viac ako 460 
núdznym. 
Rozprávame sa o preberaní zodpovednosti za svoj život, o druhej šanci na sluš-
nú poctivú prácu, o Božej ochrane a starostlivosti aj o tom, ako možno ostať 
úprimní sami k sebe a naďalej autentickí v službe Bohu aj ľuďom.    
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...a odvtedy sme už slúžili rôznym núdznym ľuďom

Stano Gurka
Rozhovor

https://www.diakonia.sk/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/95/europsky-fond-regionalneho-rozvoja-efrr-


V Dome na polceste poskytujeme 
dočasný domov – domov v pravom 
slova zmysle –  predovšetkým mladým 
mužom do 30 roku života. Sú to muži 
bez domova, veľmi často po odchode z 
detského domova, ale aj z ulice, mladí 
muži s rôznymi závislosťami (takmer 
všetkými, aké existujú), muži po pre-
pustení z väzenia a tiež psychicky chorí, 
ktorí nepatria nikam... Hoci je Dom na 
polceste len organizácia, vďaka Božej 
milosti tvoria 75% pracovného tímu 
živí, praktizujúci kresťania, s pomocou 
ktorých sa darí vytvárať silnú atmosféru 
lásky a prijatia bez podmienok. Záro-
veň ale v zariadení vládne i poriadok, 
základné pravidlá slušného spoluna-
žívania a nulová tolerancia k závislos-
tiam, ktoré človeku ničia život. Takto sa 
tu chlapi a chlapci cítia skutočne ako 
doma. 

Naši klienti vedia, že ak sme na nich 
prísni a očakávame dozrievanie v zod-
povednosti za ich vlastný život, robíme 
to pre ich prospech. Dokonca aj pri po-
rušení pravidiel im prejavujeme obrov-
skú dávku milosti a trpezlivosti, čo im 
často dodáva odvahu bojovať, až kým 
nevíťazia nad ich rôznymi obmedzenia-
mi. Vytvorenie atmosféry domova je 
tým základom, na ktorom môžu stavať 
stavbu vlastného života ďalej.
Prebrať zodpovednosť za svoj život 
ďalej znamená učenie sa pracovitosti a 
pochopenie myšlienky, že z práce svo-
jich rúk bude človek žiť. Chceme, aby 
pochopili, že krádeže, predaj drog a iný 
nečestný spôsob prežitia nie sú správne 
pre život človeka. Hodnotu má slušná 
poctivá práca, ktorá je poctivo odmene-
ná. Po dvoch rokoch života v Dome na 
polceste to chápu takmer všetci. 
Tretia oblasť, v ktorej sa naši klienti učia 
preberať zodpovednosť za svoj život 
je oblasť finančnej gramotnosti. Je to 
ťažká fáza formovania našich klientov. 
Musíme ich to ale naučiť, ináč v živote 
sami neprežijú. 

V stredisku Evanjelickej Diakonie 
„Dom na polceste“ vo Veľkom Slavko-
ve (okres Poprad) pomáhate mladým 
ľuďom bez domova. Sociálne zázemie 
(ubytovanie, stravu a prácu), pomoc a 
kresťanskú komunitu poskytujete na 
obdobie od jedného do štyroch rokov 
mladým dospelým mužom, najčastej-
šie odchovancom detských domovov. 
Kto tvorí a kto je „doma“ v Dome na 
polceste?

V jednom rozhovore ste uvideli, že 
svojich zverencov učíte „prebrať 
zodpovednosť za svoj život“. Čo to 
vlastne znamená v praxi?
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Na začiatok ich „pracovnej kariéry“ 
máme pre nich pripravené naše vlastné 
pracovné prevádzky. Už pätnásť rokov 
máme malú stavebnú firmu, kde pod 
vedením normálnych stavebných maj-
strov každý deň pracujú priemerne piati 
chalani. Asi tri roky máme elektro-mon-
tážnu dielňu s jednoduchou montážou 
nabíjacích staníc pre elektromobily, 
kde denne pracuje asi osem chalanov a 
poctivú prácu klienti zakúšajú aj v jed-
noduchej stolárskej dielni, kde denne 
pracujú jeden až dvaja. Asi štyria klienti 
sú od jari do jesene zapojení do rôznych 
sezónnych prác v regióne Poprad-Tatry. 

Za posledných desať rokoch máme 
medzi klientmi Domu na polceste asi 
40% ľudí, ktorí sú závislí na ľahkých aj 
ťažkých drogách, na alkohole, všet-
kých možných látkových a nelátkových 
závislostiach a gamblerstve (závislosť od 
hrania, pozn.). Asi 20% našich klientov 
sú zase psychicky chorí ľudia, ktorí 
sú ťažko umiestniteľní v iných zaria-
deniach. Sú mladí, nemajú vybavené 
invalidné dôchodky, majú schizofrénie 
rôznych typov a podtypov, úzkostné 
stavy, depresie, kvôli ktorým nemajú 
šancu žiť. Tieto príbehy samozrejme 
riešime veľmi komplexne a sú do nich 
zapojení externí psychológovia, psychi-
atrička, o. z. Život bez závislosti (všetky 
so sídlom v Poprade), spolupracujeme 
s OLUP Predná hora a s kresťanskými 
psychoterapeutmi. Veľmi dobrú spolu-
prácu máme i s lokálnymi úradmi práce 
v Poprade a Kežmarku a iné. Zažili sme 
a zažívame mnoho úspešných vyliečení 
zo závislosti našich klientov.

Oslovila ma túžba naučiť Vašich zve-
rencov „slušnej poctivej práci, ktorá 
je poctivo odmenená“. Pripadá mi to 
ako druhá šanca niečo sa naučiť, byť 
v niečom dobrý a byť zároveň hodnot-
ný aj pre ostatných. Kde sa Vaši mladí 
klienti učia pracovať?  

V stredisku sa venujete predovšetkým 
mladým ľuďom, ktorí sa z rôznych 
dôvodov dostali do krízovej životnej 
situácie, v dôsledku ktorej sa ocitli 
na ulici ako bezdomovci alebo nar-
komani. Tu sa už ale nároky pomoci 
zvyšujú a službu núdznym musí asi 
sprevádzať aj cielená a odborná po-
moc. S kým spolupracujete a kto Vám 
pomáha? 

Rozhovor
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Z môjho pohľadu je asi najdôležitejšou 
službou pre našich klientov to, aby 
sme ich priviedli k Pánovi Ježišovi, teda 
k živej viere v Neho. Venujeme sa im 
v tomto v osobných rozhovoroch, na 
skupinkách, v spoločenstve špeciálne 
pre nich a zúčastňujú sa i bohoslužieb. 
Všetky možnosti duchovného rastu sú 
pre nich k dispozícii a sú dobrovoľné.

https://olup-prednahora.sk/


Od začiatku je v tejto službe i manželka 
Evička. Asi 9 rokov pôsobila ako dob-
rovoľníčka, ostatné roky ako náhrad-
ná mama a sociálna pracovníčka pre 
klientov. Naši dvaja synovia pomáhali 
spočiatku ako dobrovoľníci. Dnes sa na 
živote Domu na polceste zúčastňujú na 
plný úväzok. Naše dve dcéry pomáhajú 
veľmi často ako dobrovoľníčky. 

V roku 1998 som pracoval ako misijný 
pracovník s mládežou v dedine Veľký 
Slavkov. Vtedy v dedine, ktorá dovtedy 
takmer nepočula pravé evanjelium, 
uverilo počas zimy 1999/2000 cez 30 
mladučkých tínedžerov. Náš starý slu-
žobný dom sme im úplne otvorili, hoci 
sme my sami mali už tri deti vo veku 7, 
5 a 1 rok. 

Vašu službu sprevádza aj Vaša man-
želka a štyri detí. Ako sa Vaša rodina 
zapojila a zapája do každodenného 
príbehu Domu na polceste?

Ako na počiatku vyzeral proces roz-
hodovania sa pre túto službu? Čo ste 
vtedy zvažovali? 
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Z nášho služobného domu sa stalo 
„centrum voľného času“ a bolo to 
super. V dedine bolo veľa alkoholizmu 
a v tú zimu boli rodičmi - závislými od 
alkoholu - vyhodení piati mladí ľudia 
z nášho spoločenstva. Boli to štyri 
dievčatá a jeden chlapec, ktorých sme 
vtedy natrvalo prijali do nášho staré-
ho, ale veľkého domu. Potom, keď sa 
bezdomovci v okolí Popradu dozvedeli, 
že pomáhame núdznym, zrazu sme 
mali u nás doma asi dvanásť rôznych 
bezdomovcov. Mužov, ženu so 4 deťmi, 
starých, mladých... Modlili sme sa, čo 
to má znamenať a čo to má znamenať 
pre nás – či nemáme našu, dovtedy 
misijnú činnosť s mladými, zameniť za 
diakonickú službu. A tak sme prijali na 
modlitbách, ale aj z toho, čo sa dialo 
okolo nás, že áno... a odvtedy sme už 
slúžili rôznym núdznym ľuďom. 

Najbližšie štyri roky (2000 - 2004) sme sa 
ja (s platom 180 eur) a moja manželka 
na materskej starali s láskou Pána Ježiša 
vždy o asi dvanásť ľudí bez domova. 
V tom období bolo u nás spolu asi 56 
ľudí bez domova. Zažívali sme zázraky 
ako z Biblie. Pán Boh sa o nás zázrač-
ne staral cez ľudí zo SEM-u (Združenie 
evanjelickej mládeže, pozn.). 

Čo sa dialo potom? 

Zažívali sme zázraky ako z Biblie. 

„
„
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Vždy sme mali toľko milodarov, že sme 
skromne prežili. Niekedy večer sme boli 
na nule a nevedeli sme, za čo uvaríme 
budúci deň obed. Modlili sme sa večer 
a Pán Boh mi povedal, že zajtra budeme 
mať peniaze. Nasledujúce ráno nám 
brat v Kristovi z Beniakoviec doniesol 
desiatky z ich rodinného spoločenstva 
(vtedy to bolo päťtisíc korún). Takto 
sme žili a aj doteraz žijeme. Vďaka 
Bohu.

Dvanásť rokov, počas ktorých sme s 
našou rodinou (od r. 2002 so štyrmi 
vlastnými deťmi) žili priamo v Dome na 
polceste, boli pre nás aj pre naše deti 
nádherné. A verím, že boli i veľmi silné 
pre našu komunitu ľudí bez domova, 
lebo sa cítili ako súčasť našej rodiny. 
Sociálne dozrievanie našich klientov 
bolo vtedy veľmi rýchle, lebo fakt 
videli obraz fungujúcej Božej rodiny. 
Samozrejme, nebolo to ľahké... Mali 
sme minimum súkromia a takýto spô-
sob života by som isto nediktoval ako 
pravidlo pre všetkých sociálnych alebo 
diakonických pracovníkov. Ale pre nás 
to bola iste Božia vôľa. Tak to hodnotím 
i s odstupom času.

Pán Boh nadprirodzene ochránil naše 
deti od úplne všetkých zlých vplyvov a 
návykov, ktoré majú ľudia bez domova. 
Napríklad keď mal náš najstarší syn dva-
násť rokov, začal ho sexuálne obťažovať 
jeden vtedy 22-ročný chalan, ktorý bol 
homosexuálne orientovaný. Cítil som 
to v srdci, že to tak bude a vopred som 
na to pripravil nášho syna. „Náhodou“ 
som vtedy prišiel k nim práve počas ich 
diskusie o tom a mohol som dať veci 
na pravú mieru (všetci klienti mali voči 
mne vždy rešpekt, lebo som bol fyzicky 
veľmi zdatný – v mladosti, ešte pred 
obrátením, som robil vyhadzovača v 
nočnom bare). 
V našej rodine mál Pán Boh všetko pod 
kontrolou a nám dával všetku potrebnú 
múdrosť... 

Do akej miery zasahovala Vaša služba 
v Dome na polceste do Vášho súkrom-
ného života a života Vašej rodiny? 
Predpokladám, že to nemuselo byť 
vždy vhodné alebo „príjemné“... 
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Rozhovor



Dostal som len uistenie, že v to, čo 
verím a chápem, verím a chápem s 
dostatočnou hĺbkou, ostatné pochopím 
v pravý čas... Krízu poslania sme nejako 
neprežili nikdy... tak milujeme našu prá-
cu i našich klientov, že to nejde spojiť s 
krízou poslania. 
Ostať úprimní sami k sebe, v službe 
Bohu a ľuďom podľa mňa nie je v 
našich silách... V tejto úprimnosti nás 
dokáže udržať len každodenný pokorný 
a čistý vzťah s Bohom. Len On nám dá 
vždy to správne poznanie o stave nášho 
srdca a v prípade akejkoľvek nečistoty i 
správny čistiaci prostriedok na odstrá-
nenie nečistôt rôzneho druhu. 

Z môjho pozorovania cirkvi Pána Ježiša 
(nielen evanjelickej) najčastejšie robíme 
chybu v službe pre Hospodina v tom, 
že si sami povymýšľame aktivity, ktoré 
ani Pán Boh nechce, aby sme robili. 
Preto vnímam ako veľmi, veľmi, veľmi 
dôležité, aby sme sa často pýtali Pána, 
či aj On chce, aby sme slúžili tak, ako 
slúžime... 

Asi najväčší protiklad, ktorý už dlhodo-
bo vnímam na sebe, je, že som veľmi 
láskavý človek ku slabým, ale viem byť 
veľmi nahnevaný voči nejakej neprá-
vosti. A po veľkom hneve na neprávosť 
(ale fakt veľkom hneve) sa o 5 minút 
viem s láskou porozprávať s človekom, 
na ktorého som sa nahneval a aj reálne 
cítim skutočnú lásku voči nemu. 

V mojom osobnom živote som zažil 
krízu viery asi pred 10 rokmi (kresťan 
som 30 rokov). Moja kríza viery ale 
nemala pôvod v náročnosti našej služby 
v Dome na polceste. Koreňom tejto 
krízy bola skôr rozmanitosť teologických 
smerov, rozmanitosť denominácií a ne-
jednota medzi všetkými kresťanmi... Ale 
prešiel som tým, vďaka Bohu - a moja 
viera je dnes pevná; napriek tomu, že 
som od Pána Boha nedostal odpovede 
na mnohé moje otázky. 

Vytrvať v službe každý deň, v čase 
radosti aj starostí, je vždy obrovská 
výzva. Zápasili ste niekedy aj s krízou 
viery? Zápasili ste niekedy s krízou 
poslania (som na správnom mies-
te?). Ako sa to podľa Vášho názoru 
dá zvládnuť, aby sme ostali úprimní 
sami k sebe a naďalej autentickí v 
službe Bohu aj ľuďom?  

Je to silné svedectvo. Ďakujeme! 
Nemôžem sa nato neopýtať – neh-
nevali ste sa...? Nemali ste chuť byť 
opäť na moment „vyhadzovačom“? 

Septembrové číslo nášho zborové-
ho časopisu sa zamýšľa nad témou 
„praktická duchovnosť“. Pýtame sa 
na to, ako premeniť slová na skutky, 
ako má vyzerať naša viera v praxi, 
ako pomáhať do hĺbky... Do akých ri-
zík v praktickej službe Bohu a blížnym 
dnes podľa Vás najčastejšie upadá-
me? Čo odporúčate robiť inak?
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Niektorí možno slúžime viac, ako chce 
Pán. Potom sme z toho unavení, lebo 
slúžime bez moci od Ducha Svätého. 
Iní zase kvôli získaniu ľudí zo sveta pre 
Pána prijímame ich spôsob života až 
tak, že žijeme v hriechu, čo vnímam ako 
veľké nebezpečenstvo. Boží človek musí 
veľmi rozsudzovať a nechať rozhodovať 
Ducha Božieho v nás o tom, kde, kedy a 
ako máme slúžiť.

Práve text z Izaiáša nám hovorí, že aj v 
dlhotrvajúcej službe sa dá zostať svieži, 
stály a mocný. A kto ostane takýto? Ten, 
čo očakáva na Hospodina. Tak sa začína 
ten text. To je ten, ktorý hľadá spolo-
čenstvo s Ním.  

Pán Ježiš bol duchovný „superman“. 
Jeho služba bola absolútne dokonalá. V 
písme však vidíme, že tento duchovný 
superman po takmer všetkých aktív-
nych chvíľach (keď kázal, keď rozmno-
žoval jedlo, keď učil zástupy, vyháňal 
démonov, liečil chorých a pod.) odišiel 
do samoty a tam, v spoločenstve so 
svojím Otcom, bral ďalšiu navigáciu, 
naberal duchovnú silu a hlavne, tešil sa 
z prítomnosti Otca.
Určite teda, čo odporúčam denno-
-denne, je, aby sme si za vyvrcholenie 
konkrétneho dňa stanovili čas, kedy 
budeme nerušene s Bohom, našim 
nebeským Otcom v mene Pána Ježiša 
Krista. On je dokonca v nás, sme Jeho 
chrámom, len nemáme čas ho načúvať, 
nechať sa viesť jeho múdrosťou a 
mocou. Keď toto dokážeme urobiť, 
budeme isto plní Ducha Svätého, Jeho 
múdrosti a Jeho moci.
Odporúčam, aby sme slúžili toľko, koľko 
zvládne naša telesná schránka. Kaž-
dý sme iný a každý z nás zvládne iné. 
Potrebujeme jesť, spať, mať relax či po-
hyb... aj to Vám však ukáže Duch Svätý, 
keď budete očakávať na Hospodina.

Čo nám v praktickej kresťanskej 
službe odporúčate robiť každodenne? 
Ako slúžiť s radosťou, neupadnúť do 
stereotypu a nevyhorieť, ale práve 
naopak, získavať „novú silu, vznášať 
sa na krídlach ako orly, bežať, a 
neslabnúť, chodiť, a neustávať“ (Iz 
40,31)?

za rozhovor ďakuje
Hedwi Tkáčová <><
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Vyučovanie

Ľudský Ježiš
Začiatok Ježišovej služby je celkom 
dramatický. Ján pripravil Ježišovi 
cestu kázaním vzrušujúcej správy: 
„Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ 
Mnohí sa zhromaždili okolo Jána 
pri Jordáne, aby sa dali pokrstiť. 
Sám Ježiš prišiel z Galiley, aby sa dal 
pokrstiť, a keď vyšiel z vody, otvorilo 
sa nebo a všetci počuli Otcov hlas: 
„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom 
sa mi zaľúbilo.“  Duch Svätý zostúpil v 
podobe holubice a zostal na Ňom. To 
bolo zázračné a úžasné!
Čo sa bude diať ďalej? Očakával by 
som niekoľko mocných zázrakov či 
kázeň plnú veľkých výziev, alebo 
možno odvážnu konfrontáciu s jeho 
protivníkmi. Iste, ak sa Ježiš chystá 
priniesť Kráľovstvo Božie, Jeho ďalšie 
činy by mali byť niečím nezvyčajným 
a dramatickým!
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To, čo nasleduje, je však tak trochu prekvapením. Prvá kapitola Jánovho evanjelia 
zaznamenáva veľmi bežné činnosti, ktoré však majú mimoriadny vplyv na ľudí. 
Cieľom Krista ako Mesiáša bolo priblížiť Boha k človeku a človeka priblížiť k Bohu. 
Toto bol účel Božieho kráľovstva, ktorý Ježiš napĺňal vo všetkom, čo robil. Jeho sa-
motné činy boli často také obyčajné, také 
ľudské a prirodzené, že naozaj môžeme 
byť prekvapení, aký mali veľký vplyv. Je 
dôležité, aby sme si ako nasledovníci Ježi-
ša práve toto všimli. Vieme, že Boh dokáže 
robiť nezvyčajné a úžasné veci a radujeme 
sa, keď to robí. Avšak veľká časť nášho 
života je vyplnená obyčajnými činnosťa-
mi, ktoré akoby nemali žiadny špeciálny 
účel. Varíme, upratujeme, berieme deti 
do školy a chodíme do práce. Rozprávame 
sa s rodinou a priateľmi. Bolo by možné, 
že tie isté obyčajné aktivity by mohli mať 
neobyčajný dosah, ak by boli vykonávané 
so zámerom Božieho kráľovstva?

Pozrime sa bližšie na tieto prvé dni Ježišovej služby a sledujme, ako môže byť pre 
nás Jeho každodenný život inšpiráciou a výzvou. 
V Jánovom evanjeliu 1,29-34 vidíme Jána, ako hovorí k zástupu ľudí, ktorí sa 
zhromaždili pri Jordáne. Zdvihne zrak a vidí Ježiša kráčať k nemu. Kristus sa pravde-
podobne práve vrátil zo štyridsiatich dní pôstu a modlitieb. „Hľa, Baránok Boží,“ 
hovorí Ján zástupu. Ježiš pokračuje v chôdzi a čoskoro si všimne, že za Ním kráčajú 
dvaja muži. Otočí sa a kladie im jednoduchú otázku: „Čo hľadáte?“ Jeho otázka je 
krátka, no zároveň konkrétna a priama. 
Všetci niečo hľadajú, aj keď si to neuvedomujú. Všetci sú smädní a objavenie príči-
ny ich smädu môže byť práve tým oknom, cez ktoré sa Boh približuje k nim a oni k 
Bohu.
Ich odpoveď sa zdá byť dosť povrchná: „Majster – kde bývaš?“ pýtajú sa. Vyzerá to 
ako premárnená príležitosť. Avšak namiesto toho, aby im dal svoju adresu alebo 
ich pokarhal, že nehľadajú niečo zmysluplnejšie, Ježiš hovorí: „Poďte a uvidíte“. 
Potom Písmo zaznamenáva, že zvyšok dňa strávili spolu.
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Ježiš mal čas rozprávať sa. Mal zámer, keď im položil kľúčovú otázku: „Čo hľadá-
te?“, a pozval ich pokračovať v konverzácii, aj keď sa ich prvá odpoveď zdala trochu 
povrchná. Mal priestor reagovať na vyrušenie, na neplánované stretnutie a Jeho 
záujem a pozornosť spôsobili, že Ondrej oznámil svojmu bratovi Šimonovi: „Našli 
sme Mesiáša!“

Toto je prvá výzva, ktorú môžeme prijať z Kristovho cieleného, 
ale zároveň prirodzeného konania: 
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Pred niekoľkými rokmi som letel z Chicaga do Českej republiky a tešil som sa na 
pokojné čítanie v lietadle a odpisovanie na e-maily. Kým sme ešte čakali na vzliet-
nutie, uvedomil som si, ako moja manželka cezo mňa podáva slečne po mojej pra-
vici pár vreckoviek a zároveň sa na mňa dosť prísne pozerá. „Už dosť dlho kašle,“ 
rýchlo zašepkala. A ja som si ani nevšimol osobu, ktorá sedela vedľa mňa.
Podal som slečne vreckovky, a keď sa trochu upokojila, predstavil som sa. Volala sa 
Lila, bola z Libanonu, letela domov do Bejrútu po návšteve svojho otca v Chicagu. 
„Ako sa má tvoj otec?“ spýtal som sa. „Nie dobre,“ odpovedala, „umiera na rako-
vinu.“ „Je mi to ľúto,“ povedal som. Chcel som sa vrátiť späť k čítaniu, ale následne 
som si uvedomil, že toto je Ježišov moment, príležitosť byť prerušený plánmi Jeho 
kráľovstva a pýtať sa hlbšie otázky.
Zdalo sa mi to síce riskantné, ale obrátil som sa k nej s osobnejšou otázkou: „Ako 
sa cítiš, keď strácaš svojho otca?“ opýtal som sa. Oči sa jej naplnili slzami a začala 
rozprávať. Čoskoro sme boli v hlbokom rozhovore o smútku, strate a špeciálnej 
úlohe, ktorú majú otcovia v našich životoch. Dotkla sa ma jej bolesť a otvorenosť. 
Bolo to niečo, o čom by som ani netušil, keby som sa nebol zastavil a opýtal sa jej 
tých pár otázok.
V rozhovore nastala pauza a ja som vedel, že musím ísť ešte ďalej. „Veríš, že 
existuje život po smrti alebo nebo?“ opýtal som sa. Keď povedala, že áno, otázky 
boli ešte osobnejšie. „Myslíš, že tam pôjdeš, keď zomrieš?“ „Neviem,“ odpove-
dala. „Myslím, že asi nie, pretože som nebola dosť dobrá.“ „Chcela by si počuť, 
čo hovorí Biblia o večnom živote v nebi a ako sa tam môžeš dostať?“ opýtal som 
sa. „Samozrejme,“ povedala. O hodinu neskôr s otvorenou Bibliou a po mnohých 
otázkach sa Lila v lietadle modlila, aby uverila v Krista. Boli sme tak hlboko po-
norení do rozhovoru, že sme obaja zmeškali jedlo. Moje čítanie a e-maily zostali 
nedotknuté, ale ja som mal novú sestru v Kristovi.

Pýtajte sa hlbšie otázky1

Vyučovanie



Keď Ján povedal: „priblížilo sa kráľovstvo nebeské,“ myslel tým, že je veľmi blízko, 
hneď vedľa nás, pripravené pozvať nás v každej chvíli. Niekedy stačí len obyčajné 
položenie hlbších otázok, aby ste zažili mimoriadnu moc Mesiáša. Aké by to bolo, 
keby sme nasledovali Kristov príklad?

Niekedy máme pocit, že všetko musí byť 
dokonalé, aby sme niekoho pozvali k 
nám domov. Potrebujeme veľa času na 
prípravu, jedlo s predjedlami na začiatku, 
dezertom na konci a všetko čisté a poria-
dok v každej izbe. Keď Ježiš pozval týchto 
dvoch ľudí, aby s Ním strávili zvyšok dňa, 
nemal čas sa pripraviť. Keďže to nebolo 
Jeho rodné mesto, pravdepodobne býval 
v prenajatej izbe alebo u niekoho iného. 
Na upratovanie nebol čas a museli zjesť 
to, čo tam bolo – možno len nejaký starý 

chlieb alebo zvyšky iných jedál. Zdá sa, že na kvalite pohostinnosti príliš nezáležalo. 
Dôležité bolo, že Ježiš sa chopil iniciatívy a pozval ľudí, aby prišli bližšie k Nemu.
Jeden mladý pár v našom cirkevnom zbore si kúpil malý domček v meste, ktorý bol 
vo veľmi zlom stave. Výhodou bolo, že to bolo lacné, nevýhodou, že to vyžadova-
lo veľa práce a nemali na to dosť peňazí. Schody boli sotva priechodné, všade zo 
stien sa odlupovala farba a bolo takmer nemožné, aby boli izby úplne čisté. To však 
Bogdanovi a Martine vôbec neprekážalo, pretože prvá vec, ktorú urobili, bolo, že 
začali pozývať ľudí do svojho schátraného domu. V našom zbore viedli službu mlá-
deže a boli presvedčení, že niektoré z najdôležitejších duchovných účinkov na život 
ľudí sa odohráva v obyčajnom živote, mimo bežných programov cirkevného zboru. 
Mnohokrát sa podelili s jedlom, ktoré si pripravili iba pre seba, pretože v čase 
večere sa u nich niekto nečakane objavil. Mladí ľudia prišli do ich obývačky urobiť 
si domáce úlohy alebo sa neohlásene zastavili na modlitbu. Vedeli, že tento dom 
má vždy otvorené dvere a ľudia, ktorí v ňom bývajú, ich vždy privítajú s otvorenou 
náručou. Bolo to chaotické a divoké, plné chýb a nedostatočnosti a zároveň plné 
Božieho kráľovstva.

V tomto istom rozhovore sa skrýva ďalšia výzva: 
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Raz išiel k Bogdanovi na návštevu mládežnícky vedúci z iného mesta a spýtal sa ho 
na cestu do jeho domu. „Takto nás nájdete,“ povedal Bogdan. „Choďte do Frýdlan-
tu, nájdite nejakého mladého človeka, mladšieho ako 25 rokov. Stiahnite okienko 
a opýtajte sa ho, či vie, kde bývajú Bogdan a Martina, a nech vám ukáže cestu k 
nášmu domu.“ Vedúci mládeže bol trochu prekvapený, ale urobil presne to, čo mu 
povedali. Keď prišiel autom do mesta, uvidel náhodných mladých ľudí, ktorí kráčali 
po ulici, položil im tú kľúčovú otázku a na jeho počudovanie povedali: „Samozrej-
me, každý vie, kde býva Bogdan a Martina.“ A už ho aj odprevádzali k ich vchodo-
vým dverám.
Otázka „Kde bývaš?“ sa na prvý pohľad môže zdať povrchná, ale vaša odpoveď 
môže byť veľmi hlboká. Obyčajný zvyk pohostinnosti, spojený s postojom kráľov-
stva Božieho, môže mať mimoriadne veľký vplyv.
Ako ďalej pozorujeme Ježiša v prvých dňoch Jeho služby, môžeme si všimnúť ďalší 
výnimočný spôsob Jeho konania. Keď Ondrej priviedol Šimona k Ježišovi, On sa na 
neho pozrel a hneď mu zmenil meno na Peter, čo znamená Skala. Čo sa to tu deje?
Na druhý deň Ježiš našiel Filipa a vyzval ho: „Nasleduj ma.“ Filip zase našiel svojho 
priateľa Natanaela a podelil sa s ním o svoje nadšenie z objavenia Mesiáša, muža 
menom Ježiš z Nazareta. Natanael bol dosť skeptický, presvedčený, že z Nazareta 
nemôže prísť nič dobré. Ale keď ho Ježiš uvidel, povedal: „Ajhľa, pravý Izraelita, 
v ktorom nieto ľsti.ׅ“ Natanael zareagoval prekvapene a spýtal sa: „Odkiaľ ma po-
znáš?“ „Videl som ťa, keď si bol pod figovníkom,“ odpovedal Ježiš.
To, čo sledujeme, je naozaj úžasné. Ježiš je samotný Mesiáš, Kráľ kráľov, Boží Syn 
poslaný na zem, aby vykúpil celé ľudstvo. Ten istý Ježiš zaobchádza s každým 
obyčajným jednotlivcom, ako keby mal veľkú hodnotu, hovorí s ním osobne, vidí v 
ňom potenciál a volá ho menom.

Toto je naša tretia výzva: 

Naučte sa mená a vážte si ľudí3

Uvedomili ste si niekedy, že stretávate tých istých ľudí v reštaurácii alebo obchode, 
alebo vo vchode vašej bytovky, či pred plotom vášho domu a nikdy ste nezistili, 
ako sa volajú? Sú to pre vás len anonymní susedia, predavači, čašníci alebo obslu-
ha na čerpacej stanici.
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Keď som mal 17 rokov, život v cirkevnom zbore bol pre mňa dosť nudný. Zdalo sa 
mi, že poznám všetky biblické príbehy, spieval som všetky piesne a nepotreboval 
som ďalej počúvať – ani rásť. V jednu nedeľu po ranných bohoslužbách za mnou 
prišiel muž a predstavil sa. „Ja som Joel,“ povedal, „a ty sa voláš Dave, však?“ 
„Áno,“ odpovedal som trochu opatrne. „Ako si vedel?“ „Pozoroval som mladých 
ľudí v cirkevnom zbore,“ odvetil, „modlil sa za tých, ktorí majú potenciál byť vedú-
cimi, a vidím ten potenciál v tebe.“ 
Bolo to pre mňa naozaj prekvapením, najmä preto, že som Joela vôbec nepoznal. 
Pokračoval: „Začínam špeciálne biblické štúdium pre chlapcov, kde vás naučím, ako 
samostatne študovať Bibliu, ako zdieľať svoju vieru a ako viesť vlastnú malú skupin-
ku. Myslím, že Boh by si ťa mohol naozaj použiť a chcem ti pomôcť rásť. Čo mys-
líš?“ Cítil som sa trochu ako Peter alebo ako Natanael. Bol som zaskočený, možno 
som bol trochu nedôverčivý, ale tento muž si zjavne našiel čas, aby sa dozvedel 
moje meno a trochu si všimol, kto som. Videl vo mne budúcnosť, ktorú som ja sám 
nevidel, a to ma zaujalo. Po pár dňoch premýšľania som povedal „áno“ a začala 
sa päťmesačná cesta s Joelom a tromi ďalšími chlapcami, ktorá zmenila môj život. 
Jeho osobný záujem a pozornosť mi dodali odvahu začať sa deliť o svoju vieru so 
svojimi priateľmi a začať s mojím prvým biblickým štúdiom pre mladých chlapcov, 
keď som mal 18 rokov. Prestal som počítať, koľko biblických štúdií som odvtedy 
viedol, a tiež som stratil kontakt s Joelom. Jeho obyčajné skutky však zanechali v 
mojom živote neobyčajný vplyv. Som za to hlboko vďačný.

16



Predtým, ako Ježiš urobí svoj prvý zázrak v Káne Galilejskej, je tu ešte jedna veľmi 
obyčajná téma, ktorú si nemôžeme nechať ujsť. Pripravuje sa na dlhú cestu späť 
domov od Jordánu do Nazareta a vyzýva Filipa a niekoľkých ďalších: „Nasleduj ma.“ 
Veľmi prakticky povedané, bola to pozvánka na spoločnú cestu.
Naše týždne sú plné rôznych ciest, krátkych aj dlhých. Cesty do obchodu, cesty do 
práce, výlety do hôr na túry alebo do iného mesta za priateľmi. 

Ježiš mal mnoho duchovných rozhovorov v kontexte obyčajného života, keď puto-
val, keď chodil na svadby, vesloval na rybárskej lodi alebo sedel pri jedle. K rozho-
vorom došlo, pretože s Ním boli na ceste aj iní, často preto, že ich špeciálne pozval, 
aby sa k Nemu pripojili.
Môže sa to začať vo vašej rodine. Keď boli naše deti menšie, chodieval som s nimi 
niekoľko dní v týždni do školy – nie preto, že by nezvládli cestu samy, ale kvôli roz-
hovorom, ktoré sme mali cestou. Minulý týždeň som zistil, že jeden brat z cirkev-
ného zboru potrebuje niečo vyzdvihnúť v meste, ktoré je vzdialené hodinu jazdy, a 
hneď som sa rozhodol ísť s ním. Dve hodiny spolu v aute boli požehnaným časom, 
naplneným zmysluplným rozhovorom a príležitosťami pre rast Božieho kráľovstva.
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Tu je veľmi praktický tip od Ježiša: 

Necestujte sami+

Vyučovanie



Keď moja dcéra beháva, často niekoho pozve, aby si šli zabehať spolu. Rozhovory 
pri behu sú prekvapivo bohaté – najmä keď cesta ide dole kopcom.
Nedávno som chcel vyjsť na neďaleký kopec a pozval som iného muža z nášho 
zboru, aby sa ku mne pridal. Rozhovor o našich cestách s Bohom, o našich ro-
dinách a o tom, čo sme sa naučili z Božieho Slova, nás priviedol bližšie k Bohu a 
bližšie k sebe navzájom.
Princíp je tu dvojaký. Najprv vezmite to, čo bežne robíte, a zapojte do toho aj 
niekoho iného. Po druhé, cielene premýšľajte o tom, ako môže byť Božie kráľov-
stvo súčasťou tohto spoločného času, ktorého súčasťou by mal byť aj rozhovor s 
významom pre večnosť.
Mimochodom, Ján nám dáva v prvej kapitole zaujímavé stopy k tomu, ako dlho to 
všetko trvalo, keď v rámci celej kapitoly viackrát hovorí „druhého dňa“ (v. 29, 35, 
43). Preto vieme, že všetky tieto udalosti sa odohrali počas jedného týždňa, keď sa 
Ježiš vrátil z pôstu a modlitby, čo bol vlastne prvý týždeň Jeho oficiálnej služby. So 
všetkou svojou zázračnou mocou, ktorú mal ako Syn Boží k dispozícii, sa rozhodol 
začať svoju službu obyčajnými činnosťami, ktoré priniesli neobyčajný výsledok.

Keďže sú pre nás veľkou inšpiráciou, zopakujme si ich.

Pýtajte sa hlbšie otázky.

Pozvite ľudí do svojho domu.

Naučte sa mená a vážte si ľudí.

Necestujte sami. 

Ako by vyzerala vaša rodina, cirkevný zbor, pria-
teľstvá a okolie, keby ste nasledovali Jeho príklad? 
Myslím, že by ste zistili, že Kráľovstvo nebeské je 
skutočne „na dosah“.
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* použité ilustračné obrázky sú zo seriálu „The Chosen“

Dave Patty

preklad z angličtiny
Silvia Parker

Marián Kaňuch

1

2

3

+

https://www.csfd.sk/film/859569-the-chosen/prehlad/
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V mojom článku sa chcem zamerať na život seniorov v našom zbore, 
ale aj mimo neho.

Som z rodiny šiestich súrodencov - a to piatich chlapcov a jednej sestry. Brat 
narodený druhý v poradí po mne už nežije. Medzi mnou a posledným bratom a 
sestrou je veľký vekový rozdiel: šestnásť a sedemnásť rokov. Bývali sme v dome u 
starých rodičov, rodičov mojej mamy, pokiaľ sme si nepostavili nový dom na Veľkej 
ulici v Poprade. K Pánu Bohu ma priviedli moji starí rodičia. Ako malý chlapec som 
sa s nimi modlieval. Veľmi na mňa zapôsobilo, keď sme pri modlení kľačali. 
V pamäti mi tiež ostali veľké ruky starého otca.

To bol začiatok môjho v vzťahu k starým ľuďom. Od štrnásteho roku som bol z 
domu preč, žil som na internátoch až do skončenia Vysokej školy dopravnej v 
Žiline. Na strednej škole strojníckej v Trnave sme mali prísny režim a to hlavne v 
nedeľu. Bol som veľmi rád, keď za mnou prišiel starý otec a mohli sme ísť do evan-
jelického kostola. Modlitba k Pánu Bohu a Slovo Božie mi boli pomocou a silou v 
škole.

Pomoc v Slove Božom a modlitba
Prí(r)učka pre život

https://www.uniza.sk/index.php
https://www.uniza.sk/index.php
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V Žiline som počas štúdia na vysokej škole prežil pekné chvíle na biblických ho-
dinách s pánom farárom Marenčiakom v spoločenstve bratov a sestier, z ktorých 
mnohí dnes už nežijú. Vtedy sa nemohli konať žiadne iné podujatia. Všetko bolo 
sledované okresnými tajomníkmi pre cirkevné veci. Bratia farári si písali kázne ako 
doklad, čo kázali. Po skončení štúdia na vysokej škole som sa na tri roky vrátil do 
Popradu. Oženil som sa s manželkou Annou. V roku 1975 sme sa spoločne pres-
ťahovali do Žiliny. Milostivý Hospodin nám požehnal dcéru Evičku – dnes učí na 
Žilinskej univerzite v Žiline - a dve vnúčatká: stredoškoláčku Natáliu a Ivanku, ktorá 
chodí do základnej školy a učí sa hrať na klavíri a organe so sestrou kantorkou. 

Keď sme sa s manželkou presťahovali do Žiliny, nastúpil som do práce vo Výskum-
nom ústave dopravnom, kde som pracoval až do dôchodku. Veľmi pekné chvíle a 
spoluprácu v CZ som v tom období prežil aj s pánom  farárom Beňuchom ako zbo-
rový dozorca. V súčasnosti pracujem v cirkevnom zbore ako presbyter pre vnútor-
nú misiu /seniori/. Súčasní duchovní pastieri v Žiline, manželia Olinka a Marián 
Kaňuchovci, podchytili v CZ všetky vekové kategórie.

Počas môjho života ma sprevádzajú slová napísané v tretej knihe Mojžišovej 19.32: 
„Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj, ja som Hospo-
din.“  Moja služba začala tým, že sme sa pred adventnými a pôstnymi službami 
Božími stretávali ako modlitebná skupinka s piatimi až siedmimi  seniormi. Pri 
modlitbách sme si povedali, za čo sa budeme modliť. Prečítali sme si Slovo Božie a 
jeho výklad z knihy Tesnou bránou. Spoločne sme diskutovali o tom, čo sme čítali. 
Postupne sme v cirkevnom zbore začali organizovať Večernice pre starších spoje-
né s prednáškami pre seniorov, ako napríklad O zdraví seniorov, Právna ochrana 
seniorov, Starobou bližšie k večnosti, Čo je homeopatia… Chcel by som sa aj touto 
cestou poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí tieto prednášky pripravovali 
a prezentovali. Okrem prednášok sme do programu pridávali aj kvízy či hudobné 
vložky. Srdečné poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, pretože seniorom priniesli 
požehnané chvíle.

Modlitba je v mojom živote veľmi dôležitá. Apoštol Pavol v 1. Tes. 5, 17 – 18  píše: 
„Neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu 
Ježiši.“ Spolu s manželkou modlitbou začíname a končíme každý deň. Ja si potom 
ešte osamote prečítam pesničku určenú na ráno a večer, jej obsah je vždy veľmi 
aktuálny a poučný. A modlím sa ďalej, ďakujem Pánu Bohu za svojich blízkych, CZ, 
TUS,  ECAV... a prosím o požehnanie.

http://www.vud.sk/
http://www.vud.sk/
https://biblia.sk/citanie/sep/lv/19
https://zamyslenia.lutheran.sk/
https://biblia.sk/citanie/sep/1tes/5
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Prí(r)učka pre život

Som presvedčený, že každý máme vo svojom okolí ľudí, ktorí potrebujú našu po-
moc, naše modlitby. O sile modlitby som sa presvedčil aj v mojej práci. Všimol som 
si, že kolegyňa je neustále smutná. Pýtal som sa jej na dôvod. Skutočne mala pro-
blémy a to až také veľké, že chcela ukončiť svoj život. Hovoril som jej o sile mod-
litby a radil som jej, aby sa modlila. Chcela, aby sme sa modlili spolu. Po čase som 
pristal, a tak sme sa modlievali spoločne  po práci. Trvalo to sedem rokov. Dnes je 
už na dôchodku. Stále sme v kontakte a na sviatky jej vždy pošlem na povzbudenie 
citát zo Slova Božieho. Druhý takýto prípad mám s bratom, ktorý chcel skočiť pod 
vlak. Rozprávali sme sa a spoločne modlili, dokonca aj v súčasnosti sme spolu v 
kontakte. 

Nemusia to pravda byť vždy až takéto dramatické stretnutia. Spomínam si na 
neznámu paniu, ktorú som stretol v obchode. Bola po operácii a ja som jej na po-
vzbudenie daroval modlitebnú knižku Modlitby Pánových svedkov. A boli aj para-
doxné stretnutia -  predsedu Komunistickej strany Slovenska v Žiline som pozval na 
naše služby Božie. Mal obavy vstúpiť do nášho kostola, aby ho niekto nespoznal.  
Dal som mu teda aspoň knižku Modlitby Pánových svedkov. A on ju zobral pre 
sestru po mozgovej príhode a svoju dcéru. Zomrel vo veku vyše osemdesiat rokov. 
Pekne sa však vyjadroval o našich evanjelických farároch. 

Mnohí ľudia potrebujú praktickú pomoc. Spomínam si na pani učiteľku - dôchodky-
ňu, ktorá bývala v dome pri našom paneláku. Často som jej nakupoval v obchode 
potraviny. Keď zoslabla, poslali ju deti do domova dôchodcov. Navštevoval som ju 
tam aj s jej dcérou ešte dva roky. Vo vedľajšom paneláku býva stará pani, ktorá je 
po dvoch mozgových príhodách a má aj iné zdravotné problémy. Spoznal som ju, 
keď sa ešte sama starala o svoju chorú sestru. Keďže brala veľké množstvo liekov, 
pokazila si žalúdok a v súčasnosti má veľké bolesti. Každú sobotu spolu telefonu-
jeme. Prečítam jej Slovo Božie a výklad z knihy Tesnou bránou. Je hlboko veriaca 
katolíčka a modlí sa aj za našu rodinu.

Určite sú aj v mojom okolí ešte ďalší neznámi ľudia, ktorí by 
potrebovali pomoc. Aj vy, milí bratia a sestry, ak máte vo svojom 
okolí niekoho, kto potrebuje pomoc, nielen fyzickú, ale aj du-
chovnú, Slovo Božie a modlitbu, pomôžte podľa svojich možností. 
Naplní sa tým odkaz apoštola Pavla v liste Galatským  6, 2: „Jedni 
druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“

Jaroslav 
Križan

https://www.zachej.sk/produkt/4594/modlitby-panovych-svedkov/
https://biblia.sk/citanie/sep/ga/6
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Služba
Keď som dostala ponuku napísať o 
mojej skúsenosti v službe pre Božie 
kráľovstvo, prvé som si pripomenula 
Slovo, môj konfirmačný veršík: Ján 
15,5 – "Ja som vínny kmeň a vy ste 
ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v 
ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože 
bezo mňa nič nemôžete činiť." Bez povolania, bez požehnania, bez účasti Ducha, 
bez životodarnej „miazgy“ Pána Ježiša nie je žiadna zmysluplná, vydarená, dobro a 
radosť prinášajúca, zlo, nemoci a biedu premáhajúca služba na tomto svete. Snaha 
sa cení, pochvala hreje, ale viditeľný má byť Pán a Jeho moc. Ako ale poznám, aká 
služba a pre koho je tá „moja“? Každý to má iné, originálne, tak ako originálne je 
Pánom Bohom stvorený, je aj vedený. Najmenej šesťkrát som na pozvanie skúsiť v 
Rajci sprevádzať Služby Božie hrou na harmóniu povedala: „NIE!“ Malo to logiku 
– ledva som poznala noty, nieto ešte hrala z partitúry, nebola mi daná hudobná 
pamäť, vedela som trochu zahrať tak 6-7 piesní z Tranoscia, nikdy som pred ľuďmi 
hudbu neinterpretovala, ani sama nespievala, takže nebolo o čom... Pán to videl 
inak - robím kantorku 27 rokov, stále neviem dosť dobre hrať, ale On pôsobí tak, že 
to nedeľu čo nedeľu vcelku dobre dopadne a vždy sa On pri tom oslávi. Je to zaka-
ždým zázrak. A ďalší je, že sedávajúc pri Jeho nohách a počúvajúc Evanjelium, som 
UVERILA - veď viera je z počúvania. U mňa určite. Dostala som dar viery a odvtedy 
chodím denne s Pánom, vstávam i líham, jem i nakupujem, pracujem a rozprávam 
sa s ľuďmi a Pán Ježiš je pri mne. On vždy plne účastný, ja ako kedy – niekedy aj ne-
pozorná, nevšímavá, otočená do sveta, zaujatá všeličím... Ale keď som ozaj s Ním, 
dejú sa aj iné zázraky – a vždy ja niečím poslúžim a oveľa viac dostanem. 

Modlila som sa a prosila Pána Ježiša, aby mi dal, čo mám napísať do tohto príspev-
ku, nech to nie je moje, ale Jeho Slovo. Upriamil ma na malý odsek z Knihy proroka 
Izaiáša 41 kap. verše 17-20, ktorý má názov Zázračná cesta cez púšť: "Biedni a chu-
dobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypoču-
jem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred 
údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahnutú zem na vodostreky. Do 
púšte nasadím cédre, akácie, myrty, olivy; do stepi postavím cyprusy, 

Prí(r)učka pre život

https://biblia.sk/citanie/sep/jn/15
https://biblia.sk/citanie/sep/jn/15
https://biblia.sk/citanie/sep/iz/41


jasene a spolu s nimi smreky, aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že 
ruka Hospodinova to spôsobila a Svätý Izraela to stvoril." 
Toto zasľúbenie má byť naším programom v službe. Okolo nás je veľa duchov-
ne strádajúcich a smädných ľudí, nemajú sa kde napiť, zložiť a oprieť. Boh dáva 
do tohto sveta pramene svojho Slova a Lásky, z nich žijú olivy, cyprusy, smreky... 
služobníci. Pripomeňte si štúrovcov, generáciu smrekov, čo oživili slovenský národ 
akoby z ničoho a žijeme z toho aj dnes... Zázrak. Spomeňte si na Štefánika, Rázusa, 
pri akých prameňoch vyrástli. A aj ďalší, ktorí svojou službou-prácou menili okolie, 
štát, svet. Alebo vašu rodinu. Na YouTube som videla video, v ktorom kaderník 

presvedčil bezdomovca, že ho zadarmo 
ostrihá a oholí, ak to dovolí natočiť a 
uverejniť. Zaviedol ho k sebe, ten mla-
dý muž bol špinavý, hladný, smädný, 
mal vlasy zlepené do nerozčesateľných 
zhlukov – dredov - plných hníd. Kader-
ník ho umyl, ostrihal, oholil, obliekol do 
nových moderných vecí, bezdomovec 
dostal značkové tenisky. Premena to bola 
veľká a muž dojatý - díval sa na seba v 

zrkadle a cítil sa znovu hodným človekom. Bol to pre neho zázrak, vďaka ktorému 
akoby znovu ožil. Príbeh mal ohúriť a priniesť sledovanosť, to sa aj stalo. Novodo-
bý Samaritán ukázal, že ľudia sú duchovne smädní, nestačí im, čo žijú, potrebujú 
obživenie, premenu, nájsť zmysel svojej existencie. CHCETE 
ZÁZRAKY? PÝTAJTE SI, HOSPODIN VYPOČUJE, BERTE SI DENNE 
Z JEHO PRAMEŇOV A BUDETE SMREKY, CÉDRE, OLIVY.  RUKA 
HOSPODINOVA TO SPÔSOBÍ.

Prí(r)učka pre život
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ZAujímalo nás
Nik z nás nemusí odísť na misijný pobyt do ďalekej krajiny alebo vyštudovať teoló-
giu, aby mohol každý deň žiť svoju vieru. Naše správanie, životný postoj, to, čomu 
venujeme svoj čas, či emócie, ktoré sú reakciou na bežné životné situácie – to je to 
pravé svedectvo o našej viere. Ako však žiť svoju vieru v praxi? Ako len nerozprávať, 
ale s odvahou prejaviť čomu (Komu) v skutočnosti verím? 

Miladka Golierová
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Pred časom som začala čítať knihu „Atómové návyky“, ktorej autorom je James 
Clear. V tejto knihe som našla inšpiráciu, ako jednoducho zapracovať do života 
to, o čom som už dlhšie premýšľala – tráviť s Pánom Bohom aspoň o trošku viac 
času počas bežných rušných dní. Na základe jedného z tipov z tejto knižky som si 
vytvorila pravidlo (návyk), že vždy keď sadnem do auta, poviem Pánu Bohu 3 veci, 
za ktoré som Mu vďačná. Vnímam, že si odvtedy viac uvedomujem Božiu blízkosť a 
viac Mu dôverujem.

Návod na to „ako“ nájde každý z nás celkom určite vo svojej Biblii. Predsa len nás 
však v redakcii ZAujímali aj skúsenosti dvoch našich čitateľov, ktorým sme položili 
nasledujúcu otázku:
V akej oblasti svojho života si prešiel od slov k činom a akú zmenu to v Tvojom 
živote prinieslo?

Keď je človek z každej strany vyťažený a vnorený do kolobehu práca-rodina-
-služba-práca-rodina-služba, je to dobré. Každý z nás má predsa pracovať a 
starať sa o rodinu a iných. Problém však nastáva vtedy, keď človek len dáva 
ale nenačerpáva. Vtedy začína dávať to, čo sa v ňom buduje - vnútorná ne-
spokojnosť, ktorá skôr či neskôr niekde vyjde na povrch (napríklad v podobe 
prchkosti podráždenosti, občasných nervových výlevov, únavy, nespavosti, 
nalomeného zdravia,... ). 
Toto je aj moja skúsenosť. Keď sa opäť nájdem v podobnej situácii, musím 
sa zastaviť a čeliť pravde. Opäť sa pýtam: “Kde je problém?“. Väčšinou je ten 
istý: zabúdam na seba a svoj vzťah so „Živou vodou“, ku ktorej môžem prísť 
kedykoľvek sa cítim „smädný“. Preto som opäť oprášil môj zanedbaný zvyk: 
ráno vstať o niečo skôr a začať deň s Bohom. Pokoj prišiel hneď - to ráno bolo 
iné - pokojné. No na obed opäť v tom istom... Keď je studňa prázdna tak sa 
nenaplní tým, že do nej ráno nalejem jednu šálku vody. Keď som však vytrval 
v tomto zvyku niekoľko dní a týždňov, veci sa začali meniť. Už som mal odkiaľ 
čerpať, aj keď bolo ťažko a zle. 
Nie je to nič nové, vieme to všetci. No začať a vytrvať je kľúč. Keď prestanem, 
lebo urobím jednu, dve, tri... výnimky, musím začať opäť a HNEĎ. Vnímam, že 
som ako človek slabý v boji so svojimi negatívnymi stránkami. Jediným liekom 
je spraviť si každý deň čas s Ním. On mi pomáha niesť to, na čo ja sám nemám 
silu. Martin

Romanka

https://www.martinus.sk/?uItem=463203


Hoci v Žiline nežijem už 22 rokov, Žilina a žilinský evanjelický zbor je miestom, 
kam rád prichádzam. Tu som smel zažiť a zakúsiť, že náš Boh je reálnym a živým 
Bohom, ktorý koná v ľudských životoch. Silný príbeh, ktorý mi zostal v pamäti, 
nám hovoril brat farár Beňuch na mládeži. Hovoril nám o tom, ako jeho manželka 
bojovala s rakovinou, ako lekári nedávali veľké nádeje, ako sa on zavrel v našom 
kostole a celú noc ležiac na tvári pred oltárom sa za svoju manželku modlil. A Boh 
pridal k jej životu 15 rokov. 15 rokov pridal Boh i kráľovi Chizkijovi, keď po tom, čo 
sa dozvedel o svojej smrteľnej chorobe, ležiac sa modlil k Bohu na svojom lôžku. 
Pri týchto dvoch príbehoch – jeden spred 40 rokov a druhý spred 2500 rokov – 
som si uvedomil, že Boh nekonal len v biblických časoch, ale Boh je živý aj dnes a 
aj dnes koná a zachraňuje. Druhým silným momentom boli pre mňa pondelňajšie 
modlitebné stretnutia. Na kolenách sme sa modlievali za našu mládež, za našich 
priateľov, za naše rodiny, spolužiakov a kolegov. Tieto modlitby na kolenách boli 
pre nás nielen posilnením v duchovnom raste, ale smeli sme vidieť aj to, ako Boh 
koná v životoch ľudí okolo nás a ako On pridáva ľudí na našu mládež. Treťou vecou, 
ktorú som vnímal, bolo to, že naprieč generáciami mal Boh v našom zbore ľudí, 
ktorí Ho úprimne nasledovali a oddane Mu slúžili. A to je práve to, čo dnes ľudia vo 
svete okolo nás potrebujú vidieť a zažiť, totiž, že Boh je živý Boh, s ktorým smieme 
mať vzťah. A dokonca smieme z toho vzťahu čerpať radosť, pokoj, lásku a istotu.
Keď sa dnes na Slovensku povie kresťanstvo, väčšina ľudí si predstaví obrady, svia-
tosti, konanie dobrých skutkov, pravidlá o tom, čo sa smie a čo sa nesmie. A pritom 
práve takto to Pán Ježiš nezamýšľal. On chcel, aby kresťanstvo bolo charakterizo-
vané vzťahom s Bohom. Človek bol povolaný k tomu, aby mal vzťah s nebeským 
Otcom a aby sa z tohto vzťahu mohol úprimne tešiť. 
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Michal Fraňo
Pozdrav
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Od roku 2000 pracujem v Detskej misii, ktorej poslaním je prinášať deťom evanje-
lium. Túžime, aby deti mohli porozumieť, že Boh chce mať s nami dôverný vzťah. 
Prajeme si, aby deti a mladí ľudia pochopili, že nie cez svoje zásluhy a vlastnú 
snahu o konanie dobra, ale práve cez vzťah so Spasiteľom môžu získať odpustenie 
hriechov a večný život. Veď Pán Ježiš na kríži zomieral za naše hriechy, za moje i 
za tvoje. Keď sme pred tohtoročnou Veľkou nocou chodili po základných školách s 
veľkonočným príbehom, uvedomili sme si niekoľko vecí. Ľudia sú dnes ochotnejší 
sa osobne stretávať, než to bolo v poslednom desaťročí. Na programoch sme mali 
dvakrát toľko detí než v najlepších predkoronových rokoch. Ľudia sú teraz tiež 
otvorenejší počúvať evanjelium. S koronou a vojnou na Ukrajine sa ľuďom vynorilo 
mnoho otázok, na ktoré sa snažia nájsť odpovede. Učiteľka, ktorá bola triednou 
našich dvoch starších dcér, si na náš program priniesla zošity, aby ich počas pro-
gramu opravila. Neurobila však ani čiarku, pretože sa pozorne započúvala. A po 
skončení programu prišla za mojou manželkou Zuzkou a povedala: „Ja som tieto 
kresťanské veci ešte nikdy takto nepočula.“ Možno dovtedy počula o predpisoch, 
pravidlách, obradoch, sviatostiach, poslušnosti cirkevnej hierarchii, ale nepočula o 
živom vzťahu, ktorý nám ponúka Pán Ježiš Kristus. A uvedomujem si, že toto je pre 
nás veľkou výzvou v dnešnej dobe. Hovoriť o tom, že Boh je skutočný, že to nie je 
len neosobná sila či princíp, ale osoba. Boh je živý a túži mať s nami úprimný a ra-
dostný vzťah. Môžeme o tomto hovoriť ľuďom okolo nás slovami, ale mali by sme 
to tiež dokazovať našimi skutkami lásky, ku ktorým dnes máme viac príležitostí než 
kedykoľvek predtým. Čím menej budeme vidieť ľudí okolo nás (susedov, ostatných 
vodičov na ceste, utečencov) očami našej vlastnej „samospravodlivosti“ a čím viac 
ich budeme vidieť láskavým Božím pohľadom, tým viac budeme pohnutí milosr-
denstvom a túžbou poslúžiť im. Kiež nám Pán Ježiš pomôže, aby sme Ho ľuďom 
okolo nás čo najlepšie predstavili.

Dlhoročný člen CZ ECAV Žilina. Stál pri zrode zborového časopisu 
"Mladý evanjelik", predchodcu dnešného ZAčítaj sa. Aktívne 
sa venoval práci s mládežou a zvlášť službe deťom ako vedúci 
detskej besiedky. Keďže ho práca s deťmi napĺňala, prijal Božie 
povolanie do misijnej služby v občianskom združení Detská 
misia. Najprv ako oblastný pracovník pre východné Slovensko v 
Košiciach a od roku 2012 ako riaditeľ Detskej misie v Bratislave. 
Je členom CZ v Dúbravke. S manželkou Zuzkou vychováva dcérky 
Lenku, Ľudmilku a Danielku.

Michal Fraňo

https://www.detskamisia.sk/
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Mesto Žilina sa krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine stalo Okresným koordiná-
torom pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorú zasiahla invázia ruských vojsk. Pravidelne 
na MsÚ zasadal Okresný krízový štáb, ktorý za účasti vedenia mesta koordinoval 
pomoc odídencom z Ukrajiny spolu s ďalšími organizáciami, ako sú Okresný úrad, 
Mestská polícia, Camp Žilina a Ukrajinská Spilka, Ukrajinský dom, Slovenský červe-
ný kríž – Územný spolok Žilina, Diecézna Charita či Centrum prvého kontaktu.

Mesto zriadilo začiatkom marca 2022 
Centrum prvého kontaktu na pomoc 
Ukrajine, ktoré v priestoroch centra na 
Hornom vale poskytovalo informácie o 
možnosti získať či ponúknuť ubytovanie 
pre ľudí z Ukrajiny a o zbierkach potra-
vín a drogérie, šatstva a hračiek, ktoré 
dobrovoľníci ochotne venovali ľuďom v 
núdzi. Dočasné ubytovanie poskytoval 
najmä Camp Žilina, ale i dočasné uby-
tovacie centrum na ZŠ Hollého, ako aj 
mnohí dobrovoľníci z radov občanov. 
Mestské centrum prvého kontaktu 
fungovalo v priestoroch Dolného valu do 
apríla, od konca apríla presunulo svoje 
pôsobisko do Veľkokapacitného asistenč-
ného centra pomoci pre ľudí z Ukrajiny 
na Poštovú ulicu. Toto veľkokapacitné 
centrum bolo vybudované ako v poradí 
piate na Slovensku (po Michalovciach, 
Humennom, Nitre a Bratislave). Vznikli 
tu pracoviská cudzineckej polície, úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny i mest-
ského úradu a odídenci z Ukrajiny si tak 
mohli vybaviť štatút dočasného útočiska, 

požiadať o dávku v hmotnej núdzi a 
získať všetky potrebné informácie pod 
jednou strechou. 
Mesto Žilina vytvorilo cez Nadáciu 
mesta Žilina zbierku na pomoc ľuďom 
z Ukrajiny formou transparentného 
účtu a zároveň Nadácia mesta Žilina 
poskytla finančnú dotáciu na potravi-
ny Ukrajinskej Spilke a Centru podpo-
ry Diecéznej Charity. V kontexte ďalšej 
pomoci treba spomenúť aj Dopravný 
podnik mesta Žilina, ktorý umožnil 
pre odídencov z Ukrajiny do konca 
júna bezplatnú prepravu (tarify sa 
čiastočne zmenili od 1. 7. 2022). 
Ďakujeme veľkému množstvu dob-
rovoľníkov, ktorí pomohli fyzicky, 
materiálne či finančne. Veľká vďaka 
všetkým, ktorí pomoh-
li Ukrajincom cítiť sa 
v Žiline aspoň trochu 
ako doma.

Sumár aktivít venovaných 
na pomoc utečencom z Ukrajiny

Čím žijeme v ECAVZA

Barbora Birnerová

za VÚC Žilina

https://www.zilina.sk/
https://www.charitaza.sk/centrum-podpory-zilina/
https://www.charitaza.sk/centrum-podpory-zilina/
https://www.dpmz.sk/
https://www.dpmz.sk/
https://www.ecavza.sk
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Okrem Veľkokapacitného centra po-
moci pre ľudí z Ukrajiny, Campu Žilina, 
Ukrajinskej Spilky v Žiline, Centra 
prvého kontaktu na pomoc Ukrajine 
a Ukrajinského Domu Žilina sa do 
aktívnej pomoci utečencom z Ukrajiny 
aktívne zapojil aj náš cirkevný zbor. 

Pomoc bratom a sestrám 
z Ukrajiny v rámci ECAV ZA

Po ruskej invázii na Ukrajinu 24. februá-
ra 2022 sme hneď najbližšiu nedeľu na 
službách Božích privítali prvých utečen-
cov z Ukrajiny. Okamžite po skončení 
ranných služieb Božích sme sa s nimi 
rozprávali a do nedeľného večera prebe-
hla v cirkevnom zbore prvá zbierka ob-
lečenia a praktických potrieb pre týchto 
ľudí. Zbierka sa viackrát zopakovala. 
Sestra Romana Lajdová spolu s priateľmi 
zorganizovala v prvých dňoch konfliktu 
zbierku praktických potrieb v hodnote 
cca 15 000 EUR. Do zbierky sa zapojilo 
mnoho ľudí. Materiálna pomoc bola 
prevezená na Ukrajinskú hranicu, kde si 
ju prevzala ukrajinská strana. 
V cirkevnom zbore sme vyhlásili finanč-
nú zbierku pre Ukrajinu. Táto zbierka 
dodnes prebieha formou dobrovoľných 
milodarov do krabičky uloženej 
v kostole. 

Naša mládež sa začala pravidelne na 
svojich stretnutiach modliť v kostole za 
zastavenie vojny na Ukrajine. Podobne 
celý čas v informačnom liste máme 
zverejnenú výzvu na modlitby a tiež 
ďalšie možnosti praktickej pomoci. 
Do niekoľkých dni po vypuknutí konflik-
tu sme boli oslovení, či by sme prijali 
rodinu z mesta Čerkasy. Naše rozhod-
nutie bolo, samozrejme, áno. Ochotní 
bratia a sestry pripravili bývalý kostol-
nícky byt, ktorý bol dovtedy využívaný 
pre zborové účely. Následne (9. marca) 
prišla rodina z Ukrajiny, ktorú sme tam 
ubytovali. Bola to Oľga Andruščenko 
s dcérami Kristínou (10-ročnou) a 
Violettou (5-ročnou). Zároveň s nimi 
prišiel aj Oľgin brat Alex (18-ročný). 
Violku sme umiestnili do našej EMŠ, 
aby mohla byť medzi deťmi. Staršia 
Kristína a Alex mali vyučovanie online z 
Ukrajiny. Rodina pravidelne 
navštevovala služby Božie.

https://www.ecavza.sk
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Viacerí členovia cirkevného zboru sa 
im venovali a pozývali ich k sebe na ná-
vštevy, či urobili pre nich program. Oľa 
s dcérami bývali u nás do 27. júna, keď 
sa rozhodli po skoro štyroch mesiacoch 
vrátiť domov na Ukrajinu. Alex zatiaľ 
zostal na Slovensku, dočasne býva na 
fare v dolnom byte. Pre túto rodinu sme 
vybavili aj pravidelný finančný príspe-
vok z mesta a štát zároveň refundoval 
výdavky CZ spojené s ich ubytovaním. 
Okrem toho im CZ pravidelne mesačne 
pomáhal aj finančným obnosom, aby tu 
mohli samostatne fungovať.
19. apríla sa na Hlinkovom námestí 
uskutočnili Ekumenické modlitby za 
Ukrajinu. Okrem predstaviteľov kres-
ťanských cirkví v meste Žilina sa ľuďom 
prihovoril aj primátor mesta Žilina. Na 
podujatí zazneli viaceré modlitby, pros-
by a spevy za Ukrajinu. Bolo to veľmi 
dobré, podporné podujatie, ktorého sa 
zúčastnili aj mnohí Ukrajinci.

Veľmi peknou aktivitou prispel aj náš 
spevokol pod vedením sestry dirigentky 
Janky Puškášovej, ktorý pozval med-
zi seba aj ženy z Ukrajiny a spoločne 
nacvičili pieseň Modlitba za Ukrajinu. 
Zmiešaný spevácky zbor vystúpil s 
touto piesňou v našom ev. kostole na 
službách Božích, tiež na ekumenických 
modlitbách v rámci Staromestských 
slávnosti (18. júna) a takisto pri poďako-
vaní dobrovoľníkom Campu Žilina (27. 
júna). K tejto piesni bol zároveň vytvo-
rený videoklip, ktorý je k dispozícii na 
YouTube ECAV ZA (Молитва за Україну 
(Modlitba za Ukrajinu). Okrem iného 
sme vďační, že sa k nám pripojila rodina 
Voronyuk, z ktorej Angelina ako klaviris-
tka hudobne sprevádza niektoré naše 
zborové aktivity.

Čím žijeme v ECAVZA

https://www.youtube.com/watch?v=oynnjfLVu-c
https://www.youtube.com/watch?v=oynnjfLVu-c
https://www.ecavza.sk
https://www.youtube.com/watch?v=oynnjfLVu-c
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Viacerí, najmä mladí členovia nášho 
zboru, chodili pomáhať do Ukrajinské-
ho domu, a to predovšetkým v prvých 
dňoch vojny, keď sa tam pripravovalo 
ubytovanie pre utečencov. 
Podobne viacerí členovia zboru chodili 
ako dobrovoľníci pomáhať do Campu 
Žilina.
Tešíme sa, že niektoré ukrajinské ma-
mičky chodia so svojimi detičkami na 
Mami klub. Viaceré ukrajinské deti sa 
tiež zúčastnili nášho letného detského 
denného tábora. CZ vytvoril pre ukrajin-
skú mamičku Ľudu priestor na fare, aby 
mohla s využitím svojho daru pomôcť 
ľuďom s ich zdravotnými ťažkosťami. 
Ľuda vo svojej domovine na Ukrajine 
pracovala ako masérka. Aktuálne so 
svojimi štyrmi deťmi vo veku od 6 do 18 
rokov žije v Žiline.

Sme vďační sestre Anne Mati, ktorá 
pomáha s jazykovým prekladom pre 
Ukrajincov na službách Božích.

Ďakujem všetkým členom cirkevného 
zboru, ktorí ochotne pomohli praktic-
ky či modlitbami zmierniť túto ťažkú 
situáciu. Aj týmto spôsobom sa ukázala 
praktická viera členov nášho zboru. 
O mnohých z vás, ktorí ste nezištne a 
ochotne pomáhali, či dodnes pomáha-
te financiami, ubytovaním alebo inou 
praktickou pomocou, ani nevieme. Sme 
za vás vďační!

Marián Kaňuch
zborový farár

Sme za vás vďační!

„
„
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Služba najmenším nie je najmenšia
Detské letné tábory sa konajú v našom 
cirkevnom zbore odnepamäti. Posled-
né dva roky, kedy som mala možnosť 
tieto tábory organizovať, boli iné než 
tie predošlé. V roku 2020 však nastali 
okolnosti, ktoré zmenili náš každoden-
ný život v takej miere, akú sme si pred-
tým ani nevedeli predstaviť. Ovplyvnilo 
to prácu, štúdium, priateľstvá, peniaze, 
cestovateľské plány a mnoho iného. Pre 
nás ako kresťanov to malo veľký vplyv 
aj na našu službu.
Plánovanie táborov sa zastavilo, prišla 
neistota. Pobytová forma tábora začala 
byť nereálna, tak sme sa rozhodli tábor 
zrušiť. Všetko sa dialo veľmi rýchlo, 
okolnosti a nariadenia sa menili, ale 
ako zbor sme vedeli, že nechceme 
deti nechať bez tohto kresťanského 
ostrovčeka v mori letných prázdnin. 
Nemohli sme zostať stáť, museli sme sa 
prispôsobiť zmene, byť viac proaktívni 
a vymyslieť, ako sa to dá namiesto roz-
právania o tom, ako sa to nedá. Museli 
sme prejsť od slov k činom. Rozhodli 
sme sa pre dennú formu detského tá-
bora. Na prípravu sme mali niečo vyše 
mesiaca. V Biblii čítame o mnohých zá-
zrakoch a máme možno pocit, že dnes 
sa nič také nedeje. Ja som jeden Boží 
zázrak zažila – zorganizovanie tábora za 
jeden mesiac.

Služba na detskom tábore je omnoho 
viac ako len samotný týždeň s deťmi. Je 
to v podstate rok príprav, premýšľania, 
modlitieb, organizácie. Je potrebné 
vybrať dátum, osloviť vedúcich, zabez-
pečiť zdravotníka, fotografa, dopravu, 
naplánovať výlety, vybrať tému tábora, 
materiály, zorganizovať porady, rozde-
liť úlohy, naplánovať rozpočet a cenu 
tábora, zabezpečiť táborové tričká, 
plagáty, pozvánky, prihlášky, odmeny 
deťom, diplomy, stravovanie, poistenie, 
sledovať legislatívu, komunikovať s ro-
dičmi... Všetky tieto povinnosti zabalí-
me do batôžku a dáme si ho na plecia.
Veľmi rýchlo by sa nám pod váhou 
týchto povinností podlomili kolená. 
Zložme svoju starosť na Pána a On sa 
postará – spieva sa v jednej piesni. Tak 
sme zložili a On sa postaral. 
Aj v roku 2020 a aj o rok neskôr, keď 
sme síce mali na prípravu viac času, ale 
opatrenia, testovania a karantény nám 
komplikovali situáciu. Ale viera nie je 
o tom, že dúfame, že Boh môže, ale o 
tom, že my vieme, že On vykoná. A On 
koná. Konajme teda aj my. Hľadajme 
Jeho vôľu, modlime sa za 
otvorené oči a srdcia pre 
službu, ktorú má pre nás 
pripravenú. Napríklad na 
detskom tábore (alebo 
besiedke).

Čím žijeme v ECAVZA

Barborka
Gondžárová

https://www.ecavza.sk
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Letné tábory sú skvelým miestom, kde 
môžeme ako kresťania preukazovať 
praktické skutky služby ľuďom okolo 
nás. Rovnako tomu bolo aj na den-
nom detskom tábore 2022. Každý zo 
štrnástich táborových vedúcich urobil 
pred táborom rozhodnutie obetovať 
svoj čas, dovolenku alebo prázdniny, 
aby mohol poslúžiť deťom na tábore. 
Počas tábora nastala nejedna situácia, 
kedy každý z nás musel obetovať svoj 
komfort, možno pýchu a urobiť vec, 
ktorá bola v danom momente potreb-
ná. Verím, že aj vďaka týmto malým 
rozhodnutiam mohli deti spolu s nami 
zažiť týždeň plný prijatia, Božej lásky a 
vnímať životy ľudí, ktorí sa rozhodli svoj 
život odovzdať Jemu. Pre mňa osobne 
bol tohtoročný tábor spočiatku veľkou 
výzvou. Tábor ako taký som viedla 
úplne po prvýkrát. 

Keď sme ho začiatkom roka začali pri-
pravovať, častokrát som zažívala pocity 
stresu a neistoty, či som na niečo neza-
budla, niečo nepodcenila... Lydka Rajčanová

Pár týždňov pred začiatkom tábora mi 
veľmi pomohol rozhovor so sestrou 
farárkou Olinkou. Rozprávali sme sa 
o prípravách a ja som sa jej zverila s 
tým, že mám občas stres z toho, či 
všetko pôjde tak, ako má. Veľmi ma 
povzbudila jej reakcia. Vysvetlila mi, 
že aj napriek tomu, že tábor vediem, 
mám mnohých šikovných pomocníkov, 
ktorí stoja po mojom boku a sú ochotní 
mi pomôcť v čomkoľvek, čo budem 
potrebovať. Postupne som si tiež začala 
viac uvedomovať, že okrem pomoci 
mojich priateľov mám neustály prístup 
k pomoci od Pána Boha. Môžem 
k Nemu kedykoľvek prísť, hoci aj s nej-
akou maličkosťou, pretože On sa o mňa 
zaujíma a zaujíma sa aj o náš tábor. 
Vďaka týmto uvedomeniam bolo pre 
mňa vedenie tábora ľahšie a príjem-
nejšie. Uvedomila som si dôležitú vec, 
že v službe nestojím sama. Aj napriek 
výzvam, ktorým sme museli čeliť, tábor 
hodnotím veľmi kladne. Pán Boh sa 
počas celého týždňa o nás staral, viedol 
nás a prikrýval chyby a nedokonalos-
ti, ktoré občas nastali. Ostáva už len 
ďakovať za Božiu pomoc a prosiť Pána 
Boha o to, aby tomu, čo bolo na tábore 
zasiate, dal aj vzrásť.

https://www.flickr.com/photos/ecavza/albums/72177720301385230
https://www.flickr.com/photos/ecavza/albums/72177720301385230
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