
„Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, 
a my sme hľadeli na Jeho slávu 

ako na slávu jednorodeného od Otca, 
(bolo) plné milosti a pravdy.“

Ján 1,14

24. december 2022Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok 
srdečne všetkých pozýva na

K E Ž M A R SK ÝC H
E V A N J E L I KOV13. PLES

3. február 2023
o 18. hodine 

v Spoločenskej sále Čierny orol 
Generála Svobodu 115/82, Ľubica.

Cena vstupenky: 40,- eUr/osoba

Čakajú vás dve večere, tombola, 
program, hudba a dobrá zábava.

Nakoľko je počet plesajúcich z priestorových 
dôvodov obmedzený, zakúpte si vstupenky 
čím skôr na Ev. farskom úrade v Kežmarku. 

ecavkk@gmail.com /  052- 452 22 42
Tešíme sa na stretnutie s vami!
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V i a n o c e

Vianoce milé, znovu vraciate sa…
Svätvečer tichý – doba plná mieru.
A v srdci cítim odovzdanú vieru,

v tom srdci, čo dnes preradostne plesá!
Vianoce milé, znovu vraciate sa…

Rok čo rok staré – predsa v novom rúchu!
Idete v láske, v odpúšťania duchu,

nad nami milosť zasľúbená skvie sa!
Vianoce milé, znovu vraciate sa…
A ja sa korím – volám odovzdane:

By pokoj, mier nám navždy vládol, Pane!
V dôvere hľadím hviezdne na nebesá.

Zlatica Oravcová
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Úvodník

Jedným zo sym-
bolov Vianoc je aj 

svetlo. Vianoce bez 
svetelnej výzdoby 
si celkom dobre ne-
vieme ani predsta-
viť. Je nemálo tých, 
ktorí do týchto vecí 
sú ochotní investo-
vať nemalé finančné 
prostriedky. Viano-
ce nám tak pripomí-
na žiariaci vianočný 
stromček, blikajúce 
farebné diódy v  na-
šich oknách, či na stromoch v našich 
záhradkách alebo na priečeliach na-
šich domov. Vianoce nám už dl-
ho predtým pripomínajú vyžiare-
né priestory hypermarketov, či vy-
zdobené ulice našich dedín a miest. 
Človeka to vtedy ani nejako nemr-
zí, že za všetku tú spálenú energiu 
bude treba nasledujúci mesiac aj za-
platiť. Na Vianoce jednoducho svet-
lo musí byť. Aj keby to bola len neja-
ká prskavka. Svetlo je neodmysliteľ-
nou súčasťou týchto sviatkov, ktoré 
svätíme uprostred zimy, keď je deň 
najkratší a  vonku  najdlhšie panu-
je tma.

Drahí priatelia, zrejme to nebu-
de náhoda. Prvé Vianoce, opísané 
v Písme svätom, sú tiež úzko spojené 
so svetlom, a to nie hocijakým. Keď 
sa rodí Boží Syn, nad Betlehemom 
akoby žiarilo celé nebo. Celý ten 
kraj je uprostred tmy zrazu osvetle-

ný. Pastieri strážia-
ci si svoje stáda na 
stráňach neďaleko 
mesta majú jedineč-
nú možnosť zažiť 
túto akciu v celej jej 
kráse, vznešenos-
ti a majestáte. Majú 
možnosť aspoň na 
chvíľku nazrieť do 
neba a začuť tú naj-
radostnejšiu sprá-
vu, akú človek kedy 
mohol počuť:  „Ne-
bojte sa! Veď zves-

tujem vám veľkú radosť! Lebo na-
rodil sa vám dnes v meste Dávido-
vom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Hneď na to sa na oblohe objavu-
je hviezda (kométa), ktorá tam do-
vtedy nebola. Svojou žiarou, svet-
lom upúta pozornosť troch astroló-
gov z orientálnych krajín. Nuž a tí sa 
ňou nechávajú priviesť až na miesto, 
kde je ten nový narodený židovský 
Kráľ, aby v  malom dieťati spoznali 
aj svojho osobného Vykupiteľa a Zá-
chrancu.

Symbolika svetla a tmy je ináč na 
stránkach Písma svätého dosť obľú-
benou. Tak ako tma sa stáva symbo-
lom pre hriech, neposlušnosť, neve-
ru a bezbožnosť človeka, je to sym-
bol života bez vzťahu s  Pánom Bo-
hom, rovnako tak symbol večného 
zatratenia,  odsúdenia a  smrti – tak 
na druhej strane svetlo je symbolom 
života viery a  poslušnosti voči Bo-
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hu. Je to symbol života a aktívneho 
vzťahu s Kristom. Je to symbol več-
ného života v kráľovstve nebeskom.

Túto symboliku celkom určite 
poznal aj Pán Ježiš, keď o sebe pre-
hlásil: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa 
nasleduje, nebude chodiť v tme, ale 
bude mať svetlo života“ (Ján 8,12). 
„Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby 
nikto nezostal v  tme, kto verí vo 
mňa“ (Ján 12,46). 

Ja som svetlo sveta. Kto mňa na-
sleduje, nebude chodiť v  tme, ale 
bude mať svetlo života. Ak by som 
si dovolil tieto slová voľne parafrá-
zovať, potom by z  úst Pána Ježiša 
mohli znieť i  takto: Ja som sa preto 
narodil, preto som na seba vzal ľud-
ské telo, stal sa človekom a prišiel na 
svet, aby ste si uvedomili, aká hrozná 
je tma hriechu a aké vzácne je svetlo, 
ktoré pre ľudstvo prichádza vo mne. 
Tma hriechu – to je úplná skaza člo-
veka. Svetlo, ktorým som ja – to je zá-
chrana, nový život a nádej.

Na Štedrý večer aj my do Božie-
ho chrámu prichádzame pod žiarou 
tohto veľkého svetla. Celkom sym-
bolicky, tak, ako svetlo slnka ďale-
ko prevyšuje všetky naše pozemské 
umelé svetlá, tak svetlo Ježiša Kris-
ta, narodeného Spasiteľa sveta, žiari 
dnes po celom svete a zaháňa tem-
notu ľudskej zloby, ľudských slabos-
tí, hriechov, neistej budúcnosti či 
obáv depresií.

Ak Pán Ježiš volí na opis svojho 
pôsobenia práve symboliku svetla, 
potom je to veľmi vhodná voľba. Veď 
ak sa nad svetlom zamyslíme trocha 

globálnejšie, potom sa dopracujeme 
aj k takýmto uzáverom: Svetlo je jed-
nou zo základných podmienok živo-
ta. Bez svetla niet života. V prírode 
bez svetla nemôže prebiehať jedna 
pre život nevyhnutná chemická re-
akcia – fotosyntéza, pri ktorej vzni-
ká kyslík. Ak je človek dlho bez svet-
la, vážne to vplýva na jeho celkový 
zdravotný stav, najmä na psychický. 
Je vedecky dokázané, že ľudia žijú-
ci za polárnym kruhom, trpia ove-
ľa častejšie depresiami než ostatní. 
Je tam aj oveľa vyššie percento sa-
movrážd ako inde na svete. Na svet-
le sa človek správa ináč ako po tme. 
Na svetle si uvedomuje, že je viditeľ-
ný a pozorovateľný, a to vplýva na je-
ho konanie a správanie sa. Kde niet 
svetla, tam sa veľmi často radikál-
ne mení i správania a konanie člove-
ka. Vo svetle sa vie človek oveľa lep-
šie orientovať. V tme sa však zvyšuje 
pravdepodobnosť, že správny smer 
a orientáciu stratí.

Ak teda o  sebe Pán Ježiš hovorí, 
že je svetlo sveta, tak na základe po-
vedaného by sme mohli o Ňom po-
vedať: Kristus je základnou pod-
mienkou nášho tak časného ako 
i  večného života. Ak žijeme na tej-
to zemi, je to tak len preto, lebo to 
tak chce On. A ak máme žiť naveky, 
potom je to tak preto, lebo Pán Je-
žiš urobil všetko potrebné, aby nám 
mohol dať večný život. On je obraz-
ne povedané ten kyslík, ktorý každý 
z nás pre svoj život nevyhnutne po-
trebuje. Ináč sa zadusí a zahynie vo 
vlastnom hriechu.



5

Ak je Pán Ježiš svetlom, potom 
tento fakt pozitívne pôsobí aj na náš 
duchovný stav a  duševné zdravie. 
Veriaci človek je pri ťažkých život-
ných skúškach odolnejší. Pomáha 
mu nádej Božej pomoci a istota Bo-
žej blízkosti. Človek bez svetla Kris-
tovho – teda bez nádeje a bez istoty 
tejto blízkosti sa dokáže veľmi rých-
lo zlomiť a psychicky sa poddať.

Ak Pán Ježiš o  sebe hovorí ako 
o  svetle, potom to samozrejme po-
zitívne vplýva aj na moje správanie 
a konanie. Uvedomujem si, že aj keď 
ma možno nikto z  ľudí nevidí a ne-
pozoruje, jednému pohľadu celkom 
určite neujdem a neskryjem sa pred 
ním. A to tomu Božiemu. Jemu sa raz 
za všetko budem musieť zodpovedať.

Keď Kristus Pán o  sebe hovorí, 
že je svetlom, potom to ovplyvňu-
je aj moju životnú orientáciu a hod-
noty, ktoré žijem a presadzujem. Vo 
svetle, ktorým je On, viem akosi lep-
šie prekuknúť rôzne zvrátené mate-
riálne i duchovné ponuky tohto sve-
ta. Viem ich posúdiť ako nebezpeč-
né pre môj život viery, odmietnuť 
ich a bojovať proti nim.

Nuž a  napokon sa mi tlačí otáz-
ka: Prečo sa Pán Ježiš práve takto 

označuje? Prečo sa identifikuje prá-
ve so svetlom? Predpokladom toho, 
že sa Syn Boží označuje ako svetlo je 
tá skutočnosť, že ľudstvo sa nachá-
dza v temnote. Je to temnota odlúče-
nosti od Boha. Je to temnota zatrate-
nia. Temnota neschopnosti pomôcť 
si ako ľudia sami.

Bez Svetla sme stratení. Vďaka za 
to, že toto Svetlo prišlo do našej tmy. 
To Svetlo je Predivný radca, Mocný 
Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja, 
ako Ho opisuje prorok Izaiáš dávno 
predtým, než sa to stalo. 

Prajem ti, milý priateľ, aby si mal, 
čo najmenej výpadkov Svetla počas 
dnešného dňa aj v celom živote, a to 
v zmysle slov piesne, ktorá sa nachá-
dza v našom Evanjelickom spevníku 
pod číslom 286 (v. 1 a 5): Svetlo sveta, 
osvieť ma, aby som sám seba poznal. 
Aj Teba, môjho Otca, ktorý ma za 
syna prijal, aby život môj v časnosti 
bol prípravou do večnosti. V Tvojom 
svetle, Pane, daj vidieť mi cieľ večnej 
slávy a poznávať pomáhaj, že šťastný 
je ctiteľ pravý, ktorý po večnosti túži, 
Bohu a nie hriechu slúži. Amen.

Mgr. Radovan Gdovin
senior Gemerského seniorátu ECAV 

na Slovensku
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Dom áce služ by Bož ie 
pr i šted rovečer nom stole

- vedené sú hlavou rodiny pred štedrovečernou večerou

V mene Boha: Otca i Syna i Du-
cha Svätého. Amen

Počas adventného obdobia dýcha 
na nás blížiaca sa atmosféra Vianoc. 
Na mnohých miestach sa organizu-
jú rôzne charitatívne akcie pre po-
moc ľuďom v  núdzi a  my nemáme 
problém prispieť, ak vidíme, že to 
má zmysel a naša pomoc je konkrét-
na. Niekedy stačí priniesť susedo-
vi upečený koláč a vidieť radosť v je-
ho očiach. Inokedy niekomu pomôcť 
s nákupom, alebo napiecť zopár via-
nočných medovníkov, ktorými nie-
koho obdaríme. Mnohí z vás ste sa 
možno zapojili a  zapájate do rôz-
nych projektov typu: Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok. Pred 
nejakým časom sa aj náš cirkevný 
zbor takto realizoval, a tým pote-
šil deti v Srbsku. 
To všetko a  ur-
čite je toho ove-
ľa viac, je preja-
vom lásky, ktorá 
v  tomto svete do-
stáva konkrétnu 
podobu. Vtedy lás-
ka nezostáva len vyslo-
veným slovom, ale konkrétnym da-
rom, či inou pomocou, ktorá člove-
ka poteší. A  tak sa tento svet stáva 
ľudskejším a krajším. Odrazu sú tu 
Vianoce aj vďaka našej láske zhmot-
nenej v konkrétnej pomoci. Slovo sa 

tak stáva činom, ktorý poteší nielen 
obdarovaného, ale aj toho kto obda-
rúva. 

Rovnako koná aj Boh vo vzťa-
hu k človeku. Chce mu pomôcť do-
stať sa z jeho biedy. Boh vie, že sme 
vypadli zo spoločenstva s  Ním, 
keď Adam a  Eva, ktorí majú prá-
ve v  dnešný Štedrý večer meniny, 
upadli vo svojej neposlušnosti do 
hriechu. Už vtedy Pán Boh povedal, 
že nás zachráni a nedá nám zahynúť 
vo večnom odlúčení od Neho. Ústa-
mi starozmluvných prorokov izrael-
skému národu túto skutočnosť usta-
vične pripomínal, a  my tak môže-
me čítať starozmluvné predpove-
de, ako jedného dňa do tohto sveta 
pošle Mesiáša, svojho Syna, aby nás 

zachránil od smrti večnej 
a  moci diabolskej. 

Len si spomeňme 
na tieto texty. 

U  proroka 
Izaiáša nachá-
dzame tieto slo-
vá: „Ajhľa, pan-

na počne, porodí sy-
na a dá mu meno Immanuel“ (Iz 

7,14). A na inom mieste čítame: „Le-
bo dieťa sa nám narodilo, syn nám 
je daný; na jeho pleciach spočinie 
kniežatstvo, jeho meno bude: Pre-
divný radca, Mocný Boh, Otec več-
nosti, Knieža pokoja“ (9,5). Prorok 
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Micheáš dokonca označil aj miesto 
narodenia Božieho Syna slovami: 
„Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si 
najmenší medzi judskými čeľaďa-
mi, z  teba mi vyjde ten, ktorý bu-
de vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je 
v praveku, v časoch večnosti“ (Mich 
5,1). Prorok Jeremiáš poukazuje na 
to, že Spasiteľ sveta bude Dávido-
vým potomkom: „Ajhľa, prichá-
dzajú dni - znie výrok Hospodinov 
- keď vzbudím Dávidovi spravodli-
vý výhonok, ten bude panovať ako 
kráľ, bude múdro konať a uplatňo-
vať právo a spravodlivosť v krajine“ 
(Jer 23,5). Vianoce sú predovšetkým 
sprevádzané svetlom a i o tom hovo-
rí prorok Izaiáš, že Mesiáš príde ako 
svetlo do tmy: „Urobím ťa svetlom 
národov, aby moja spása siahala 
až po koniec zeme“ (Iz 49,6). V Bib-
lii by sme našli množstvo ďalších 
predpovedí o  príchode Božieho Sy-
na, ktorý nastal v plnosti času – čiže 
na prvé Vianoce. 

Túto skutočnosť krásne zhrnul 
Evanjelista Ján, keď napísal: „A  to 
Slovo stalo sa telom, prebývalo me-
dzi nami, a my sme hľadeli na Jeho 
slávu ako na slávu jednorodeného 
od Otca, (bolo) plné milosti a prav-
dy“ (J 1,14). Božia láska k človeku ne-
zostala iba pri prázdnom slove prí-
chodu narodenia zasľúbeného Me-
siáša. Božia láska sa stala realitou, 
keď Boh Ježiša Krista položil do bet-
lehemských jaslí za vlády rímskeho 
cisára Augusta a judského kráľa He-
rodesa. To, čo Hospodin sľúbil ústa-
mi prorokov, to aj naplnil. Vďaka to-

muto slovu, ktoré sa stalo telom, je 
človek zachránený – spasený. Tento 
dar nesmiernej ceny, narodenie Je-
žiša Krista, dáva nášmu životu zmy-
sel a napĺňa ho obrovským pokojom 
a radosťou. 

Božia láska k nám dostala podo-
bu Ježiša Krista. Slovo sa stalo te-
lom. Dnes sa to slovo stáva telom 
vtedy, keď my robíme niečo pre člo-
veka, a  to najmä vtedy, keď potre-
buje pomoc a  podporu. Práve vte-
dy sa medzi nami rodí a žije Kristus. 
Vtedy sa slovo stáva telom. Vtedy sú 
Vianoce. Nie je dôležité, či sa človek 
v prospech iného angažuje preto, že 
to vníma ako rozdávanie lásky, pri-
jatej od Boha, alebo to robí zo záuj-
mu, z lásky nezištne, len tak. Dôleži-
tý je výsledok. Dôležitý je človek. To, 
že sa Boh stal človekom, že v Kristo-
vi a v tých, ktorí chcú žiť ako On, je 
s nami, to je dôvod na oslavu! Preto 
slávime Vianoce, preto sa stretáva-
me, dávame si dary, chystáme svia-
točné jedlá a  zdobíme svoje domo-
vy. Boh je medzi nami! Slovo sa stá-
va telom, a  to nielen 24. decembra, 
ale vždy, keď láska dostáva konkrét-
nu hmotnú podobu.

Ak veríme tomuto slovu nielen 
počas vianočných dní, ale každé-
ho dňa, tak svet sa stáva okolo nás 
šťastným miestom pre ľudí, ktorí ži-
jú s nami. Potom aj ľudia, ktorí do-
posiaľ nestret li Boha, budú Ho môcť 
stretnúť skrze nás, pretože v  nás to 
slovo – živý Kristus sa stáva telom 
v láske pretavenej do konkrétneho či-
nu. Amen. 
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Modlitba:
Drahý náš Bože. Prichádzaš do 

našich radostí, konfliktov a  žiaľov. 
Prichádzaš všade tam, kde sa tešíme 
z hojnosti, ale aj tam, kde máme ne-
dostatok. Prosíme, aby sme sa so všet-
kým, čo vieme a máme, dokázali deliť. 
Myslíme na všetkých, ktorí nedostáva-

jú to, čo k životu potrebujú. Myslíme 
na ľudí, ktorí nemajú strechu nad hla-
vou a dosť jedla. Myslíme na chorých 
a  osamelých, starých a  opustených. 
Prosíme za ľudí, ktorí ani nevedia, čo 
im chýba a stále sa cítia byť pod tla-
kom, že musia podávať výkon, a  tak 
nevedia nájsť pokoj pre svoj život. Pro-
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S v ä t á  n o c

Ó, svätá Noc, Noc vzácnych blahozvestí,
Noc, ktorá vseje v srdcia dobrej vôle,
Noc ktorá rozoženie neresti a bôle,

Noc, v ktorej dobrá zvesť nám v duši zašelestí.
Ó, svätá Noc, v nej zmäknú tvrdé pästi
a snehy nehou svijú háje, strechy, pole,

pod oknom deti spievajú čos´ v jemnom mole
a pri stole sa mnoho dobrých ľudí zmestí.

Ó, svätá Noc, čo hlásaš zvesti dobré,
potešuj toho, ktorý u dvier žobre,

nech snehu závoj padne na rozopre.
Ó, svätá Noc, v nej splála žiara svetlá,

na Teba čakal celý veľký svet, hľa,
ó, nalej v duše viacej tepla, svetla!

Emil Boleslav Lukáč

síme za ľudí, ktorí majú strach a upa-
dajú do beznádeje. Pomôž im nájsť 
pomoc človeka, ktorý im ukáže nové 
možnosti a cestu ku Kristovi. Prosíme 
aj za všetkých ľudí z Ukrajiny, ktorí sú 
zmietaní vojnou a ďaleko od domova 
a  rovnako i  tých, ktorí zostali doma 
a znášajú jej desivé bremená. Daj im 
prežiť, aby sa aj v ich živote slovo sta-
lo telom v úprimnej láske pretavenej 
do záujmu o človeka, do činu. Požeh-
návaj i našu rodinu a daj nám prežiť 
vianočné sviatky v Tvojej láske a mi-
losti, ktorá bude ozdobou nášho ko-
nania a správania. Vypočuj nás, keď 
k Tebe spoločne voláme: 

Otče náš, ktorý si v  nebesiach! 
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľov-

stvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v ne-
bi, tak i na zemi! Chlieb náš každo-
denný daj nám dnes! A odpusť nám 
viny naše, ako aj my odpúšťame vin-
níkom svojim! I neuvoď nás do poku-
šenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvo-
je je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu 
Svätému, ako bola na počiatku, i te-
raz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Prijmite Božie požehnanie:
„Nech vás Boh nádeje naplní všet-

kou radosťou a  pokojom vo viere, 
aby sa vaša nádej rozhojnila mocou 
Ducha Svätého“ (R 15,13). Amen. 

Pripravil: Roman Porubän, 
zborový farár CZ ECAV 
na Slovensku Kežmarok
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Staré dobré Vianoce

Po dvoch rokoch pandémie ko-
ronavírusu sa opäť stretneme 

na štedrovečerných službách Bo-
žích. Poniektorí si povedia: „Koneč-
ne sú tu Vianoce, ako ich poznáme 
— so všetkým, čo k tomu patrí.“ Pri 
jednom stole sa stretnú celé rodiny 
s tými, s ktorými sme sa už dávno 
nevideli. Deti aj  vnúčatá sa môžu 
vrátiť zo zahraničia alebo my môže-
me vycestovať k nim. Neobmedzu-
jú nás už žiadne pandemické opat-
renia a  ani nedesia správy o  veľ-
kých počtoch úmrtí na koronaví-
rus. Opäť sú tu staré dobré Viano-
ce. Aj keď u susedov zúri vojna a my 
vnímame v peňaženkách jej ekono-
mické dopady, napriek tomu nás to 
až tak neobmedzuje, ako nás obme-
dzovali pandemické opatrenia po-
čas dvoch rokov. Akurát, že Viano-
ce máme drahšie. A tak každým kú-
tom nášho domova opäť prechádza 
akási čarovná a zároveň tajomná ti-
chá noc.

Do starých dobrých Vianoc 
nám však zaznieva zvláštne posol-
stvo: „Líšky majú dúpätá a nebes-
kí vtáci hniezda, ale Syn človeka 
nemá, kde by sklonil hlavu“ (Mt 
8,20). Keď som po prvýkrát narazil 
na tento text, tak som ho vôbec ne-
dával do súvislosti s Vianocami, no 
čím som sa častejšie k nemu vracal, 
tak vo mne evokoval situáciu pr-
vých Vianoc, keď Jozef a Mária ne-
mali kde skloniť hlavu, pretože v tej 
„trme-vrme“ Betlehema si nikto ani 

len nevšimol, že do sveta vstupuje 
v narodenom dieťati jeho Spasiteľ. 

Adventný čas nás častokrát za-
mestnáva rôznymi akciami, podu-
jatiami, vianočnými besiedkami 
a trhmi. Najlepšie na jeden deň šty-
ri akcie. Mám pocit, ako keby sme 
sa snažili dohnať to, čo všetko sme 
všetko počas dvoch rokov zameška-
li. Snažíme sa mať pestrý a bohatý 
predvianočný i  vianočný program. 
Chceme mať kopec krásnych zážit-
kov, no popritom akoby sme zabú-
dali na to najdôležitejšie, na Ježiša 
Krista, ktorého Boh položil do Bet-
lehemských jaslí, aby nás zachránil 
od smrti večnej a  moci diabolskej. 
Hoci vo svojich mysliach eviduje-
me vianočný príbeh narodenia Spa-
siteľa sveta, jeho obsah nám v  „tr-
me-vrme“ našej zaneprázdnenosti 
akosi uniká – presne tak, ako uni-
kol obyvateľom Betlehema, ktorí si 
vôbec nevšimli Kristovo narodenie. 

V  Betleheme nieto miesta, kde 
by sklonili hlavu, a  tak sa nako-
niec usadili v nehostinnej mašta-
li. Tu Mária porodila svojho prvo-
rodeného Syna, ktorému dala meno 
Ježiš, ako jej to zjavil anjel Gabriel, 
keď jej zvestoval, že skrze ňu sa na-
rodí Spasiteľ sveta. A to je ten mo-
ment, keď som si uvedomil slo-
vá Pána Ježiša Krista: „Líšky ma-
jú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, 
ale Syn človeka nemá, kde by sklo-
nil hlavu“ (Mt 8,20). Nepodobá sa 
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i  tá dnešná „trma-vrma“ nášho ži-
vota tej „trme-vrme“ v  Betleheme? 
Nestáva sa aj nám, že ako obyvate-
lia tohto mesta síce oslavujeme Via-
noce, ale neraz iba okrajovo sa za-
ujímame o  to najpodstatnejšie — 
o narodené betlehemské dieťa, kto-
ré prichádza na svet pre naše spase-
nie. A predsa toto je obsah Vianoc. 
Ostatok je len krásne pozlátko, ale 
bez hodnoty pre život.

Keď hovorí Pán Ježiš slová: „Líš-
ky majú dúpätá a  nebeskí vtáci 
hniezda, ale Syn človeka nemá, kde 
by sklonil hlavu“ (Mt 8,20), tak tým 
poukazujú na to, že v tomto svete sa 
Boží Syn stáva akýmsi bezdomov-
com. Bezdomovec je človek bez do-
mova. Ježiš nás hľadá. Hľadá hrieš-
nikov, medzi ktorých patrím aj ja, aj 

ty. On hľadá svoj domov a týmto do-
movom nie je nič iné, ako naše srd-
ce, ako to, že tie staré dobré Viano-
ce budú o Ježišovi Kristovi, ktorého 
človek nosí vo svojom srdci a prijíma 
od Neho pre svoj život spásu, kto-
rá nám prináša pokoj a  radosť. Iba 
vtedy budú pre nás vianočné sviat-
ky šťastnými, keď to narodené betle-
hemské dieťa nájde svoj domov v na-
šom živote, v našich rodinách, v na-
šom meste i celej spoločnosti. 

Prajem vám, aby ste tie staré dob-
ré Vianoce prežili s  Kristom, s  na-
rodeným betlehemským dieťaťom. 
Nech moc Jeho lásky presvieti váš ži-
vot a život vo vašich rodinách, v kto-
rých našiel Boží Syn svoj domov. 

Roman Porubän, 
evanjelický farár v Kežmarku
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V i a n o c e  b e z  ko l á č o v

S vločkami snehu,
ktoré mrazia.

Bez vône koláčov
s hrozienkami.
Sálavého tepla
rozžeravených

pecí.
Mihotavého svetla

sviec.
Vianoce,

keď iba strechy
sú biele.

A srdcia černejú
čiernočiernym

mrazom.

Ladislav Fričovský

Kostoly
ako prskavky

prežiarujú tmu.
A zhasínajú
nad riekou,
ktorá pohltí

všetko.
Vianoce,

keď sa len zlodeji zakrádajú
mŕtvymi ulicami.

A stroskotanci
neuskutočnenými snami

podopierajú barový
pult.

Keď Božie Dieťa
maličkou päsťou

márne búši.
Keď ľudské uši

na tónoch Tichej noci,
v omamnom kolotoči

usínajú s nôškou
nekonečných

prianí –
a nepovolaným

je vstup
prísne

zakázaný!
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Vianočné dojmy

Moja myseľ uniká od prítom-
nosti čím ďalej tým viac, až 

zabehne do dávnych zašlých časov, 
do dôb detstva, do Drienčan, kde 
som strávil mladosť.

Tu som zažil najkrajšie dni svoj-
ho života, i najviac a najkrajších doj-
mov si nazbieral stadiaľto.

Už samé Drienčany zvláštne pô-
sobia na človeka. Máš tu: malé ja-
zerá a  dve neveľké, no veľmi zaují-
mavé jaskyne s  tisícmi netopierov. 
Malý násyp, krížom cez úzku do-
linu nahádzaný, ešte aj teraz sved-
čí o tom, že tu dakedy Huňad viedol 
vojnu s pozostatkami slávnych husi-
tov. Zveľaďujú tu obrazotvornosť aj 
rozličné báje a povesti: O remennom 
moste, ktorý mal visieť nad dolinou; 
o mŕtvej ceste; o pokladoch nachá-
dzajúcich sa v  skrovných rozsadli-
nách husitského hradu; o  krížnych 
cestách, strigách a  strigôňoch atď. 
K tomu môj otčim Pavel Dobšinský 
zaoberal sa národnými povesťami. 
Rozprával nám ich za zimných ve-
čerov. Mal som ich príležitosť nes-
číselnekrát prečítať či už vytlačené, 
či v  zborníkoch levočskej mládeže, 
ktoré opatroval Dobšinský pri sebe.

Možno povedať, že mi detstvo 
prešlo v samých povestiach i bájach, 
a  duša mi bola taká zaplnená ni-
mi, že vo všetkom som hľadal nie-
čo nadprirodzeného, ohromného, 
a  preto velikánske tvary vysokých 
vrchov, ako Trstia, Kohúta a najmä 
Kráľovej hole, ma neobyčajne púta-

li a neodolateľná túha ma tiahla vy-
liezť na ich temená a vidieť, aký svet 
sa rozprestiera za nimi. Predstavo-
val som si, že sa za nimi začína ten 
báječný, divotvorný kraj, kde sa ešte 
vždy divy dejú.

Ale najsilnejší dojem urobili 
Drienčany na mňa vždy v dobe Via-
noc. Vtedy som počul o  Luciinom 
stolčeku, ktorý treba začať robiť na 
Luciu a  potom každý deň na ňom 
niečo urobiť až do Dohviezdneho 
dňa. Ak si vtedy naň sadne človek 
v  kostole, vidí všetky strigy a  stri-
gôňov. Liatie olova, hryzenie jablka, 
varenie halušiek a mnohé iné pove-
ry a báje takými zvláštnymi a tajom-
nými urobili mi Vianoce, že som sa 
nazdal, že som v ríši duchov. Keď si 
ešte pripomeniem, že naša fara stála 
na vŕšku, nad dedinou, len niekoľko 
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krokov od kostola a starobylej husit-
skej veže, — a že okolo kostola boli 
starodávne, záhadnými pieskovco-
vými kameňmi v podobe rakvy za-
valené hroby, takže som býval v bez-
prostrednom susedstve mŕtvych, — 
teda i toto dalo duši mojej takú ne-
zvyčajnú náladu.

Svätvečer alebo Dohviezdny ve-
čer bol v Drienčanoch úchvatne svä-
tený. Keď sa zmrklo, všetky tri zvo-
ny sa ohlásili a volali ľud do chrámu. 
Onedlho sme videli vo výklenku fa-
ry, ako sa množstvo drobných sve-
tielok pohybuje pod nami v dedine 
a  blíži sa a  vystupuje k  nám. One-
dlho sme počuli šumot hovoru blí-
žiaceho sa ľudu s lampášmi a vržďa-
nie snehu pod jeho pätami. — Tam 
pod nami pohyblivé svetielka ako 
svätojánske mušky, nad nami za-
se v  čistom studenom vzduchu ja-
gali sa hviezdy. Ešte pred chvíľkou 
tmavé obloky chrámu boli ožiarené 
množstvom zapálených sviec a one-
dlho zaznel organ a za ním dojíma-
vý spev ľudu. Aj my sme všetci po-
spiechali do kostola. Ak dojme bo-
hoslužba človeka, tak zaiste stane sa 
to v Svätvečer. Sviatočná, neobyčaj-
ná nálada ťa zasiahne nielen pri po-
hľade na osvetlený a  ľudom nabi-
tý chrám, ale hlavne pri počutí to-
ho z hlbín srdca a duše pošlého spe-
vu, ktorý rozlieha sa okolo teba, ob-
lieva ťa a  roztápa dušu tvoju, takže 
ani nezvieš, len keď sa i ona zohreje, 
rozzuní a slza dojatia i pocitu veleb-
nosti zaihrá ti v očiach. Ach, blaho-
slavené dojmy a blahoslavená doba!

Vrchol služieb božích bol, keď vy-
stúpil pred oltár otec Dobšinský, aby 
prečítal miesto kázne príležitostné, 
ním napísané verše. Vždy boli cit-
né i miestne, takže sme ich všetci ro-
zumeli a všetci mladí i starí kochali 
sme sa v ich prednesení.

Po bohoslužbe čakal nás vianoč-
ný stromček, osvetlený sviečočkami. 
Na ňom boli pozlátené orechy a  ja-
bĺčka (ani na rozprávkovom Beroni-
nom strome), medovníky, cukríky, 
hračky a nejaká knižočka.

Kým som bol malým, nevedel som 
si vysvetliť, kde sa vzal stromček u nás, 
lebo otec to vedel tak zariadiť, že sme 
pevne verili, že nám ho sám Ježiško 
doniesol, kým sme boli v kostole.

Radosť pri pohľade na stromček 
je veliká. A  keď boli donesené eš-
te zvláštne vianočné jedlá k  večeri 
na stôl, ako opekance s medom, po-
tom ovocie a pri ňom rozličné zvy-
ky a povery, kdeže by sa chlapec ne-
cítil uveličene!

Ale opravdivý Svätvečer sa len 
potom začínal. Len čo sme sa na-
večerali, už prišli k nám ľudia, žeby 
im otec dovolil na veži spievať a zvo-
niť. — Onedlho bola veža osvetlená, 
lebo každý so sebou niesol lampáš, 
a zaznel nábožný spev:

Zlatého slunce krásny běh již došel 
cíle svého, 

již se chýlí svět na nocleh: duše, čiň, 
co slušného,

k dveřím nebe se měj a písničky 
zpívej,

oči, srdce, smysly k svému zdvihni 
Otci nebeskému.



15

Spev sa rozliehal v tichej noci po-
nad dedinu, až zanikol tam niekde 
v doline, alebo rozplynul sa na úbo-
čiach blízkych pahorkov. Z  dedi-
ny bolo počuť častý výstrel z pušky 
alebo z  pištole. Za každým odspie-
vaným veršom chorála zazvonili na 
všetkých zvonoch a zaznel zase spev. 
Po večernej piesni zaspievali utešený 
hymnus Tranovského:
— Procíťtež! Hlas k nám svůj množí

strážní s nebe, na rozkaz Boží: 
procíť, o Jeruzaleme!

Již jest púlnoční hodina:
vstaňme k příští Božího syna

a jemu v ústřet vyjdeme!

S moudrými pannami, s jasnými 
lampami,
hallelujah!

K svatbě nové, beránkové,
mějme srdce vždy hotové!

Pamätám sa, že som vyšiel do zá-
hrady a pozeral som hore na osvet-
lenú vežu, počúval som spev i hlahol 
zvonov a očakával som niečo neoby-
čajného, zázračného. Vše uprel som 
zrak na čistú oblohu, posiatu trblie-
tajúcimi sa hviezdami a zdalo sa mi, 
že sa musia otvoriť nebesá a  že za-
znie spev anjelov…

Ján Čajak (1863 – 1944), 
slovenský spisovateľ

Domov nádeje – Pa ram a

V  podtatranskej Veľkej Lomni-
ci, v  priestoroch evanjelického 

cirkevného zboru Kežmarok otvorili 
po ruskej invázii na Ukrajinu azylo-
vé centrum pre vojnových utečencov. 
Zanedlho pribudne ďalšie – v budove 
neobývanej evanjelickej fary v  Tva-
rožnej. Pre väčšinu azylantov totiž 
nie je Veľká Lomnica len tranzitnou 
stanicou, požiadali o štatút dočasné-
ho útočiska, čo im uľahčuje prístup 
k  vzdelaniu, lekárskej starostlivosti 
a čerpaniu finančnej podpory od štá-
tu. Prvých návštevníkov v azylovom 
dome vítali chlebom a soľou – štrnásť 
ľudí vo veku od 5 do 78 rokov, medzi 
nimi aj dieťa s autizmom. 

Ako plynie čas, situácia sa mení, 
niektorí prichádzajú, iní odchádza-
jú. Momentálne v  Domove nádeje 

vo Veľkej Lomnici žije 13 Ukrajin-
cov, prevažne matky s deťmi. Je však 
medzi nimi aj dôchodca Leonid, na 
ktorého sa už nevzťahuje všeobecné 
stanné právo. Ukazuje nám záhradu 
pri sociálnom zariadení, kde si po-
sadili niekoľko kríkov paradajok. 
Aj pod Tatrami je extrémne sucho, 
preto rastlinky treba polievať každý 
deň. Ukrajinský dôchodca hovorí, 
že im v azylovom dome nič nechý-
ba, žijú skromne z toho, čo dostanú. 
Tak ako ostatní čaká, ako sa situácia 
vyvinie a je presvedčený, že iba Boh 
môže zasiahnuť. Hnevá ho, že na 
vojnu doplácajú predovšetkým oby-
čajní ľudia a deti, ktoré nemajú s po-
litikou nič spoločné. Je síce Ukraji-
nec, ale hovorí po rusky – podotý-
ka, že jazyk za vojnu nemôže a zač-
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ne plynule recitovať báseň: „Moja 
biedna dedina na Ukrajine, čo s  te-
bou spravili? Nepočuť detský smiech, 
dievčatá nespievajú piesne...“

Zborové presbyterstvo rozhodlo, 
že na azylový dom prerobí aj cir-
kevnú budovu v neďalekej obci Tva-
rožná. Ide o veľkú kamennú stavbu, 
ktorú do 2. svetovej vojny komuni-
ta evanjelikov využívala ako faru. Po 
násilnom vysídlení obyvateľstva ne-
meckého pôvodu a  s  nástupom ko-
munizmu však začala chátrať tak, 
ako evanjelický kostol v jej susedstve. 
Komunisti na fare zriadili materskú 
škôlku, za posledných 20 rokov však 
nemala žiadne využitie. V súčasnos-
ti sú už v plnom prúde rekonštrukč-
né práce, no prestavba si bude vyža-
dovať oveľa väčšie investície ako Do-
mov nádeje v Lomnici. Objekt nemá 
kúrenie, voda tečie len v jednej časti.

„Tomuto rozhodnutiu predchá-
dzala tvrdá diskusia na presbyter-
stve, až napokon hlasovalo takmer 

jednomyseľne,“ informoval dozorca 
Jozef Horváth. 

Na rozdiel od Lomnice vznikne 
v Tvarožnej 6 celkom samostatných 
bytových jednotiek s  vlastným so-
ciálnym zariadením a  kuchynkou, 
z  toho 4 jednoizbové a  2 dvojizbo-
vé. Azylový dom kompletne vyba-
via nábytkom a elektrospotrebičmi. 
V  celej budove pragmaticky znížili 
stropy, aby ušetrili finančné náklady 
na vykurovanie. Počítajú aj s  alter-
natívnym riešením pre prípad prob-
lémov s dodávkami plynu z Ruska – 
so strešnými fotočlánkami. Rekon-
štrukcia je teda komplexná a  dô-
sledná. Izby nateraz zariadia vyra-
deným nábytkom z  hotela v  Che-
mosvite. Prioritne bude objekt slúžiť 
utečencom z Ukrajiny. V budúcnos-
ti, keď sa vojna skončí, stane sa z ne-
ho penzión. Tvarožná má podľa Jo-
zefa Horvátha turistický potenciál, 
keďže ide o  koncovú obec v  atrak-
tívnom prostredí medzi Vysokými 
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Tatrami a  Slovenským rajom, blíz-
ko termálneho kúpaliska vo Vrbove: 

„Farári, ktorí majú nízke platy, by 
tu mohli tráviť dovolenku za symbo-
lickú cenu.“ 

Výhodou je aj veľká záhrada 
v areáli bývalej fary. Cirkevný zbor 
plánuje zariadenie otvoriť v  sep-
tembri tohto roku. Zborový dozor-
ca je však optimista a  verí, že pás-
ku sa podarí prestrihnúť o pár týž-
dňov skôr, ako pôvodne plánovali. 
Projekt zbor momentálne financuje 
len z  vlastných rozpočtových pros-
triedkov. Predsedníctvo zboru adre-
sovalo ostatným zborom v  seniorá-
te otvorený list s prosbou o finančnú 
podporu, žiaľ, bez odozvy. Uchádza 
sa tiež o dotáciu z prostriedkov Sve-
tového luteránskeho zväzu:

„Keď sme projekt predstavovali, 
najviac asi zapôsobilo to, že Ukrajin-
ci bývajú v hasičskej zbrojnici, ktorá 
stojí vedľa fary. Momentálne má cir-
kevný zbor na prestavbu k dispozícii 

asi 200 eur na bankovom účte. Po-
máhajú dodávatelia, ktorí materiál 
poskytujú za znížené ceny.“ 

Aj keď ide o náročný projekt, Jo-
zef Horváth verí, že sa zborové pres-
byterstvo rozhodlo správne:

„Je to investícia do svojho, zhod-
notenie vlastného majetku.“

Cirkevný zbor v  Kežmarku evi-
duje 769 členov, cirkevnú daň platí 
asi 400 evanjelikov, napriek tomu je 
v dobrej hospodárskej kondícii. 

J. Horváth hovorí: „Za 25 rokov od 
reštitúcií cirkevného majetku a Nežnej 
revolúcie sme toho v zbore spravili ve-
ľa. Investičný dlh, ktorý bol na sakrál-
nych aj hospodárskych stavbách, sme 
dobehli. Aj keď, samozrejme, stále má-
me objekty, ktoré treba opravovať.“ 

Výzvou je internát pri Kežmar-
skom hrade, z ktorého by mal byť ho-
telový dom, aktuálne sa pracuje na 
dokončení projektovej dokumentá-
cie. Jozef Horváth, ktorý sa pred pol 
rokom stal aj členom Generálneho 
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hospodárskeho výboru ECAV, si uve-
domuje, že pri investícii tohto typu sa 
zbor nevyhne úverovému zaťaženiu: 

„Je nám trochu ľúto, že sme neza-
čali skôr, keďže ceny aj inflácia stú-
pajú. Som presvedčený, že pre budúc-
nosť musíme vytvoriť také podnika-
teľské projekty, ktoré budú prinášať 
výnosy a ktorými budeme financovať 
prevádzkové náklady, vrátane platov 
farárov. A netýka sa to len cirkevných 
zborov, ale aj cirkvi ako takej.“

Kežmarskí evanjelici poskytu-
jú ubytovanie ľuďom utekajúcim 
pred vojnou nielen v  zariadeniach 
patriacich cirkevnému zboru. Jozef 
Horváth bol jedným z tých, ktorý ne-
váhal a otvoril im dvere vlastného do-
mu. Hneď na začiatku konfliktu u se-
ba ubytoval 5-člennú rodinu z Irpiňu, 
ktorá neskôr odišla do USA. Ochotne 
tak prijal ďalších ôsmich ľudí z Ukra-
jiny. Aj ich príbuzní, čerství rodi-
čia maličkých trojčiat, našli útočis-
ko práve v Kežmarku. Dnes 4-mesač-

né dievčatká majú v rodnom liste dá-
tum narodenia, ktorý pozná celý svet 
– 24. február 2022. Nebudú si pamä-
tať desivé okolnosti, ktoré ich sprevá-
dzali od príchodu na svet – výbuchy 
bômb, dramatický prevoz v  inkubá-
toroch do kyjevskej nemocnice, či ná-
sledný transport na Slovensko. Trau-
ma, ktorú prežili mladí rodičia, je ne-
predstaviteľná. Pre svoje deti však ve-
ria v lepšiu, pokojnejšiu budúcnosť.

Pre evanjelický cirkevný zbor je 
pomoc ukrajinským utečencom jed-
nou z misijných priorít. „Budova vo 
Veľkej Lomnici bude na tento účel 
slúžiť dovtedy, kým to bude nevy-
hnutné,“ uviedol zborový farár Ro-
man Porubän. 

Keďže je vyučený kuchár, Ukra-
jinci si už pochutili na jeho kolá-
čoch, buchtách, či boršči.

Začiatkom apríla mu režisér ochot-
níckeho divadelného súboru Ivan Ku-
bík odovzdal šek v  hodnote 285 eur 
ako príspevok na zabezpečenie chodu 
azylového Domova nádeje, aj vzhľa-
dom na neustále rastúce režijné ná-
klady. Išlo o  výťažok z  divadelného 
predstavenia „Príbeh Adama a Evy“, 
venovaného špeciálne azylantom. 

Ukrajinka Lula Kotula si uvedo-
muje, že ľudí, akých stretli v  Kež-
marku – v občianskom združení aj 
cirkevnom zbore, je veľmi málo a so 
slzami v očiach dodáva: 

„Mali sme veľké šťastie. Sme vďač-
ní za to, čo máme a čo nám oni môžu 
dať. Ich úsmevy a objatia nám dáva-
jú silu prežiť.“

I. Damankošová, E. Mihočová
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Domov nádeje Parama, 
o.z. Parama pri ECAV

Najsmutnejší deň 
pre Ukrajinu

V  tú noc „pred“ som spala ako-
si nepokojne, zobudila som sa oko-
lo 4.30 ráno, čo v tom čase pre mňa 
nebol žiaden nezvyčajný čas, na-
koľko som mala 3 mesiace do štát-
nej skúšky na Nutriacademy v Prahe 
a zvykla som sa učiť v skorých ran-
ných hodinách. Dennou rutinou pre 
mňa bolo vedy popri popíjaní rannej 
kávy aj čítanie si najnovších správ na 
svojom obľúbenom spravodajskom 
portáli. 

Vo štvrtok ráno 24. 2. 2022 mi 
však na každom spravodajskom 
portáli vyskakovali hrôzostrašné 

informácie a tzv. bleskovky v zmys-
le „na Ukrajine vypukla vojna“. Po 
chrbte mi prešiel mráz a v tento deň 
som sa už nemohla sústrediť na nič 
iné ako na to, že u našich susedov sa 
deje niečo strašné. V  priebehu dňa 
som na sociálnej sieti zachytila in-
formáciu, ktorú uverejnil môj bý-
valý spolužiak o tom, že na ceste do 
Spišskej Belej sú dve ukrajinské ma-
my s tromi deťmi a týmto spôsobom 
prosil a zároveň vyzýval ľudí na po-
moc týmto vystrašeným matkám. 
Mamičky z  oblasti Ivano-Frankiv-
skij Lila a Táňa so svojimi deťmi boli 
nakoniec ubytované v provizórnych 
priestoroch v  Huncovciach. Nakoľ-

Hodina slovenčiny
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ko mňa a moju rodinu veľmi zaujal 
príbeh týchto žien a  detí, navštívili 
sme ich, priniesli im tie najpotreb-
nejšie veci, ktoré boli uverejnené vo 
výzve a  zoznámili sme sa s  nimi. 
Ich príbeh plný emócii nás natoľko 
ohromil, že sme spoločne s manže-
lom, dcérou a mojou sestrou, ktorá 
je rovnako ako ja absolventkou od-
boru sociálna práca, začali rozmýš-
ľať nad tým, akým spôsobom by sme 
im ešte mohli viac pomôcť a nielen 
im, ale aj ďalším, ktorí boli na „úte-
ku“ pre hrôzami vojny.

ECAV ako vzor 
ochotnej, empatickej 
a pomáhajúcej cirkvi

A  tak v  nás skrsol nápad osloviť 
všetky farnosti v  meste Kežmarok. 
Najpromptnejšie zareagovala ECAV, 
konkrétne pán farár Roman Po-

rubän. Ponúkal nám starší opuste-
ný dom vo Veľkej Lomnici, ktorý je 
vo vlastníctve a pod správou ECAV. 
Dobrovoľníci priložili ruku k  die-
lu a za 7 dní sa neútulné, neobýva-
né a nehostinné priestory premeni-
li na krásny príbytok. Pomenovali 
sme ho Domov nádeje ako symbol 
nádeje pre mier na Ukrajine, skoré-
ho ukončenia vojny a nádeje pre lep-
ší a bezpečný život v mieri.

 Z mládežníckeho gréckokatolíc-
keho centra v  Juskovej Voli k  nám 
na odporúčanie Tomáša Šimoňá-
ka a otca Michala Vadrnu prišli 12. 
marca prví ukrajinskí obyvatelia, 
ktorí už pár dní bývali na Slovensku 
v  spomínanom záchytnom tábore. 
Julka, Danik, Nasťa, Sergej, Nataša, 
Ania, Ženja, Lisa a Jevgenija, neskôr 
k  nim pribudol deduško Leonid, 

Večerné stretnutie pri buchtách
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ktorý pricestoval spoločne s dcérou 
Oľgou. Po čase sa rodinka Sergeja 
a Nataše, ktorá odcestovala za zná-
mymi do Nemecka  vymenila s  ro-
dinkou mamky Aliony a  dcérkami 
Olkou, Irkou a Dáškou. Prišla k nám 
aj študentka psychológie Danka, za 
ktorou sa po 2 mesiacoch z okupo-
vaného Chersonu podarilo v bezpe-
čí pricestovať aj mamke a  mladšej 
sestre Polinke. Všetci títo ľudia za-
žili nehostinný úkryt, hlad a chlad. 
Dnes je v Domove 13 ľudí a títo ľu-
dia z rôznych kútov Ukrajiny a rôz-
neho vierovyznania dokázali vytvo-
riť úžasnú komunitu.

Najstarším obyvateľom DN je 
„deduška” Leonid, ktorý má 78 ro-
kov a najmladším je 5-ročný Daník, 
ktorý navštevuje Cirkevnú mater-
skú škôlku v Kežmarku. Irka oslávi-

la nedávno 12 rokov, Nasťa 14, Olka 
má krásnych 15 rokov a tanečníčka 
Polinka 17. Obe budú od septembra 
navštevovať Strednú odbornú školu 
v Kežmarku v odbore kozmetika.

Nádherná práca 
dobrovoľníka…

Nakoľko som vyštudovaná zdra-
votná sestra a zároveň aj absolvent-
ka odboru sociálna práca, orientuje 
sa moja práca dobrovoľníka najmä 
na oblasť zdravia a sociálnej činnos-
ti. Konkrétne objednávam vyšetre-
nia pre našich odídencov a zároveň 
ich na ne sprevádzam, konzultu-
jem zdravotný stav s ošetrujúcim le-
károm, vybavujem úradné doklady, 
komunikujem s  medzinárodnými 
organizáciami typu Unicef a s Čer-
veným krížom, pomáham s umiest-
ňovaním detí do škôlok a škôl, v sú-

Domáci a dobrovoľníci
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činnosti s  úradom práce a  sociál-
nych vecí a  rodiny im sprostred-
kúvam prácu, komunikujem so za-
mestnávateľmi a  učiteľmi atď. Os-
tatní dobrovoľníci, konkrétne Vi-
liam Kostráb, sa stará o chutné jedlá 
pre obyvateľov Domova nádeje. Ten-
to milý pán, ktorého podľa kladnej 
ukrajinskej legendárnej rozpráv-
kovej postavy volajú naši Ukrajin-
ci „Chotabič“, pripravuje minimál-
ne 2x v  týždni chutné obedy. Stará 
sa aj o pravidelný prísun vitamínov, 
a tak každý týždeň im nakúpi sladké 
ovocie a čerstvú zeleninu. Nesmiem 
zabudnúť na učiteľku Aničku, ktorá 
neúnavne, zadarmo a v rámci svoj-
ho voľného času 2x v  týždni vyu-
čovala obyvateľov Domova nádeje 
slovenský jazyk. Daniel sa zase sta-
rá o  drobné opravy a  vytvoril kó-

je, ktoré oddeľujú veľké priestory na 
tzv. intímne zóny. Vďaka Ľubomíro-
vi sa zrealizovala záhrada, na kto-
rej sa v súčasnosti urodilo množstvo 
chutnej zeleniny, pravidelne dozerá 
a  pomáha so starostlivosťou o  plo-
diny. A nakoniec spomeniem Jarka, 
spoluzakladateľa o. z. Parama. Ten-
to skvelý pán dohliada na to, aby sa 
hospodárne narábalo s  financiami 
občianskeho združenia, ktorým sa 
každý mesiac zabezpečujú nákupy 
pre obyvateľov Domova nádeje. De-
ťom sa ako odmena za dobré vysved-
čenia cez o. z. Parama taktiež zakú-
pili hojdačky a malý bazén.

Domov nádeje je 
zároveň komunitou 

talentov
Nesmiem opomenúť našu famóz-

nu Júliu. Túto krásnu a  étericku 

Utečenci a dobrovoľníci
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mladú dámu, mamičku troch detí, 
obdaroval Pán Boh nezvyčajne krás-
nym hlasom a talentom na spev. Na 
Veľkú noc potešila v  Novom evan-
jelickom kostole v Kežmarku počas 
služieb Božích svojím krásnym pre-
vedením Via Dolorosa. Júlia sa pra-
videlne zúčastňuje modlitbových 
chvál najmä s  formáciou Lamač-
ské chvály. Boli o  nej natočené do-
kumenty, nakoľko je aj vášnivou bu-
beníčkou. Taktiež dcéra Nasťa je ob-
darená talentom na spev a  spoloč-
ne vystupujú v  rámci rôznych cha-
ritatívnych podujatí. V Domove bý-
va aj študentka psychológie Danka, 
ktorá je veľkým prínosom najmä ak 
treba pomôcť svojim spolubývajú-
cim pri zvládaní rôznych náročných 
situácii v súvislosti s vojnou a opus-

tením domoviny a blízkych. Deduš-
ka Leonid je zase poet a  bývalý ta-
nečník spoločenských tancov, Irin-
ka učiteľka angličtiny a Alionka uči-
teľka a taktiež psychologička.

Radi trávime spoločné chvíle s na-
šimi dobrovoľníkmi, tešíme sa najmä 
na spoločné oslavy narodenín, ale-
bo aj na oslavy malých úspechov. Vy-
mieňame si slovenské a  ukrajinské 
recepty na jedlá i zákusky, spievame 
slovenské i  ukrajinské piesne a  vzá-
jomne nás to veľmi obohacuje.

Nikto z nás nevie, kedy sa táto ne-
zmyselná vojna skončí, ale my pomá-
hajúci vieme, že budeme stále pozor-
ne načúvať potrebám našich ukrajin-
ských priateľov a najmä, že tu stále pre 
nich budeme tým „prístavom nádeje“.

Ria Ratajová (starší text)

K  d i e ť a t k u  v  j a s l i a c h

Tajomstvo zatvorených dverí
a hviezda, ktorá polnoc 

ožiari.
Krok k rozsvieteným oknám 

mieri,
psí štekot kdesi v treťom 

chotári.
Tajomstvo zatvorených dverí

a zvláštne ticho 
z bledomodrých striech.

Pieseň, čo sama splýva z perí
a neuveriteľne biely sneh.

Ladislav Fričovský
Tajomstvo zatvorených dverí 

–
Pamätáš ešte na ten detský čas?

Jedlička, očká plné viery
a zčistajasna zvoncov zlatý 

hlas.
Tajomstvo zatvorených dverí
a krásna štedrovečerná noc.

Kam vedú všetky sveta 
smery?

K Dieťatku v jasliach –
Cesta do Vianoc!
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Evanjelický deň 2022 :

Evanjelický deň je podujatie ce-
loslovenských rozmerov, ktoré 

organizačne zastrešila ECAV v spo-
lupráci s cirkevným zborom v Kež-
marku. Začalo sa v podvečer 2. júla 
prijatím na mestskom úrade u  pri-
mátora Jána Ferenčáka a pôvodnou 
slovenskou operou Mojžiš. V  epi-
centre programu však stáli slávnost-
né Služby Božie, ktoré v  priamom 
prenose v nedeľu 3. júla vysielala na 
Dvojke Slovenská televízia.

Z chóru znel súbor 
dychovej cirkevnej 

hudby
Počas vstupu kazateľov a  litur-

gov unikátnym priestorom drevené-
ho artikulárneho kostola znelo pre-
lúdium „Splendor of Brass“ v podaní 
súboru dychovej hudby Posaunen-
chor, ktorý pôsobí pri cirkevnom 
zbore v Mníšku nad Hnilcom. „Hra-
li sme tu už aj predtým, ale vždy do-
le pri oltári. Tentoraz sme mali mož-
nosť prvýkrát hrať na chóre. Nemali 
sme predstavu, koľko je tam priesto-
ru a či sa s hudobnými nástrojmi po-
mestíme. Miesta však bol dostatok, 
mali sme sa tam ako králi,“ skonšta-
tovala hudobníčka a  členka súboru 

Dana Theisová. Tóny Posaunencho-
ru mohutne zneli aj v závere Služieb 
Božích – počas spevu hymny Hrad 
prepevný.

Hostí a  účastníkov z  domova aj 
zahraničia privítalo predsedníctvo 
cirkevného zboru v Kežmarku – do-
zorca Jozef Horváth a  farár Roman 
Porubän. Na príprave festivalu od-
viedli veľký diel práce a práve na ich 
pleciach ležala značná časť organi-
zácie.

Vystúpil 
detský orchester

Spev piesní sprevádzal detský 
orchester, ktorý pôsobí pri cirkev-
nom zbore Bratislava Legionár-
ska, pod vedením Márie Šebestovej. 
Vznikol pred štyrmi rokmi na jed-
nom rodinnom tábore. „Zistili sme, 
že máme veľa detí, ktoré chodia do 
hudobnej školy. Považovali sme za 
správne, aby sa zapájali aj spoloč-
nou hrou do života v cirkevnom zbo-
re a  učili sa od útleho veku slúžiť,“ 
uviedla M. Šebestová. Orchester má 
v  súčasnosti deväť stabilných čle-
nov, osadenstvo sa však občas me-
ní. Skladby im na želanie upravuje 
Slávo Kráľ z  Bratskej jednoty bap-
tistov. „Sme za to veľmi vďační, le-

„Hľaďme na Ježiša“

Evanjelici z celého Slovenska sa po dvoch rokoch pandémie konečne zišli 
na spoločnom podujatí – evanjelickom festivale, ktorého dejiskom sa stal 
Drevený artikulárny kostol v Kežmarku, pamiatka svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. S ohľadom na eskaláciu vojnového konfliktu na Ukra-
jine trval festival len jeden deň, prišiel však s nečakane pestrou ponukou.
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bo bez neho by sme toho veľa nena-
cvičili,“ priznáva s  pokorou vedú-
ca súboru. V  repertoári majú nie-
len detské, ale aj spevníkové pies-
ne, aby mohli sprevádzať rôzne ty-
py Služieb Božích – klasické, detské 
aj rodinného typu. K  nácvikom sa 
stretávajú každú nedeľu o  deviatej 
ráno, pred začiatkom bohoslužieb. 
Hrať neprestali ani počas korony, 
i keď len formou videí.

V  Kežmarku vystúpili prvýkrát, 
a  tak spojili príjemné s  užitočným 
– pod Tatry prišli o čosi skôr, aby si 
užili aj termálne kúpalisko vo Vrbo-
ve, a  v  predvečer nedele absolvova-
li v kostole skúšku. Mária Šebestová 
oceňuje, že „aj keď deti hrali v inom 
prostredí a  inej situácii, zvládli to“. 
V kapele účinkujú aj deti manželov 
Šebestovcov, ktoré prirodzene zapá-
jajú svojich kamarátov a  spolužia-
kov. Až na dvoch hudobníkov všet-
ci študujú na Evanjelickej základnej 
škole v Bratislave.

Netradičná kázeň 
mala tri časti

Služby Božie ozvláštnila sku-
točnosť, že kázal celý Zbor bisku-
pov. Na tejto forme kázne trval naj-
mä generálny biskup Ivan Eľko, kto-
rý vybral aj biblický text z Listu Ži-
dom 12,1 - 3. Všetci traja biskupi sa 
tak na tvorbe kázne podieľali rovno-
cenným dielom. Pripomínala puzzle 
zložené z troch kúskov: Hľaďme na 
Ježiša. Sme obklopení svedkami. Ne-
ustávajme v zápase.

Ján Hroboň, biskup Západné-
ho dištriktu priznáva, že je to oveľa 
ťažšie, ako si pripraviť klasickú ká-
zeň: „Koncept musí byť starostlivo 
premyslený, aby sme sa neopakovali 
a aby mala kázeň jednotnú myšlien-
kovú líniu. Práve toho sme sa obá-
vali, keďže sme mali veľmi málo ča-
su na konzultáciu. Keď však gene-
rálny biskup odovzdal prvú časť, už 
bola zrejmá osnova a  zámer, a  tak 
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sme pripojili ďalšie dve časti.“ S  vý-
sledkom je biskup Hroboň spokoj-
ný: „Som rád, že sme to spravili prá-
ve takto. Je to tiež svedectvo o tom, že 
sme ako biskupi súdržní, vieme spo-
lupracovať, dohodnúť sa a doplniť.“

V  liturgii účinkovalo viacero fa-
rárov a  seniorov: Jaroslav Matys, 
Eva Kolesárová, Monika Beňová 
a Martin Chalupka.

Martin Tipul: „Som 
vďačný za spevácky 

zbor.“
Dramaturgiu – skladbu Služieb 

Božích doplnil aj zmiešaný spevác-
ky zbor so sólovým vstupom Ta-
marky Pangrácovej. Kantor a  diri-
gent Martin Tipul cíti za spevokol 
v prvom a neposlednom rade obrov-
skú vďačnosť. Pre Evanjelický deň 
vybrali dve piesne – harmonizáciu 
prvej piesne „Túžim“ napísal známy 

hudobný skladateľ Johann Sebastian 
Bach. „Vybrali sme ju práve preto, že 
sa do priestoru dreveného artikulár-
neho kostola veľmi hodí,“ vysvetlil 
kapelník Tipul. Text prvej slohy je 
inšpirovaný cirkevným otcom Au-
gustínom, ostatné verše napísal fa-
rár Ladislav Fričovský.

Ani výber piesne Pokoj nene-
chal spevácky zbor na náhodu: „Vy-
brali sme ju ako prosbu a  modlitbu 
v  kontexte súčasnej situácie. Chceli 
sme prosiť za pokoj a  mier vo svete 
aj u nás.“ Hudbu k piesni Pokoj zlo-
žil Rob de Jong, Continental sound 
Rotterdam/CMS.

Ľudia túžia po 
osobnom stretnutí

Organizátori s obavami očakávali, 
aká bude na Evanjelickom dni účasť, 
keďže ju nebolo možné vopred od-
hadnúť. Lavice Dreveného artikulár-
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neho kostola sa však naplnili do po-
sledného miesta, časť ľudí prenos 
sledovala z  veľkoplošnej obrazovky 
v  Novom evanjelickom kostole. Oba 
kostoly od seba delí len pár metrov. 
Hojná účasť na festivale teší Rená-
tu Vinczeovú, dozorkyňu Západné-
ho dištriktu a kandidátku na funkciu 
generálneho dozorcu: „Ukazuje sa, že 
ľudia majú záujem o spoločné stretnu-
tia a spoločenstvo.“ Spolu s ňou sa ve-
riacim na bohoslužbách aj divákom 
pri televíznych obrazovkách priho-
voril Ľubomír Pankuch, dozorca Vý-
chodného dištriktu.

Okrem primátora Kežmarku Jána 
Ferenčáka prijal pozvanie organizá-
torov generál Daniel Zmeko, náčelník 
Generálneho štábu Ozbrojených síl 
a zborov SR, ktorý sa netají evanjelic-
kými koreňmi. V súčasnosti žije spolu 
s rodinou na dedovizni – myjavských 

kopaniciach, v rodisku Milana Rasti-
slava Štefánika. „Deti nám krstil v kos-
tole v Krajnom ešte ako farár Ivan Eľ-
ko, súčasný generálny biskup. Starí ro-
dičia z otcovej strany boli presbytermi.“ 
Generál Zmeko vyjadril radosť a spo-
kojnosť, že mohol osobne zažiť vý-
nimočnú atmosféru v  artikulárnom 
kostole v  sprievode svojej manželky. 
V  spolupráci s  Ekumenickou pasto-
račnou službou OS a OZ uvoľnil časť 
vojakov na to, aby pomohli pri organi-
zácii festivalu, najmä s varení gulášu.

Spoločný obed, tržnica 
a komentovaná 

prehliadka
Obed, ktorý vojaci podávali v zá-

hrade pod korunami stromov, spolu 
s čapovanou kofolou a nealkoholic-
kým pivom nemalou mierou prispel 
k  spokojnosti účinkujúcich aj hos-
tí. Pán Boh Evanjelickému dňu po-
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žehnal ideálne počasie – nebolo prí-
liš horúco, ale ani daždivo.

Tržnica ponúkala pestrý výber 
produktov v stánkoch viacerých cir-
kevných zborov a misijných organi-
zácií. Nechýbala ani knižná produk-
cia od vydavateľstva Tranoscius. Mi-
moriadny úspech zožal stánok cir-
kevného zboru Chmeľov a Šarišsko-
-zemplínskeho seniorátu, v  ktorom 
sa degustovala pravá šarišská „ma-
čanka“. Organizačne tržnicu zastre-
šovala Daniela Veselá, tajomníčka 
GBÚ pre školstvo: „Mala som strach, 
že niektoré stánky ostanú prázdne, 
nakoniec sa však obsadili úplne všet-
ky.“ Prázdny nezostal ani jeden, ka-
pacita bola využitá naplno.

Kto mal záujem, mohol absolvo-
vať komentovanú prehliadku uni-
kátnej Lyceálnej knižnice s  odbor-
ným výkladom Kataríny Slávičko-

vej. Knižnica sa so 150-tísíc zväzka-
mi kníh radí medzi najväčšie kniž-
nice v strednej Európe.

S účasťou 
zahraničných hostí

Generálneho biskupa Ivana Eľ-
ka teší, že sa po dvoch rokoch mohol 
festival konať už aj s účasťou zahra-
ničných hostí: „Počas pandémie sme 
sa stretávali online, ale niet nad ži-
vé stretnutie. Pôvodný koncept festi-
valu bol oveľa širší a zoznam pozva-
ných hostí omnoho bohatší. Zišli sme 
sa však aspoň v minimalistickej podo-
be (vzhľadom na vojnový konflikt na 
Ukrajine, pozn. red.).“ Najdlhšiu ces-
tu pod Tatry meral až z kanadského 
Toronta reverend Dušan Tóth, kto-
rý práve na Evanjelickom dni oslá-
vil 84 rokov. Svoje zastúpenie ma-
li aj dve nemecké partnerské cirkvi – 
z Württembergu a Evanjelickej cirkvi 
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v  strednom Nemecku, tiež z  Čiech, 
Rakúska, Poľska a Maďarska. Zo Srb-
ska pricestoval biskup Jaroslav Javor-
ník a zo Sliezska biskup Tomáš Tyr-
lík, obaja v sprievode manželiek. Cir-
kevný zbor pamätal aj na milú pozor-
nosť pre zahraničných hostí – balíček 
so spomienkovými predmetmi, čo 
len umocnilo pocit, že sú v Kežmar-
ku vítaní a prijatí.

Rozhovory striedali 
hudobné vstupy

Väčšina účastníkov zostala aj 
na popoludňajší kultúrno hudobný 
program. Celkovo deväť častí pod-
ľa slov generálneho biskupa Eľka vy-
tvorilo zaujímavú skladačku s  vý-
povednou hodnotou o živote cirkvi: 
„Toto puzzle je však omnoho, omno-
ho bohatšie. Pripomína bohato roz-
vetvený, košatý strom, ktorý prináša 
dobré ovocie svedectva a služby.“

V  kreslách na pódiu sa strieda-
li zástupcovia evanjelického škol-
stva, múzea reformácie, edukačno-
-misijného centra, ekumenickej pas-
toračnej služby, práce so ženami 
a  mládežou. Diskusie osviežili vy-
stúpenia hudobných telies – kapely 
Crossroads z  Banskej Bystrice, det-
ského spevokolu z Hýb a KVD – Ka-
pely Východného dištriktu. Z  cel-
kom iného súdka zneli Biblické pís-
ně od Antonína Dvořáka v  podaní 
Mariána Lukáča, speváka Štátneho 
divadla Košice v sprievode korepetí-
torky – klaviristky Júlie Grejtákovej.

Emotívne vystúpenie 
ukrajinskej speváčky
V bloku venovanom pomoci ukra-

jinským utečencom vystúpila speváč-
ka Larysa Kovaľ. Pochádza z mesteč-
ka Bar vo Vinnyckej oblasti, kde ži-
la spolu s manželom a dvomi synmi. 
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Prvý týždeň po invázii nevedela, čo 
má robiť – zostať doma alebo odísť? 
Keď však na hlavné mesto Vinnycia 
dopadlo osem rakiet a  Rusi zbom-
bardovali miestne letisko, po dohode 
s manželom sa rozhodla pre emigrá-
ciu a  záchranu 8-ročného chlapca. 
Vycestovali na Slovensko, keďže tu na 
Prešovskej univerzite študuje jej star-
ší syn. Počas emotívneho vystúpenia 
v Kežmarku nedokázala z pochopiteľ-
ných dôvodov zadržať slzy v očiach.

Vďaka profesionálnemu prístupu 
moderátorky RTVS Dagmar Mozo-
lovej mal program napriek množstvu 
účinkujúcich svoju dynamiku a spád. 
Na zostrihu a  sprístupneniu širokej 
evanjelickej verejnosti pracuje Medi-
álne oddelenie Generálneho biskup-
ského úradu. Evanjelický deň si plný-
mi dúškami vychutnala aj tlačová ta-
jomníčka Jana Nunvářová, a  to na-

priek tomu, že väčšinu času strávila 
za hľadáčikom kamery: „I keď to bolo 
náročné, bolo to vzácne. Ľudia, s kto-
rými som sa rozprávala, prišli prak-
ticky z celého Slovenska. Bolo príjem-
né, že sa všetci usmievali. Videla som 
na ich tvárach, ako si užívajú, že ko-
nečne môžu byť spolu – človek s člove-
kom, tvárou v tvár.“

Dotknutí tým, 
čo sme zažili

Generálny biskup Ivan Eľko v  zá-
vere vyzval účastníkov Evanjelického 
dňa, aby sa dali dotknúť tým, čo zaži-
li: „Nechajme sa poznačiť všetkým, čo 
bolo hovorené a  zvestované. Nechaj-
me sa tým ‚zmáčať‘. Bolo by fatálnou 
chybou, keby sme sa vrátili do pohod-
lia svojho domova suchí a  nedotknu-
tí. Chránení a  odolní podobne, ako 
je turistická obuv chránená voči von-
kajším vplyvom impregnačným spre-
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jom.“ Medzi faktory, ktoré spôsobu-
jú ochrannú vrstvu, generálny bis-
kup radí plochosť, plytkosť, sebectvo, 
sebastrednosť, samospravodlivosť: 
„Diabol má však ešte oveľa viac mož-
ností, ako nás presvedčiť, že to, čo sme 
videli a zažili, sa nás netýka.“ Ivan Eľ-
ko však naliehavo apeluje, aby sme sa 
nechali hlboko zasiahnuť tromi fes-
tivalovými princípmi: „Hľaď na Ježi-
ša. Uč sa to každý deň – žiť v Kristo-
vi a z Krista. Vnímaj, že si obklopený 
svedkami. A  neustávaj v  zápase, prí-
liš rýchlo neskladaj ‚zbrane‘. V  mene 
Krista sa osvedč ako dobrý vojak.“ 

Emília Mihočová
(Prevzaté z EPST 15/2022, str. 4 – 5)

Reflexie na Evanjelický deň 2022 
v Kežmarku

O  Evan-
j e l i c -

kom festivale 
2022 v  Kež-
marku sa dá 
povedať, že 
bol doslo-
va „vytúže-
ný“. Pôvod-

ne bol plánovaný na rok 2021. Chce-
li sme si na ňom a prostredníctvom 

neho pripomenúť a osláviť sté výro-
čie zriadenia Evanjelickej cirkvi a. v. 
mimo rámca Rakúsko – Uhorska, 
v  Československu. Kľúčové udalos-
ti tohto procesu sa totiž udiali v jar-
ných mesiacoch roku 1921, prijatím 
Cirkevnej ústavy na synode v Tren-
čianskych Tepliciach. 

Kvôli covidu sme festival zo začiat-
ku leta 2021 preložili na jeseň a potom 
na rok 2022. Mali sme nádej, že pan-

Jednou z výnimočných duchovných aktivít v roku 2022 bol v našom cir-
kevnom zbore Evanjelický deň, ktorý prebiehal 2. a 3. júla. Redakcia Zbo-
rového listu sa opýtala domácich i hostí, ako vnímali toto celoslovenské 
stretnutie evanjelikov a čo všetko im prinieslo. 
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demická situácia sa vyvinie v náš pro-
spech. Nikto z nás nečakal, že tohto 
roku sa stane ešte niečo osudovejšie: 
že Rusko napadne Ukrajinu a my bu-
deme mať plné ruky práce s pomocou 
utečencom. Od jari 2022 sme pripra-
vovali festival, no vojna nám položi-
la dve vážne otázky: či je vôbec vhod-
né, aby sme v  napätej a  neprehľad-
nej situácii poriadali festival a  záro-
veň, či si budeme môcť festival dovo-
liť finančne, keďže sme voľné zdroje 
usmernili na pomoc utečencom a vy-
zývali členov cirkvi k účasti na zbier-
ke. Diskutovanie týchto vecí a hľada-
nie dobrých riešení určite kompliko-
vali prípravy festivalu...

Organizačný výbor sa z  finanč-
ných dôvodov napokon rozhodol 
pre skromnejšiu, jednodňovú verziu 
festivalu. Sobotný podvečer a  opera 
Mojžiš boli k tomu veľmi príjemným 
darčekom od domácich viery z Kež-
marku. A únosnosť samotného kona-
nia festivalu v čase vojny? Uvedomili 
sme si, že je možno práve dobré uká-
zať zlému osudu, že pozitívne a  ra-
dostné veci sa mu zvrátiť nepodarí!

Možno som naširšie opísal kontext 
prípravy festivalu, aby som mohol 
uviesť to, čo má vyniknúť: boli sme 
nesmierne radi a  vďační Pánu Bo-
hu, že sme sa po dvoch rokoch pôstu 
a nestretávania sa konečne stretli! Vi-
deli sa známe tváre z rozličných kon-
čín Slovenska. Privítali sme oficiál-
nych hostí zo zahraničných partner-
ských a sesterských cirkví. Vítali sme 
sa, akoby sme boli odlúčení nekoneč-
né roky. A tento základný fakt akoby 

ovplyvnil všetko ostatné: domáci vie-
ry z Kežmarku podali fantastický vý-
kon ako organizátori, hostitelia, pria-
telia, neúnavní zariaďovači a služob-
níci. Žičilo nám počasie. Vydaril sa 
naplánovaný program. Nedeľný gu-
láš bol fantastický. Nestala sa žiadna 
nepredvídaná komplikácia. Predsta-
viteľom cirkvi, jej zložiek a zahranič-
ným hosťom sa dostalo veľmi dôstoj-
ného a srdečného prijatia na kežmar-
skej radnici. 

Evanjelický festival 2022 v Kežmar-
ku bol udalosťou, na ktorú keď človek 
spomína, uvedomí si, že by musel byť 
načisto zlomyseľným kazisvetom, ak 
by sa snažil „vyšťuchať“ niečo, čo by 
sa dalo zhodiť, skritizovať a  oklebe-
tiť. Nie, nič také nenachádzam. Boli to 
dva prekrásne dni, za ktoré som a sme 
Pánu Bohu nesmierne vďační.

A takto, po polroku, srdečne a s po-
ďakovaním pozdravujem každého 
z Cirkevného zboru ECAV Kežmarok, 
kto priložil ruku k dielu a festival, ako 
jeden z najsvetlejších okamihov roku 
2022, ponúkol celej cirkvi! 

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV 
na Slovensku

Dňa 2. jú-
la 2022 

sa uskutoč-
nila v  rám-
ci Evanje-
lických dní 
v  Drevenom 
a r t i k u l á r -
nom kosto-

le v Kežmarku vďaka mnohým lás-
kavým darcom, jednotlivcom i  fir-
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mám premiéra mojej opery „Moj-
žiš“, venovanej osobnosti význam-
ného talianskeho sochára Miche-
langela Buonarrotiho a poetky a hu-
manistky Vittorie Colonny. Dielo 
vzniklo vďaka vynikajúcej práci lib-
retistky, prekladateľky Daniely Lo-
zanovej, veľkej znalkyne talianskeho 
umenia renesancie. Dielo sa zaoberá 
prvými pokusmi o reformáciu pria-
mo v srdci Talianska v Ríme a zápa-
som Buonarrotiho s mocenskými si-
lami vtedajšej katolíckej cirkvi...

Príprava diela musela čeliť mno-
hým prekážkam. Vďaka covidu bo-
la premiéra odložená o dva roky, pre-
kážky pokračovali zákazom nácviku 
opery v katolíckom zariadení a napo-
kon vyvrcholili odmietnutím finanč-
ného grantu štátnej inštitúcie Fon-
du na podporu umenia. Diabol pros-
te útočil všade. Opera napokon pre-
behla s veľkým ohlasom, s dlhotrva-
júcim potleskom plného evanjelické-
ho artikulárneho chrámu. O  opere 
„Mojžiš“ sme nakrútili aj krátky hu-
dobný film, sčasti v  priestoroch ar-
tikulárneho chrámu. (Nachádza sa 
na Youtube pod názvom: V. Kubič-
ka Mojžiš.) V  záverečných titulkoch 
sú vymenovaní všetci láskaví pri-
spievatelia a  sponzori, bez ktorých 
by sa premiéra nemohla uskutoč-
niť. Opäť naša viera premohla Diab-
la! Alleluja! Ďakujem Pánu Bohu, na-
šej cirkvi, bratovi Porubänovi a Mi-
hočovi a všetkým láskavým darcom. 
Nech je Pán oslávený naveky. 

Víťazoslav Kubička, 
hudobný skladateľ

Teší ma 
a  som 

vďačná Pá-
nu Bohu, že 
po dvoch ro-
koch izolá-
cie sa opäť 
v y t v o r i -
la príleži-

tosť a  priestor osobne sa stretávať. 
Pre mňa osobne ako novú riaditeľ-
ku Evanjelickej diakonie ECAV bo-
li Evanjelické dni v  Kežmarku vý-
bornou príležitosťou na stretnutia 
a  spoznávania ako je v  ECAV vní-
maná diakonia a  ako upravovať ví-
ziu jej fungovania. Veľmi si cením 
prácu organizačného tímu a jeho do 
detailov prepracovanú starostlivosť 
o  hostí, od ubytovania, zabezpeče-
nia stravy, výdatný duchovný po-
krm, kultúrny program i  možnosť 
prehliadky lyceálnej knižnice. 

Evanjelická diakonia mala po-
čas podujatia k dispozícii dva stán-
ky v  exteriéri. V  jednom dostali 
priestor na prezentáciu svojej čin-
nosti Strediská ED z  Vranova nad 
Topľou a Chmeľova, v druhom stán-
ku boli z  Ústredia ED k  dispozícii 
knihy v  ukrajinskom jazyku, kto-
ré sme vďaka vzájomným kontak-
tom mohli po podujatí adresne do-
ručiť do CZ ECAV a zariadení, kde 
poskytujú ubytovanie odídencom 
z  Ukrajiny. Vzácnou príležitosťou 
pre rozhovory o spoločných a aktu-
álnych témach boli aj stretnutia so 
zahraničnými partnermi ED z Dia-
konie Würtemberg. 
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Evanjelická diakonia ďakuje or-
ganizátorom a domácemu CZ ECAV 
v  Kežmarku za možnosť prežitia 
spoločenstva s evanjelikmi z celého 
Slovenska i zahraničia.
Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká, 

riaditeľka Diakonie ECAV

Ev a n j e -
l i c k ý 

deň bol vý-
znamný už 
len v  tom, že 
sa uskutoč-
nil. Najprv 
ho „zrušila“ 
p a n d é m i a , 

potom „zoštíhlila“ vojna na Ukraji-
ne. Aj tak sme stáli pred mnohými 
otázkami: Aký bude záujem po co-
vide? Bude kostol v Kežmarku kapa-
citou dostačujúci? Ktorých zahranič-
ných hostí máme pozvať? Bude to je-
den deň, dva? Bude dostatok finanč-
ných prostriedkov? Pomocníkov?

Nakoniec sa tieto otázky postup-
ne utriasli a napĺňali v realite. Osob-
ne som bol vďačný, že aj miesto kto-
ré sme vybrali, cirkevný zbor v Kež-
marku, jeho história, súčasnosť, veľ-
mi obetavý a  ochotný prístup do-
máceho brata farára a  jeho cirkev-
níkov ako aj mnohých ďalších vyús-
tilo do vydareného a  požehnaného 
stretnutia, zvládnutého obsahovo aj 
organizačne. 

Som vďačný za to, že Evanjelic-
ký deň predovšetkým upriamil po-
hľad celej cirkvi na Krista, Pôvodcu 
a  Dokonávateľa viery a  nanovo nás 
povzbudil v tom, že pokiaľ bude náš 

zrak upretý na Neho, ideme správ-
ne a žiadne ťažkosti nás nemôžu od-
radiť ani pomýliť na ceste za Ním 
a v službe Jemu.

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

V  skutoč-
nosti to 

boli pre mňa 
a  mnohých 
dva dni. Prvý 
začal večer 2. 
júla operou 
Víťa Kubič-
ku Mojžiš. 

Kežmarčania sú máločo zvyknutí 
na operu, ale tentoraz vzorne prišli 
a  samozrejme prišli aj hostia. Mož-
no zavážilo aj meno autora opery, 
ktorý viaceré svoje diela premiéro-
vo uviedol práve v drevenom kosto-
le v Kežmarku. Názov opery Mojžiš 
viacerých poplietol, mysleli na sta-
rozákonného Mojžiša a  pritom šlo 
o  tvorbu rovnomennej sochy sláv-
neho Michelangela – hlavnej posta-
vy opery. 

Opernej hudbe a  hercom nemá-
me čo vyčítať, boli výborní. Škoda 
však, že sa pred predstavením ne-
povedal krátky dej opery. Program 
sme síce dostali, ale v  tme sa neda-
lo čítať. Druhá vec – hoci kežmarský 
spevokol vytváral časť účinkujúceho 
speváckeho zboru, zastrčili ho pri 
vystúpení kdesi dozadu ako „křoví“, 
kde nevideli ani na dirigentku a my, 
diváci, sme ich tiež samozrejme ne-
videli. Viem, ako „dreli“ aj latinský 
spev a myslím, že toto si nezaslúžili. 
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Bohoslužby v drevenom kostole na 
druhý deň... predpokladala som na-
bitý kostol, čo sa aj stalo, veď prišlo 
autobusmi veľa cirkevníkov zo všet-
kých kútov Slovenska, hoci na potvo-
ru aj inde boli všelijaké programy – 
to sa nedokážeme zladiť? Je nás má-
lo a  stále sa na hanbu rozdeľujeme. 
V  novom kostole bola tiež obrazov-
ka, ale ja som dala prednosť prenosu 
RTVS a videla všetko perfektne – či 
program, či kázne našich troch bis-
kupov, mnoho mne známych i menej 
známych farárov dokonca zo zahra-
ničia, cirkevníkov... 

Na poobedie, ktoré moderova-
la známa osobnosť – Dagmar Mo-
zolová – sme sa vychystali tuším ce-
lá rodina (boli aj na bohoslužbách). 
Chcela som si predtým prezrieť 
stánky s  knihami a  iným tovarom, 
ale keď som videla ten prúd ľudí, čo 
mieril do kostola, pri prvom stán-
ku som to vzdala a  zamierila tiež 
do kostola. Prišla som o  máčanku 
zo stánku CZ Chmeľov... Bolo toľko 
kultúrno – hudobného programu, 
že si na všetko nepamätám, ale čís-
lom jedna bola pre mňa emigrant-
ka Larysa Kovaľ z Ukrajiny. Prečo sa 
pre utečencov z  Ukrajiny vymyslel 
názov odídenec, to nechápem. 

Boli to krásne zážitky. A  perfekt-
ná organizácia – Kežmarčania to pod-
ľa mňa výborne zvládli – či brat farár 
Roman Porubän (jeho príbeh s vojak-
mi, ktorí chceli pripraviť a variť guláš 
pre vyše tisíc ľudí až v nedeľu od piatej 
ráno pozná hádam celý Kežmarok), či 
jeho „ovečky“ a  „barančeky“. Tak is-

to výborne dopadol dištriktuálny deň 
v Kežmarku asi pred 25 rokmi, keď do 
amfiteátra prišlo približne 3 500 ľudí, 
ak nie viac a oba kostoly boli natries-
kané. Nuž dnes sme pohodlnejší...

Nora Baráthová

Evanjelic-
ké dni, 

ja som si vte-
dy a  rov-
nako aj te-
raz povzdy-
chol: „Ško-
da, že sme 
nemohli mať 

celý program, ktorý bol pripravovaný 
pre Festival Kežmarok 2021.“

Najskôr prišla pandémia a potom 
vojna. A tak sa program zúžil na so-
botu večer a nedeľu.

Počas tých pôvodných príprav 
som sa u  všetkých stretol s  ochotou 
a  ústretovosťou. Bolo cítiť, že celý 
zbor je nastavený na tie dni ísť na viac, 
ako 100%. A to sa potvrdilo v sobo-
tu pri opere Mojžiš, ktorá právom do-
stala veľké ovácie a  ocenenie. Nede-
ľa bola skutočne slávnostná a zbor aj 
tam ukázal organizačný talent a lásku 
s úsmevom. A táto krásna duchovná 
atmosféra sa niesla celým dňom a to si 
odnášali účastníci, ktorí boli posilne-
ní a povzbudení. Srdečná vďaka kaž-
dému jednému členovi zboru, kto-
rý priložil ruku k dielu v tejto krásnej 
duchovnej stavbe. Želám Božie po-
žehnanie pre celý zbor a ďakujem. 

Ján Jančo, predseda 
Vnútromisijného výboru ECAV
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Ko n e č -
ne po 

dvoch ro-
koch co-
v i d – p a u z y 
sme sa doč-
kali Evanje-
lického dňa 
v Kežmarku.

Takáto celoslovenská veľkole-
pá akcia obnáša aj veľké prípravy 
zo strany hostiteľského cirkevného 
zboru. Toho sme si boli plne vedomí 
a všetko do detailu sme brali s veľ-
kou vážnosťou.

Od stánkov s  občerstvením, 
cez miesta na stolovanie, možnos-
tí parkovania, orientačné tabuľky, 
priestory pre aktivity najmenších 
až po WC, ktorých sme sa chopili 
my štyri ochotné sestry.

Žiaľ, program sme nesledova-
li priamo z  kostolných lavíc, ale 
cez mobilnú aplikáciu z priestorov 
gymnaziálnej chodby na prízemí, 
prvom i  druhom poschodí, kde sa 
všade WC nachádzali.

Atmosféra zaplneného drevené-
ho kostola, traja kazatelia-biskupi, 
spevokol, spev veriacich, to sa snú-
bilo v  predpoludňajšom progra-
me. Cez obedňajšiu prestávku milé 
stretnutia ľudí, ktorí sa dávno ne-
videli a v zdraví sa mohli stretnúť 
pri guláši, kávičke a koláčiku (a ve-
ru aj pri WC). Bola tiež možnosť 
pozrieť stánky, v  ktorých sa pre-
zentovali jednotlivé zbory, oboha-
tiť si knižnicu nejakou duchovnou 
vychytávkou.

Pri našej práci sme stretli mno-
hých. Pre koho nie je k  životu po-
trebné sociálne zariadenie?! Na za-
čiatku, po občerstvení a na konci bo-
lo na gymnáziu veselo. Pri veľkom 
nápore veriacich, na ktorý gymna-
ziálne WC a  rúry nie sú priprave-
né (cirkevníkov bolo hádam päť-
krát viac než študentov školy), došlo 
aj k ich upchatiu. Tak hybaj, upcha-
té uvoľniť vlastnými rukami, samo-
zrejme v gumených rukavičkách. Aj 
to bola súčasť našej práce. Ale čo by 
hostitelia neurobili pre blaho svojich 
hostí! Popri dezinfikovaní a  čistení 
sme prehodili nejaké to slovko (ako 
to už my, dievčence dokážeme). Bo-
li tam veriaci z východu, stredu i zo 
západu. Slová chvály na celú organi-
záciu, program predpoludňajší i po-
poludňajší, jedlo, voňavé WC... A od 
nás odchádzali takí veselší a spokoj-
nejší...

Ešte aj to krásne počasie si po-
chvaľovali a my s nimi. Videli sme, 
že na dobré dielo bolo zoslané Božie 
požehnanie.

Gabriela Križanová, presbyterka 
Cirkevného zboru ECAV Kežmarok

Mám 
jednu 

záľubu. Keď 
pozerám 
film, po jeho 
skončení čí-
tam všetky 
titulky až do 
konca. Keď 

som bola dieťa, v  slovenských fil-
moch som často v titulkoch hľa-
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dala meno kostymérky, s  ktorou sa 
spriatelila moja babka počas natáča-
nia filmu z obdobia 2. svetovej vojny 
Človek na moste. Môj otec si vtedy 
vzal z  práce dovolenku a  pomáhal 
filmovému štábu. Oslovoval ľudí do 
komparzu, obstaral rekvizitu – rak-
vu, rozozvučal evanjelické zvony, 
keď ich bolo treba do záberu. Snáď 
celá dedina vtedy žila natáčaním 
tohto filmu. Dodnes je mojou záľu-
bou po skončení filmu čítať titulky 
až do konca. Dôvod je prostý. Zväč-
ša si ľudia všímajú mená hercov, prí-
padne scenáristu, režiséra, kamera-
mana, menej už strihača či zvukára. 
Mňa však zaujímajú všetky filmové 
profesie, bez ktorých by film nemo-
hol byť natočený a vyrobený. A tak 
čítam jedno meno za druhým, nie-
kedy je ich viac, niekedy menej. Po-
važujem to za jediný spôsob, ako im 
vyjadriť vďaku za ich mravčiu prácu, 
ktorá je pre diváka mnohokrát nevi-
diteľná. 

Po prosbe o napísanie krátkej re-
flexie na Evanjelický deň 2022 Kež-
marok z  môjho pohľadu, sa mi vy-
bavilo množstvo spomienok. Nie-
len na ľudí, ale aj na konkrétne si-
tuácie. Spätne som si uvedomila, že 
som si pripadala ako „runner“ vo 
filmovom štábe. „Runner“ je človek, 
ktorý beží tam, kde je treba. Má za 
úlohu všetky pomocné práce pro-
dukčného charakteru počas natáča-
nia filmu. Je to také dievča pre všet-
ko. Mojou, a nie jedinou, úlohou po-
čas stretnutia evanjelikov v Kežmar-
ku bolo byť nápomocná pri detskom 

programe, detskej besiedke, ktorá 
sa konala počas služieb Božích v te-
locvični a v záhrade gymnázia. Ta-
kýchto „runnerov“ tam však bolo 
okrem mňa oveľa viac a nielen počas 
dňa. Už na zborovom presbyterstve 
sme si rozdelili úlohy, aby stretnutie 
evanjelikov po dvoch zvláštnych ro-
koch prebehlo v  pokoji a  k  spokoj-
nosti všetkých. 

Som vďačná Pánu Bohu, že nám 
dal k  tomu dostatok síl. Zvlášť som 
vďačná za skupinku našich dlhoroč-
ných a  verných členov cirkevného 
zboru, a sú to stále tí istí ľudia, ktorí 
by si skôr zaslúžili v taký slávnostný 
deň sedieť v lavici a užiť si chvíle pri 
Božom slove a  modlitbe v  spoloč-
nom zhromaždení. Avšak verím, že 
tak ako ja, aj oni a všetci ostatní, kto-
rí boli poverení akoukoľvek službou 
a nemohli sa zúčastniť na bohatom 
programe v  kostole, prežili Bohom 
požehnané chvíle v inej forme, či pri 
čistení zeleniny, pečení koláčov, no-
sení stolov, pri usmerňovaní na par-
kovisku či v lýceu, pri umývaní WC, 
jednoducho pri zabezpečovaní ce-
lého zázemia počas programu. Pre 
mňa osobne tých chvíľ bolo mnoho, 
od stretnutia detí na besiedke, blíz-
kej i vzdialenej rodiny, dobrých zná-
mych či vzácnych kamarátov, kto-
rých tak často nestretávam na jed-
nom mieste až po stretnutia s  úpl-
ne „cudzími“ ľuďmi, ktorých som 
mohla počas obeda ponúkať pripra-
venými koláčikmi a zákuskami. Bo-
lo to pre mňa obrovské zadosťuči-
nenie. Aj keď som sa nemohla zú-
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častniť programu v  kostole, predsa 
som len prežila vzácne spoločenstvo 
s malými i veľkými bratmi a sestra-
mi vo viere. Bolo milé stráviť s  ni-
mi pár minút, pýtať sa odkiaľ pri-
cestovali, mnohokrát som zistila, že 
máme aj spoločných známych. A čo 
som si vážila najviac, všetci boli veľ-
mi vďační nielen za našu pohostin-
nosť, ale aj za celý program a čas byť 
opäť spolu ako cirkev. 

Som vďačná Pánu Bohu za všet-
kých, ktorí boli účastní na Evanje-
lickom dni 2022 akýmkoľvek spô-
sobom, či už ordinovaní i  neordi-
novaní. Možno by bolo zaujíma-
vé zverejniť všetky funkcie, profe-
sie a  mená zúčastnených, ako sa to 
robí v titulkoch na konci filmu, aby 
sme si mohli uvedomiť a hlavne po-
vzbudiť sa v tom, že „aj keď sme stá-
dočko malé“, každý človek je dôleži-
tý, vzácny a potrebný vo filme Reži-
séra svetového mena. A ak uprie po-
hľad na Neho, film jeho života bude 
mať zdarný koniec. 

Trochu ma mrzí len jedna vec, že 
v  Kežmarku sa nestretla úplne ce-
lá ECAV ako sa očakávalo, ale urči-
te tam bol každý, kto tam mal byť. 
Kto však nemohol alebo dal pred-
nosť inému programu, je stále k dis-
pozícii „bonus“ od Mediálneho vý-
boru ECAV, ktorý osobne veľmi po-
tešil aj mňa, pretože som sa spätne 
mohla zúčastniť služieb Božích pro-
stredníctvom archívu RTVS a popo-
ludňajšieho programu zverejneného 
na sociálnej sieti YouTube – ECAV 
S  VAMI. Naživo je to však určite 

lepšie. Využime preto každú príleži-
tosť, keď nám náš Otec nebeský po-
núka osobné stretnutie s Ním pri Je-
ho slove a  sviatostiach v  spoločen-
stve veriacich.

Eva Ciriaková, presbyterka CZ 
ECAV Kežmarok

Ev a n j e -
l i c k ý 

deň v  na-
šom mes-
te a  náš cir-
kevný zbor 
hostiteľ. Mo-
je prvé poci-
ty z  organi-

zácie tohto podujatia boli zmiešané. 
Na jednej strane to bola radosť, ale 
na strane druhej obava. Uvedomo-
vala som si náročnosť príprav i roz-
sah organizačného zabezpečenia ta-
kéhoto podujatia. 

Na zborovom presbyterstve, pri 
rozdeľovaní úloh, som si zobrala 
na starosť parkoviská. Aj touto ces-
tou chcem poďakovať všetkým oslo-
veným bratom a  sestrám zo zboru, 
za ich ústretovosť a ochotu pomôcť 
a  urobiť všetko pre splnenie tejto 
úlohy. 

Tabuľami s  logom evanjelického 
dňa sme označili vyhradené parko-
viská. Naše mesto sa ešte len zobú-
dzalo do slnečného nedeľného rá-
na, keď sme už ako „parkári“ oble-
čení v  jasno zelených vestách, stáli 
na všetkých vyhradených parkovis-
kách, pripravení zvládnuť doprav-
nú logistiku a  usmerniť účastníkov 
podujatia. Boli sme v  telefonickom 
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spojení a informovali sme sa navzá-
jom o aktuálnej obsadenosti parko-
vísk. Žiaľ, počet účastníkov nebol 
podľa našich očakávaní, a  tak sme 
boli trochu sklamaní. Obsadené bo-
li len tri parkoviská z ôsmich vyhra-
dených. Bolo nám ľúto, že tento po-
žehnaný deň, ktorý sa niesol v  du-
chu lásky, tej Božej, ale i tej bratskej 
a  túto výnimočnú príležitosť „hľa-
dieť na Ježiša“ v spoločenstve, ktoré 
nám bolo predtým z dôvodu pandé-
mie upierané, sme mnohí nevyužili. 

Ivana Prelichová, zástupca 
zborového dozorcu CZ ECAV 

Kežmarok

Ne v i e m , 
či mne 

p r i n á l e -
ží hodno-
tiť cirkevné 
dni, nakoľko 
som jednou 
z  tých, kto-
rí sa mali po-

starať o to, aby všetko prebiehalo ab-
solútne bez chyby, ale môžem vyjad-
riť svoj dojem z celého podujatia.

Pracujem v  Lyceálnej knižnici 
v Kežmarku a cirkevné dni boli pre 
mňa výzvou, ako zvládnuť množstvo 
ľudí, ktorí by si chceli pozrieť knižni-
cu. Keďže pracujem v knižnici sama, 
oslovila som bývalú kolegyňu Majku 
Bekešovú, ktorá mi bola absolútne 
nápomocná aj pri príprave priesto-
rov, kde bolo najprv pohostenie, ne-
skôr slúžili ako šatňa pre účinkujú-
cich a taktiež akási základňa pre bra-
tov farárov.  Bez premyslenej or-

ganizácie by sa to nedalo zvládnuť, 
členovia zboru postupne dostáva-
li rôzne organizačné pokyny, rých-
lo som oslovila ešte pani Hanzelyo-
vú a Hebrovú, členky zboru a takis-
to môjho manžela. Bez ich pomoci by 
sa to nedalo zvládnuť a som im veľmi 
vďačná. Bola som milo prekvapená 
záujmom o  knižnicu, niektorí o  nej 
ani nepočuli a iní zase počuli, ale ne-
mali možnosť ju navštíviť. Som ra-
da, že aj keď pre nás (organizátorov) 
to nebola iba jednodňová záležitosť, 
práce pred a  aj po akcii trvali ove-
ľa dlhšie a bolo to veľmi náročné, ale 
zvládli sme to. Dúfam, že sa nám to 
podarilo k  spokojnosti všetkých zú-
častnených, pretože po dvoch rokoch 
pandemických obmedzení to bola 
prvá väčšia udalosť, našťastie bez ne-
jakých následkov, čo tiež svedčí nie-
len o  dodržaní hygienických opat-
rení, ale najmä o  disciplinovanosti 
nás všetkých. Teší ma vysoká účasť 
a možno si užijem podobné poduja-
tie, už z pozície návštevníka.

Katarína Slavičková, 
Lyceálna knižnica Kežmarok

Po t e š i -
lo ma že 

Evanjel ický 
deň sa usku-
točnil práve 
v našom pek-
nom Kež-
marku a  to 
v  drevenom 

kostolíku. Mal som možnosť sa ho 
zúčastniť a ďakujem za skvelú akciu 
veľmi dobre organizačne priprave-
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nú. Mal som duchovný zážitok a te-
ším sa na ďalší ročník. Ďakujem. 

Oto Vojtičko, Kežmarská televízia

Evanjelic-
ký deň 

v  Kežmarku 
vnímam vo 
viacerých ro-
vinách. Na 
jednej strane 
to bolo tzv. 
neisté podu-

jatie. Plánované, prekladané, zruše-
né, obnovené, atď. Vďaka Pánu Bohu 
sa ho nakoniec podarilo zrealizovať. 
Na druhej strane bol Evanjelický deň 
medzi mojimi pracovnými úloha-
mi. Plánovanie, organizovanie a  is-
té množstvo povinností zaradilo toto 
podujatie k mnohým iným – povin-
ným jazdám. Zároveň však bol Evan-
jelický deň výnimočným. Bolo to 
vôbec prvé celoslovenské stretnutie 
evanjelikov, ktoré som prežívala ako 
členka ECAV. Bolo to veľmi inten-
zívne stretnutie po duchovnej strán-
ke a takisto vo mne zanechalo krásny 
pocit, že všetci evanjelici na Sloven-
sku tvoríme veľkú Božiu rodinu. 

Jana Nunvářová, 
mediálna tajomníčka GBÚ ECAV

Na Evan-
j e l i c -

ký deň 2022 
v  Kežmar-
ku som mal 
veľké očaká-
vania. Naša 
cirkev sa ma-
la stretnúť 

prvýkrát po výmene všetkých troch 
biskupov a po dvoch pandemických 
rokoch. K  tomu sa vo februári pri-
družila vojna na Ukrajine, ktorá 
náš optimizmus značne pribrzdila – 
z evanjelických dní sa stal Evanjelic-
ký deň - Kežmarok 2022. 

V  sobotný predvečer sa dreve-
ný kostol naplnil, aby si vypočul 
a  vzhliadol operu Víťazoslava Ku-
bičku Mojžiš. Predstavenie sa páči-
lo (aj keď názov opery nekorešpon-
doval s obsahom), bol to dobrý štart 
a prísľub požehnaného nastávajúce-
ho dňa - nedele.

Zobudili sme sa do krásneho dňa. 
Kežmarský areál s blízkosťou dvoch 
veľkých kostolov a  priestranstva so 
zázemím je ideálnym miestom na 
takéto podujatia. Naviac Pán umoc-
nil slnečnými lúčmi všetko, čo sa 
počas evanjelickej nedele udialo. 
Domáci cirkevný zbor bol výborne 
pripravený, zapojil všetky sily a po-
skytol množstvo dobrovoľných spo-
lupracovníkov, ktorí vedeli, kde je 
ich miesto a  boli ochotní pomáhať 
s prípravou a priebehom nedeľného 
programu. Vojaci varili guláš, pri-
pravené stánky sa zapĺňali propagá-
tormi a  predajcami, hostia sa schá-
dzali a množstvo ľudí postupne za-
plnili artikulárny kostol. Pracovní-
ci televízie boli pripravení na prenos 
a  liturgovia a  ostatní hostia a  du-
chovní sa zhromaždili pred kosto-
lom. Nik z pozvaných hostí a účin-
kujúcich nechýbal. 

Služby Božie boli predchnuté ra-
dosťou zo stretnutia: Bolo to vidieť 
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na tvárach účastníkov a počuť pod-
ľa spevu. Prenos som si neskôr pozrel 
aj na obrazovke a ani drobné chybič-
ky (často boli kamery zamierené na 
tých istých jednotlivcov aj skupiny 
účastníkov bohoslužieb) nezatieni-
li radostnú atmosféru zhromažde-
nia a  vďačnosť, že sme opäť pospo-
lu okolo Božieho slova, pri speve a na 
modlitbách. Do Služieb Božích boli 
zapojené všetky vekové skupiny a ich 
pestrosť a duch spolupatričnosti bol 
viditeľný i  na obrazovke. Prispe-
la k tomu aj jedinečná kulisa malieb 
a priestorov dreveného kostola.

Obed s  gulášom, ktorý pripravi-
li vojaci, bol aj príležitosťou pre roz-
hovory, oddych a  zoznamovanie sa 
s bratmi a sestrami, ktorí nám prišli 
do cesty. I tu bola viditeľná atmosfé-
ra priateľstva, zdieľania sa, úsmevov 
a  prajnosti. V  tomto čase sa usku-
točnila aj komentovaná prehliad-
ka lyceálnej knižnice. Napriek tým-
to pozitívam bola obedná prestávka 
pridlhá a mierne narušila záver poo-
bedného programu.

Popoludnie s  prezentáciou jed-
notlivých organizácií a služby našej 
cirkvi poskytlo zaujímavý prehľad, 
čím všetkým cirkev žije, ako reagu-
je na aktuálnu situáciu, ako pracuje 
a ako slúži spoločnosti. Všetky roz-
právania a  rozhovory boli zaujíma-
vé. Program bol síce dosť dlhý, v je-
ho závere sa počet účastníkov zredu-
koval, ale neľutoval nik, kto vytrval 
až do konca. 

Počas celej nedele mali deti svoj 
vlastný program, o ktorý sa postara-

li ochotní a  skúsení spolupracovní-
ci. Nemám zásadnú výčitku k Evan-
jelickému dňu 2022 v  Kežmarku. 
Naopak, som zaň vďačný Pánu Bo-
hu, Cirkevnému zboru Kežmarok 
i všetkým, ktorí k jeho priebehu svo-
jím dielom prispeli.
Boris Mišina, tajomník generálneho 

biskupa ECAV na Slovensku

Ko n e č -
ne zase 

evanjel ick ý 
festival. Za-
čiatkom jú-
la tohto ro-
ku sa to sta-
lo skutočnos-
ťou a my sme 

mohli byť jeho hosťami v Kežmarku.
Naše cirkvi spája dlhoročné part-

nerstvo. Od roku 1993 existuje 
v rámci tzv. tripartity úzka spoluprá-
ca medzi ECAV, Ev. cirkvou v Stred-
nom Nemecku (EKM) – vtedajšej 
Ev. Luteranskej cirkvi v Thüringene 
a  Ev. krajinskou cirkvou vo Würt-
tembergu. Aj súčasné dianie v Dia-
konii je toho dôkazom.

O  tom, že pandemická situá-
cia môže vzťahy a  projekty spoma-
liť, sme sa spoločne mohli bolesti-
vo presvedčiť v  uplynulých dvoch 
rokoch. Zrušiť ich však každopád-
ne nedokáže. Preto bola radosť na 
stretnutí zo všetkých strán viditeľ-
ná. Zažili sme mimoriadne srdeč-
nú a v detailoch precíznu neuveriteľ-
nú pohostinnosť. Sviatkom sa stalo 
nielen stretnutie so starými priateľ-
mi a milé slová, ale aj možnosť spo-
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znávania nových ľudí, ktorí sa anga-
žujú v tomto partnerstve.

Predovšetkým hudobný program 
festivalu nemal obdobu. Mohut-
né hlasy počas bohoslužieb, hra hu-
dobných nástrojov a spolupôsobenie 
všetkých generácií boli silným zá-
žitkom. Takto je oveľa intenzívnej-
šie vnímané pravé kresťanské spolo-
čenstvo. Takto je cirkev živá!

Dôležitým zostáva, aby sme toto 
spoločenstvo naďalej pestovali a za-
chovali vo svojom srdci. Je to predo-
všetkým pri pohľade na pomoc ute-
čencom z Ukrajiny, kde chceme byť 
aj naďalej v úzkom spojení a nápo-
mocní, kde sa to len dá. Rôzne dis-
kusie, ktoré sa uskutočnili v  tom-
to týždni ku konkrétnym projek-
tom ECAV, dávajú dobrú predsta-
vu o dianí v cirkvi. Ako váš partner 
sme vďační za túto výmenu a mož-
nosti sa na tomto podieľať.

Dr. Judith Königsdörfer – referent 
pre spoluprácu a ekuménu Ev. cirkvi 

– EMK v Nemecku

Sme v  ob-
d o b í , 

keď môže-
me hodno-
tiť rok, s kto-
rým sa ide-
me lúčiť. Čo 
nám zobral – 
čo doniesol?

Z  pohľadu hoteliéra, môžem po-
vedať, že už konečne bol stabilizova-
ný. Okrem prvého štvťroka, keď eš-
te platili pandemické prevádzkové 
obmedzenia a bola neistota so situá-
ciou na Ukrajine, sme mohli posky-
tovať naše služby neobmedzene. 

Preto som veľmi rada, že s jedno-
ročným oneskorením sa uskutoč-
nili „Evanjelický deň 2022“ v  Kež-
marku. Organizátorom sa podari-
lo nielen pozvať, ale aj fyzicky priví-
tať okrem zástupcov slovenskej ob-
ce Evanjelickej cirkvi a. v., aj ich za-
hraničných hostí, ktorí počas dvoch 
dní absolvovali náročný program. 
Pozitívny odkaz rozniesli do Čes-
ka, USA, Nemecka, Poľska, Maďar-
ska a Ukrajiny.

Zároveň aj návštevníci a obyvate-
lia Kežmarku sa zúčastnili sprievod-
ných akcií.

Chcem sa poďakovať pánovi fa-
rárovi Mgr. Romanovi Porubäno-
vi s  jeho celým cirkevným zborom 
za obetavosť pri plánovaní a  reali-
zácií tohto podujatia, ako aj za všet-
ky iné podujatia, ktoré sa realizujú 
v  historických priestoroch Evanje-
lickej cirkvi a. v. v Kežmarku. Robí 
to dobré meno nielen im, ale celému 
nášmu mestu, keď k nám prichádza-
jú aj iní hostia, ktorí obdivujú spolo-
čenský život v Kežmarku.

Ing. Janka Gantnerová
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Moje zážitky z EĽRA

Cez víkend som sa zúčastnil fan-
tastického podujatia. Nemyslím 

tým motanie sa po trenčianskom le-
tisku na Pohode . Bol som na festi-
vale, ktorý má naozajstnú dušu, je pl-
ný krásy, dobrej nálady a ľudskej po-
hody. Konal sa v magickom prostre-
dí a  prišlo naň 50  000 ľudí. Medzi-
národný festival Európske ľudové re-
meslo (EĽRO) v  Kežmarku mal cez 
víkend (júl 2022) 30 rokov. Moji ka-
maráti spomedzi remeselníkov mi 
o ňom vždy rozprávali legendy. Všet-
ci tam chcú ísť. Organizátori však ro-
bia prísny výber a nie každého reme-
selníka pozvú. Niekomu sa tam po-
darí dostať len raz, či dvakrát v živote, 
niekomu nikdy. Že je to najväčší festi-
val v Európe, ktorý sa týka remesiel. 
Tieto správy som si nemal ako overiť. 
Názor na hociktorú akciu si vždy uro-
bím až po vlastnom, praktickom zá-
žitku. Tento rok som sa rozhodol, že 
sa do Kežmarku skúsim prihlásiť. Po-
slal som fotky kníh, a vybral aj jednu, 
kde som odfotený počas predaja so 
svojim malým rozkladacím stolíkom 
a mám oblečenú halienku, ktorú mi 
utkala Evka. https://evkatkacka.sk/

Napísal som organizátorom na 
mestský úrad, že napriek tomu, že 
nie som klasický remeselník, som 
remeselník slova a pouličný ľudový 
rozprávač . Keďže som sa tento rok 
zúčastnil už niekoľkých remesel-
ných trhov, tak som bol presvedčený, 
že aj v Kežmarku privrú oko a dovo-
lia mi predávať. Snívaj ďalej, Petrík 

. Odpoveď, ktorá prišla o pár dní, 
ma vrátila do reality. Nie ste reme-
selník a  nechceme, aby ste na na-
šom podujatí predávali svoje knihy. 
Adios. Zahrešil som, prestal na Kež-
marok myslieť a zmieril sa s tým, že 
európske remeslá nikdy nezažijem.

Ale Život mal so mnou iné plány 
a stalo sa toto . V Žiline som pred 
troma týždňami, na mestských sláv-
nostiach, stretol Katku a  Mariána. 
http://www.fajnart.sk/sk/STARE-
-DREVO

Poznáme sa dlhé roky. Medzi ich 
originálnymi výrobkami, v ich super 
nastajlovanom stánku, sa cítim lepšie 
ako v  nejakej oficiálnej galérii. Mám 
rád aj ich svojský, oravský humor . 
Raz sme predávali blízko seba v Bar-
dejove. Mal som svoju tabuľku s nápi-
som: Pouličný spisovateľ. Zrazu prišiel 
Majo so stoličkou, sadol si vedľa mňa, 
pred seba postavil veľký kartón s nápi-
som Pouličný čitateľ, zobral moju kni-
hu a začal ju nahlas čítať . Katka mi 
v  Žiline nadšene oznámila – zobrali 
nás na EĽRO do Kežmarku! Obidvaja 
žiarili, ujúkali a radostne poskakova-
li. Potešilo ma to, pretože si to zaslúžia 
a skákal som radostne s nimi. Potom 
som spomenul, že som tiež do Kež-
marku písal, ale odmietli ma. 

Vždy razantná a  priamočiara 
Katka okamžite reagovala: 

- Petrík, načo ti je povolenie, ty 
sa so svojimi knihami môžeš rozlo-
žiť hocikde. Keď ťa náhodou niekto 
bude kontrolovať, nejako sa s  ním 
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dohodneš, veď ti huba dobre melie. 
Ak sa nebude dať dohodnúť, zbalíš 
sa a rozložíš na inom mieste. Nemu-
síš sa do Kežmarku terigať ani s tým 
svojim krpatým stolíkom. Rozlo-
žíš si knihy tak, ako si kedysi začí-
nal. Oprieš ich jednoducho o  ruk-
sáčik. Tak sa vykašli na nejaké po-
volenie! Mal si pred desiatimi rok-
mi vybavené povolenie na jarmo-
koch, keď si začínal? Nemal. Vždy 
si prišiel a rozložil si sa na drzovku, 
kde si chcel. Nemusíš byť vždy zofi-
ciálnený. Teba si veľa ľudí všimne. Aj 
my dvaja s Majkom, keď sme ťa vide-
li prvýkrát, tak sme čumeli, pretože 
sme nikdy predtým, ani potom ne-
videli nikoho iného predávať vlastné 
knihy tak, ako to robíš ty. Upozor-
nili ma: Katka, pozri na toho cha-
lana. Aj som zmeravela, pretože ta-
ké čudo, také niečo som nikdy nevi-
dela. Stál si, o ruksačik opretý balík 
s  Diviakom, vedľa toho nápis Moja 
kniha, jedného si držal v ruke a šib-
rinkoval s  ním ľuďom pred očami. 
Už len tým si nás pritiahol a ako sme 
ku tebe šli, už sme vedeli, že si tvoju 
knihu kúpime. 

- Katka, ale chodia do toho Kež-
marku ľudia, je to veľká akcia? Opla-
tí sa mi tam ísť? – spýtal som sa. 

Katka si vzdychla a  pozrela na 
muža. Majko, stále je taký mierne 
nasprostalý, až jednoduchý . Vždy 
pokojný Marián sa usmial. 

- Peťo, sú to ako keby medziná-
rodné majstrovstvá Slovenska v  re-
meslách. Je to najväčšia akcia pre 
každého remeselníka. Chodia tam 

desaťtisíce ľudí z  celého Slovenska 
aj zo zahraničia. A  sú to väčšinou 
ľudia, ktorí sa tam nechodia pre-
chádzať a  očumovať. Majú peniaze 
a  chcú ich minúť. Idú do Kežmar-
ku nakupovať a  zabaviť sa. Pretože 
to nie je len o remeslách. Je tam vždy 
bohatý program, dobrá aj horšia 
žranica, pivo, víno, koncerty, všeli-
jaké atrakcie. Chodia tam verkliká-
ri, pouliční umelci a živé sochy. 

Všetko toto som ešte prekonzul-
toval mne s  najbližším človekom. 
Ten definitívne rozhodol:

- Mal by si tam ísť. Ten výlet ti 
len prospeje a  pomôže sa dať do-
kopy. Pretože si už dlhú dobu str-
nulý a zabrzdený. Preto sa ti nedarí 
ani v predaji. A to sa musí čím skôr 
zmeniť, pretože si všetky svoje pe-
niaze investoval do dotlače. Mu-
síš všetky tie knihy čím skôr pre-
dať, aby si sa zase trochu finančne 
stabilizoval a mal peniaze aj na do-
končenie a vydanie tej novej knihy. 
Tú si mal mať inak už dávno hoto-
vú, veď veľa ľudí na ňu čaká. Si ta-
ká knedľa a  bez šťavy. Tatranské 
vetry ťa preberú a ošľahajú. Dáš sa 
tam mentálne dokopy. Ber to ako 
dovolenku. Takú očistu. Nezáleží 
ani na tom, koľko kníh tam predáš. 
Myslím, že ti prospeje aj stretnu-
tie s  Romanom. Aj keď ho osobne 
nepoznám, uznávam ho, je to veľ-
mi šikovný človek a nabije ťa zadar-
mo energiou. Oddýchneš si, načer-
páš tam nové sily a potom sa pustíš 
čerstvý do predaja tu v  Bratislave. 
Skrátka tam pôjdeš a hotovo! 
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A tak som šiel . Keď dovolenka, 
tak poriadna . 

Od malého chlapca považujem 
vlak za najlepší dopravný prostrie-
dok. Je z  neho výhľad na všetky 
strany. Človek môže meditovať pri 
pozorovaní našej rôznorodej a nád-
hernej krajiny. Ale nikdy som ne-
cestoval v prvej triede. V piatok rá-
no som si do nej kúpil lístok. Chcel 
som mať prvýkrát v  živote vo vla-
ku vyšší komfort. Tatry som nevi-
del, pretože boli prikryté mrak-
mi, ale to mi nevadilo. Z ničoho nič 
mi začali v hlave nabiehať desiatky 
spomienok na situácie, ktoré som 
v nich kedysi zažil. 

V ďalekej minulosti, ešte v minu-
lom storočí, som do nich chodil aj 
šesťkrát do roka na rôzne výstupy. 
S kamarátmi sme mali základný tá-
bor v  našej chalupe po starých ro-
dičoch. V  krásnej dedine Vavrišo-
vo, kde je najlepší výhľad na Kriváň. 
Odtiaľ sme podnikali výpravy aj mi-
mo oficiálnych turistických chodní-
kov. Západné, Vysoké, a z malej čas-
ti aj Belianske Tatry sme mali na ozaj 
dobre prechodené. Už som v nich ale 
roky nebol. Ku šťastiu mi stačia Ma-
lé Karpaty . Trikrát mi v  Tatrách 
dýchala na krk Zubatá. Vždy som jej 
možnú prítomnosť pocítil v spoloč-
nosti kamaráta Rada. Raz na poľskej 
strane Rysov. Druhýkrát v zime, pri 
pokuse prejsť cez Baranie sedlo do 
Doliny Zeleného plesa. No a  tretí-
krát, tiež pri zimnej túre, ktorá ma-
la trvať jeden deň, ale predĺžili sme 
ju na tri... zrazu sme sa rozhodli, že 

v  horách prespíme a  pôjdeme tam, 
potom hentam a  nakoniec tamtam 

. Precenili sme naše sily, vyhlado-
vaní, premrznutí a vyčerpaní sme sa 
tretí deň podvečer potácali ku cha-
te na Popradskom plese. Zrazu mi 
napadlo, že nám hrozí totálny prú-
ser. Pretože vo Vavrišove na nás ča-
kal môj strýko, otcov brat. Vždy sme 
mu povedali, na koľko dní ideme do 
hôr. Spomenul som si, že sme mu te-
raz povedali, že ideme iba na jeden 
deň. Bol už tretí...

Vravím Radovi:
- Musíme pridať, ešte by sme 

mohli stihnúť posledný bus, čo ide 
do Vavrišova. Musíme ho stihnúť 
kvôli strýkovi. 

- Ja nevládzem ísť rýchlejšie, nej-
de to. Skús to stihnúť sám. Prespím 
na chate, - povie Rado. 
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Tak som sa premohol, nejakým 
zázrakom zišiel na Štrbské Pleso 
a bus chytil. 

Na zastávke vo Vavrišove stál môj 
strýko Miňo. Bol červený od zlosti. 
Len sa ma spýtal:

- Kde je Rado? 
- Prespí na chate pri Popradskom 

plese, - odpovedal som. 
Potom mi dal facku, ktorá mi 

skoro odtrhla hlavu. 
- Toto ste urobili naposledy! Ak 

by si neprišiel, tak by som už zavo-
lal Horskú službu! Kto by potom za-
platil jej výjazd? Poď! - zavelil a vo-
šli sme do horného kostola, ako vo-
lal miestnu krčmu. Objednal mi dva 
deci rumu a čaj. 

- Rýchlo to hoď do seba. 
Stále som sa triasol od zimy a vy-

čerpania. Pri stole sedeli zachmúre-
ní chlapi. Ujo Draho ma chytil pod 
krk a takmer ma udrel. Nakoniec sa 
ovládol. 

- Kde je Rado? Ako ste si to mohli 
dovoliť? Vieš, ako sa strýko o  vás 
bál, keď ste neprišli, ako ste pove-
dali? Chodil vás vyzerať ku každé-
mu autobusu! My sme mu hovori-
li, že ste sa ešte asi niekde vybrali. 
Ale dnes už končila všetka sranda. 
Ak by si neprišiel, tak strýko zavolá 
Horskú službu. Vieš si predstaviť, čo 
by to znamenalo? 

Na druhý deň prišiel Rado. Ten 
hovoril, že ako som šiel dopredu, 
skoro tam zamrzol. Chcelo sa mu 
spať, sadol si do snehu, oprel sa o tat-
ranskú žulu, zavrel oči a pomaly za-

spával. Posledné zvyšky pudu seba-
záchovy mu však stále šepkali: Ne-
smieš zaspať, pretože zomrieš, po-
stav sa a  kráčaj, chata je už blízko. 
Život mu zachránila posledná men-
tolová žuvačka, ktorú mal, tá ho pre-
brala. Bez nej by asi na chatu nezišiel 
a zaspal navždy . Bola by ho veru 
škoda, nespoznal by svoju pôvabnú 
manželku, nemohol by som sa zaba-
viť na jeho svadbe a nenarodili by sa 
mu tri nádherné dcéry . 

V  Kežmarku som bol predtým 
len raz, v roku 2000, aj to len na pár 
hodín. Na mesto som nemal skoro 
žiadne spomienky. To je len dob-
re. Nepoznať je niekedy veľká vý-
hoda. Človek nasáva úplne všet-
ko. Pohlcuje do seba všetky vnemy 
ako špongia. Prenikne tak do cu-
dzieho mesta naplno a v prítomnej 
chvíli spoznáva neznámy priestor. 
Kežmarok je jedno z  najstarších 
miest na Slovensku. Mestské práva 
mu udelil uhorský kráľ Belo IV. už 
v roku 1269. Veľkú kultúrnu stopu 
tu v minulých storočiach zanecha-
li Karpatskí Nemci. Ale nielen oni. 
Miestny rodák, Imrich Thököly, 
ktorý bol knieža Horného Uhor-
ska, mal jedno zo svojich sídiel na 
kežmarskom hrade. Mesto má nád-
herné historické centrum. Parád-
ne zákutia. Každému návštevníko-
vi hneď udrie do očí „orientálna“ 
stavba. Keď ju vidíte prvýkrát na-
živo, netušíte, či to je mešita, syna-
góga alebo nejaká byzantská stav-
ba . Pritom je to Nový evanjelický 
kostol. Spektakulárne dielo Teofi-
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la Hansena, významného architek-
ta dánskeho pôvodu, ktorý pôsobil 
ako hlavný krajinský architekt vo 
Viedni. Okrem iného projektoval 
Viedenský parlament či Viedenskú 
filharmóniu. Stavba Nového kosto-
la bola pre neho jedinečnou príle-
žitosťou, ako sa prezentovať aj mi-
mo Viedne a  iných veľkých európ-
skych miest. 

Môžem potvrdiť, že sa mu to po-
darilo. Nemohol som sa na kostol 
vynadívať a počas pobytu v Kežmar-
ku som ho často obchádzal a skúmal 
zo všetkých strán. Bol som sa pozrieť 
aj dnu. Kostol je hojne navštevova-
ný nemeckými a maďarskými turis-
tami. Tí chodia hlavne do mauzó-
lea, kde je pochovaný práve Imrich 
Thököly. Kostol je otvorený a  sprie-
vodkyňa záujemcom povie, čo tre-
ba. Vedľa Nového kostola stojí ďalší 
klenot. Drevený artikulárny kostol, 
ktorý tiež patrí evanjelickej cirkvi. 
No a „protestantskú“ štvrť uzatvára 
budova Evanjelického lýcea. Do Kež-
marku prichádzali profesori a  štu-
denti z  celej strednej Európy – me-
dzi nimi aj najvýznamnejší sloven-
skí literáti a vedci ako napríklad Pa-
vol Országh Hviezdoslav, Pavol Jo-
zef Šafárik, Aurel Stodola alebo Jur 
Hronec. V súčasnosti sa na lýceu už 
nevyučuje. V  budove sídli Lyceálna 
knižnica. Je jednou z najväčších his-
torických školských knižníc v stred-
nej Európe. Nachádza sa v nej 150 ti-
síc zväzkov kníh. V Lyceálnej kniž-
nici je aj najväčšia zbierka tlačí 16. 
storočia na Slovensku. 

V  budove sa okrem knižni-
ce nachádza aj farský úrad. A  prá-
ve u  miestneho evanjelického fará-
ra Romana som mal počas víkendu 
bývať. Pôsobí v Kežmarku už 25 ro-
kov a presne takú istú dobu sme sa 
nevideli . Keďže patrí medzi váže-
ných predstaviteľov mesta, boli sme 
dohodnutí, že sa stretneme až okolo 
15. hodiny, pretože bol pozvaný ku 
primátorovi na obed a po ňom mu-
sel ísť na slávnostné otvorenie festi-
valu. Dovtedy som sa teda prechá-
dzal, fotil a zoznamoval sa s prostre-
dím. Na vlastnej koži som zisťoval, 
že som pekný idiot. Dlhé roky mi 
o  EĽRE hovorili mnohí ľudia, a  ja, 
hlupák, som ich ako keby nepočú-
val. Mal som sem prísť už pred rok-
mi, pretože som si za pár minút uve-
domil, že toto je naozaj najväčší fes-
tival remesiel, aký som kedy zažil. 
A majú to vynikajúco vymyslené. 

Nikdy som nebol na jarmoku, kde 
by sa platilo vstupné. V  Kežmarku 
som ho rád zaplatil. Mestské cen-
trum je uzavreté a  dá sa tam vojsť 
iba cez jednu z troch brán. Pri kaž-
dej sú búdky, kde predávajú vstu-
penky. Kúpil som si lístok na tri dni, 
zaplatil 10 eur, dostal som pásku na 
ruku a  až potom som mohol vstú-
piť do areálu. Fascinovane som pre-
chádzal popri stánkoch. Vyše 180 
remeselníkov, ktorí pracujú s  hli-
nou, s  drevom, s  kovom a  s  kožou. 
Okrem nich aj výrobcovia figúrok 
zo šúpolia, krojov, výšiviek, kvalit-
ného medu alebo medovníkov. Ne-
dá sa to všetko opísať v  tomto tex-
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te. Toto všetko musíte zažiť iba naži-
vo. Množstvo remeselníkov tu pred-
vádza svoju zručnosť a fortieľ. Z po-
zorovania naozajstného remesel-
ného kumštu, originálnych výrob-
kov a  tradičných výrobných postu-
pov mi naskakovali zimomriavky. 
Mal som zrazu maximálne uvoľne-
nú myseľ. Všetky starosti a vnútor-
né problémy, s ktorými som sem pri-
cestoval, zmizli. Vysypal som ich zo 
seba a bolo mi dobre. 

Pozrel som sa na svoje ruky, 
usmial sa a  povedal si v  duchu: Vy 
nič z toho robiť neviete. Čo už . As-
poň že dokážete kostrbato vyťuká-
vať písmená. Nedá sa vedieť všetko, 
čo by človek chcel vedieť. Na reme-
selnú zručnosť treba mať talent, vý-
drž, čas sa učiť alebo byť niekým od 
malička vedený. 

Spomenul som si zrazu na to, čo 
som zažíval ako malý chlapec. Môj 
dedko z  maminej strany, bývalý 
krčmár z Nimnice pri Púchove, ve-
del pliesť z prútia metly a košíky. Se-
del na priedomí a pod jeho šikovný-
mi rukami vznikal malý košík, kto-
rý robil pre mňa, aby som mal do čo-
ho zbierať griby (hríby), keď budem 
s našimi cez leto vo Vavrišove. 

V  tom istom dome býval aj ujo 
Jano, manžel mojej tety, ktorý mal 
v  pivnici drevársku dielňu. Bol vy-
nikajúci rezbár. Ale najväčší reme-
selník z  našej rodiny bol ujo Bo-
huš z  Pribyliny. To bol totálny ma-
káč. Špičkový remeselník. Vyrá-
bal nádherné valašky, ktoré boli aj 
na porisku zdobené ľudovými mo-
tívmi z  rôznych regiónov Sloven-
ska. Okrem valašiek vyrábal kože-
né pastierske kapsy, či rôzne opasky. 
Pracoval aj s  drevom. Robil fujary 
a  píšťaly. Jeho črpáky alebo mútel-
ničky na maslo sme používali aj do-
ma. Mal jedinú smolu. Nemal syna, 
ani nenašiel v  Pribyline žiadneho 
chalana, ktorému by odovzdal svo-
je umenie. Nad týmto všetkým som 
dumal v Kežmarku. 

Okrem remeselníkov tu bolo 
množstvo stánkov s  občerstvením, 
rôznymi pochutinami, či nápojmi. 
Na troch menších a jednom veľkom, 
centrálnom pódiu, počas troch dní 
vystúpilo množstvo účinkujúcich. 
Pre každého niečo. Folklórne súbo-
ry, pesničky pre deti, šermiari, či po-
pulárni speváci a kapely. Stretol som 
sa aj s Katkou a Mariánom. 
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- Petrík, tak si prišiel, - potešili sa.
- Áno. Beriem to ako dovolenku. 

Prišiel som si sem oddýchnuť, očistiť 
a osviežiť myseľ. 

-Takže je to pre teba taký zlomo-
vý moment. Odteraz budeš hovo-
riť o období pred Kežmarkom a po 
Kežmarku. 

- Presne tak. 
Pri obhliadke areálu som si vy-

tipoval niekoľko miest, kde by som 
mohol predávať. Výber správneho 
miesta podstatne ovplyvní úspeš-
nosť predaja. Chvíľu som váhal, ale 
nakoniec mi vnútorný hlas poradil, 
aby som predával blízko Petra a jeho 
manželky. Majú krásne a  kvalitné 
výrobky z kože. Petra poznám dlhé 
roky a mám ho rád ako človeka. Vší-
mam si aj to, že sa neustále zlepšuje, 
dozrieva v tvorbe, tak ako dobré ví-
no či pálené. Pozrite si sami. https://
www.facebook.com/amaliaateliersk

Vďaka Peťovi a jeho manželke som 
objavil aj časopis, ktorý si kupujem 
každý mesiac. Volá sa Moja Chalupa. 
Minulý rok v  jednom čísle prezento-
vali ich krásne opravený starý dom. 

Potom som konečne stretol Ro-
mana. Prišli sme k  sebe, začali sa 
smiať a nakoniec sa tuho objali. 

- Roman, ty si sa vôbec nezmenil. 
- A ty kde máš vlasy? 
- Dávno mi vypadali. Už som ťa 

predbehol. Ty máš stále plešinku, ako 
si mal, ja som ju rozšíril na celú hlavu. 

Dávam dole šiltovku. Roman sa 
smeje. Ideme na faru, kde si zložím 
veci, dostanem kľúče a  bežím na 
predajné miesto. Oproti mne je stá-

nok s občerstvením. Zrazu príde ku 
mne chalan odtiaľ a podáva mi po-
hár s kofolou. 

- Nestoj tu len tak naprázdno . 
Chvíľu sa bavíme a potom sa mi 

konečne rozbehne predaj . Prichá-
dzajú ku mne usmievajúci sa man-
želia a keď im začnem hovoriť o kni-
hách, hneď mi povedia: 

- Nemusíte nám nič hovoriť, všet-
ko o vás vieme. Pán farár sa na vás 
veľmi tešil a urobil vám aj dobrú re-
klamu. Každému v zbore hovoril, že 
prídete, že ak vás niekde zbadáme 
predávať, máme si kúpiť vaše knihy. 
Tak sem s nimi. 

Potom sme rečnili. S Ivanou a Du-
šanom sa mi dobre rozprávalo a veľmi 
mi sedel aj ich humor a doberanie . 
No a konečne som potom v noci deba-
til s Romanom. A skončili sme až rá-
no a tak sme veľa nepospali . Nevadí, 
dobrá debata dodá vždy veľa energie. 

Roman je naozaj šikovný chla-
pík. Rodák z Liptovskej Kokavy, kde 
je tak isto, ako z Vavrišova, najkrajší 
výhľad na Kriváň, rozvíja v sebe via-
cero talentov. Je vyučený kuchár. Je-
ho špeciality šmakujú každému, kto 
mal tú česť ich ochutnať. Mohol by 
robiť šéfkuchára v  tých najlepších 
reštauráciách, ak by chcel . To, že 
je od fachu, sa mu zišlo prednedáv-
nom, keď jeho cirkevný zbor organi-
zoval veľké cirkevné podujatie. Bolo 
treba navariť guľáš pre 1200 ľudí. To 
znamená, že priviezli dve obrovské 
vojenské varnice. Bavil sa s vojakmi, 
kuchármi, kedy začnú pripravovať 
a krájať veci. 



50

- O 5. ráno prídeme, - povedali. 
- Čo ste sa s koňom zrazili? - Ro-

man hneď použil svoj obľúbený vý-
rok. - O 5. ráno? To je neskoro! Vie-
te vôbec, čo to všetko obnáša? To ne-
stihnete v  žiadnom prípade uvariť, 
aby sa na obed mohol guláš podávať. 
Len 4 hodiny budete krájať a čistiť su-
roviny, ktoré sme zabezpečili. Dve 
hodiny bude trvať, kým vôbec zovrie 
voda. Varili ste niekedy pre 1200 ľudí? 

Krčili plecami. 
- Ja som už varil. Moji milí, príde-

te večer, všetko pripravíme a ráno už 
len začnete variť. 

Tak aj bolo. Na Romana vojaci asi 
nikdy nezabudnú. Ten ich dobre vy-
cepoval. Dal im recept a povedal:

- Takto to urobíte. 
- To tam máme dať aj paradajky 

a papriku? To hádam nie. 
- Dáte tam všetky suroviny, kto-

ré sú tu a urobíte to takto podľa môj-
ho receptu . 

Guľáš všetkým chutil. Roman je 
aj dobrý rečník a spevák. Vie hrať aj 
na organe. Venuje sa histórii. S men-
ším tímom ľudí napísal aj dve knihy 
o svojich kostoloch, ktoré sú prelože-
né do nemčiny a maďarčiny. Pripra-
vuje sa anglický preklad a všetky pub-
likácie si môžu turisti zakúpiť pri pre-
hliadke kostolov. Okrem toho je dob-
rý manažér a  organizuje so svojimi 
spolupracovníkmi koncerty. Nielen 
klasickej hudby. Už päťkrát vystupo-
val v magickom priestore Dreveného 
artikulárneho kostola spevák Jarek 
Nohavica. Viackrát tu bola aj Lucie 
Bílá a mnoho ďalších známych mien. 

V  sobotu som predával od rána. 
Veľmi úspešne, mal som aj parádne 
debaty s  mnohými ľuďmi. Na obed 
som si odskočil na faru. Roman mi 
pripravil tak chuťovo lahodnú „čí-
nu“, že mám vážne obavy z toho, že 
moja známa, originál Číňanka, kto-
rá má vyhlásený bufet na Trhovisku 
Miletičova, ma už nikdy neuvidí... 
V nedeľu ráno som šiel do Drevené-
ho kostola na bohoslužbu. Roman 
mal príhovor, v ktorom načrtol hlav-
nú tému neskoršej kázne. Zamrazilo 
ma. To, čo povedal, bolo presne to, čo 
ma vnútorne trápilo už dlhé týždne 
a tým mi zabraňovalo úspešne predá-
vať v Bratislave. O čo konkrétne ide, 
si však nechám pre seba . Po skon-
čení bohoslužby som vyšiel ako je-
den z  posledných z  kostola. Čaka-
li na mňa usmievaví manželia Ivana 
a Dušan. Už čítali moje písačky a do-
dali mi tiež veľa pozitívnej energie. 

Po obede som sa rozlúčil s Roma-
nom a naposledy zamieril ku reme-
selníkom. Vyhlasovali kráľa reme-
siel. Stal sa nim pán Makara, kto-
rý ručne šije špičkové turistické to-
pánky, klasickou technikou. Už dlhé 
roky ich obdivujem a hovorím si, že 
keď zbohatnem, dám si u neho ušiť 
nezničiteľné topánky na mieru . 
Potom ma čakala cesta domov. Už 
druhou triedou. Treba šetriť. Kon-
čiare Tatier som znova nevidel. Bo-
li zase v mrakoch. Nevadí. Cesta spl-
nila svoj účel. Tak a teraz sa musím 
len pustiť natvrdo do predaja v do-
movskom meste. Amen!

Peter Sorát
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80. výročie napísania 

pastierskeho listu 

k židovskej otázke

Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania na Slovensku si v  ro-

ku 2022 pripomínala 80. výročie 
napísania Pastierskeho listu Zboru 
biskupov, ktorý sa vyjadroval k de-
portáciám židovského obyvateľstva. 
V tejto ťažkej dobe slovenského štá-
tu, v  ktorej Židia prišli o  svoje ob-
čianske práva a stali sa vďaka nacis-
tickej ideológii neplnohodnotnou 
rasou, ktorú bolo potrebné odstrániť 
z povrchu zemského, bol akýkoľvek 
pokus o  záchranu židovského oby-
vateľstva šľachetným skutkom lásky 
k blížnemu, ktorého máme milovať 
ako seba samého. Prikázanie lásky, 
ktoré Ježiš označil ako najväčšie pri-
kázanie, vzťahuje sa nielen na kres-
ťanov, ale na všetkých ľudí bez ohľa-
du príslušnosti k rase, národu či vie-
rovyznaniu. 

Z poverenia generálneho presby-
terstva vyslovila Evanjelická cirkev 
a. v. na Slovensku svoje zásadné sta-
novisko k židovskej otázke v Pastier-
skom liste, ktorý bol vydaný dňa 20. 
mája 1942. Prvá časť listu prináša 
úpravy o prijímaní židovských osôb 
do evanjelickej cirkvi a. v., pričom sa 
uvádza, že nemožno mať námietky 
ani proti hromadnému pristupova-
niu Židov do cirkvi. Toto stanovisko 
sa odôvodňuje teologicky misijným 
poslaním cirkvi vo svete opierajúc sa 

o  texty z Biblie: „Choďte teda, čiň-
te mi učeníkmi všetky národy, krs-
tiac ich v meno Otca, i Syna, i Du-
cha Svätého a učiac ich zachovávať 
všetko, čokoľvek som vám priká-
zal“ (Mt 28,19-20). „Choďte po ce-
lom svete, kážte evanjelium všetké-
mu stvoreniu. Kto uverí a bude po-
krstený, bude spasený, ale kto ne-
uverí, bude odsúdený“ (Mk 16,15-
16). a „Lebo u Boha niet prijímania 
osôb“ (R 2,11).

V  prvej časti sa ďalej upozor-
ňovalo na to, aby sa prijímanie do 
cirkvi nedialo ľahkomyseľne, prená-
hlene, na úkor vážnosti a dôstojnosti 
cirkvi; nie z dôvodov čisto ľudských, 
ale požiadaviek Božích a podľa uče-
nia cirkvi a najmä nesmie rozhodo-
vať spoločenské postavenie, hmot-
né položenie patričných, ale vždy len 
dobre pochopené záujmy Kráľovstva 
Božieho na zemi a spasenie nesmrteľ-
ných duší.1 

V  druhej časti sa Pastiersky list 
vyslovuje ku krokom slovenskej vlá-
dy v židovskej otázke. Žiada, aby sa 
v riešení tohoto problému pristupo-
valo po ľudsky a kresťansky a zabez-
pečili sa tak potrebné hmotné pros-
triedky na živobytie pre židovských 

1 Dr. S. Š. Osuský.: Služba národu II. 
Pastiersky list v židovskej otázke. TRA-
NOSCIUS 1947. s. 228.
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občanov, aby aj u  nich bola zacho-
vaná ľudská dôstojnosť a  nikto ne-
mal pocit krivdy. Na adresu postu-
pu voči občanom židovského pôvo-
du list uvádza: Žiaľbohu, že sme mu-
seli byť svedkami takých nepotreb-
ných, ničím neodôvodnených a  ni-
jako neospravedlniteľných prehma-
tov a  výčinov, ktoré sa aj čisto ľud-
ským citom protivia, a ani s ľudskou 
spravodlivosťou a  zákonom Božím, 
ani s  učením a  láskou sa nesrovná-
vajú. A to by sa iste nebolo stalo, ke-
by všetci boli rešpektovali vyhláse-
nie p. min. vnútra, ktorý vo svojom 
rozhlasovom prejave uistil, že sa Ži-
dom nebude krivdiť a bude sa nakla-
dať s nimi slušne po ľudsky a po kres-
ťansky.2 To či by sa so Židmi zaob-
chádzalo po ľudsky a po kresťansky, 
ako to sľúbil minister vnútra, nad 
tým ostáva otáznik. Skôr by to bolo 
nie, ako áno. Vieme, že reči podob-
ného formátu slúžili vládnym pred-
staviteľom len ako krycí manéver, 
aby upokojili obyvateľstvo. Predsta-
vitelia cirkvi diplomatickým spôso-
bom chytali za slovíčka predstavi-
teľov vlády, aj keď som osobne pre-
svedčený, že ani oni sami neverili 
tomuto vyhláseniu ministra vnútra. 
Po tom všetkom, čo sa v spoločnosti 
všetko dialo so židovským obyvateľ-
stvom, sa podobným sľubom jedno-
ducho veriť nedalo. 

Cieľom napísania Pastierskeho 
listu bolo vplývať na vládu, aby zme-

2 Dr. S. Š. Osuský.: Služba národu II. 
Pastiersky list v židovskej otázke. TRA-
NOSCIUS 1947. s. 230.

nila svoje postoje k  riešeniu židov-
skej otázky, a  tak isto Evanjelická 
cirkev augsburského vyznania tým 
naznačila, že sa dištancuje od takej-
to politiky, akú servíruje na Sloven-
sku vláda SR. V  konečnom dôsled-
ku tento list mal význam aj pre ve-
rejnosť. Mal morálne vplývať na ľu-
dí, aby podávali prenasledovaným 
pomocnú ruku a nie sa od nich od-
vracali. 

Pastiersky list aj napriek tomu, 
že bol protestom proti neľudskému, 
brutálnemu a  nezákonnému postu-
pu slovenskej vlády, niesol na se-
be pečať doby a určitej  kontroverzie 
vzhľadom na to, že na jednej stra-
ne poukazoval na neprávosti, kto-
ré sa diali na židovskom obyvateľ-
stve, ale na druhej strane Židov ne-
vykreslil v  ružových farbách. To sa 
stalo predmetom kritiky niektorých 
cirkevných zborov, ktorú adresova-
li biskupskému úradu a  zároveň vo 
svojich správach podotkli, že pred-
metný odstavec radšej nečítali, pre-
tože v  situácii deportácií, keď Ži-
dov nakladali do vagónov smerujú-
cich do koncentračných táborov, by 
pôsobil kontraproduktívne. A tak aj 
Pastiersky list zboru biskupov v sil-
ne tlmenej miere vyjadroval ovzdu-
šie riešenia židovskej otázky na Slo-
vensku. 

Reakcie politických 
kruhov a tlače na 

Pastiersky list
Po odoslaní Pastierskeho listu do 

zborov a jeho uverejnení v tlači mi-
nisterstvo vnútra žiadalo list okam-
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žite odvolať a stiahnuť z obehu. Kňa-
zom hrozilo rôznymi represáliami, 
ak list sa bude čítať v chrámoch. No 
Pastiersky list i napriek hrozbám bol 
prečítaný vo všetkých evanjelických 
kostoloch, ale k  sľubovaným repre-
sáliám nedošlo.

Veľmi ostro zaútočila na Pastier-
sky list vládna tlač. Gardista z  2. 
júna 1942 písal, že list vyvolal medzi 
evanjelikmi rozhorčenie a  že mno-
hí kňazi ho odmietli prečítať. Obsah 
listu nazval neslýchane útočným pro-
ti opatreniam slovenskej vlády.3 Zá-
roveň ironizoval biskupov a  snažil 
sa ich vydeliť z kruhu ostatných cir-
kevných činiteľov, a tak vzbudiť do-
jem vo verejnosti, že Pastiersky list 
je predovšetkým ich mienka a zále-
žitosť. 

V  podobnom duchu hovoril 
o  biskupoch v  súvislosti s  Pastier-
skym listom a  banskobystrickým 
manifestom, ako aj celkovým zame-
raním Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania Alexander Mach, 
ktorý na audiencii Júliusovi Dérero-
vi povedal: Nuž ale, ako ste vedení, 
tak robíte. Váš pán biskup Dr. Čobr-
da a ešte niektorí ani neviete a nech-
cete vedieť, akou je nezbytnou jedno-
ta národa, ako je nevyhnutným bo-
jovať proti židoboľševizmu a  potom 
už podľa týchto vystupujete v  mene 
cirkvi.4 

Gardista bol najviac pobúrený 
tým, ako sa Pastiersky list vyjadro-
val o ideológii a politických náukách 

3  Gardista, 2. júna 1942
4  Dr. S. Š. Osuský c.d., s. 230-231

slovenského národného socializmu, 
ktoré nazval premenlivými národ-
ne nevyvretými a neustálenými filo-
zofickými, politickými a sociálnymi 
ideológiami.

Reakcie 
evanjelických zborov 

na Pastiersky list
Pastiersky list sa vo väčšine zbo-

roch čítal na slávnosť Svätej Trojice 
31. mája 1942. V niektorých zboroch 
bol prečítaný celý, inde boli vyne-
chané state, ktoré sa týkali inštruk-
cií o  prestupoch pre zborových fa-
rárov. Evanjelická verejnosť až netr-
pezlivo čakala na postoj cirkvi k rie-
šeniu židovskej otázky, pretože bola 
často pomýlená provládnou tlačou, 
a  tak nevedela, ako sa má postaviť 
k tomuto problému. 

Vo veľkej väčšine zborov si 
Pastiersky list veriaci vypočuli s po-
zornosťou a pozdravili ho so súhla-
som. Boli aj také zbory, v ktorých sa 
veriaci pozastavili nad tým, načo sa 
im vôbec Pastiersky list číta, keď ich 
to nezaujíma (Driečany). Inde ho 
vypočuli bez záujmu a porozumenia 
(N. Slaná, V. Poloma, Sirk). Podľa 
mienky niektorých takéto stanovis-
ko mala cirkev už zaujať skôr (Kyja-
tice, Hybe, Dovalovo), pretože v ča-
se, v ktorom prišiel, bolo už dosť ne-
skoro. Keby prišiel skôr, bol by včas 
vybičoval verejnú mienku.5 V cirkev-
nom zbore v Dovalove, práve keď sa 

5 Archív GBÚ ECAV na Slovensku.: č. 
131- Židovská otázka. Ev. a. v. farský 
úrad v Hybiach- Pastiersky list
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čítal Pastierky list, sa stalo, že HG 
odvádzala miestnych Židov do sú-
streďovacích táborov. Iným sa ne-
zdal byť dosť radikálny (Kobeliaro-
vo, Turčiansky Sv. Martin), inde by 
si zase boli žiadali návody k ak ciám 
pre faktickú záchranu Židov. Asi je 
ťažko napísať Pastiersky list, kto-
rý by všetkých uspokojil. No i  na-
priek kontraverznému odseku, kto-
rý sa v  pastierskom liste nachádza, 
nevediac, čo viedlo biskupov k jeho 
napísaniu, väčšinou bol prijatý po-
zitívne. 

Veľmi dobrý dojem zanechal 
Pastiersky list aj na inoveriacich. 
Veľký záujem oň prejavili predo-
všetkým Židia. Niekde aj katolícke 
farské úrady si ho požičali na pre-
čítanie, a  tak isto putoval z domác-

nosti do domácnosti. No nastali sa-
mozrejme aj problémy. V  Nemec-
kej Ľupči si miestna žandárska sta-
nica predvolala hneď na druhý deň 
kostolníka, od ktorého žiadala in-
formácie ohľadom Pastierskeho lis-
tu a aj ohľadom počtu veriacich, kto-
rí ho počuli. Začalo sa tvrdé vypo-
čúvanie. 

V  Sučanoch podnietil Pastiersky 
list evanjelikov a katolíkov k veľkým 
debatám o  židovskej otázke, kto-
ré si všimla tamojšia HSĽS. Z toho-
to dôvodu bol miestny farár požia-
daný predsedom strany, aby mu dal 
prečítať tento list. Po prečítaní sa fa-
rár spýtal na jeho mienku. No pred-
seda HSĽS nič neodpovedal. Chváliť 
asi nechcel, haniť nemal čo.6 

No okrem slov vďaky sa ozvali na 
adresu biskupov aj slová ostrej kri-
tiky a  odsúdenia, že podporujú Ži-
dov. Boli to väčšinou jednotlivci, 
ktorí zostali verní ideálom HG. Oni 
by boli v  liste radšej videli radikál-
ne odsúdenie a potupenie židovské-
ho národa.

Z  výročnej správy biskupa Dr. 
Vladimíra P. Čobrdu, ktorú pred-
niesol na dištriktuálnom konvente 
Východného dištriktu v Štubnian-
skych Tepliciach sa dozvedáme, že 
medzi duchovenstvom evanjelic-
kej cirkvi sa našiel aj udavač. On 
vopred informoval vládne kruhy 
o napísaní Pastierskeho listu, ktorý 
bude plný nezmyslov. Biskup Čobr-

6 Archív GBÚ ECAV na Slovensku.: č. 
131- Židovská otázka. Ev. a. v. farský 
úrad v Sučanoch- Pastiersky list
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da na to reagoval takto: A tu sme sa 
stretli so zjavom v  našej cirkvi do-
vtedy nevídaným a  neslýchaným, 
že sa medzi bratmi farármi našiel 
udavač, ktorý prv, ako by sa bol čí-
tal po zboroch údajne telegraficky 
upozornil vládne kruhy na Pastier-
sky list.7 Zápisnica sa ďalej nezmie-
ňuje, kto to bol, alebo či sa vôbec 
konvent ďalej zaoberal týmto prí-
padom. Konštatuje len holý fakt, že 
niekto taký sa v evanjelickej cirkvi 
nachádzal.

Evanjelická cirkev neprešla bez 
povšimnutia okolo riešenia židov-
skej otázky. Pomáhala židovským 

7  Zborový archív v Liptovskom Mikulá-
ši.: Zápisnica dištriktuálneho konventu 
VD v  Štubnianskych Tepliciach, 30. 
septembra 1942. s. 13.

spoluobčanom, ako sa len dalo. Ne-
zabudla na jednu z biblických zásad, 
vyslovenú apoštolom Pavlom: „Jed-
ni druhých bremená znášajte a tak 
naplníte zákon Kristov“ (Gal 6,2). 
Podľa vzoru milosrdného Samari-
tána pomáhala týmto nešťastným, 
prenasledovaným a trpiacim ľuďom, 
ktorých nacistický živel chcel od-
strániť z povrchu zemského. Evanje-
lický posol v roku 1995 v číslach 38-
47 priniesol sériu článkov o pomo-
ci židovským občanom, ktoré na vý-
zvu redakcie zasielali evanjelickí ve-
riaci. Články prichádzali z  rôznych 
kútov Slovenska, čo je dokladom to-
ho, že evanjelickému ľudu nebol ľa-
hostajný osud Židov, a  to aj vďaka 
Pastierskemu listu. 

Mgr. Roman Porubän
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Pastiersky list

Milosť vám a pokoj od Boha 
Otce a Pána našeho Ježíše Krista. 

Amen.

Milí domáci viery!
Drahí bratia! Milé sestry!
Z poverenia generálneho presby-

téria posielame Vám tento Pastier-
sky list, prosiac s apoštolom Pána Je-
žiša Krista, večnú, neviditeľnú hla-
vu cirkvi, aby sa vaše i v tieto ťažké 
a  nebezpečné časy vždy viac a  viac 
rozhojňovali v  pravej známosti 
a v každej skúsenosti, aby ste tak bo-
li schopní rozoznávať, čo je hlavné, 
a boli čistí a bez úhony na deň Kris-
tov, hojne prinášajúc ovocie spra-
vodlivosti v Kristu na slávu a chvá-
lu Božiu (Filip. 1, 9-11).

Ťažkosť a nebezpečnosť časov pô-
sobia nielen rozličné zovňajšie uda-
losti, ktoré zaviňujú veľké starosti, 
ale aj vnútorné myšlienkové prúdy 
a zápasiace názory. Z týchto na ten-
to čas spomíname židovskú otázku. 

Židovská otázka, jej riešenie 
v  slovenskom štáte a  najmä hro-
madné vystupovanie Židov zo ži-
dovstva a pristupovanie do kresťan-
ských cirkví postavilo aj našu cirkev 
pred vážnu úlohu a povinnosť zau-
jať v tejto veci stanovisko, aké pokla-
dá za jediné správne a možné podľa 
učenia a večného evanjelia Kristov-

ho. A to tým viac, že ani sami evan-
jelici neboli a nie sú jednotní v na-
zeraní na židovskú otázku a  najmä 
v otázke či prijímať Židov do evan-
jelickej cirkvi a či nie, zaujímali ne-
raz celkom protichodné stanovis-
ko: jedni boli toho presvedčenia, že 
by sa Židia vôbec nemali prijímať do 
evanjelickej cirkvi, iní zase boli by 
bývali ochotní a  hotoví prijať všet-
kých, ktorí sa hlásili.

Do toho prišiel nepovolaný zásah 
politických časopisov, neoprávnené 
a  nespravodlivé napádanie evanje-
lických náboženských časopisov i sa-
mej cirkvi, nízke upodozrievanie, že 
sa „situácia Židov využíva na krstenie 
podľa toho, koľko vedia zaplatiť.“

Všetko toto prinútilo gen. pres-
bytérium zaoberať sa dôkladnej-
šie židovskou otázkou a zaujať jasné 
a rozhodné stanovisko.

Biskupské úrady
a) už v  roku 1938, keď sa prvý raz 

pohla vlna hromadnejšieho pre-
stupovania do evanjelickej cirkvi, 
a to nielen z radov ľudí bez vyzna-
nia, ale aj spomedzi Židov, vydali 
smernice pre prijímanie inoveria-
cich do evanjelickej cirkvi.

b) dňa 26. apríla 1941 predostre-
li ministerstvu vnútra memoran-
dum vo veci označovania židov 
a im na roveň postavených,

k židovskej otázke od biskupských 
úradov slovenskej evanjelickej cirkvi 

v Slovenskej republike. Číslo: 680/1942
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c) keď vyšiel židovský kódex, podali 
memorandum Kancelárii p. pre-
zidenta, označili v ňom stanovis-
ko evanjelickej cirkvi v otázke ra-
sovej teórie a zaujali sa najmä Ži-
dov, ktorí sú dnes už údmi evan-
jelickej cirkvi.
Židovskou otázkou zaoberal sa 

aj posledný gen. konvent a vypove-
dal, že „všetci neevanjelici môžu byť 
prijatí do evanjelickej cirkvi, ak si to 
úprimne žiadajú a podajú dostatoč-
né dôkazy kresťanského zmýšľania 
a obcovania.“

Touto otázkou sa zaoberal aj 
právny výbor Západného dištrik-
tu a  konštatoval, že niet právneho 
predpisu štátnej správy, ktorý by za-
kazoval krstiť a  prijímať Židov do 
kresťanských cirkví. 

Gen. presbytérium uvážiac všet-
ky tieto momenty, vyslovilo toto zá-
sadné stanovisko: zásadne z  dôvo-
dov národných alebo rasových ne-
možno odmietať prihlášky Židov 
do evanjelickej cirkvi, lebo to by sa 
protivilo misijnému rozkazu Spasi-
teľa sveta, Pána Ježiša Krista: Kážte 
evanjelium všetkému stvorenstvu; 
kto uverí a pokrstí sa, bude spase-
ný, ale kto neuverí, bude odsúdený 
(Mrk. 16, 15-16) a  zase: Choďte te-
da, čiňte mi učeníkmi všetky náro-
dy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, 
i Ducha Svätého... (Mat 28,19), ne-
srovnávalo by sa to zo zasľúbením 
Ježišovým, že kto prichádza k  Ne-
mu, toho nevyhodí (Ján 6,37); ani 
so slovami apoštola Pavla, že v Kris-
tu nieto rozdielu medzi židom a ne-

židom, lebo všetci majú toho istého 
Pána, bohatého pre všetkých, ktorí 
ho vzývajú (Rim. 2,11); ani so slova-
mi apoštola Petra, že u  Boha nieto 
prijímania osôb alebo národov, ale 
príjemný Mu je každý, kto v  kto-
romkoľvek národe sa Ho bojí a ko-
ná spravodlive (Sk. ap. 10,34).

Na tejto zásade nič nemení ani 
fakt hromadného pristupovania Ži-
dov ku kresťanstvu, lebo kto pozná 
list apoštola Pavla kresťanom v  Rí-
me a  najmä jeho 9-11 kapitolu, ten 
nemôže vedieť, či to, čo sa dnes ro-
bí, nie sú nevyspytateľné súdy a ne-
vystihnuteľné cesty Hospodinove, 
ktorými chce priviesť ku spaseniu 
celý neverný a dočasu zavrhnutý ľud 
izraelský.

Ale z  druhej strany prijímanie 
do cirkvi nesmie sa diať ľahkomy-
seľne, prenáhlene, na úkor vážnos-
ti a  dôstojnosti cirkvi; nie z  dôvo-
dov čisto ľudských, ale požiadaviek 
Božích a podľa učenia cirkvi a naj-
mä nesmie rozhodovať spoločenské 
postavenie, hmotné položenie pat-
ričných, ale vždy len dobre pocho-
pené záujmy Kráľovstva Božieho na 
zemi a  spasenie nesmrteľných duší. 
Nesmieme zabúdať, že krst je svä-
tou vecou, sviatosťou, tajomstvom 
Božím, s  ktorým sa nesmie never-
ne šafáriť (1. Kor. 4,1-2). A pri prijí-
maní do cirkvi nemôže ísť len o za-
chránenie telesnej bezpečnosti a te-
lesného života alebo iných, čisto te-
lesných, hmotných, časných záuj-
mov, lebo cirkev je ustanovizňou 
Božou na večné spasenie duší, tú-
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žiacich úprimne po Spasiteľovi a po 
večnom spasení.

Pod zorným uhlom týchto zásad 
určilo gen. presbytérium tieto 
praktické smernice pre prijíma-
nie Židov do evanjelickej cirkvi:

1) odporúčanie a  súhlas zborového 
presbytéria,

2) primerané vyučovanie v  slo-
venskej reči, aby patričný po-
znal evanjelium Kristovo, zásady 
kresťanstva a  učenia evanjelickej 
cirkvi voči svojim údom a povin-
nosti cirkevníkov voči svojej du-
chovnej matke, cirkvi;

3) skúška, na spôsob skúšky konfir-
mačnej, aby aj cirkevný zbor vi-
del, že je patričný dostatočne pri-
pravený a  hodný, aby bol prijatý 
do zväzku veriacich Kristových;

4) krst a prijatie do cirkvi podľa cir-
kevných predpisov v Agende
Doba katechumenátu, teda lehota 

vyučovania a  pripravovania v  riad-
nych, normálnych pomeroch as-
poň pol roka, v  mimoriadnych po-
meroch a odôvodnených prípadoch 
môže byť podľa potreby skrátená, 
keď sa duchovný zboru presvedčil, 
že je patričný dôkladne oboznáme-
ný s evanjelicko-kresťanským nábo-
ženstvom, dostatočne pripravený na 
prijatie do cirkvi a aj jeho doterajšie 
zmýšľanie a  obcovanie je mu záru-
kou, že ako pokrstený a  prijatý do 
cirkvi bude požehnane pracovať pre 
cirkev a žiť na slávu Božiu.

Neveríme síce, že by bol býval 
čo len jeden evanjelický farár, kto-
rý by situáciu Židov bol chcel vyu-

žiť na koristenie z  nej pre seba ale-
bo pre cirkev a  bol by krstil Židov 
a  prijímal do cirkvi za peniaze, ale 
predsa zdôrazňujeme znova, že za 
pokrstenie Židov a za ich prijatie do 
cirkvi možno prijať len milodar na 
cirkevné ciele. Ale na druhej stra-
ne hneď pri prestupe treba ich získať 
pre miestne cirkevno-sborové spol-
ky a ustanovizne, aby sa zapojili do 
nášho cirkevno-náboženského živo-
ta a aj tým dokumentovali, že nech-
cú byť cirkevníkmi len podľa mena, 
ale chcú pracovať na mravno-ná-
boženskom, kultúrnom i hmotnom 
povznesení svojej cirkvi.

A  keďže politické časopisy do-
niesli správy „že s vysťahovaním Ži-
dov súhlasí aj kňažstvo evanjelické 
i  katolícke“ a  že „cirkevné vrchnos-
ti vyslovili súhlas s  protižidovskými 
opatreniami“, gen. presbytérium po-
kladalo si za povinnosť konštatovať, 
že tieto správy nezodpovedajú prav-
de. Evanjelické cirkevné vrchnos-
ti nik nežiadal o mienku alebo o sú-
hlas a povolané zodpovedné cirkev-
né vrchnosti, ktoré sú jediné opráv-
nené tlmočiť všeobecnú mienku 
evanjelickej verejnosti, ani nevyslo-
vili súhlas s tým čo sa podnikalo.

Ale aby slovenská evanjelická ve-
rejnosť jasne videla, aké je stanovis-
ko slov. Ev. cirkvi v otázke židovskej, 
gen. presbytérium poverilo biskup-
ské úrady označiť evanjelické stano-
visko verne evanjeliu Kristovmu.

Evanjelická cirkev nespúšťa zo 
zreteľa, že sa mnohí Židia často 
a  ťažko prehrešili proti slov. ľudu 
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a národu,- v ohľade národnopolitic-
kom ako húževnatí odporníci a ne-
priatelia všetkých slov. národných 
snáh a vždy a na všetko hotové ná-
stroje násilnej maďarizácie a v ohľa-
de hmotnom, hospodárskom a  so-
ciálnom ako temer výluční majite-
lia licencií krčiem a hostincov, pre-
fíkaní každého druhu priekupní-
ci, obchodníci a priemyselníci, v ru-
kách ktorých najmä na východnom 
Slovensku bol temer všetok obchod 
a  veľkopriemysel; a  je presvedčená, 
že lepšia, krajšia a šťastnejšia budúc-
nosť slovenského ľudu a národa závi-
sí v mnohom i od múdreho vyrieše-
nia židovskej otázky aj v slovenskom 
štáte, lebo nie je možné, aby jedna 
väčšia čiastka obyvateľstva, slov. roľ-
níci a robotníci museli celý život kr-
vopotne mozoliť a druhí žili si ľahko 

vo všetkom pohodlí a prebytku, ko-
ristiac zo slovenskej chudoby a žijúc 
- tyjúc z mozoľov slov. ľudu.

Ev. cirkev nemôže a  ani nechce 
zasahovať do právomoci príslušných 
štátnych orgánov, povolaných rie-
šiť otázku, ale je presvedčená, že tú-
to otázku možno a preto aj treba vy-
riešiť premyslene a domyslene, spra-
vodlive, po ľudsky a po kresťansky, 
riadiac sa vo všetkom kresťanský-
mi zásadami, založenými na več-
nom zákone Božom a  učení Kris-
tovom, priznávajúc všetkým prá-
vo na život a  nevyhnutne potreb-
né hmotné prostriedky a spôsob vý-
živy, rešpektujúc na celej čiare po-
svätnosť rodinného života a  šetriac 
aj pri Židoch ľudskú dôstojnosť, aby 
sa nikto z nich nemohol cítiť ukriv-
deným pre svoju národnú, nábožen-
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skú a  rasovú príslušnosť. Lebo ra-
sová náuka, ako ju niektorí hlása-
jú, protiví sa kresťanskej viere, vy-
znávajúc s  Písmom, že Stvoriteľom 
všetkého i všetkých ľudí je Boh, po 
ktorom sa menuje všetka rodina na 
nebi i na zemi (Efez. 3,15) a že celé 
ľudstvo ako aj ľudské telo On spá-
ja a zväzuje všetkých spojivami spo-
ločnej služby a podľa miery činnos-
ti každého úda, dáva mu rásť, aby 
sa vzdelávalo v láske (Efez. 4,16).

Žiaľbohu, že sme museli byť sved-
kami takých nepotrebných, ničím 
neodôvodnených a  nijako neospra-
vedlniteľných prehmatov a výčinov, 
ktoré sa aj čisto ľudským citom pro-
tivia a  ani s  ľudskou spravodlivos-
ťou a zákonom Božím, ani s učením 
a láskou sa nesrovnávajú. A to by sa 
iste nebolo stalo, keby všetci boli reš-
pektovali vyhlásenie p. min. vnútra, 
ktorý vo svojom rozhlasovom preja-
ve uistil, že sa Židom nebude krivdiť 
a bude sa nakladať s nimi slušne po 
ľudsky a po kresťansky, lebo ide len 
o to, aby aj oni - Židia - museli pra-
covať ako ostatní občania. Tie poľu-
tovaniahodné výkyvy ľudských ná-
ruživostí, svedkami ktorých sme bo-
li na mnohých miestach, cirkev ne-
môže schváliť, môže ich len ľutovať 
hlboko a  zazlievať. A  ak sa ich do-
pustili príslušníci ev. cirkvi, musí ich 
za to čím najrozhodnejšie odsúdiť.

Gen. presbytérium vyslovilo 
svoje uzavretie po dlhom a vážnom 
rokovaní v  povedomí svojej veľkej 
zodpovednosti pred Bohom a pred 
súdnou stolicou budúcich poko-

lení, riadiac sa jedine večným Bo-
žím zákonom, Kristovým evanje-
liom a  učením svojej cirkvi, úplne 
neodvisle od akýchkoľvek premen-
livých národných a rasových teórii, 
nevyvretých a  neustálených filo-
zofických, politických a  sociálnych 
ideológií, výlučne v  záujme večné-
ho spasenia ľudských duší a budo-
vania Kráľovstva Božieho na ze-
mi, vediac, že nie je myslenie Božie 
ako myslenia ľudské, ani cesty ľud-
ské ako cesty Božie; ale o čo vyššie 
sú nebesá ako zem, o to Božie cesty 
prevyšujú cesty ľudské a  myslenie 
Božie myslenie ľudské (Iz. 55,8-9).

Pod týmto zorným uhlom hľaďte 
aj na iné udalosti svetové. Ani v naj-
väčších ťažkostiach života netraťte 
vieru v spravodlivého a dobrotivého 
Boha, ktorý po prehrmení víchrice 
popraje túženého pokoja a radosti.

Končíme svoj list s prosbou a na-
pomenutím apoštolským, „aby-
chom již více nebyli děti, zmítají-
cí a  točící se každým větrem učení 
a v neustavičnosti lidské, chytrosti 
k oklamávaní lstivému; ale upřim-
ně se majíce v lásce rostme, v Toho 
všelijak, kterýž jest Hlava Krista“ 
(Ef. 4,14-15).

Milost Pána Jezu Krista a  láska 
Boží a účastenství Ducha Svatého se 
všechněmi Vámi! Amen.

S bratským pozdravom:
Prešov a Bratislava 20. mája 1942

Dr. Samuel Št. Osuský v. r., 
biskup Západného dištriktu biskup

Dr. Vladimír P. Čobrda
Východného dištriktu 
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Detská besiedka v našom 
cirkevnom zbore

Detská besiedka – kedysi nazý-
vaná nedeľná škôlka – zača-

la v  Kežmarku roku 1940 prícho-
dom farára Ondreja Spišáka, ktorý 
v Kežmarku založil slovenský evan-
jelický cirkevný zbor. Dovtedy exis-
toval v meste len nemecký zbor. Deti 
v besiedke viedli sestry Jackové.

V roku 1953 za farára Alexandra 
Kowarika pokračovala škôlka na fa-
re, deti mala na starosti v 60. rokoch 
podľa spomienok Mikuláša Liptáka 
Božena Vystavilová – Jacková. Nie 
je vylúčené, že deti viedli aj iné ses-
try zo zboru, avšak ich mená nevie-
me zatiaľ zistiť. 

Za pôsobenia farára Ondreja Ile-
nina, ktorý prišiel r. 1976 a  neskôr 
farára administrátora CZ Jána Pav-
loviča viedli detskú nedeľnú besied-
ku Lydka Lauffová, vyd. Liptáková, 
Danka Božoňová, vyd. Paštrnáková, 
Vierka Božoňová, vyd. Mašlonková 
a  Anička Ciriaková, vyd. Velebíro-
vá, vypomáhala aj Oľga Scholczová, 
ktorá sa vydala do USA.

Od r. 1988 viedla za čias farára Jo-
zefa Benku besiedku Vlasta Šurková, 
vyd. Okoličányová, pomáhala jej Eva 
Ciriaková do r. 1991, potom Vlasta 
odišla na materskú dovolenku. Ve-
denie prevzala Eva Ciriaková a oslo-
vila dievčatá z  mládeže a  kamarát-
ky Janku Guldenovú, Slávku Janku-
rovú a  Marcelku Kupskú (teraz Sa-
bová). Neskôr sa zapojila ako pomoc-

níčka Martina Jančušková, až kým 
sa nevydala do Francúzska. Párkrát 
pomáhali aj sestry Križanové, Baška 
Kaprálová a Kika Brejková.

Za pôsobenia br. farára Ondreja 
Koča – prišiel r. 1990 – krátku dobu 
viedla besiedku jeho manželka Jar-
mila Kočová a pomáhala jej Ružen-
ka Palanská. 

Cca od 2010 – 2014 už za terajšieho 
farára Romana Porubäna pomáhali 
Kristínka a Mirka Božekové a Silvia 
Kratochwillová, až kým išli študovať.

Najdlhšie sa na detskej besiedke 
v práci s deťmi venovali:

Janka Guldenová 1991 – 2008
Slávka Jankurová 1991 – 2018
Eva Ciriaková 1988 – 2022 
Túto službu všetky spomenu-

té sestry konali ako najlepšie vede-
li s vedomím, že to konajú z milosti 
Božej a na Jeho slávu.



62

Eva Ciriaková 
– 34 rokov 

v detskej besiedke
Dňa 2. októbra 2022 Eve Ciria-

kovej oficiálne poďakovali za služ-
bu predstavitelia cirkevného zboru 
a deti z besiedky.

Eva Ciriaková sa prítomným po-
ďakovala týmito vetami: 

Ak dovolíte, chcela by som pove-
dať pár slov, myšlienok, ktoré som 
si včera večer hodila na papier. Kaž-
dý z  vás to pozná a  každý z  vás to 
už zažil a  možno práve zažíva te-
raz, že sa končí nejaká etapa jeho ži-
vota týkajúca sa rodiny, školy, prá-
ce či služby. Áno, momentálne kon-
čí moja služba, ale len v nedeľnej be-
siedke. Detská besiedka však nekon-
čí. Som rada, že sa zaktivizovali ma-
mičky, ktoré v tom chcú s Božou po-
mocou pokračovať, a ktoré už v mi-
nulosti na besiedke občas pomáhali. 
Verím, že Pán Boh si nájde aj ďalších 
služobníkov, tak ako si pred mnohý-
mi rokmi našiel nielen mňa, keď ako 
17-ročnú ma oslovila vtedajšia uči-
teľka na detskej besiedke Vlastička, 
teraz Okoličányová, či by som prišla 
sprevádzať deti hrou na gitare. Vtedy 
som poznala možno 8 jednoduchých 
akordov, tak som to skúsila. O tri ro-
ky Vlastička odišla na materskú do-
volenku. Čo teraz? Kto bude učiť? To 
nie je len brnkať na gitare! Ale Pán 
Boh sa postaral, oslovila som vtedaj-
šie moje kamarátky Slávku, Janku, 
Marcelku, neskôr sa pridala Maťka 
a potom neskôr boli naše pomocníč-
ky „trojičky“ Kika, Mirka a Silvia. 

Mala som to šťastie, že som sa na-
rodila do kresťanskej rodiny, kde vie-
ra v Trojjediného Boha bola nielen vy-
znaním, ale aj každodennou posilou 
v živote, aj vtedy, keď sa spoločenský 
systém snažil cirkev a jeho členov zni-
čiť. Napriek tomu aj v  tomto nepraj-
nom období sa cirkev snažila obstáť 
a priznať sa k svojej viere. To som už 
ako dieťa zažívala v Kežmarku, v na-
šom CZ, kde sme sa presťahovali z Vý-
bornej, keď som mala tri roky. Spo-
mínam si na nejaké čriepky, útržky, 
keď som ako dieťa chodila s  rodinou 
do kostola, ako mi mrzli nohy v  no-
vých čižmičkách z NDR, ako som po-
zorovala lustre točiace sa v prievane, 
ako som počas pomalého spevu piesní 
v duchu čítala ich texty s predstihom, 
ako som nechápala, keď mame občas 
počas kázne tiekli slzy po líci... 

V našom CZ som pravidelne trávi-
la čas aj mimo kostola, v  lýceu. Bu-
dova lýcea bola môj ďalší domov, kde 
prebiehali rôzne zborové aktivity, 
konfirmačná príprava, po ktorej sme 
stále hrávali ping-pong s bratom fará-
rom Ileninom, neskôr stretnutia mlá-
deže, biblické hodiny, spevokol, pres-
byterstvá a ďalšie stretnutia. Niekto-
rí neznalí si myslia, že som celé ro-
ky v  lýceu zamestnaná. Ale nie je to 
tak, len ma ako dieťa rodičia dovied-
li na detskú besiedku a z Božej milos-
ti som v tomto CZ dodnes ako mnohí 
z vás. Veľa si z  toho raného obdobia 
nepamätám, ale asi to dôležité pre 
mňa áno. Pamätám, ako sme s ďalší-
mi deťmi sedávali okolo pingpongové-
ho stola na laviciach bez opierky, ako 
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sme sa učili biblické veršíky, spieva-
li ukazovacie piesne. Pamätám si tú 
radosť, keď sme do slovníčka dostali 
pečiatku s  pochvalou, či farebný ob-
rázok. Doteraz mám pred očami po-
lystyrénovú tabuľu, ktorá bola na-
pevno prichytená na dverách a na nej 
boli nakreslené 4 rôzne srdiečka, kto-
ré znázorňovali podobenstvo o  štvo-
rakej pôde. Pamätám si neskutočnú 
trému počas vystúpení na vianočnej 
besiedke, keď mi vyschýnalo v ústach 
a červeň oblievala moje líca a najmä 
situáciu, keď mi pridelili úlohu anje-
la. Nevedela som, ako mám vysvetliť, 
že anjel vôbec nie som, skôr naopak. 
Po konfirmácii som z detskej besied-
ky prešla ku mládeži, stiahla ma me-
dzi nich moja staršia sestra. Bolo tam 
široké vekové spektrum, od puberťá-
kov, teda mňa a  mojich rovesníčok 
po o  generáciu starších, ale duchom 
vždy mladých mládežníkov. Pamä-
tám si, ako sme sa my mladší bez dô-
vodu, alebo nejakej inej príčiny začali 

smiať počas modlitby, alebo keď ujo-
vi Božoňovi práve vtedy začalo škŕ-
kať v bruchu. Ale pamätám si aj to, 
že pri jednej vážnej téme starší mlá-
dežník, možno ho poznáte, Miki ho-
voril o tom, ako môžeme prejsť z čas-
nosti do večného života. Použil vte-
dy nejaký obraz dvoch brehov a  rie-
ky, ktorú musíš preplávať, aby si sa 
dostal na ten druhý breh. Vtedy som 
sa zhrozila, veď ako sa ja dostanem 
na druhý breh, keď ja neviem plávať. 
Dodnes neviem plávať, ale už viem, 
že viera v  Ježiša Krista, môjho Spa-
siteľa, ktorý zomrel za moje hriechy, 
ma prenesie z  jedného brehu na ten 
druhý. A toto zo srdca prajem každé-
mu, a aby sme nezabúdali, že okrem 
toho, že potrebujeme jesť, piť, spať, do 
niečoho sa obliekať, potrebujeme kaž-
dodenne aj Spasiteľa. Všetci, od tých 
najmenších po tých najskúsenejších. 
Využívajme každú príležitosť, ktorú 
nám Pán Boh ponúka, aj v tomto CZ, 
lebo ešte Jeho milosť trvá.
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Pozván ka na det skú bes ied ku

Dnes ste mi ďakovali za moju služ-
bu pri práci s deťmi, ale ja to tak vnú-
torne necítim. Lebo Duch Svätý nám 
pripomína v ev. Jánovom (17, 10): „Tak 
aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám 
bolo prikázané, povedzte: Neužitoč-
ní služobníci sme! Čo sme boli po-
vinní vykonať, vykonali sme.“ Ho-
vorí o  tom aj môj konfirmačný text, 
ktorý nebol vybratý pre mňa náhod-
ne, a ktorý ma odvtedy vedie aj celým 
mojim životom, aj teraz (Mt 5,16): 
„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, 
aby videli vaše dobré skutky a  ve-
lebili vášho Otca, ktorý je v  nebe-
siach.“ Áno, máme obrátiť svoj zrak 
na Pôvodcu a Darcu všetkého dobré-
ho, lebo aj Žalmista v 115. žalme píše: 
„Nie nám, ó, Hospodine, nie nám, 
lež menu svojmu daj česť pre svoju 
milosť a vernosť.“ Iba Bohu patrí slá-

Nedeľná besiedka je v  našej 
cirkvi Bohoslužbou pre naj-

menších. Spievajú sa na nej detské 
nábožné piesne, modlitby pre ma-
lých poslucháčov sú zrozumiteľ-
né. Kázeň Božieho slova je šírená 
prostredníctvom lekcie, teda akej-
si vyučovacej hodiny. Cieľom tých-
to stretnutí je dopriať rodičom detí 
nerušenú účasť na službách Božích 
a deťom vybudovať si vzťah k nebes-
kému Otcovi. 

Dlhé roky túto službu vykonáva-
li v našom zbore mnohé sestry. Nie-
ktoré kratšie, iné dlhšie a  posledná 

z nich úctyhodných viac než tridsať 
rokov. Jej školou prešli aj niektoré 
z  nás, ktoré teraz vyučujeme v  ne-
deľnej besiedke. Cez vlastnú skú-
senosť, krásne spomienky a  život-
né pravdy, ktoré sme si vďaka náv-
števám nedeľnej besiedky osvojili, 
chceme v tejto službe pokračovať. 

Zvesť o živote a diele nášho Spa-
siteľa prináša od októbra 2022 päť 
sestier. Deti prichádzajú do kosto-
la so svojimi rodičmi. V  kostole sú 
účastné na úvodnej liturgii a počas 
druhej piesne si ich berieme do zbo-
rovej miestnosti v lýceu. 

va a  chvála. A  ja dnes ďakujem Pá-
nu Bohu, že som v  tej službe mohla 
byť, že aj cez ňu som mohla byť bliž-
šie k Nemu, že ma cez ňu učil, vycho-
vával a viedol k poznaniu, že patrím 
do rodiny Božích detí, kde môže kaž-
dý zažiť prijatie, odpustenie, pokoj 
a  nekonečnú Božiu lásku. Ďakujem 
za všetkých služobníkov a všetky deti, 
ktoré som tam mohla spoznať a mohli 
sme prejsť kúsok cesty života spoloč-
ne. Niektoré z nich stretávam dodnes 
v kostole už ako dospelých a  s vlast-
nými deťmi, traja sú už pri našom ne-
beskom Otcovi, a niektorých, žiaľ, ví-
davam len v  meste, alebo sporadic-
ky, a o niektorých neviem nič. Ale ve-
rím, že semienko viery, ktoré Pán Boh 
do nich zasial, v  správny čas vyklíči 
a prinesie bohatú úrodu. 
Podklady a príhovor: Eva Ciriaková
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Na nedeľné stretnutia chodieva 
v priemere 12 detí, hoci detí je v na-
šom cirkevnom zbore oveľa viac. Se-
díme v  kruhu na koberci. Pri spie-
vaní a  lekciách využívame interak-
tívnu tabuľu. Vyučujeme podľa ma-
teriálu Abeceda besiedkára, s  kto-
rým deti začali pracovať v minulom 
školskom roku. Vzhľadom na veko-
vé zloženie detí – škôlkari a  prvý 
stupeň základnej školy – spievame 
prevažne piesne doplnené o  pohyb 
(ukazovanie). Spievame za sprievo-
du audionahrávok. Vedieme vese-
lú dochádzku. Pri zabezpečení be-
siedky nám pomáhajú dievčatá kon-
firmandky. Pripravili návrh obráz-
ku dochádzky – more, po ktorom sa 
plaví loďka s textom „Urobím z teba 
(nasleduje MENO DIEŤAŤA) rybá-
ra ľudí“, nakoľko prvá lekcia, kto-
rou sme začínali besiedku v  škol-
skom roku 2022/2023, bola venova-
ná apoštolovi Petrovi a  jeho dôvere 

v Pána Ježiša pri búrke na mori. De-
ti si do vôd na dochádzke lepia rôz-
ne morské živočíchy, ktoré sú dopl-
nené aktuálnym dátumom konania 
besiedky. Následne si ich vymaľujú. 
Obľúbené sú omaľovánky k  biblic-
kým témam lekcií a rôzne hry, ktoré 
podporia preberaný príbeh. 

Pri príležitosti poďakovania za 
úrody Zeme deti v  úvode služieb 
Božích položili rôzne druhy ovocia 
a  zeleniny medzi ďakovnú dekorá-
ciu v kostole. Pri príležitosti októbra 
– mesiaca úcty k starším – sme pri-
pravili pásmo básní a pieseň pre na-
šich seniorov. Deti obdarovali senio-
rov medovníčkovými srdiečkami.

Obdobie Adventu sa využije na 
príprave jasličkovej hry. Deti sa tešia, 
že okrem ústredných postáv – Má-
rie, Jozefa, anjelov, pastierov – zná-
zornia aj zvieratká a ďalšie postavy 
z vianočného príbehu. Nacvičujeme 
piesne, na klavíri nás sprevádza do-
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máci hudobný skladateľ a koncertný 
virtuóz, ktorý nás inšpiruje k čo naj-
lepším speváckym výkonom.

Veríme, že Pán Boh požehná našu 
prácu, a to, čo sa snažíme sprostred-

Cesta Juraja Tranovského

Účelom cesty Juraja Tranovské-
ho bolo vykonanie pohrebnej 

rozlúčky podľa evanjelického obra-
du so zomrelým moravským baró-
nom Karolom Vojska z  Bogdunčo-
vic, na Veselí a Količíne, t.č. exulan-
tom v Kežmarku. O rozlúčku a poh-
rebnú kázeň v češtine pri úmrtí svoj-
ho mladšieho brata požiadal Juraja 
Tranovského starší brat zomrelého, 
slobodný pán Fridrich Vojska z Bog-
dunčovic, na Veselí a Količíne. Juraj 
Tranovský prijal túto ponuku a bol 
ochotný napriek nebezpečným ča-
som prebiehajúceho Bethlenovho 
povstania v  rámci 30 ročnej vojny 
(1618 – 1648) pricestovať v sprievode 
brata zosnulého z miesta svojho vte-
dajšieho 3. exilu na Oravskom hrade 
do Kežmarku.

O priebehu tejto cesty Juraja Tra-
novského nás informuje historický 
dokument, napísaný jeho vlastnou 
rukou, ktorý sa zachoval v ŠA v Le-
voči. Ide o  latinský list Tranovské-
ho datovaný v hostinci v Kežmarku 
22. 10. 1629, ktorý adresoval supe-
rintendentovi Petrovi Zablerovi do 
Levoče.

Informácie o  tomto zachovanom 
originálnom liste publikovali už via-
cerí autori: Gedeon Mohr a  Franti-
šek Matúš v Cirkevných listoch (1972 
a 1977), neskôr Janka Petöczová, na-
posledy Rastislav Stanček v štúdii Po 
cestách 3. exilu, v  ktorej je publiko-
vaný celý citovaný Tranovského list 
a jeho preklad z latinčiny do sloven-
činy. Citovaná štúdia je súčasťou kni-
hy Cesty Juraja Tranovského, ktorá je 
zdarma dostupná ako e- kniha.

Text listu Juraja Tranovského 
biskupovi Petrovi Zablerovi 
v preklade z latinčiny do 
slovenčiny od Janky Petöczovej:

V mene Ježišovom,
ktorý je naša nádej a sila, v súže-

niach, ktoré sa nás trpko zmocnili, 
prajem pokoj a zdravie a všetko dob-
ré na duši a tele. Prevelebný a osvie-
tený muž, vysokovážený pán supe-
rintendent v Kristovi, vďaka jedineč-
nej Božej prozreteľnosti som dnes do-
razil do Kežmarku, povolaný odba-
viť pohreb moravského baróna, pána 
Karola Vojska z Bogdunčovic (Caroli 
Wogsko de Bogdunczowicz), ktorý žil 

z Oravského hradu do Kežmarku a späť

v dňoch 22. – 24. OKTÓBRA 1629

kovať našim najmenším, padne na 
úrodnú pôdu a  v  ich srdiečkach 
podnietime lásku k nášmu Stvorite-
ľovi a Spasiteľovi. 

Barbora Kaprálová
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doteraz v Kežmarku v exile (vyhnan-
stve). A pretože 24. v mesiaci sa určite 
budem musieť vrátiť na Oravu (s pá-
nom Fridrichom Vojskom, slobod-
ným pánom moravským a  bratom 
zosnulého, s ktorým som sem prišiel), 
len ak by som sa sám nechcel peši vy-
dať na túto veľmi dlhú a  nebezpeč-
nú cestu. Nadmieru horlivo Vás pro-
sím, velebný a osvietený pane, aby ste 
mi ráčili stručne oznámiť, akú odpo-
veď dal slávny levočský senát, (ktoré-
mu som znovu odporúčal svoje mod-
litby a služby) na môj list. A keďže te-
raz nemôžem viac napísať pre rôzne 
prekážky a hluk, ktorý ma v hostinci 
vyrušuje, buďte zhovievaví k môjmu 
stručnému peru. Neodmietnite ma 
(vezmite ma na milosť).

O tom, čo sa nedalo napísať v liste, 
Vás bude informovať ústne, keď prí-
de čas, velebný a osvietený pán Serpi-
lius. Majte sa veľmi dobre.

Dané 22. októbra 1629 v Kežmar-
ku. Juraj Tranovský vlastnou rukou

V liste, ako sme uviedli, neinfor-
muje Juraj Tranovský len o účele svo-
jej cesty do Kežmarku, ale zároveň 
žiada biskupa Petra Zablera, aby sa 
poinformoval u mestskej rady Levo-
če, aké je jej stanovisko na jeho žia-
dosť o poskytnutie finančnej pomo-
ci pre vydanie jeho knihy Odarum 
sacrarum et Hymnorum / Svätých 
ód a hymien, ktorú im listom z Biel-
ska poslal 3. 10. 1629. Zároveň sa 
ospravedlňuje Tranovský biskupovi 
za stručnosť svojho listu, ktorej dô-
vodom je hluk v hostinci. Nevieme, 
koľko bolo v tom období v Kežmar-

ku funkčných hostincov aj s ubyto-
vaním, minimálne jeden hostinec je 
podľa konzultácie s Dr. N. Barátho-
vou historicky doložený už koncom 
16. storočia, a to kamenná renesanč-
ná budova z r. 1593 v tej dobe sa na-
chádzajúca za hradbami mesta, kto-
rá neskôr slúžila ako protestantská 
škola a od roku 1717 sa stala sakris-
tiou pristaveného evanjelického dre-
veného artikulárneho kostola. Ďa-
lej píše Tranovský biskupovi o tom, 
že o  záležitostiach, ktoré sa neda-
li napísať do listu, ho bude v príhod-
nom čase osobne informovať vtedaj-
ší kežmarský evanjelický kňaz Serpi-
lius. Poslednou informáciou pre bis-
kupa Zablera je Tranovského sprá-
va o tom, že naspäť sa plánuje vrátiť 
spolu s  pánom Fridrichom, bratom 
zosnulého, 24. 10. 1629, inak by mu-
sel sám pešo ísť naspäť.

Tým kežmarským kňazom bol 
Johannes Serpilius ml., vtedajší 
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kňaz a senior pre nemeckých veria-
cich, vnuk spišského reformátora 
Vavrinca Serpilia Quendela, fará-
ra a seniora v Spišskej Belej. Priez-
visko Quendel polatinčil na for-
mu Serpilius wittenberský profesor 
a  reformátor Filip Melanchthon, 
ktorý bol učiteľom Vavrinca. Slo-
venský názov tohto slova odvode-
ného od serpyllum, nesie bylinka 
Materina dúška. Rod Serpiliovcov 
sa môže popýšiť viacerými ďalšími 
kňazmi, rektormi a  sudcami, ktorí 
pôsobili nielen na území terajšieho 
Slovenska, ale aj v  Maďarsku, Poľ-
sku a Nemecku.

Erb a pôvod rodu Vojska 
z Bogdunčovic, na Veselí 
a Količíne

Podľa popisu Bartolomeja 
Paprockého zo 17. stor. v  tzv. Kni-
he Tovačovskej používal rod dva 
varianty erbu. Príslušníci českého 
a  moravského rodu s  formou me-
na Woyska používali erb v  mod-
rom poli so striebornou hlavou tura, 
ktorý mal v  nose zlatý prsteň. Kle-

not tvorili tri pštrosie perá, modré, 
strieborné a  modré. Prikrývka bo-
la modro-strieborná. Rod v  Poľsku 
s formou mena Woyski používal iné 
farebné zobrazenie, hlava tura bo-
la čierna, tri pštrosie perá boli strie-
borno-čierno-strieborné a  prikrýv-
ka bola čierno-strieborná. (Podľa 
ďalších autorov mali existovať aj iné 
varianty erbu).

Nové informácie o pôvode rodu 
Karola Vojska z Bogdunčovic 
a životné osudy jeho predkov

Moravskí a  sliezski baróni z  ro-
du Vojska z Bogdunčovic, na Veselí 
a Količíne, boli členmi Jednoty brat-
skej, sú v  historických dokumen-
toch Čiech, Moravy a  Sliezska do-
ložení pod viacerými formami svoj-
ho priezviska (Woyska von Bogdun-
cžowicz, Woysko von Bogdunčo-
vic, Wogsko, Wojsko, Vojský, We-
selski; v Poľsku je používaná forma 
Woyski).

Zakladateľom rodu bol Jakub 
starší, vierovyznaním člen Jedno-
ty bratskej. Jakub bol od r. 1596 
prokurátorom moravskej komo-
ry a 3. 5. 1604 bol povýšený do sta-
vu slobodných pánov. Količín kúpil 
v r. 1575, v tom roku sa stal aj spo-
ločníkom svojej manželky Barbory 
Oušickej (Onšickej) z Bilkova na Po-
hořeliciach a  získal vtedy aj Koma-
rov a  Oldřichovice. V  r. 1587 kúpil 
Veselí (nad Moravou) aj s Vnorova-
mi a Spinkom (ten zanikol) a Hru-
šovany nad Jevišovkou (Grussbach). 
Zomrel 7. 9. 1606 na mor, pochova-
ný je vo Veselí n/Mor.
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Majetok prevzal Peter (syn Jaku-
ba st., alebo jeho synovec, syn Pet-
rovho brata Jána st.). Peter pôso-
bil ako úradík a  bol horlivým lute-
ránom, pre konanie bohoslužieb dal 
postaviť v Količíne modlitebňu, kto-
rú navštevovali aj veriaci z Holešo-
va. Počas povstania proti cisárovi 
v r. 1619 bol Peter Vojska menovaný 
protestantskými stavmi komisárom 
na zabavovanie majetkov duchov-
ných a kláštorov v kraji Uhorského 
Hradišťa. Po prehratom odboji bol 
cisárom donútený vrátiť zabavené 
majetky. Ďalšieho potrestania sa Pe-
ter nedožil, zomrel v r. 1622.

V liste Juraja Tranovského sa 
spomínajú dvaja synovia Petra:

Fridrich (Bedřich), starší syn Pet-
ra, zdedil po otcovi Količín a  Pěn-
kov. Zbor Jednoty bratskej v  Koli-
číne fungoval pod patronátom rodu 
ešte do r. 1624, keď jezuiti vyhnali 
bratského správcu. V časoch protire-
formácie bol Količín už v r. 1625 vi-
zitovaný jezuitmi a pričlenený k Ho-
lešovu. Tzv. Kronika holešovská spí-
saná neznámym autorom v  r. 1615 
– 1645 opisuje mučenícku smrť po-
sledných protestantov, ktorí zomreli 
v podpálenom količínskom kostole.

Mladší Petrov syn Karol zdedil 
(podľa práce českého autora F. Šiguta 
o dejinách obce Količína), Veselí n/
Mor., Vnorovy a mali na neho prejsť 
aj Komarov a Oldřichovice. Pretože 
sa Karol spolu s  otcom Petrom zú-
častnil povstania, boli jeho majetky 
odpredané (konfiškované). O osude 
majetkov obidvoch bratov, Fridricha 

aj Karola, je viacero rozporuplných 
informácií, niektoré majetky mož-
no stihli predať (zrejme nevýhodne), 
iné boli skonfiškované bez náhrady. 
Roky konfiškácií sa tiež rôznia (1622 
a neskôr). Na citovanej stránke obce 
Količín sú správy o  Fridrichovi, že 
sa nezúčastnil povstania a o majetky 
neprišiel, dokonca, že neskôr po pre-
nasledovaní českých bratov prestú-
pil na katolicizmus, aby mohol zo-
stať v zemi, ale ako katolík sa veľmi 
neprejavoval. O nútenom exile brata 
Karola história obce mlčí. Uvedené 
informácie českých a  poľských au-
torov o Karolovi a Fridrichovi z ro-
du Vojska z  Bogdunčovic nezazna-
menávajú dôležité životopisné infor-
mácie o bratoch, ktoré sa zachovali 
v originálnom liste v Štátnom archí-
ve v Levoči, ktorý je unikátnym ori-
ginálnym historickým biografickým 
dokumentom.

Prečo bol oslovený pre vykonanie 
pohrebu v Kežmarku Juraj 
Tranovský?

Z  Čiech a  Moravy boli protes-
tantskí kazatelia po prehratej bitke 
na Bielej hore r. 1620 vyhnaní, pre-
to musel hľadať Fridrich Vojska pre 
vykonanie pohrebnej rozlúčky s  je-
ho bratom českého protestantské-
ho kazateľa inde ako na Morave ale-
bo v Čechách. Našiel ho v osobe Ju-
raja Tranovského, ktorý napriek ne-
bezpečným časom prebiehajúcej tzv. 
30 ročnej vojny (1618 – 1648) toto 
poslanie prijal. Odpoveď na otáz-
ku, prečo padla voľba na J. Tranov-
ského, nemáme písomne doloženú. 
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V prvom rade je potrebné uviesť, že 
v  Kežmarku práve v  danom obdo-
bí mali evanjelici len kňaza pre ne-
meckých veriacich a pohreb mal byť 
vykonaný po česky. Môžeme uvažo-
vať len o možných variantoch odpo-
vedí. Prvým je ten, že sa mohli oba-
ja osobne poznať už z  obdobia ro-
kov 1613 – 1615, keď pôsobil J. Tra-
novský ako rektor školy v  Holešo-
ve, ktorý susedil s  Količínom, pan-
stvom, ktoré patrilo už od 16. sto-
ročia Fridrichovým predkom, do-
konca bol Količín jezuitmi násil-
ne pričlenený k Holešovu v r. 1625, 
keď J. Tranovský ešte pred vyhna-
ním pôsobil v  Moravskom Meziří-
čí ako evanjelický kňaz. Je rovnako 
možné, že sa Fridrich Vojska mohol 
stretnúť s J. Tranovským aj 20. sep-
tembra v  r.  1625, keď podľa zacho-
vanej rukopisnej Valašskomeziříč-
skej kroniky s  popisom udalostí za 
obdobie rokov 1593 až 1653 od On-
dreja Sivého, ktorý pochádzal z Va-
lašského Meziříčí, sobášil J. Tranov-
ský Ondreja Sivého s prvou manžel-
kou Katarínou Předmírskou v Hole-
šoviciach. Ondrej Sivý spísal kroni-
ku z čias prenasledovania protestan-
tov na Morave a neskôr sa ako exu-
lant aj s manželkou usadil v Trenčí-
ne. (V kežmarskej Lyceálnej knižni-
ci sa zachovala vytlačená veľkonoč-
ná kázeň významného českého pro-
testantského kňaza Havla Žalanské-
ho – Phaetona, na vydanie ktorej 
prispela v Trenčíne v r. 1642 okrem 
iných manželiek exulantov aj dru-
há manželka menovaného Ondre-

ja Sivého – Katarína Puncovská. Ide 
o unikátny, jediný zachovaný exem-
plár tohto vydania od tlačiarky Do-
roty Vokálovej). Prvá manželka On-
dreja Sivého Katarína Předmírská 
zomrela 12. 4. 1633 v  exile v  Tren-
číne (na jej pamiatku vyšla tlačou 
pohrebná kázeň od Jakuba Stefani-
desa, exulanta, trenčianskeho kňa-
za, predtým pôsobiaceho vo Valaš-
skom Meziříčí, ku ktorej sú privia-
zané aj pohrebné kázne pri úmrtí 
detí Daniela a Pavla v r. 1632 a 1633, 
ktoré vyšli v jednom zväzku v Tren-
číne u Václava Vokála v r. 1639, kni-
ha je zachovaná v SNK Martin).

Rod Vojska z Bogdunčovic rodinne 
spriaznený sobášom s rodom Juraja 
Thurzu z Betlanoviec

O  Fridrichovi, bratovi zosnulé-
ho Karola, sme mohli upresniť in-
formáciu o  jeho manželskom zväz-
ku (po r. 1622) so Zuzanou Thur-
zovou z  Betlanoviec (dcérou Juraja 
Thurzu a  jeho prvej manželky Žo-
fie, rod. Forgáčovej). Dcéra Zuza-
na bola po trikrát vdovou. Je preto 
pravdepodobné, že Fridrich Vojska, 
ktorý sa priženil do rodiny Thur-
zovcov, musel vedieť o tom, že Juraj 
Tranovský po vyhnaní z Moravy žije 
ako exulant na Sliezsku pod ochra-
nou Anny Suňogovej, rod. Thurzo-
vej (nevlastnej sestry jeho manžel-
ky Zuzany) a  jej manžela Jána II. 
Suňoga z  Jasenice a  neskôr mohol 
mať Fridrich Vojska informácie aj 
o  nútenom odchode J. Tranovské-
ho a manželov Suňogovcov zo Sliez-
ska na ich panstvo – zámok Budatín 
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a aj o pozvaní pre J. Tranovského od 
švagra Suňogovcov, Gašpara Ilešhá-
zyho za dvorného kazateľa na Orav-
ský hrad. J.  Tranovský toto pozva-
nie prijal a bol pod ochranou ďalšej 
dcéry Juraja Thurzu - Heleny, vyda-
tej za Gašpara Ilešházyho, oravské-
ho, trenčianskeho a liptovského žu-
pana. Práve títo dvaja ochrancovia 
Tranovského patria tiež k tým, kto-
rým venoval Tranovský svoje poďa-
kovanie za ich podporu pre vydanie 
pripravovanej knihy Odarum sac-
rarum et Hymnorum. Túto zbierku 
150 modlitieb a  duchovných piesní 
vytvoril Tranovský ešte počas exilu 
v Bielsku. K posledným mecenášom, 
ktorí sa zaslúžili o vydanie zbierky, 
patrilo aj mesto Levoča. Rade mesta 
Levoča osobitne ďakuje Tranovský 
už zo svojho tretieho exilu na Orav-
skom hrade. Okrem toho menuje eš-
te biskupa Petra Zablera, ktorý is-
te posúril na radnici priznanie fi-
nančnej podpory pre vydanie knihy. 
Podpora bola vyplatená zo základi-
ny s objemom 10 tisíc zlatých, ktorú 
testamentárne venoval mestu kra-
jinský sudca Alexej I. Thurzo (1490 
– 1543). Z úrokov, ktoré predstavo-
vali asi 400 – 600 zlatých ročne, bo-
li podporovaní podľa želania darcu 
exulanti pre vieru, študenti a  chu-
dobní. Svoje poďakovanie adresoval 
vo vydaní knihy Tranovský aj býva-
lému kolegovi v  Bielsku, evanjelic-
kému kňazovi Lukášovi Vencelio-
vi (Václavovi), ktorý pôsobil v  tom 
čase v  Levoči a  práve on upozornil 
Tranovského na možnosť získať od 

tohto mesta podporu. Kniha, o kto-
rej vydanie Tranovský tak zápasil, 
bola napísaná v  latinčine a  určená 
pre evanjelických vzdelancov.

Ďalšie roky svojho plodného živo-
ta venoval Tranovský na Orave a ne-
skôr v  Liptovskom sv. Mikuláši vy-
tvoreniu knihy modlitieb a  spevní-
ka duchovných piesní v češtine, kto-
ré boli vytlačené už v Levoči. Napí-
sal ich s  tým cieľom, aby ich mohli 
po užívať veriaci nielen na Morave 
a v Čechách, ale aj Slováci v Uhorsku 
a na Dolnej zemi, pretože v dobe re-
katolizácie bolo zakázané tlačiť evan-
jelické knihy a nastal ich veľký nedo-
statok. Dôležitosť spevu duchovných 
piesní vyjadril Tranovský veľakrát, 
citujeme aspoň jeden jeho výrok:

„Píseň dítkám přináší chválu, pa-
nicům poctivost, pannám ozdobu, 
mužům horlivost, ženám trpělivost. 
Summou, nábožné zpívání jest práce 
nebeská, práce anjelská, kteráž se za-
číná zde a dokonávati se bude v ne-
besích věčně.“

Knihy ako svedkovia rodinných 
a priateľských vzťahov 
historických osobností

V  jednej drobnej tlači zachova-
nej v Poľsku sa zachovali publikova-
né verše obidvoch bratov staršieho 
Fridricha aj mladšieho Karola Voj-
ska z r. 1616, ktoré napísali pri príle-
žitosti sobáša Martina Mollera ml. 
so Sophiou Ritterovou. Martin Mol-
ler ml. bol pedagóg a básnik, t.č. pro-
rektor na Gymnáziu Augustanum 
v meste Görlitz / Zhořelec. Bol synom 
tamojšieho evanjelického farára, vý-
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znamného náboženského spisovate-
ľa a tvorcu duchovných piesní Marti-
na Mollera st. Vďaka tejto tlači môže-
me predpokladať, že medzi obidvoma 
bratmi nebol veľký vekový rozdiel, 
keď v  tom istom čase študovali na 
prestížnom evanjelickom gymnáziu, 
ktoré bolo pokračovateľom evanjelic-
kej latinskej školy, založenej v  tomto 
lužickosrbskom meste ešte pod vply-
vom reformácie v r. 1530.

Z  predchádzajúcich správ čes-
kých autorov vieme, že Karol sa spo-
lu s otcom Petrom zúčastnil povsta-
nia v r. 1619 – 1620, to by znamena-
lo, že v  tom čase bol už dospelým 
mužom. Otec Peter zomrel v r. 1622 
a  zrejme krátko potom, ako zdedil 
Karol časť otcovského majetku, mu-
sel kvôli účasti na povstaní podstúpiť 
osud exulanta, lebo mu okrem kon-
fiškácie majetku hrozil aj trest smr-
ti. O exile a ďalších osudoch Karola 
české pramene mlčia. Vďaka zacho-
vanému listu Juraja Tranovského vie-
me o tom, že ako exulant našiel Karol 
Vojska útočisko v  Uhorsku, v  spiš-
skom kráľovskom slobodnom meste 
Kežmarok. Nevieme, odkedy v tom-
to meste žil a kto mu tento azyl po-
skytol. Do úvahy môže prichádzať aj 
vtedajší pán kežmarského hradu Šte-
fan Tököli I., ktorého druhou man-
želkou bola od r. 1620 Katarína rod. 
Thurzová, dcéra Juraja Thurzu. Z lis-
tu sa dozvedáme už len o tom, že zrej-
me ešte vo veľmi mladom veku a slo-
bodný (pretože manželka ako vdova 
sa nespomína), zomrel v októbri ro-
ku 1629 a pochovaný bol zrejme, ako 

bolo zvykom, v  krypte pôvodného 
rímskokatolíckeho kostola sv. kríža, 
ktorý v  tom období (celkovo počas 
150 rokov) používali na bohoslužby 
evanjelici, pretože obyvatelia celého 
mesta Kežmarku prestúpili na evan-
jelickú vieru.

V  prácach o  histórii Kežmarku 
sa tento šľachtický rod moravských 
exulantov nespomína. Starší brat 
Fridrich zomrel až o dvadsať rokov 
neskôr, české pramene uvádzajú, že 
v  tom istom roku 1649 zomrela aj 
jeho manželka Zuzana, rod. Thur-
zová, v  manželstve mali dve dcéry, 
ktoré v čase úmrtia rodičov pravde-
podobne už nežili, české pramene 
o dedičnom konaní označujú man-
želov za bezdetných.

Vďaka zachovanému originálne-
mu listu máme svedectvo o tom, že 
Juraj Tranovský neprišiel do Kež-
marku ako turista, ale vieme, že pri-
šiel vykonať svoju kňazskú službu 
zomrelému moravskému barónovi 
Karolovi Vojska, ktorý našiel miesto 
exilu v  tomto meste a  ono sa sta-
lo aj miestom jeho posledného od-
počinku. Tomuto listu vďačíme za 
možnosť aspoň máličko poodhaliť 
oponu dejín a  v  duchu uzrieť akté-
rov týchto udalostí, ktorí žili vierou 
v  Kristovo evanjelium napriek ťaž-
kej dobe vojen a hrozbám straty ma-
jetku i života. Nech ich Boh oslávi!

Prednášku pripravila a predniesla 
v drevenom artikulárnom kostole 

počas zborového dňa ECAV 
v Kežmarku 10. septembra 2022 

Vlasta Okoličányová
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Spoločné ekumenické modlitby 
v Kežmarku

Ešte ako študent som zažil naj-
väčšie prekvapenie v živote, keď 

sa mi Boh vo Svojej milosti dal spo-
znať ako láskavý Otec a  všemohúci 
Stvoriteľ, ktorý ma vytrhol z  pasce 
alkoholizmu. Dovtedy som si ako 
otrok musel ísť vypiť zakaždým, keď 
mi to prišlo na um. Ale po tomto 
Božom dare nového života sa to už 
nikdy viac nestalo. Daroval mi úpl-
nú slobodu! Ďalšie veľké prekvape-
nia mi Boh pripravil, keď odpovedal 
na moje úprimné modlitby plné dô-
very, ktoré počul len On. 

Zanedlho potom ma pozvali na 
malé katolícke stretnutie mladých. 
Bolo to ešte za socializmu, takže to 
bolo tajné – v súkromnom byte „pe-
čiatkára“ Juraj Dubca. Išiel som tam 
s obavami, že sa tam budú bez znalosti 
Písma modliť k Márii a svätým. Odi-
šiel som však odtiaľ veľmi prekvape-
ný až zahanbený – pochopil som, aké 
som mal veľké predsudky. Lebo som 
tam zažil, že tí mladí katolíci mali ku 
nášmu Spasiteľovi – Pánovi Ježišovi 
Kristovi – hlbší a vrúcnejší vzťah než 
ja. Modlili sa podľa Biblie – len k Bo-
hu. Zistil som, že Ho dôverne poznajú 
ako nášho spoločného nebeského Ot-
ca, a preto sú to moji bratia a sestry. 

Táto skúsenosť sa mi zopakovala, 
keď ma neskôr pre zmenu starší kato-
líci pozvali k  ich spoločným modlit-
bám. Ponúkali takéto stretávanie ce-
zo mňa aj ďalším od nás. Asi zase kvô-
li predsudkom som to vtedy odmietol.

Potom ma raz pozvali do Podo-
línca na ich pravidelné katolícke mi-
sijné popoludnie v kostole s pátrom 
Michalom Zamkovským. Nestačil 
som sa diviť – bolo to na nerozozna-
nie podobné našim misijným podu-
jatiam – so živými piesňami, nefor-
málnymi modlitbami a úprimnými 
svedectvami. 

Pred niekoľkými rokmi sme sa tu 
viacerí zhodli, že sa aj v  Kežmarku 
začneme spolu ako kresťania mod-
liť za naše mesto – za jeho požehna-
nie a za uskutočnenie kajúcej tryzny 
za tragický osud niekdajších kežmar-
ských židov, z ktorých sa po II. sve-
tovej vojne nevrátila ani desatina pô-
vodného obyvateľstva. Začali sme sa 
preto pravidelne stretávať (2-4 krát 
mesačne) na viacerých (prevažne 3) 
miestach: u rímsko- aj grécko-katolí-
kov a u nás. Niekoľkokrát sme sa stre-
tli aj inde – napríklad nad mestom 
pri lavičke nad kláštorom, alebo pri 
židovskom pamätníku v parku prof. 
Grosza – odtiaľ je aj fotka.

Tieto modlitebné stretnutia pri-
pravoval a  viedol obvykle niekto 
z  domácich, a  tak to bolo pre všet-
kých „hostí/susedov“ patrične pestré. 
Spočiatku mi u katolíkov bolo mno-
hé neobvyklé: prostredie, piesne, ale 
hlavne spôsob modlitby – každý mal 
totiž svoj štýl. My sme boli zvyknutí, 
že keď sa niekto (nie krátko) pomod-
lil, tak nakoniec povedal „Amen“ 
a  po ňom pokračoval ďalší. Oni ale 
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mali aj skoro opačný spôsob, kto-
rý je vhodnejší pre väčšie spoločen-
stvá, lebo sa tak viacerí môžu pri-
pojiť: Účastník povie len jednu cel-
kom krátku myšlienku (často z  Pís-
ma) a  zakončí to (namiesto Amen) 
primerane ku povedanému – napr. 
„Prosíme Ťa, Pane!“ alebo: „Ďakuje-
me Ti, Pane!“, čo ostatní po ňom zo-
pakujeme. K tej myšlienke sa plynu-
le krátko pripojí ďalší a tak to pokra-
čuje. Trvalo mi to dlho, kým som si 
na to zvykol, ale po čase som už bol 
občas schopný zmeniť ten môj (ob-
vykle pomerne dlhý) monológ – na 
takéto kratšie príspevky do spoloč-
nej postupnej modlitby. Čo ma ale na 
týchto stretnutiach až doteraz najviac 
obohacuje, je (popri ich veľmi dob-
rej praktickej znalosti Písma) hlboká 
viera týchto našich kresťanských sú-
rodencov – ich úprimný vzťah dôve-
ry a lásky ku živému Bohu. Podľa to-
ho potom vyzerajú aj ich modlitby. 
Začínajú – podobne ako pri Otčenáši 

– myšlienkami o Božej veľkosti, Jeho 
oslavou, vďakou a chválou za to, aký 
je On. Až potom prichádzajú na rad 
naše prosby, ale aj tie sa najprv týkajú 
záležitostí duchovných a spoločných. 
Až nakoniec (a  tiež nie vždy) prídu 
na rad naše prosby o veci pozemské. 

Kým medzi nami panuje Božia lás-
ka (a tá tu vďaka Jeho milosti dostá-
va stále väčší priestor), tak ma aj tie-
to naše vzájomné rozdiely môžu obo-
hacovať, veď ku kresťanskej dokona-
losti to ešte vždy mám dosť ďaleko. 
Ak to chcete zažiť, spokojne príďte 
na tieto stretnutia – sú každý druhý 
piatok o  19:00 na jednom z  tých už 
spomínaných miest: 1. naša zborová 
miestnosť; 2. grécko-katolícky kos-
tol (oproti); 3. na katolíckej Charite 
– v bývalej humanistickej škole vedľa 
katolíckej zvonice – vo veľkej sále vľa-
vo (pozri fotku pod klenbami). Roz-
pis visí aj na našej nástenke. Poteší-
me sa každému, kto sa k nám pridá! 

Mikuláš Lipták



75

Výstava kníh zo 16. storočia
o židovskom národe, jeho náboženstve, histórii, 

krajine, osobnostiach, jazyku a literatúre – judaiká 
z Lyceálnej knižnice v Kežmarku

9. 9. 2022 – 30. 11. 2022

V  Kežmarku sa stalo už tradí-
ciou, že začiatkom mesiaca 

septembra si každoročne obyvatelia 
mesta uctia pamiatku svojich býva-
lých spoluobčanov zo židovskej ko-
munity, ktorých domovom bolo na-
še mesto približne od polovice 19. do 
polovice 20. storočia, keď tvorili ži-
dovskí obyvatelia 1/5 všetkých oby-
vateľov mesta. Podobná situácia bo-
la aj v  iných mestách na Slovensku, 
kde príslušníci židovského národa 
žili a prispievali k rozvoju našej kra-
jiny podobne ako občania iných ná-
rodností. Tú skutočnosť, že ich po-
tomkovia už nežijú medzi nami (vý-
nimku tvorí len malé percento), za-
príčinila rasistická nenávisť voči inej 
ako „bielej“ rase, ktorá vyústila do 
obludnej fašistickej mašinérie, ktorá 
spôsobila počas 2. svetovej vojny ne-
slýchané utrpenie príslušníkom toh-
to národa a  ich hromadné vyvraž-
ďovanie v koncentračných táboroch.

Evanjelici v  našom meste sa ak-
tívne zúčastňujú na spomienkových 
aktivitách organizovaných mestom, 
ale sami aj niektoré akcie pripravu-
jú. Tradíciou je už pietna spomienka 
pri pamätníku s menami obetí holo-
kaustu, ktorý navrhol Ing. arch. Mi-
roslav Neumann v  blízkosti Nového 
evanjelického kostola, kde stála pô-

vodne židovská synagóga. Na tom-
to mieste zaznieva „memento“ v prí-
hovore evanjelického farára Mgr. Ro-
mana Porubäna. Ďalší z radu evanje-
likov – Ing. Mikuláš Lipták – už celé 
roky sprevádza záujemcov po židov-
skom cintoríne a približuje im nábo-
ženské zvyklosti židovskej obce, hľa-
dá po archívoch informácie pre po-
tomkov a  sprevádza v  rámci cirkev-
ných zájazdov aj po mnohých pamät-
ných miestach Svätej zeme. Prestíž-
nu Cenu Eugena Barkánya si v r. 2018 
v synagóge v Lučenci prevzali Miku-
láš Lipták a Nora Baráthová – autorka 
muzeálnej expozície Židovská komu-
nita v Kežmarku, a to za svoju dlho-
ročnú aktivitu pri záchrane pamiatok 
na židovskú komunitu v  Kežmarku. 
Ocenenie, ktoré prvýkrát dostali dve 
osobnosti naraz, udeľuje Ústredný 
zväz židovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike (ÚZŽNO).

V  tomto roku pribudla nová ak-
tivita, v  lýceu bola inštalovaná vý-
stava kníh zo 16. storočia, z ktorých 
mnohé sa uchovávajú v  Lyceálnej 
knižnici už 300 až 400 rokov. Verej-
nosť mala možnosť pozrieť si zbier-
ku asi 40 kníh, ktoré sa podľa obsa-
hového, územného, autorského ale-
bo jazykového hľadiska týkajú juda-
izmu / židovstva.
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Výstavu judaík pripravila Prom. 
knih. Vlasta Okoličányová. Okrem 
kníh s popiskami mena autora, pre-
kladu názvu z  nemčiny a  latinčiny 
do slovenčiny, boli súčasťou výsta-
vy aj vybrané portréty autorov kníh 
a  ilustrácie, prezentujúce židovské 
obrady a  náboženské zvyklosti, či 
drevorezové alebo medirytinové ilu-
strácie z  biblických príbehov a  ces-
topisov po Svätej zemi. Návštevní-
kom bola k dispozícii aj typografic-
ká, tematická / obsahová, autorská 
a jazyková analýza vystavenej zbier-
ky judaík aj s  menami pôvodných 
vlastníkov a údajmi o tom, kedy boli 
darované do Lyceálnej knižnice, zís-
kaných z rukopisných posesorských 
/ vlastníckych záznamov v knihách.

Stručne možno zbierku judaík 
charakterizovať týmito získanými 

faktami:
Judaiká boli vytlačené v  sied-

mich európskych štátoch – Nemec-
ku, Švajčiarsku, Francúzsku, An-
glicku, Česku, Rakúsku a Taliansku. 
Najviac kníh – 20 titulov sa vytlačilo 
v 12 nemeckých mestách – v Lipsku, 
vo Wittenbergu, v  Kolíne, Frank-
furte nad Mohanom, Heidelbergu, 
Magdeburgu, Frankfurte nad Od-
rou, Lübecku, Norimbergu, Oppen-
heime, Tübingene a Ulme. Vo dvoch 
mestách vo Švajčiarsku bolo vytla-
čených 8 kníh – v Bazileji 7 a v Züri-
chu jedna. Vo dvoch mestách vo 
Francúzsku bolo vytlačených 7 kníh 
– v Štrasburgu 5 a v Lyone dve.
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V ďalších 4 štátoch boli po jednej 
knihe vytlačené judaiká v  anglic-
kom Londýne, českom Prostějove, 
rakúskej Viedni a v talianskych Be-
nátkach. Celkovo bola táto zbierka 
kníh vytlačená v  dvadsiatich mes-
tách siedmych európskych štátov.

Obsahovo je najviac kníh veno-
vaných teológii, židovskému a kres-
ťanskému náboženstvu, vieroučným 
dielam, vydaniam Biblie, výkladom 
Starého zákona. Biblické texty sa po-
užívajú aj ako zbraň v  teologických 
polemikách židovstva voči kresťan-
stvu a naopak, ale i voči iným nábo-
ženstvám a sektám (gréckym, arián-
skym, mohamedánskym). Vyskytu-
jú sa aj antisemitské názory niekto-
rých katolíckych aj protestantských 
autorov. V dišputách na nemeckých 
univerzitách sa polemizovalo o po-
trebe prestupu židov ku kresťanstvu 
s používaním argumentov zo Staré-
ho i Nového zákona o tom, že očaká-
vaným mesiášom židov je Ježiš Kris-
tus, ktoré publikovali najmä židia 
konvertovaní na kresťanstvo. V tla-
či prebiehal teologický zápas o pra-
vosť židovskej alebo kresťanskej vie-
ry. Mnohí židovskí aj kresťanskí au-
tori publikovali hanlivé spisy na ad-
resu kresťanstva alebo židovstva, tá-
to polemika v  tlači prebiehala, žiaľ, 
ešte aj počas ďalších storočí, ako do-
kladuje zbierka ďalších asi 100 ju-
daík zo 17. – 18. storočia, zachova-
ných v Kežmarku.

Ďalšiu tematickú skupinu tvoria 
knihy z  oblasti jazykovedy a  litera-
túry – najmä učebnice hebrejčiny, 

príručky k  Biblii vydávané vo via-
cerých jazykových mutáciách – heb-
rejsky, grécky, latinsky, ale i s výraz-
mi zo starovekých jazykov – chal-
dejčiny a sýrčiny. Vo viacerých kni-
hách sú vydávané spoločne spisy vý-
znamných židovských, gréckych 
a rímskych spisovateľov.

Podobne veľkú skupinu predsta-
vujú knihy o  histórii židov a  iných 
národov, zastúpené sú v  3 vyda-
niach Kroniky sveta nemeckého his-
torika Sebastiana Francka, ktoré bo-
li vytlačené vo Francúzsku, Nemec-
ku a Švajčiarsku. Ďalšie knihy sa ve-
nujú otázkam židovskej vojny a zni-
čenia mesta Jeruzalema. Iní autori 
vydali viacjazyčné príručky k Biblii, 
v  ktorých opísali mince, miery, vá-
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hy u Židov, Grékov a Rimanov. Ďal-
šie opisujú zvyky, mená osôb, názvy 
miest, vrchov, riek citovaných v Bib-
lii vo viacerých jazykoch – hebrej-
sky, grécky a latinsky.

Malú vzorku judaík predstavujú 
knihy z geografie. Sú to viaceré opi-
sy Svätej zeme – Palestíny, mesta Je-
ruzalema a  ďalších judských miest 
napísané vo forme cestopisov, nie-
kedy spojené aj s  opisom ciest po 
iných orientálnych krajinách, ktoré 
sú obohatené drevorezmi alebo me-
dirytinami významných umelcov.

Poslednú tematickú skupinu tvo-
ria zobrané spisy židovského leká-
ra z  medicíny a  správa z  meteoro-
lógie 16. storočia. Za unikát v  tejto 
skupine môžeme pokladať historic-
kú správu vydanú formou novinovej 
správy v periodiku pod názvom Zei-
tung / Noviny, preloženú z talianči-
ny do nemčiny, ktorá zaznamena-

la správu o  zemetrasení v  judskej 
krajine a ním spôsobených škodách 
v meste Jeruzaleme a okolitých mes-
tách. Zemetrasenie sa udialo 14. ja-
nuára 1546. Zároveň podávajú novi-
ny správu o silnom vetre, ktorý spô-
sobil veľké škody v  gréckom mes-
te Famagusta / dnes Ammochostos 
na Cypre.

Najviac diel napísali nemeckí au-
tori, autori židovského pôvodu a  tí, 
ktorí konvertovali na kresťanstvo; 
autori alebo prekladatelia diel po-
chádzali aj z Francúzska, Talianska, 
Švajčiarska, z Palestíny a Česka.

Podľa jazykovej analýzy je naj-
viac judaík – 14 titulov tejto zbier-
ky vytlačených v latinčine a ďalších 
8 titulov v  kombinácii s  latinčinou 
(=22) ako medzinárodnom komu-
nikačnom jazyku európskych ved-
cov. Nasleduje 15 titulov v nemčine 
a 2 v kombinácii s nemčinou, jeden 
titul česky. Ďalšie judaiká boli vytla-
čené v jazykových mutáciách s heb-
rejčinou, gréčtinou a  chaldejčinou, 
vyskytuje sa aj jedno vydanie slov-
níka v 11 jazykoch.

Komu knihy patrili a kedy sa 
dostali do lyceálnej knižnice?
Identifikovať sa nám podaril 42 

vlastníkov. Niektoré judaiká sa na-
chádzajú v Lyceálnej knižnici už 300 
až 400 rokov (od 17. až 18. storočia), 
väčšia časť bola darovaná koncom 
19. storočia (pred viac ako 130 rok-
mi). K  najstarším vlastníkom patrí 
Martin Wagner st., rodák z Banskej 
Bystrice, evanjelický kňaz v  Barde-
jove v 16. storočí. V 17. storočí vlast-
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nil knihu s  viacerými dielami ďal-
ší evanjelický kňaz pôsobiaci v  Po-
lichne – Juraj Chalupka, predok Já-
na a Sama Chalupkovcov, ktorí pô-
sobili v Kežmarku. Majiteľmi boli aj 
ďalší viacerí bývalí kežmarskí peda-
gógovia, študenti, inšpektori: Tomáš 
Cornides, Johann Toppertzer, šľach-
tici z  liptovského rodu Pongrátzov-
cov a i. Najviac judaík zakúpil a da-
roval do lyceálnej knižnice býva-
lý žiak lýcea, spišský šľachtic, práv-
nik a  zberateľ kníh Tobias / Tiva-
dar de Jóny, ktorý svojím testamen-
tom z roku 1887 daroval do Kežmar-
ku zbierku unikátnych historických 
kníh v počte 15 300 zväzkov.

Záverom možno pripojiť informá-
ciu o tom, že knižnica evanjelického 
lýcea patrila od roku 1810 k prvým 
verejným knižniciam v Uhorsku, to 
znamená, že neslúžila len potrebám 
a  záujmom pedagógov a  študentov 

školy, ale knihy si z nej smeli poži-
čiavať aj všetci obyvatelia Kežmar-
ku. To platilo aj pre členov židovskej 
náboženskej obce v Kežmarku. Prví 
židovskí obyvatelia Kežmarku boli 
zapísaní v r. 1841.

Výstava sa mohla uskutočniť vďa-
ka domácemu farárovi Mgr. Roma-
novi Porubänovi na vlastné náklady 
v réžii domáceho cirkevného zboru 
poskytnutím t. č. voľného priesto-
ru v  lýceu, vďaka poskytnutým vý-
stavným vitrínam od pani riaditeľ-
ky Mgr. Eriky Cintulovej z  Múzea 
v Kežmarku a najmä vďaka všetkým 
ďalším dobrovoľníkom CZ, ktorí 
výstavu pomáhali inštalovať: Kata-
ríne Slavíčkovej, Anne Štecovej, Eve 
Ciriakovej, Jánovi Scholczovi a  Jo-
zefovi Okoličánymu a  za konzultá-
cie a  poskytnuté informácie Nore 
Baráthovej a Mikimu Liptákovi.

Vlasta Okoličányová

Nové knihy o Kežmarku 
vydané v roku 2022

KOLEKTÍV: Osobnosti Kež-
marku 20. storočia. 1. vydanie. 
Kežmarok : JADRO, 2022, 320 s. 
ISBN 978-80-89426-79-9.

Osobnosti 20. storočia nadvä-
zujú na Osobnosti Kežmarku, kto-
ré vyšli pred 15 rokmi – samozrej-
me, heslá tam uvedených osôb sa už 
v súčasnom – 6. dieli kežmarských 
monografií nenachádzajú. Tento 
diel napísalo 9 autorov – Nora Ba-

ráthová, Erika Cintulová, + Milan 
Choma, Mária Jančeková, Andrej 
Janovský, bratia Jozef a  Ladislav 
Joppa, Maroš Semančík, Vladimír 
Julián Ševc. Dielo vydal v  rekord-
ne krátkom čase Jaroslav Šleboda – 
Jadro. Kniha obsahuje takmer 300 
hesiel – medzi známymi osobnos-
ťami sú napr. naši už nebohí evan-
jelici Ružena Baráthová, farár Ján 
Bartko, František, Ján a Štefan Deb-
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telia – richtár a  neskôr Rákóczi-
ho obchodný vyslanec Jakub Kray 
a senátori Martin Lányi a Šebasti-
án Topertzer. Keď v decembri 1709 
dobyje povstalecký Kežmarok ci-
sársky maršal Heister, odsudzuje 
na výstrahu popraviť práve spomí-
naných troch kežmarských pánov. 

BARÁTHOVÁ, Nora: Aj zrad-
com sa odpúšťa. 2. vydanie. Kež-
marok, JADRO, 2022, 256 s. ISBN 
978-80-89426-71-3

Na predchádzajúcu knihu 
Muž, ktorý kráčal za smrťou, bez-
prostredne nadväzuje ďalší histo-
rický román Aj zradcom sa odpúš-
ťa, v ktorom sa čitateľ dozvie o ne-
slávnom zakončení Rákócziho po-
vstania, o dôsledkoch porážky Kež-
marku cisárskym vojskom a o epi-
démii katastrofálneho moru, ktorá 

re, Ladislav Gurčík, sestry Jackové 
– Júlia, Mária Spišáková a  Božena 
Vystavilová, sestry Heftyové – Jana 
Liptáková a Klára Bečvářová, Juraj 
Lányi, Ondrej Poťmák, Emil Raf-
faj atď. Zatiaľ (článok bol písaný 19. 
novembra) sa vedenie mesta neroz-
hodlo, či sa kniha bude kde a za akú 
cenu predávať alebo rozdávať.

BARÁTHOVÁ, Nora: Muž, kto-
rý kráčal za smrťou. 2. vydanie. 
Kežmarok : JADRO, 2022, 240 s. 
ISBN 978-80-89426-67-6.

Historický román približuje slo-
bodné kráľovské mesto Kežma-
rok na začiatku 18. storočia a ho-
vorí o  účasti mesta na proticisár-
skom odboji pod vedením uhor-
ského kniežaťa Františka Rákóczi-
ho II. Protagonistami knihy sú 
traja poprední kežmarskí obyva-
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postihla mesto v r. 1710 – 1711. Ko-
nečné riešenie dostane aj imaginár-
ny trojuholník Jakub Kray – jeho 
žena Mária – cisárom vymenovaný 
richtár Martin Dévay, Krayov pro-
tivník. Obe knihy sú napísané pod-
ľa skutočného deja.

BARÁTHOVÁ, Nora: Študent. 2. 
vydanie. Lip. Mikuláš, Tranoscius, 
2022, 274 s. ISBN 978-80-7140-593-1. 

Kniha zobrazuje život mladého 
P. O. Hviezdoslava počas štúdií na 
lýceu v Kežmarku v rokoch 1865 – 
1870. Na štúdiách sa vydržiaval len 
z  vlastných síl – bol vynikajúcim 
žiakom. V tomto čase mu bola mu 
bližšia maďarčina – v  tomto jazy-
ku začal písať aj svoje verše. Orszá-
gh mohol byť raz vynikajúcim ma-
ďarským básnikom alebo dokon-
ca aj nemeckým, pretože veršo-

val už aj po nemecky a jeho nem-
činár ho nazval „mladý Goethe". 
V  školskom roku 1866/67 sa však 
čosi s  Országhom stalo. Mal sna-
hu viac sa zblížiť s bohatými spo-
lužiakmi a  tí mu naznačili, že do 
ich spoločnosti nepatrí? Alebo za-
žil niečo podobné s  láskou? Fak-
tom je, že odrazu začal písať aj po 
slovensky. Bol normálnym študen-
tom: občas si odsedel niekoľko ho-
dín v študentskom väzení, odsko-
čil si na víno do študentskej krčmy 
a  vôbec sa mu nepáčilo vyučova-
nie nepovinnej slovenčiny, z ktorej 
mal na vysvedčení jedinú dvojku...

Aj tieto príbehy Országha sú pí-
sané na základe skutočnosti. 

Tieto knihy sú na predaj v kníh-
kupectve Alter ego.

Nora Baráthová
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Poslanec, akého Kežmarok ešte 
zatiaľ nemal

Mali sme komunálne voľby 
a  kandidátov neúrekom. Ne-

viem, či si niektorí neuvedomili, čo 
všetko obnáša poslanecká práca, či 
mysleli len na peniaze... Ale obyčaj-
ný kežmarský poslanec podľa všet-
kého nezarobí za rok toľko, koľko 
je jeden mesačný plat parlamentné-
ho poslanca. Ako poslanec siedmich 
volebných období (zatiaľ najviac zo 
všetkých) svedčím o tom, že I. a II. 
volebné obdobie (1990 – 1998) kež-
marskí poslanci mestského zastupi-
teľstva nedostali ani halier za svoju 
prácu a keď prvýkrát dostali doslova 
smiešnu odmenu, väčšina ju dala na 
opustené deti, ktoré boli sústredené 
v dome na Starom trhu. 

Možno viacerých voličov prekva-
pilo, že teraz v  októbri 2022 medzi 
kandidátmi za II. obvod bol – evan-
jelický farár. Tak to tu ešte nebolo. 
Ani v celom 20. storočí a ani ako sa 
hovorí – ani od stvorenia sveta. Pri-
tom na Slovensku boli v  tomto 21. 
storočí zvolení viacerí evanjelickí fa-
rári nielen za poslancov, ale dokon-
ca za starostov obcí! Ale v Kežmar-
ku to bola úžasná rarita! Ten náš fa-
rár prezieravo išiel len do komunál-
nych volieb, župné voľby do VÚC 
ho ako hromadu ostatných nezná-
mych Kežmarčanov nezaujímali. To 
je pravda, že tam sú už vyššie posla-
necké odmeny. Ale tu nejde o penia-
ze, ale o dobre odvedenú prácu.

Čakali sme na výsledky volieb. 
Kežmarčania sa ukázali ako zodpo-
vedný národ (aspoň v  tomto 2. ob-
vode), i to potvrdili, že farársku prá-
cu si vedia vážiť. Žiaľ, katolícki fará-
ri kandidovať nemôžu, inak by sme 
2.  obvod mali totálne kresťanský. 
Roman Porubän za KDH (nie je pri-
tom jeho členom) získal vo svojom 
obvode najväčší počet hlasov! Pre-
kvapilo to nielen jeho, ale aj nás voli-
čov, hoci sme ho zakrúžkovali a sna-
žili sme sa mu urobiť riadnu predvo-
lebnú kampaň. Takže sa dostal me-
dzi poslancov mestského zastupiteľ-
stva na roky 2022 – 2026.

Nie je nejakým nováčikom, už nie-
koľko rokov predtým bol v  kultúr-
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nej komisii, hoci kultúra po likvidá-
cii mestského kultúrneho strediska sa 
len snaží zdvihnúť zo dna. Porubäno-
ve kultúrne akcie nepadli do oka ani 
vedeniu mesta, ktoré ho v poslednom 
volebnom období jednoducho z  ko-
misií odstavilo. Teraz má satisfakciu. 

V tomto čase (20. november 2022) 
ešte nevieme, do ktorej komisie sa 
dostane, ale ideálna pre neho by bo-
la kultúrna komisia. Koľko krás-
nych kultúrnych programov – ho-
ci aj v  spolupráci – sa uskutočnilo 
v  drevenom i  novom evanjelickom 
kostole. Koľko ekumenických boho-
služieb! Autorka tohto článku nepo-
zná osobne nikoho lepšieho, ktorý 
by sa hodil za „šéfa“ kultúrnej komi-

sie. Našťastie toto zastupiteľstvo má 
pomerne dosť rozumných poslan-
cov, dúfajme, že sa tak stane.

Teraz trochu humoristicky, v čom 
by sa brat farár Porubän mohol eš-
te uplatniť:
- je výborný kuchár
- je výborný cukrár
- je dobrý organista a spevák
- stará sa o  historické pamiatky 

a ich opravu
- dostáva sa aj do oblasti histórie
- vie organizovať veľké podujatia
- vyzná sa v hudbe
- a  čo hlavné: vie si povedať svoj 

názor.
Čo treba viac?

Nora Baráthová

GOTICKÁ CESTA 
alebo farebnejší stredovek

MALOHONT, historický región, 
ktorý sa rozprestiera na juhu stred-
ného Slovenska medzi Gemerom 
a  Novohradom, v  povodí rieky Ri-
mavy. Opäť po dvoch rokoch vyu-
žívame príležitosť zúčastniť sa „Go-
tickej cesty“, ktorej trasa v tomto ro-
ku vedie práve týmto regiónom – 
v  rámci tzv. Rimavského okruhu. 
V  augustové sobotné ráno vyráža-
me z Kežmarku, v plnej zostave a te-
šíme sa na nové poznávanie sakrál-
neho dedičstva v tomto regióne.

Naša prvá krátka zastávka je pri 
prameni Hrona, pod Kráľovou ho-
ľou, kde si urobíme prvé fotografie. 

Pokračujeme v  ceste. Pred Telgár-
tom spomalíme, aby sme sa kocha-
li monumentálnou krásou Chma-
rošského viaduktu. Tento kamenný 
železničný most je viditeľný z hlav-
nej cesty. Týči sa do výšky 18 metrov 
a tvorí ho deväť oblúkov. 

Ďalej nás sprevádza svojou roz-
manitosťou a prírodnou krásou Mu-
ránska planina. 

Zastavíme v  obci Muráň s  cie-
ľom ochutnať legendárne „murán-
ske buchty“. V obecnej predajni, pri 
ich kúpe, sa nevieme rozhodnúť, či 
makové, lekvárové, tvarohové, ale-
bo orechové, a tak chutnáme, každý 
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cirkvi v Žípe je z roku 1295, čo ur-
čite potvrdzuje jeho starobylosť. Po-
stihlo ho viacero prestavieb, pri kto-
rých značne utrpeli aj stredoveké 
maľby stien, ktoré boli po dlhé stá-
ročia pri každej oprave odstraňova-
né. Zo vzácnych gotických fresiek sa 
najlepšie zachoval nad oblúkom na-
maľovaný rad štíhlych postáv múd-
rych a  pochabých panien, prichá-
dzajúci z dvoch strán k ústrednému 
Žehnajúcemu Kristovi. Pri kostole 
stojí drevená zvonica so šindľovou 
strechou z obdobia okolo roku 1750.

Zo Žípa odchádzame do neďale-
kej obce Rimavské Janovce. Hneď 
na prvý pohľad zaujme v centre ob-
ce kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý je 
svojou nezvyklou fasádou a  zvoni-
cou podobný kostolom zo Stredo-
moria. Je to pôvodne kláštorný kos-
tol, ktorý pochádza z  prelomu 12. 
a 13. storočia. Nad vstupom do kos-
tola je trojuholníkový štít s nadsta-

inú. Spoločne uznávame, že na nápl-
ni sa nešetrilo a že je to naozaj miest-
na špecialita, ktorá má od januára 
2018 aj svoju ochrannú známku.

Pokračujeme v našej trase, prechá-
dzame krásnym, ale tvrdým krajom. 
Krajom, kde sa vyrábalo surové že-
lezo a s  jeho výrobou súvisel aj roz-
voj remesiel ako napríklad kováčstvo, 
či zámočníctvo. Spomíname na ľudí, 
ktorí tu žili, ale aj tých, ktorý opusti-
li tento región a odišli na Dolnú zem. 
Vďaka Gotickej ceste bližšie spozná-
me aj tento gemerský a malohontský 
kraj. Gotická cesta je úžasný projekt 
a združenie, ktorého cieľom je praco-
vať v prospech kultúrnych pamiatok, 
pomáhať pri ich obnove a  sprístup-
ňovať tieto poklady architektúry ši-
rokej verejnosti, a tak pomôcť jej za-
chovaniu pre budúce generácie.

Gotickú cestu začíname v  ob-
ci Žíp, ktorá sa nachádza už takmer 
pri hraniciach s Maďarskom, o čom 
svedčí aj dvojjazyčná tabuľa na obec-
nom úrade. Tu nás vítajú milé žien-
ky, pracovníčky obecného úradu, 
s bohatým občerstvením. 

Prvá písomná zmienka o  kosto-
le dnešnej reformovanej kresťanskej 
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vanou malou kampanilou – zvoni-
cou. Neomietnuté fasády prezen-
tujú zachované románske murivo 
z  opracovaných kamenných kvád-
rov. Kostol v  súvislosti s  reformá-
ciou v 2. polovici 16. storočia zani-
kol. V  duchu baroka bol obnovený 
v roku 1751, neskôr v roku 1832, ale 
už v roku 1857 bol následkom veľké-
ho požiaru zničený, zrútila sa stre-
cha, bol veľmi poškodený a  stal sa 
opusteným. V  rokoch 1875 - 1876 
bol z iniciatívy Uhorskej pamiatko-
vej komisie reštaurovaný. Na rekon-
štrukciu tejto vzácnej sakrálnej stav-
by prispeli domáci veriaci a obyvate-
lia okolitých obcí. Mená darcov a ich 
rodinné erby dodnes zdobia nezvy-
čajný kazetový strop kostola. V tom-
to kostole sa nám predstavilo hrou 
na gitaru a  tradičné brazílske husle 
duo improvizátorov a  skladateľov 
sakrálnej hudby.

Po malom občerstvení v  Rimav-
ských Janovciach, pokračujeme 
v  našej plánovanej ceste. Zostáva 
ešte päť kostolov, z ktorých štyri sa 
už môžu pochváliť značkou Európ-
ske dedičstvo, ktorá im bola udelená 
v apríli tohto roka.

Dušan má prianie, nikdy nebol 
na Teplom vrchu a chcel by poznať 
túto rekreačnú oblasť, ktorú vyhľa-
dávajú mnohí milovníci vodných 
športov a kúpania. Je krásny slneč-
ný deň, a tak mu splníme jeho pria-
nie. Odbočíme z  plánovanej tra-
sy, ideme sa pozrieť k vodnej nádr-
ži Teplý vrch, ktorá bola vybudova-
ná na rieke Blh medzi obcami Teplý 
vrch, Budikovany a Drienčany, ne-
ďaleko Rimavskej Soboty. Je obľú-
bená pre svoju povestnú, najteplej-
šiu vodu na Slovensku.

Na spiatočnej ceste z  Teplého 
vrchu upútali našu pozornosť sa-
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dy čiernych ríbezlí v okolí a tiež re-
klamný pútač pri ceste. A  tak zno-
vu na želanie posádky vozidla, mi-
moriadne zastavujeme v obci Pada-
rovce, kde mladé rodinné vinárstvo 
oživilo nielen výrobu vína z čiernych 
ríbezlí, ale aj chutného sirupu, čaju 
a džemu z tohto zdravého ovocia. 

Po vydarenej ochutnávke pokra-
čujeme v našej trase a prichádzame 
do Malých Teriakoviec, ktoré sú bý-
valou neveľkou malohontskou ob-
cou, dnes už súčasťou Veľkých Te-
riakoviec. Tu sa na miernej vyvýše-
nine nad obcou nachádza zaujíma-
vý kostol, pôvodne gotický, ktorý je 
od 16. storočia evanjelický. Jeho his-
tóriu poznamenali mnohé úpravy 
a prestavby, v 17. storočí bolo z ka-
pacitných dôvodov asanované pô-
vodné presbytérium a bolo nahrade-

né novou renesančnou loďou, v tom-
to období došlo aj k zmene orientá-
cie kostola, keď sa oltár presunul 
netradične na jeho západnú stra-
nu. Orientácia kostola sa tak otočila 
o 180 stupňov. V rokoch 1774 – 1795 
kostol prešiel barokovými úprava-
mi, keď bolo doplnené zariadenie 
kostola s emporou a  fasády a oken-
né otvory boli upravené do súčas-
nej podoby. Ďalšou obnovou pre-
šiel vtedy už značne schátraný kos-
tol v roku 1924. K veži boli doplnené 
betónové oporné piliere, čím sa sta-
bilizovala jej statika. Poslednou ob-
novou spojenou s  archeologickým 
výskumom prešiel v  rokoch 2006 
– 2008. Najhodnotnejším prvkom 
kostola je jeho drevený maľovaný in-
teriér s kazetovým stropom. Kazeto-
vý strop je jeden z najstarších na Slo-
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vensku, má tri rôzne časti, pričom 
najstaršia renesančná časť je zlože-
ná zo šesťuholníkových kaziet a po-
chádza z prvej polovice 16. storočia. 

Cestou do malej obce Kyjati-
ce, kde sa nachádza ďalší z  kosto-
lov, prechádzame jedným z najstar-
šie osídlených území, čo dokazu-
je archeologické nálezisko „kyjatic-
kej kultúry“, ktorá bola pomenovaná 
práve po tejto obci. Nálezisko doku-
mentuje osídlenie už v mladšej dobe 
bronzovej. Obec Kyjatice je tiež zná-
ma výrobou tradičných drevených 
maľovaných Kyjatických hračiek, 
ktorú nám predstavil pred vstupom 
do kostola majster Ladislav Hedvigi. 

Evanjelický kostol v  Kyjaticiach 
nás zaujal hlavne svojou freskovou 
výzdobou. V  lodi na severnej ste-
ne dominuje unikátne zobrazenie 
Posledného súdu v  podobe veľkého 
kruhu, ktorého stredobodom je Ježiš 
v mandorle. Ježiš na freske súdi ži-
vých i mŕtvych, vstávajúcich z hro-
bov a rozdeľuje ich na spravodlivých 
a  odsúdených. Deväť polí kruhu 
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predstavuje nástup deviatich osobi-
tých anjelských chórov a  zástupov 
víťaznej cirkvi. Na víťaznom oblú-
ku nájdeme fresky, ktoré predstavu-
jú scény zo života Pána Ježiša Kris-
ta – Judášov bozk, Kristus pred Pi-
látom, Ukrižovanie a  Oplakávanie 
Krista. Tu som si uvedomila zmysel 
tejto „biblie v  obrazoch“ pre veria-
cich, ktorí nerozumeli latinčine, ale-
bo boli negramotní.

Z  Kyjatíc do Kraskova je len na 
skok, cesta vedie lesom a  chvíľami 
mám pocit, že sme zablúdili. Má-
me šťastie, že Gotická cesta je vždy 
veľmi dobre označená svojím logom, 
ktoré predstavuje dávny symbol, ar-
chaické zobrazenie Svätej Trojice 
v podobe jednej hlavy s tromi tvára-
mi. Toto zobrazenie sa používalo do 
Tridentského koncilu (1545 - 1563). 

Tento symbol je spojený s  fresko-
vou výzdobou kostolov v  Ochtinej, 
i v Žehre.

V  Kraskove nás víta opevnený 
ranogotický kostol z  prvej polovi-
ce 14. storočia, tiež evanjelický. Ne-
skôr bol opevnený múrom, do areá-
lu ktorého bola v roku 1657 postave-
ná zrubová zvonica. Nástenné maľ-
by a  fresky v  takmer zachovanom 
interiéri majú mimoriadne silnú vý-
povednú hodnotu, tematicky sú za-
merané na jednotlivé výjavy z  ma-
riánskeho a  pašiového cyklu. Do-
minantnou freskou na severnej ste-
ne je Svätoladislavská legenda, kto-
rá na výjave boja Ladislava z Varadí-
na s kumánskym bojovníkom, ktorý 
uniesol uhorské dievča, prenesene 
symbolizuje boj kresťanského dob-
ra s pohanským zlom. Posledný súd 
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je tu stvárnený postavou Archanjela 
Michala, vážiaceho duše.

Z mariánskeho cyklu ma najviac 
zaujala scéna klaňania sa Troch krá-
ľov, konkrétne stvárnenie tiav, ktoré 
autor nikdy nevidel, a preto ich spo-
dobnil v  podobe koní so špicatými 
hrbmi.

V  kostole sa tiež nachádza hod-
notné, prevažne renesančné a baro-
kové zariadenie.

Pri zvonici pred kostolom, nám 
mladý majster zaujímavo predstavil 
staré zvonolejárske remeslo.

V Kraskove sme absolvovali pre-
hliadku v  poradí piateho kostola. 
Gotická cesta je otvorená od 10.00 
do 17.00 hodiny. Rimavské Brezo-
vo si už dnes pozrieť nestihneme, 
a  tak pokračujeme v  našej trase do 
Rimavskej Bane, kde bude slávnost-
ný záver Gotickej cesty. Slová po-

ďakovania organizátorom, koncert 
v  priestoroch ranogotického evan-
jelického kostola a večerný program 
s koncertom starej židovskej muziky 
s posedením pod kostolom.

Končí každoročný malý festival 
umenia, ktorý nám predstavil se-
dem historických lokalít sakrálneho 
dedičstva s  bohatým programom. 
Vďaka Bohu, lebo „Hospodinova je 
zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, kto-
rí v ňom bývajú“ (Ž 24, 1).

Po náročnom dni, ale obohate-
ní o nové zážitky, s ktorými som sa 
chcela s vami aj touto cestou podeliť, 
odchádzame do Rimavskej Soboty. 
Tu sa tešíme na večeru a ubytovanie.

Nedeľa bude pre nás sviatočným, 
oddychovým dňom. Po službách 
Božích vo Veľkých Teriakovciach si 
oddýchneme v kúpeľoch Číž.

Ivana Prelichová
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Štatistika roku 2022
Pokrstených: 9 detí

Meno a priezvisko Dátum 
narodenia

Dátum 
krstu

Bydlisko

1. Anna Mária Kramar 15. 03. 2021 20. 04. 2022 Dresden, DU
2. Adrián Alexy 13. 08. 2021 15. 04. 2022 Bratislava
3. Timea Horníková 21. 01. 2022 29. 05. 2022 Kežmarok
4. Linda Špitková 29. 03. 2022 12. 06. 2022 Poprad
5. Samuel Polovka 16. 02. 2022 26. 06. 2022 Kežmarok
6. Timon Kovalčík 26. 06. 2022 20. 08. 2022 Tat. Polianka
7. Teo Petrisko 04. 07. 2022 21. 08. 2022 Huncovce
8. Matej Kravec 26. 08. 2022 25. 09. 2022 Kežmarok
9. Matias Romaňák 17. 08. 2022 20. 11. 2022 Ľubica

10. Daniela Mačoková 21. 11. 2022 10. 12. 2022 Kežmarok

Požehnanie manželstva: 1 pár 

Sobášených: 7 párov z toho 7 krížnych manželstiev 

Dátum sobáša Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

1. 27. 05. 2022 Jakub Slovik
Kristína Božeková

05. 03. 1994 
09. 03. 1994

Kežmarok
Kežmarok

2. 18. 06. 2022 Marek Šimko
Dagmar Dražilová

22. 04. 1991
04. 02. 1997

Praha, ČR
Svit

3. 20. 08. 2022 Oliver Štefaňák
Miroslava Babjáková

12. 05. 1997
20. 07. 1994

Kežmarok
Kežmarok

4. 26. 08. 2022 Ján Jeleňák
Klaudia Šlachtovská

21. 07. 1996
03. 06. 1997

Holumnica
Podolínec

Dátum 
sobáša

Dátum 
požehnania

Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

1. 12. 12. 2012 27. 08. 2022 Ing. Anton Bondra
Adriana Bondrová 
Gábrišková

30. 03. 1985 
17. 09. 1971

Senec 
Senec
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Prestup: 0
Prihlásený do zboru:  0
Odhlásených zo zboru:  5
Konfirmovaní:  6
Frisík Rajmund, Konopeusová Sára, Kovalčík Samuel, Magerová Lívia, Novak 
Karolína, Zgraja Ján

Pochovaných: 10 ľudí Kežmarok: 8;  z toho 3 muži a 5 žien
  Ľubica: 1;  z toho 1 muž
  V. Lomnica: 1;  z toho 1 muž

Dátum 
smrti

Meno zomrelého Dátum 
narodenia

Bydlisko Vek 
r-m-d

1. 03. 01. 2022 Miloš Lauff 14. 01. 1955 Kežmarok 66-11-20
2. 29. 01. 2022 Alžbeta Šmigovská 06. 09. 1939 Kežmarok 82-04-23
3. 04. 02. 2022 Cecília Kneslová 13. 02. 1931 Kežmarok 90-11-22
4. 27. 02. 2022 Gertrúda 

Nitschová
29. 11. 1937 Kežmarok 84-02-29

5. 10. 03. 2022 Gertrúda 
Gildeinová

04. 03. 1934 Kežmarok 88-00-06

6. 28. 06. 2022 Ladislav Haitsch 19. 11. 1932 V. Lomnica 89-07-09
7. 07. 08. 2022 Eduard Fertáľ 24. 04. 1934 Kežmarok 88-03-15
8. 08. 09. 2022 Anna Zacherová 19. 04. 1935 Kežmarok 87-04-21
9. 07. 11. 2022 Július Scherfel 31. 05. 1945 Kežmarok 77-05-07

10. 05. 12. 2022 Jozef Žemba 18. 05. 1956 Ľubica 66-6-17

Dátum sobáša Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

5. 03. 09. 2022 Maroš Kasar
Daniela Gandžalová

13. 05. 1994
17. 09. 1993

Bratislava
Bratislava

6. 07. 10. 2022 Ján Ohriska
Alexandra Králová

13. 01. 1994
19. 07. 1993

Záhor
Kežmarok

7. 04. 11. 2022 Mustafa Eser
Eleonóra Kovalčíková

24. 07. 1971
01. 08. 1957

Serik, Turecko
Kežmarok
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Konfirmandi:
1. ročník: 
Norbert Fassinger, Vladimíra Hurajtová, Lenka Ondo-Eštoková, Daniela 
Relovská, Branislav Jaduš, Dávid Scholtz, Matej Zgraja, Adam Mazúrek, 
Kristínka Hanesová, Petronela Kaprálová, Natália Bialončíková, Soňa 
Brejková, Diana Legútka

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2022/2023 navštevuje
Kežmarok Ľubica Vrbov

1. ročník 11 – –
2. ročník 4 1 –
3. ročník 6 1 –
4. ročník 9 1 –
5. ročník 8 1 –
6. ročník 9 – –
7. ročník 7 1 –
8. ročník 6 1 –
9. ročník 4 – 1
Spolu: 64 6 1
Hotelová akadémia: 0 žiakov
Gymnázium: 1 žiak

Rozpis vyučovania náboženstva v Kežmarku

 1. ročník: štvrtok o 1415 h.
 2. – 4. ročník: štvrtok o 1500 h.
 5. a 6. ročník: streda o 1430 h.
 7. – 9. ročník: streda o 1515 h.

Rozpis vyučovania náboženstva v Ľubici

 I. stupeň: utorok o 1330 h.
 II. stupeň: utorok o 1330 h.

Štatistiku roku 2022 zostavil Roman Porubän
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--- Slovom i obrazom ---

Odcudzená, najdená a vrátená kniha

4. januára 2022 predsedníctvo 
cirkevného zboru Mgr. Roman Po-
rubän, zborový farár a  Ing. Jozef 
Horváth, zborový dozorca sa zú-
častnili zasadnutia Okresného súdu 
v Kežmarku, na ktorom bola prejed-
návaná záležitosť odcudzenej knihy 
z Lyceálnej knižnice s názvom: Liba-
vius Andreas Alchymia ... recognita, 
emendata... Francofvrti, excudebat, 
Joannes Sauruus, rok 1606, signatú-
ra: N 44162, S 0. 

Okresný súd v Kežmarku uznal za 
vinných Jána Ľahkého a Annu Ľah-
kú, ktorí navštívili lyceálnu knižni-
cu 3. júna 2016 a  predmetnú knihu 
si vyžiadali od pracovníčky lyceálnej 
knižnice. Za pomoci internetových 
zdrojov a mobilného zariadenia zho-

tovili fotografie predmetnej knihy, 
ktoré im poslúžili na výrobu napo-
dobeniny. Do Kežmarku opäť prišli 
15. júna 2016, kde vyhotovený falzi-
fikát zamenili za originál.

Okresný súd v  Kežmarku skon-
štatoval, že spoločným konaním si 
prisvojili cudziu vec, a  tak spôsobi-
li škodu a spáchali trestný čin. Spo-
ločným konaním neoprávnene vyro-
bili, napodobnili, a pozmenili pred-
met kultúrnej hodnoty tak, aby bol 
považovaný za pravý. Tým spácha-
li zločin krádeže podľa §212 odsek 
1 odsek 2 písmeno a). odsek 3 pís-
meno b) Trestného zákona s  pou-
kazom na ustanovenie § 138 písme-
no f) Trestného zákona formou spo-
lupáchateľstva podľa §20 Trestného 
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Lukáš Leščíšin nás pozdravil piesňou na sviatok Zjavenia Kris-
ta Pána mudrcom

zákona. Ďalej spáchali zločin falšo-
vania predmetov kultúrnej hodnoty 
podľa § 249a odsek 1, odsek 4 písme-
no c) Trestného zákona formou spo-
lupáchateľstva podľa § 20 Trestného 
zákona. 

Za toto sa odsudzujú podľa § 249a 
odsek 4 Trestného zákona s  použi-
tím § 36 písmeno j), písmeno k), pís-
meno l) Trestného zákona, §39 odsek 
1 Trestného zákona na úhrnný trest 
odňatia slobody v  trvaní 3 rokov. 
Podľa § 51 odsek 1, odsek 2 Trestné-
ho zákona s  poukazom na §49 od-
sek 1 písmeno a) Trestného zákona, 
súd obžalovanému výkon uloženého 
trestu podmienečne odkladá na skú-
šobnú dobu s probačným dohľadom 
v trvaní 5 rokov. 

Podľa § 51 odsek 4 písmeno h) 
Trestného zákona súd ukladá ob-

žalovanému povinnosť podrobiť sa 
v súčinnosti s probačným a mediač-
ným úradníkom alebo iným odbor-
níkom, programu sociálneho vý-
cviku alebo inému výchovnému 
programu. 

6. januára 2022 na Zjavenie Kris-
ta Pána mudrcom v  rámci služieb 
Božích vystúpil mladý spevák rusín-
skych duchovných i ľudových piesní 
z Humenného Lukáš Leščišin, ktorý 
obohatil naše bohoslužby o rusínsku 
tradíciu tohto sviatku. Už ako malé 
dieťa mal výrazný hlas. Spieval pre-
dovšetkým v kostoloch na sobášoch, 
krstoch, pohreboch až po rôzne osla-
vy. Počas štúdia na gymnáziu spie-
val vo folklórnom súbore Chemlon 
v  Humennom. Svoj talent rozvíjal 
predovšetkým spevom v kostole ako 
kantor, istý čas v zbore a na rôznych 
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Ekumenický modlitebný týždeň - Nový evanjelický kostol: 
F. Trstenský, R. Porubän, M. Sterančák

školských vystúpeniach. Momentál-
ne je študentom druhého ročníka 
Paneurópskej vysokej školy v Brati-
slave na Fakulte masmédií.

Po prvýkrát v  našom cirkev-
nom zbore vystupoval pri príleži-
tosti odhalenia pamätnej tabule na 
Evanjelickom lýceu Jánovi Kuciako-
vi a Martine Kušnírovej, potom sme 
ho mohli počuť na koncerte, ktorý 
sme organizovali popoludní na Ka-
júcu nedeľu a  následne  pri rôznych 
iných ďalších príležitostiach v  na-
šom cirkevnom zbore. Na Kežma-
rok a náš cirkevný zbor si takto spo-
mína: „O Kežmarku som počul už ve-
ľakrát, najmä o  nádherných výhľa-
doch na Tatry. Je veľa vecí alebo kul-
túrnych krás, ktorými mesto Kežma-
rok udivuje. Avšak mne utkvel v pa-
mäti predovšetkým Drevený artiku-

lárny kostol. Tento kostol oplýva veľ-
kým čarom a  nádhernou tajomnos-
ťou, ktoré v sebe ukrýva.“

23. – 25. januára 2022 kresťanské 
cirkvi mesta Kežmarok (evanjelic-
ká cirkev a. v., rímskokatolícka cir-
kev a gréckokatolícka cirkev) sa za-
pojili do týždňa modlitieb za jedno-
tu kresťanov. Tento týždeň sa niesol 
v znamení témy, ktorou bol biblický 
citát z Matúšovho evanjelia 2,2: „Vi-
deli sme totiž Jeho hviezdu na vý-
chode a prišli sme sa Mu pokloniť.“ 
Každý rok tento týždeň modlitieb za 
jednotu kresťanov pripravuje Pápež-
ská rada na podporu jednoty kresťa-
nov v spolupráci s Komisiou pre vie-
ru a poriadok Svetovej rady cirkví. 

Počas troch večerov sme sa stre-
távali na spoločných bohoslužbách 
vždy na inom mieste. Najprv to bolo 
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v  Novom evanjelickom kostole, kde 
zvesťou slova Božieho poslúžil brat 
farár z  gréckokatolíckej cirkvi Ma-
rián Sterančák. Druhý večer sme sa 
stretli v  gréckokatolíckom kostole, 
kde zvesťou slova Božieho poslúžil 
dekan rímskokatolíckej cirkvi Fran-
tišek Trstenský. Posledný večer sme 
sa stretli v  Bazilike sv. Kríža, kde 
zvesťou slova Božieho poslúžil evan-
jelický farár Roman Porubän, ktorý 
kázal na tému: Opustiť známe cesty 
rozdelenia a vydať sa na Božie nové 
chodníky. 

Vo svojej zvesti poukázal na text 
z Matúšovho evanjelia 11,25-30 upo-
zornil na to, že keď sa Pán Ježiš mod-
lí a  chváli svojho nebeského Otca, 
tak na prvý pohľad sa nám zdá, že sa 
nič zvláštne nedeje, ale predsa je tu 
čosi neobyčajné, či priam výnimoč-

né čo medzi Židmi v tom čase nebolo 
bežné. Ježiš tu oslovuje Boha slovom 
„Otče“ a robí to pred Židmi, ktorí sa 
ani len neodvážili vysloviť Božie me-
no nahlas. A to buď zo strachu, aby 
sa náhodou neprehrešili, alebo z veľ-
kej bázne a  úcty pred Bohom. Od-
razu Židia zhromaždení okolo Ježi-
ša Krista počujú: „Otče“. To muselo 
veľmi silno zarezonovať v ich ušiach, 
keď tu pred nimi stojí Žid, ktorý slo-
bodne vyslovuje Božie meno a  Bo-
ha oslovuje ako svojho Otca. Nám 
sa to dnes zdá úplne normálne, veď 
aj my, keď na modlitbách predstupu-
jeme pred Boha, tak Ho oslovujeme: 
Otče. Dokonca sám Pán Ježiš nás 
naučil modlitbu, ktorá začína oslo-
vením: Otče náš. Preto, keď čítame 
tento text, tak na ňom nevidíme nič 
zvláštne. 

Vystúpenie spevokolu CZ ECAV Kežmarok
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Pôvodným aramejským slovom 
„Otče“ – „Abba“ oslovovali malé de-
ti svojho Otca. Úplne presný preklad 
tohto slova by znel „otecko“. V ňom 
je vyjadrená veľká láska otca k dieťa-
ťu a zároveň veľká láska dieťaťa k ot-
covi. Niečo podobné môžeme aj my 
zažívať na modlitbách. Podmienkou 
je však stať sa dieťaťom, ktoré bez 
akýchkoľvek predsudkov – teda bez-
podmienečne dôveruje svojmu otco-
vi. A vtedy cítime a s radosťou si uve-
domujeme: Môj Otec v nebesiach ma 
miluje. Tak ako dieťa pristupuje s dô-
verou k svojmu Otcovi, tak s takou-
to detinskou dôverou je potrebné, 
aby sme pristupovali aj my k nášmu 
nebeskému Otcovi a  naplno preží-
vali Božiu lásku, ktorú Boh i pre nás 
položil do betlehemských jaslí, a po-
tom neváhal obetovať na dreve gol-
gotského kríža. Takáto detinská dô-

vera voči nášmu nebeskému Otco-
vi je pre nás zdrojom radosti, pokoja 
a  sily do ďalších životných zápasov. 
Tento detinský prístup – prístup ab-
solútnej dôvery v Boha, zabezpečuje 
našu vnútornú rovnováhu, ktorá sa 
samozrejme prejavuje aj navonok – 
a to v našom konaní a správaní.

Ak takýto detinský prístup pre-
žívame pri každej modlitbe, tak pre 
svoj život prijímame jedno obrov-
ské požehnanie. No v  dnešnej do-
be sme zavalení množstvom infor-
mácií, ktoré sa snažia nahlodať našu 
detinskú dôveru vo vzťahu k nášmu 
nebeskému Otcovi. Koľkokrát aj my 
vo svojom živote sme zapochybovali 
o Bohu, o Jeho všemohúcnosti, o Je-
ho moci, o Jeho dobrote. Ovplyvnení 
rôznymi informáciami a  žiaľ,  neraz 
aj dezinformáciami, nespoľahli sme 

R. Porubän so zvesťou slova Božieho v Bazilike sv. Kríža
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sa na nášho nebeského Otca, nebe-
žali sme k Nemu ako to malé dieťa, 
ktoré pristupuje s  absolútnou dôve-
rou k svojmu otcovi, ale v mnohých 
veciach sme si zariadili svoj život po 
svojom. To všetko je práca toho zlé-
ho v nás. Stačí malá štrbinka, ktorá 
nahlodá dôveru v  nášho nebeského 
Otca a diabol to vie okamžite využiť. 
Diabol nikdy nespí a ani nemá dovo-
lenku. On je vždy v strehu.

V tejto súvislosti si kladiem otáz-
ku: Ako by to asi bolo dopadlo, keby 
mudrci od východu neboli poslúch-
li v  detinskej dôvere Boha a  vyda-
li sa domov z  Betlehema tou istou 
cestou, ktorou prišli do Betlehema. 
Cestou cez Jeruzalem, cestou cez 
palác kráľa Herodesa. Ľudia, ktorí 
na tú dobu boli vzdelaní, ktorí bo-
li znalcami v  astronómii a  navigá-

cii si predsa mohli povedať: Vráť-
me sa domov tou istou cestou, kto-
rou sme prišli. Veď ju predsa už po-
známe a  nebudeme tápať v  nezná-
mom svete. Vieme, čo môžeme na 
tejto ceste očakávať. To bude pre nás 
tá najlepšia voľba, lepšia akoby sme 
sa mali vybrať novou cestou, na kto-
rej nevieme, čo nás čaká a s čím mô-
žeme počítať. Ale oni tak neurobi-
li. V detinskej dôvere sa spoľahli na 
videnie, ktoré mali od Boha vo sne 
a domov sa vybrali inou cestou. Ich 
múdrosť, či akési racionálne uvažo-
vanie nezvíťazilo nad detinskou dô-
verou k Bohu, ktorý pre nich už ne-
bol celkom tak neznámy, pretože 
mali s Ním osobnú skúsenosť. Zna-
menie hviezdy ich priviedlo bez-
pečne ku Kráľovi, v  ktorom aj oni 
mohli spoznať svojho Spasiteľa. 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Bazilike sv. Kríža
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Nie nadarmo Pán Ježiš vo svojej 
modlitbe hovorí: „Chválim Ťa, Ot-
če, Pane neba a zeme, že si toto skryl 
pred múdrymi a rozumnými a zja-
vil nemluvňatám.“ Len detinská dô-
vera v  nebeského Otca môže viesť 
človeka správnym smerom. Mudrci 
od východu mohli byť z celej tejto si-
tuácie zmätení, zneistení, ale uvedo-
mili si, že to isté svetlo, ktoré ich pri-
viedlo do Betlehema, im teraz uka-
zuje inú cestu, inú možnosť, ako sa 
vrátiť domov, i keď rozum im hovorí 
niečo iné. Zaužívané spôsoby by ich 
tiež priviedli domov, no pravdepo-
dobne si ani nevieme predstaviť, aké 
trápenie by mohli spôsobiť v  živo-
te Jozefa a Márie, ktorým sa narodil 
Ježiš Kristus. Neraz aj my si myslí-
me, že zaužívané spôsoby – osvedče-
né rokmi sú predsa tie najlepšie. No 
i na tomto príklade môžeme vidieť, 

že to nemusí byť pravda. Dôležité je, 
aby sme sa vždy a za každých okol-
ností v  detinskej dôvere odovzda-
li do Božích rúk, a  tak počúvali, čo 
nám Boh hovorí – či náhodou nemá 
pre nás pripravenú novú cestu. Ces-
tu, ktorá vedie ku Kristovi a čím sme 
bližšie k Nemu, tak tým sme si bliž-
šie i navzájom. 

Budovať jednotu v cirkvi znamená 
predstupovať pred Boha, nášho Otca 
v detinskej dôvere, ktorá sa pýta: Ot-
če, čo mám robiť? Iba vtedy budeme 
počuť Boží hlas, ako ho počuli Mu-
drci od východu, že je potrebné vy-
dať sa inou cestou ako sme doposiaľ 
kráčali. Áno, neraz nám v tom brá-
ni naša ľudská múdrosť, teo logická 
vzdelanosť, mantinely dogmatické-
ho učenia, ktoré nám vymedzujú ih-
risko našej pôsobnosti, a tak nevidí-

Ivana Prelichová pri čítaní Božieho slova



100

me hviezdu a ani cestu, ktorá by nás 
viedla k  Spasiteľovi sveta. Neraz sa 
nám stáva, že si uvedomujeme svo-
ju zviazanosť našimi zaužívanými 
spôsobmi, prostredníctvom ktorých 
sa pozeráme jeden na druhého, na 
tento svet. Keď sa tieto spôsoby ale-
bo cesty zablokujú, tak si potom lá-
meme hlavu nad tým, ako ísť ďalej, 
ako vôbec pokračovať v  tomto pu-
tovaní. No Božia nebeská prozreteľ-
nosť je vždy tu, aby nám ukázala, že 
Boh pripravil pre nás inú cestu. Boh 
je tu, aby obnovil svoju zmluvu a po-
zdvihol nás z  frustrácie, ktorú ne-
raz zažívame, keď narazíme na akúsi 
prekážku. Ale čo je k tomu potrebné? 
To, za čo Ježiš ďakuje vo svojej mod-
litbe, ako sme si to prečítali z Matú-
šovho evanjelia. „Chválim Ťa, Ot-
če, Pane neba i zeme, že si toto skryl 

pred múdrymi a rozumnými a zja-
vil nemluvňatám.“ 

V detinskej dôvere, ten Boh, kto-
rého môžeme nazývať „Otče“, nám 
dáva svetlo pre náš život. Tá detin-
ská dôvera nám ukazuje vždy rieše-
nie, keď sa naše cesty a chodníky za-
tarasia. Nový začiatok je vždy mož-
ný, ak sme ochotní a otvorení pre ko-
nanie Ducha Svätého v nás. Ak spo-
známe toto veľké požehnanie, tak sa 
ho už nikdy nebudeme chcieť vzdať, 
ale budeme ustavične túžiť po tom, 
aby sme v Kristovej Cirkvi ako bra-
tia a sestry mohli spoločne vyslovo-
vať: „Otče náš“. Aké krajšie svedec-
tvo môžeme dať tomuto svetu? Tak 
i dnes, keď sa budeme modliť mod-
litbu Pánovu: Otče náš... urobme to 
v tej detinskej dôvere, aby sme jasne 
počuli a videli, kde nás Boh chce mať 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v gréckokat. chráme
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a akú nám ukazuje cestu vzájomnej 
spolupráce, aby Jeho meno bolo oslá-
vené na tejto zemi.

28. marca 2022 v parku pred kež-
marským hradom odhalili bronzovú 
sochu grófa Imricha Thökölyho, kto-
rá je dielom maďarského umeleckého 
sochára Lajosa Győrfiho. Táto socha 
na koni v  nadživotnej veľkosti stála 
pred Kežmarským hradom už od mi-
nulého roka, no kvôli pandemickým 
opatreniam ju slávnostne odprezen-
tovali verejnosti až v  tomto termíne 
za účasti primátora mesta Kežmarok 
Jána Ferenčáka, námestníka Minis-
terstva zahraničných vecí a obchodu 
Maďarska Levente Magyar a maďar-
skej konzulky v Košiciach Dr. Ágotu 
Hetey. Slávnostného aktu odhalenia 
sochy sa ujali primátor mesta Ján Fe-
renčák a námestník ministra Minis-

terstva zahraničných vecí a obchodu 
Maďarska Levente Magyar, ktorý má 
manželku z Kežmarku.

Imrich Thököly ako vodca proti-
habsburgského povstania sa zaslú-
žil o slobodu vyznania a zvolania šo-
pronského snemu. Historici ho cha-
rakterizujú ako človeka, ktorému sa 
podarilo zachrániť evanjelickú cir-
kev v  najzložitejších časoch jej his-
tórie, keď prebiehalo kruté prenasle-
dovanie zo strany cisára Leopolda I. 
Pozostatky Imricha Thökölyho boli 
prevezené do Kežmarku v roku 1906 
a  sú uložené v  prístavbe Nového 
evanjelického kostola – v  tzv. mau-
zóleu, kde popoludní sa uskutočni-
la pietna spomienka za účasti gene-
rálnej konzulky Maďarska v  Koši-
ciach Dr. Ágotu Hetey a  námestní-
ka ministra Ministerstva zahranič-

Odhalenie sochy Imricha Thökölyho pred Kežmarským hradom
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ných vecí a  obchodu Maďarska Le-
vente Magyar. 

Domáci brat farár Roman Po-
rubän vo svojom príhovore povedal: 
Imrich Thököly ako kežmarský rodák 
a veliteľ jedného z protihabsburských 
povstaní, bojoval nielen za prinavrá-
tenie postavenia uhorského šľachtica, 
ale aj za náboženskú slobodu, ktorej 
sa evanjelikom v  čase vlády Leopol-
da I. nedostávalo. 

V tomto období bolo ťažké vydo-
byť si náboženskú slobodu, ktorá zo 
strany habsburgovcov bola potláča-
ná absolutistickým spôsobom ich 
vlády. Evanjelici vzbudzovali v  ci-
sárovi  Leopoldovi I.  značný odpor, 
a  to aj vďaka výchove, ktorá sa mu 
od malička dostávala prostredníc-
tvom jezuitov. Sloboda vierovyzna-
nia nemala pre neho nijakú hodno-

tou, a preto neraz ľud bol nútený zo-
brať do rúk zbraň, no nie s úmyslom 
zabíjať, ale brániť si dedičstvo svojich 
predkov, dedičstvo reformácie, ktorá 
zohrávala v ich živote dôležitú úlohu 
a formovala ich život i myslenie. 

Dejiny 17. storočia, času protire-
formácie sú pre mňa desivým svedec-
tvom nevraživého boja a dokazovania 
si moci, ale na druhej strane i veľkým 
svedectvom života viery, pre ktorú 
sa naši predkovia dokázali obetovať. 
Dôkazom toho sú v meste Kežmarok 
traja kežmarskí mučeníci Jakub Kray, 
Martin Lány a  Sebastián Toperczer, 
ktorí položili za slobodu vierovyzna-
nia svoj život. Hmatateľným výsled-
kom tohto boja, ktorý dnes chodí ob-
divovať celý svet, pretože sa stal pa-
miatkou UNESCO je Drevený arti-
kulárny kostol. Ten si miestni evan-

B. Oravcová, J. Ferenčák, L. Magyar, Á. Hetey, L Györfi
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jelici mohli postaviť práve vďaka po-
vstaniu Imricha Thökölyho a šopron-
ského snemu. No ešte významnejším 
výsledkom tohto boja je do dnešných 
čias miestna evanjelická cirkev, ktorá 
nielen v dejinách, ale i dnes zanecháva 
nezmazateľnú stopu vo vývoji a  for-
movaní mesta Kežmarok.

Sloboda! Dnes ju máme, ale ako 
s  ňou narábame? Mnohí si myslia, 
že mať slobodu a  žiť v  demokratic-
kej spoločnosti – to je priestor, v kto-
rom si môžem robiť, čo sa mi zachce. 
Lenže takáto bezbrehá sloboda vyús-
ťuje do arogancie a anarchie a vlast-
ne nie je ani slobodou, ale otroctvom 
svojich deformovaných predstáv. To 
môžeme vidieť aj v súčasnej dobe vo 
vojnovom konflikte na Ukrajine. 

Ak by som vám v tejto chvíli polo-
žil otázku: Si slobodný(á), mnohých 

by vás iste prekvapila. Určite by bolo 
zaujímavé zistiť, čo si vlastne každý 
jeden z nás predstavuje pod pojmom 
sloboda. V  dnešnej dobe sa veľmi 
často stretávame s  rôznymi definí-
ciami slobody. Ale ktorá je tá správ-
na? Väčšinou si vyberieme tú, ktorá 
nám v danej situácii vyhovuje. 

Mnohí ľudia majú vysnívaný svoj 
cieľ a  robia všetko preto, aby ho aj 
dosiahli. No pritom si častokrát ani 
neuvedomujú ako svojimi snami ub-
ližujú druhým a šliapu po ich slobo-
de. A tak sa moja sloboda môže stať 
neslobodou pre druhého. Takto to 
vnímal a uplatňoval aj cisár Leopold 
I., a my dnes zhodnocujeme jeho vlá-
du ako vrchol habsburského absolu-
tizmu. Taký človek je neraz presved-
čený o  tom, že on sám je normou 
slobody. Podobne sa dnes správajú 

Odhalenie sochy
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mnohí predstavitelia rôznych kra-
jín, a  tak si nectia slobodu druhého 
človeka, druhého národa. Necítia za 
svoju slobodu zodpovednosť, ale vi-
dia len svoj cieľ. 

Ak dnes hovoríme o slobode i  tej 
náboženskej, za ktorú bojoval Imrich 
Thököly, tak sa pozrime na ňu Boží-
mi očami. Čo o slobode hovorí Boh – 
Božie slovo? Apoštol Pavel v liste Ga-
latským píše: „Lebo vy ste k slobode 
povolaní, bratia. Len aby vám slo-
boda nebola zámienkou povoľovať 
telu, ale v  láske slúžte si vospolok“ 
(G 5,13). Boh nás stvoril ako slobod-
ných ľudí; ľudí, ktorí si majú v brat-
skej láske pomáhať a  jeden druhé-
mu slúžiť, ale do tejto slobody vstú-
pil hriech, ktorý to všetko zničil. Ak 
chceme byť slobodní, tak sa musíme 
zbaviť tohto parazita, ktorý z nás robí 

otrokov. Ako? Táto pôstna doba nám 
poukazuje na Kristovu obeť na krí-
ži. A ak sme túto slobodu prijali, tak 
sa máme stať služobníkmi spravod-
livosti a  pravdy. A  to je veľmi ťažká 
a zodpovedná úloha zvlášť v dnešnej 
dobe. Dokážeme medzi sebou tak 
fungovať, aby sa nám sloboda nesta-
la prostriedkom manipulácie s člove-
kom? Byť slobodný a  žiť v Kristovej 
pravde to znamená uvedomiť si zod-
povednosť, ktorú mám pred Bohom 
i pred ľuďmi za seba, za úrad, za po-
stavenie, ktoré nesiem, za ľudí, ktorí 
sú mi zverení. Žiť v Kristovej slobode 
a pravde, to nie je nejaké vákuum, ale 
zodpovednosť a predovšetkým veľká 
obeť, pri ktorej nepozerám na seba 
a svoj prospech, ale na blížneho a je-
ho dobro. K tomu nás vedie v tomto 
pôstnom čase aj Kristova obeť.

Pietna spomienka na Imricha Thökölyho v Novom ev. kostole
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Boh nás povoláva k  takejto slo-
bode, aby sme sa stali služobníkmi 
spravodlivosti a  pravdy, aby sme si 
navzájom dokázali slúžiť a  žili ako 
bratia a  sestry. Ak Božia spravod-
livosť a  Kristova pravda bude prí-
tomná v našom živote, tak sa nesta-
ne to, čo sa stalo v časoch Thököly-
ho, ktorý musel svoju slobodu brá-
niť so zbraňou v ruke. Vážme si slo-
bodu, ku ktorej sme povolaní a  ne-
dovoľme, aby táto sloboda nám bo-
la zámienkou k mnohým zvrátenos-
tiam, ako to vidíme aj v konflikte na 
Ukrajine, ale v  Kristovej slobode si 
slúžme navzájom. Iba tak budeme 
vytvárať hodnoty, ktoré budú mať 
zmysel a ktoré budú posúvať človeka 
dopredu. No k tomu je potrebné vní-
mať slobodu tak, ako ju vníma ten, 
ktorý nám ju dal od stvorenia sveta 

a dokonale ju naplnil – Ježiš Kristus 
kráčajúc v ústrety krížu – obeti. 

31. marca 2022 sa uskutočnilo vo 
Veľkej Lomnici v  Domove nádeje – 
Parama, ktorý zriadil cirkevný zbor 
v  spolupráci s  občianskym združe-
ním PARAMA, priateľské stretnu-
tie s oslavou. V tento deň slávil svoje 
narodeniny brat Jaroslav Rataj, kto-
rý cirkevný zbor so svojou manžel-
kou Riou oslovili na spoluprácu pri 
zriaďovaní Domova nádeje – Para-
ma. Pôvodne hľadali nejaké priesto-
ry v  Kežmarku, aby mohli pomôcť 
utečencom z  Ukrajiny. Oslovili ma 
s  myšlienkou, či by sa podobné za-
riadenie nedalo zriadiť v  bývalom 
internáte na Hradnom námestí. No 
táto naša budova nie je vôbec schop-
ná prevádzky a  potrebovala by veľ-
mi veľké investície, kým by cirkevný 

Narodeninová oslava J. Rataja v Domove nádeje Parama
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zbor zriadil niečo podobné, ako sa to 
podarilo vybudovať v krátkom čase 
vo Veľkej Lomnici, v budove, kde pô-
vodne sídlila firma AWT, ktorej ko-
nateľom bol náš bývalý presbyter, 
dnes už zosnulý Ing. Ladislav Maro.

V tom čase mi neprišlo na um, že 
takéto zariadenie by mohlo vzniknúť 
v tejto budove vo Veľkej Lomnici, kto-
rá bola nevyužívaná od smrti Ladisla-
va Mara. A tak som sa s bratom Rata-
jom rozlúčil s tým, že nemáme k dis-
pozícii žiadnu budovu, kde by sa na-
rýchlo dal zriadiť nejaký azylový dom 
pre utečencov z  Ukrajiny. Až o  dva 
dni na to mi odrazu ako blesk z jas-
ného neba preletelo mysľou: Veď my 
predsa máme nevyužité priestory vo 
Veľkej Lomnici, ktoré boli  predtým 
obývané a  dali by sa rýchlo zrekon-
štruovať. Predpokladal som, že v tejto 

budove bude potrebné urobiť drobné 
technické a stavebné zásahy, aby sme 
dokázali zriadiť nejaké azylové cen-
trum. Vzápätí som volal bratovi Ra-
tajovi, že predsa máme priestory – ce-
lú budovu so záhradou, kde by sme sa 
mohli pokúsiť spoločnými silami vy-
budovať takéto azylové centrum. Ne-
skoršie sme ho pomenovali Domov 
nádeje PARAMA. A  tak sa rozbehli 
všetky práce okolo drobných rekon-
štrukcií, ktoré si zobral na starosť cir-
kevný zbor, ale zároveň aj iných pa-
pierových vybavovačiek, ktoré na sta-
rosti mali manželia Ratajovci. Každý 
ako mohol, oslovoval množstvo ľudí, 
ktorí ako dobrovoľníci sa radi podie-
ľali na tomto projekte, aby mohol byť 
v  priebehu dvoch týždňov prevádz-
kyschopný Domov nádeje Parama so 
svojimi prvými obyvateľmi. Aj touto 
cestou sa chcem všetkým dobrovoľ-

Ukrajinské špeciality
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níkom, darcom a  sponzorom srdeč-
ne poďakovať. 

Brat Jaroslav Rataj mal na tej-
to práci nemalú zásluhu, hlavne čo 
sa týkalo zabezpečovania dobrovoľ-
níckych prác, lekárskej starostlivosti 
v  spolupráci s  ambulanciou MUDr. 
Petra Marka a  prvopočiatočnej ko-
munikácie s  obcou Veľká Lomni-
ca a  starostom Petrom Dudom. 12. 
marca 2022 mohli vstúpiť do Domo-
va nádeje Parama jeho prví obyva-
telia, ktorí boli všetkým zúčastne-
ným stranám veľmi vďační za po-
skytnutú pomoc. Túto skutočnosť si 
aj veľmi vážili, čo prejavili niekoľko-
krát pri rôznych spoločných stretnu-
tiach, kde pre nás pripravili chutnú 
večeru s ich tradičnými jedlami. Jed-
ným z takýchto večerov bol aj naro-
deninový deň brata Jaroslava Rata-

ja. Obyvatelia Domova nádeje PA-
RAMA mu pripravili oslavu, bez to-
ho, že by o tom vedel. A tak sme spo-
ločne mohli prežiť jeden pekný ve-
čer plný radosti aj napriek tej ťaži-
vej situácii, ktorá sužovala obyvate-
ľov Domova nádeje, mysliac na svo-
jich manželov, ktorí zostali doma, 
aby bojovali za ich slobodu a slobo-
du Ukrajiny. 

9. apríla 2022 sa uskutočnil v Lip-
tovskom Mikuláši dirigentský kurz, 
ktorý v Evanjelickej cirkvi organizu-
je Edukačno-misijné centrum. Lek-
torom kurzu bola známa osobnosť 
brata Doc. Mgr. Ondreja Šaraya, 
ArtD., ktorý pôsobí na Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte, kde učí litur-
gický spev a na Vysokej škole múzic-
kých umení v Bratislave, kde vyučuje 
dirigovanie zboru. Predmetom tohto 

Dirigentský kurz - žiak: R. Porubän, učiteľ: O. Šaray
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kurzu bola manuálna technika, zák-
lady taktovania, zdvih, nástup, pred-
taktie, troj a  štvordobý takt, agogi-
ka, záver skladby. Túto dirigentskú 
zručnosť sme aplikovali na piesňach 
z Evanjelického spevníka. Tohto di-
rigentského kurzu sa zúčastnil aj 
náš brat farár Roman Porubän, kto-
rý v cirkevnom zbore po sestre Má-
rii Šimanskej vedie Zborový spevo-
kol od roku 2003.

16. apríla 2022 cirkevný zbor už 
niekoľko rokov pravidelne organizu-
jeme na Bielu sobotu koncert, ktorý 
sa viaže k utrpeniu, smrti a vzkrie-
seniu Pána Ježiša Krista. Mnohé hu-
dobné diela od svetoznámych au-
torov sú inšpirované práve týmito 
udalosťami a do dejín hudby sa zapí-
sali ako najväčšie poklady hudobné-
ho sveta, ktoré si môžeme sprítom-

ňovať na takýchto koncertoch. Ani 
počas dvoch rokov pandémie sme 
neurobili prestávku v  ich organizo-
vaní, ale sprostredkovane prostred-
níctvom Kežmarskej televízie snažili 
sme sa priniesť kus kultúry cez obra-
zovky do našich domácností. 

Tohto roku na koncerte nám opäť 
vystúpili známi umelci: organistka 
Marta Gáborová, jej žiak klavirista 
zo Spišskej Novej Vsi Pavol Dzurík 
a speváci: Lukáš Leščišin z Humen-
ného a  naša sestra z  Ukrajiny, kto-
rá býva v Domove nádeje PARAMA 
vo Veľkej Lomnici Júlia Ničiporen-
ko. V ich podaní sme si mohli vypo-
čuť organové skladby od J. S. Bach / 
A. Vivaldi – Concerto d mol BWV 
596, M. Reger – Benedictus (op.59), 
J. S. Bach – chorálová predohra: „O, 
Mensch, beweiń  deiń Sűnde gross“ 

Účastníci koncertu na Bielu sobotu
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BWV 622, Lukáš Leščišin nám za-
spieval: Stradaľnaja Mati / Bolestivá 
matka, Pod kríž si stanem a Júlia Ni-
čiporenko zaspievala nádhernú pie-
seň: Via Dolorosa. Na klavíri zaznel 
od J. S. Bach – Koncert d mol BWV 
1052, 2.časť – Adagio. 

Brat farár v  úvode koncertu prí-
tomných poslucháčov privítal v No-
vom evanjelickom kostole a  pove-
dal, že Biela sobota je dňom hrobo-
vého odpočinku Ježiša Krista, kto-
rá nás vedie k tomu, aby sme sa za-
mysleli nielen nad udalosťami, ktoré 
sa odohrali na Veľký piatok na Gol-
gote, kde visel nevinný kvôli nám 
vinným, ale práve dnešný deň chce 
upriamiť našu pozornosť na celé Je-
žišovo dielo vykúpenia, na Boží plán 
spasenia s hriešnym človekom, kto-
rý sa síce dokonal na dreve kríža a vo 

veľkonočné ráno vzkriesením, ale 
začal sa oveľa skôr – vlastne hneď po 
páde človeka do hriechu. 

Boh vo svojej láske mal priprave-
ný plán záchrany hriešneho člove-
ka a  ten sa predovšetkým odohráva 
na Golgote. Ježiš je tam ukrižovaný 
spolu s dvoma lotrami a pod krížom 
sa nachádza Ježišova matka a učeník 
Ján, ku ktorým sa Ježiš takto priho-
vára: „Keď Ježiš uvidel matku a ved-
ľa nej stáť učeníka, ktorého milo-
val, riekol matke: Žena, ajhľa, tvoj 
syn! Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, 
tvoja matka! A od tej hodiny prijal 
ju učeník k sebe.“ 

Po koncerte sa domáci brat farár 
Porubän účinkujúcim poďakoval 
a  zároveň všetkým prítomným po-
prial príjemné prežitie veľkonočných 
sviatkov so vzkrieseným Kristom. 

Účinkujúci: L. Leščišin, P. Dzurík, J. Ničiporenko, M. Gáborová 
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20. mája 2022 mal vystúpenie 
v  Drevenom artikulárnom kosto-
le Slovenský komorný orchester pod 
vedením Ewalda Danela. Toto hu-
dobné zoskupenie nie je kežmarské-
mu poslucháčovi neznáme, vzhľa-
dom na to, že s týmto telesom sme sa 
už stretli niekoľkokrát v  Drevenom 
artikulárnom chráme. Ewald Danel 
je známy tým, že do svojho vystúpe-
nia vie zakomponovať aj domácich 
umelcov. Tak sa stalo pred nejakým 
časom pri vystúpení spevokolov, keď 
medzi hudobníkov Slovenského ko-
morného orchestra posadil deti zo 
Základnej umeleckej školy Antona 
Cígera v  Kežmarku. Ani tentokrát 
tomu nebolo inak. Jeden pekný ve-
čer mi Ewald volá a hovorí: Roman, 
nemohli by sme do programu zapojiť 
aj váš spevokol? A tak som rozmýšľal, 
s  akou piesňou v  sprievode Sloven-

ského komorného orchestra by sme 
mohli vystúpiť. Vzápätí mi prišla 
na um pieseň, ktorá zaznela v Ope-
re Jakub Kray – Kežmarok, ty slávne 
mesto. Zavolal som bratovi Víťazo-
slavovi Kubičkovi, autorovi textu aj 
hudby, či môžeme túto pieseň odpre-
zentovať a zároveň som ho poprosil, 
aby pripravil partitúru pre Sloven-
ský komorný orchester. Viťo Kubič-
ka samozrejme súhlasil, a tak zboro-
vý spevokol mohol vystúpiť v  záve-
re koncertu s touto piesňou, o ktorej 
som presvedčený, že by sa mala stať 
hymnou mesta Kežmarok. 

Týmto koncertom sa odštartovala 
hudobná jar v meste Kežmarok. Po-
slucháči, ktorí sa zúčastnili koncer-
tu, odchádzali s príjemným umelec-
kým zážitkom, ale aj s informáciou, 
ktorú na záver koncertu podal brat 

Slovenský komorný orchester v spolupráci s domácim spevokolom
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farár Roman Porubän o  tom, ako 
vznikla opera Jakub Kray aj s krás-
nou piesňou: Kežmarok, ty slávne 
mesto, toľkej krásy múdrosti miesto, 
aké krásne, aké drahé, som s ním.

22. mája 2022 v  Drevenom ar-
tikulárnom kostole v  Kežmarku sa 
uskutočnil koncert Jaromíra Noha-
vicu v spolupráci so žilinskou agen-
túrou G-ART s.r.o., ktorý je sloven-
skému publiku známy z  rokov než-
nej revolúcie, a  to predovšetkým 
piesňami, ktoré radi „pošteklili“ vte-
dajších vládnych predstaviteľov ko-
munistického režimu. Na koncer-
te pred 5 rokmi (9. mája 2017), ktorý 
bol venovaný 300. výročiu pamiatky 
posvätenia kostola, sme sa dohod-
li, že v roku 2022 sa opäť stretneme 
v týchto nádherných priestoroch ar-
tikulárneho kostola na príjemnom 

koncerte. Slovo dalo slovo a po pia-
tich rokoch sa k nám opäť vrátil Ja-
romír Nohavica.

To čo si veľmi vážim na Jaromí-
rovi Nohavicovi je, že svoj repertoár 
vie prispôsobiť prostrediu, v ktorom 
vystupuje. Doposiaľ sa vždy takto 
zachoval, keď prišiel do Dreveného 
artikulárneho kostola. Okrem to-
ho, že sa pochválil, ako u svojej sta-
rej mamy sa stretával na stole s Tra-
nosciom, tak nezabudol prezradiť, 
že mnohé motívy svojich piesní čer-
pal práve z  tohto spevníka. Jednou 
z nich je i pieseň: Jako jelen když vo-
du chce pít. Táto pieseň vychádza zo 
42. žalmu, kde v  úvode čítame tie-
to slová: „Ako jeleň dychtí po vod-
ných bystrinách, tak dychtí moja du-
ša po Tebe, ó Bože! Duša mi žízni po 
Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem 

Koncert Jaromíra Nohavicu v drevenom artikulárnom kostole
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a  uzriem Božiu tvár?“ Podobným 
spôsobom Nohavica stvárnil aj 23. 
žalm, či iné piesne, ktoré majú du-
chovný podtext. 

Koncerty Jaromíra Nohavicu bý-
vajú nielenže úspešné, ale prináša-
jú poslucháčovi určitý pokoj, možno 
aj kvôli tomu, že mnohé piesne je-
ho tvorby sú inšpirované práve du-
chovnou piesňou. Nebolo tomu inak 
ani na tomto koncerte. Tentokrát na 
koncerte vystúpil spolu s  poľským 
klaviristom z  Varšavy Róbertom 
Kusmierskym a bubeníkom a perku-
sionistom z Plzne Pavlom Plánkom. 

4. júna 2022 sa v  našom cirkev-
nom zbore uskutočnil Deň detí. Ten-
tokrát sme sa vybrali spoznávať krá-
sy prírody na Liptov. Z rána nám po-
časie až tak moc neprialo, a tak sme 
boli v  obavách, ako nám celý deň 

dopadne. Naša prvá zastávka bola 
v Demänovskej ľadovej jaskyni. 

Traduje sa, že Demänovská ľadová 
jaskyňa je známa od nepamäti. Prvá 
zmienka o otvoroch do jaskýň v De-
mänovskej doline je v  listine Ostri-
homskej kapituly z  roku  1299. Ne-
možno ju však vzťahovať na konkrét-
nu jaskyňu. Prvá písomná zmien-
ka o  Demänovskej ľadovej jaskyni 
sa vzťahuje na opis jaskyne neďaleko 
Liptovského Mikuláša z roku 1672 od 
J. P. Haina, ktorý sa zaujímal o kos-
ti jaskynných medveďov a  považo-
val ich za kosti drakov. Ďalšie zmien-
ky o  Demänovskej ľadovej jaskyni 
sa viažu na G. Buchholtza ml., kto-
rý v roku 1719 preskúmal jej priesto-
ry. Ich opis spolu s nákresom jasky-
ne poslal M. Belovi, ktorý tieto údaje 
zverejnil v roku 1723.

Deň detí - preliezky pre deti v Demänovskej doline
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V  roku 1751 si jaskyňu prezreli 
členovia cisárskej komisie, ktorí skú-
mali Tatry a priľahlé pohoria. Množ-
stvo nápisov na stenách a zachovaná 
bohatá literatúra svedčia o  veľkom 
záujme vtedajších vedeckých kru-
hov i širšej verejnosti o jaskyňu. Na 
stenách sú aj  podpisy významných 
osobností slovenských dejín ako bol 
M. M. Hodža, S. Chalupka, G. Fejér-
pataky-Belopotocký a iní.

Prvotné turistické sprístupnenie 
jaskyne sa udialo asi v  polovici  19. 
storočia, hoci už predtým sa záslu-
hou demänovského komposesorá-
tu upravili vstupné strmé a zľadova-
tené časti jaskyne. V úpravách pod-
zemia pokračovala Liptovská sekcia 
Uhorského karpatského spolku, kto-
rá v  roku 1885 pod jaskyňou vybu-
dovala prvú útulňu a začala sa starať 

o rozvoj turistického ruchu v Demä-
novskej doline. V roku 1909 A. Žuf-
fa ml. objavil Dóm trosiek. Záujem 
o  jaskyňu upadol po sprístupnení 
Demänovskej jaskyne slobody v ro-
ku 1924. 

Jaskyňa sa nanovo sprístupnila 
v rokoch 1950 – 1952, vrátane zave-
denia elektrického osvetlenia. Rôz-
nymi zásahmi sa nepriaznivo naru-
šil tepelný režim jaskyne, v  rokoch 
1953 – 1954 sa vykonali opatrenia 
na obnovu ľadovej výplne (uzavretie 
prekopaného otvoru do Dómu tro-
siek, postavenie múru na oddelenie 
zaľadnených a  nezaľadnených častí 
a i.). V rokoch 1974 – 1976 sa rekon-
štruovala prehliadková trasa a  sprí-
stupnil sa  Štrkový dóm. Jaskyniari 
z oblastnej skupiny SSS Demänovská 
Dolina v roku 1983 objavili priestory 

Dobré pivo vždy dobre padne
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nad Kmeťovým dómom. Sprístup-
nených je 650 m s výškovým rozdie-
lom -48 m.

Po skončení prehliadky jaskyne 
nás privítalo krásne slniečko. Odra-
zu všetky obavy, ako prežijeme spo-
ločný deň s  deťmi, sa rozplynuli. 
V blízkosti parkoviska sa nachádzali 
rôzne hojdačky a preliezky, ktoré de-
ti naplno využili a  dospelí si mohli 
sadnúť v  blízkej reštaurácii a  dať si 
dobré pivo. Našou druhou zastáv-
kou bol Drevený artikulárny kostol 
v Svätom Kríži, kde nás čakala ses-
tra Daniela Fiačanová, bývalá pra-
covníčka Múzea Janka Kráľa v Lip-
tovskom Mikuláši, ktorá sa nám 
snažila priblížiť dejiny stavby dre-
veného kostola aj s jeho premiestne-
ním z Paludze do Svätého Kríža kvô-
li výstavbe vodného diela Liptovská 

Mara. Deti až tak história nezaují-
ma, a  tak ich zobrala sestra farárka 
do kostolnej záhrady, kde im stači-
la jedna lopta, aby sa spoločne zaba-
vili, kým sa rodičia dozvedeli mno-
hé zaujímavosti o artikulárnom kos-
tole. Napríklad jednou z  nich je, že 
majster Ján Lerch, ktorý sa postaral 
o výzdobu Dreveného artikulárneho 
kostola v Kežmarku zhotovením ol-
tára a kazateľnice, najprv oltár a ka-
zateľnicu zhotovil pre kostol vo Svä-
tom Kríži. Ďalšou zaujímavosťou 
je tá skutočnosť, že staviteľom toh-
to kostola bol tesársky majster Jozef 
Lang, ktorý nevedel čítať a písať. Keď 
s ním cirkevný zbor uzatváral kon-
trakt na stavbu kostola, tak v  jeho 
závere je napísané: Jozef Lang nevěda 
psáti, křížem potvrzuje. Staviteľ, kto-
rý nevedel písať a čítať, dokázal po-
staviť takú monumentálnu stavbu 

Svätý Kríž - aktivity detí v areáli artikulárneho kostola
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ako je Drevený artikulárny kostol vo 
Svätom Kríži. 

Po prehliadke kostola bol pre 
nás pripravený chutný obed u  môj-
ho spolužiaka zo strednej školy Jána 
Staroňa, ktorý neďaleko kostola má 
postavenú Drevenicu pod Sitieňom 
ako penzión. Chutný vývar a  kura-
cí perkelt s  cestovinou alebo haluš-
kami potešil mnohých nedočkavých 
a hladných jedákov. 

Po obede sme potom pokračo-
vali v  tretej zastávke, ktorá nás ča-
kala na Havránku, kde sa nachádza 
archeoskanzem. Keď som koncipo-
val Deň detí, tak som rozmýšľal, kde 
by sme sa ešte išli pozrieť na Lipto-
ve. Napriek tomu, že som Lipták, tak 
o  tomto archeoskanzene som vôbec 
nič nevedel. V jednom telefonickom 
rozhovore mi ho odporučila pani 

riaditeľka Evanjelickej spojenej ško-
ly v  Liptovskom Mikuláši, Základ-
nej školy Jura Janošku a  Gymnázia 
Juraja Tranovského Janka Chaloup-
ková. A  tak som si povedal, že aj ja 
budem vidieť niečo nové, o čom som 
doposiaľ ani len nevedel.

Jedinečné archeologické múze-
um v  prírode  NKP – Archeoskan-
zen Havránok sa nachádza nad hla-
dinou Liptovskej Mary. Ide o  ma-
gické miesto, ktoré učarovalo mno-
hým dávnym obyvateľom Liptova, 
ležiaceho na severe Slovenska a  je-
ho návšteva je veľkolepým zážit-
kom. Havránok predstavuje jed-
no z  najvýznamnejších archeolo-
gických nálezísk na Slovensku. Prí-
tomnosť keltského obyvateľstva sa 
dokumentuje na Liptove od  4. až 
1. storočia pred n. l. Archeológovia 

A takto vyzerá najväčší hladoš
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tu objavili a odkryli pozostatky síd-
liska z mladšej doby železnej, ozna-
čovanej aj ako  laténska doba. Kelti 
boli prvými obyvateľmi Slovenska, 
ktorých vieme aj pomenovať. Lip-
tovských Keltov zaradili do  kmeňa 
Kotínov. Rozsah nálezov poukazu-
je na skutočnosť, že sa na Havrán-
ku nachádzalo ich  sídlo nadregio-
nálneho významu. Okrem množ-
stva keramiky, šperkov, predmetov 
zo železa a bronzu sa tu našli zvyšky 
hradieb, kultového miesta dávnych 
druidov a keltských obydlí.

Po prehliadke tohto zaujímavého 
archeoskanzenu sme si urobili jednu 
spoločnú fotografiu, nasadli na au-
tobus a cestovali späť do Kežmarku. 
Všetko bolo akoby načasované, pre-
tože vzápätí ako sme nastúpili do au-
tobusu začalo pršať a dážď nás spre-

vádzal celou cestou domov. Pán Boh 
sa postaral aj o  tento deň, aby sme 
ho prežili v  radosti a  spoločenstve 
rodín cirkevného zboru aj za spevu 
duchovných piesní v autobuse, alebo 
v kostole vo Svätom Kríži. Kým sme 
putovali pod holým nebom, tak sa 
ustavične na nás usmievalo slniečko. 
Vďaka Bože za taký krásne prežitý 
spoločný čas s deťmi, rodičmi i sta-
rými rodičmi. 

7. júna 2022 sa uskutočnil zaují-
mavý koncert v  Drevenom artiku-
lárnom kostole a  v  Novom evanje-
lickom kostole v  podaní Thomasa 
Greifa, ktorý je absolventom štúdia 
dejín organovej hudby a pôsobil na 
viacerých vysokých školách v  Ne-
mecku, koncertoval doma aj v  za-
hraničí (Maďarsko, Poľsko, Švéd-
sko, Fínsko ...)

Na záver výletu spoločné foto
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V r. 2015 odohral ako jeden z má-
la s  britským skladateľom Rober-
tom Jonesom spoločný cyklus, je-
ho záľubou je prevedenie málo hra-
ných a  známych organových skla-
dieb v  jazzovom štýle. Dnes pôsobí 
ako organista v Rummelsbergu, kde 
býva a je vedúcim tamojšieho múzea 
Evanjelickej diakonie. 

Pred ôsmimi rokmi ma oslovil, 
že píše o evanjelikoch v celej Euró-
pe, ktorí pôsobia v  kultúrnych in-
štitúciách - evanjelických a  keďže 
ja pracujem vo výnimočnej kniž-
nici, oslovil aj mňa. Prvé stretnu-
tie bolo trochu rozpačité, ale Tho-
mas je veľmi bezprostredný, hneď 
sme si potykali, pretože si myslel, 
že je oveľa starší odo mňa a pritom 
je o rok mladší, to nás pobavilo a aj 
keď sme sa nikdy predtým nevideli, 

nepoznali, zistili sme, že sme „jed-
na krvná skupina“. Napísal pekný 
článok do nemeckých novín a sku-
točne sa mi stalo, že prišli hostia 
z  Nemecka na prehliadku knižni-
ce práve preto, že čítali Thomasov 
článok. Thomas (ako novinár) má 
mnoho kontaktov, tak sa prihovo-
ril za nás v  nadácii Gustav-Adolf-
-Stiftung a prispeli nám jednorazo-
vou sumou na reštaurovanie troch 
kníh. Vo februári ma oslovil, že by 
bolo jeho veľkým prianím zahrať si 
na organe v  Drevenom artikulár-
nom kostole a  aj v  Novom kosto-
le. Mal sériu vystúpení v  Čechách, 
v Rumunsku a Maďarsku a pri ceste 
späť do Nemecka by sa mohol zasta-
viť aj v Kežmarku. Pán farár súhla-
sil, aj keď sme netušili (teda ja, ako 
to dopadne), aká hudba to vlastne 
bude, nakoniec sme všetko dohod-

Greif Thomas
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li. Koncert bol najprv v  drevenom 
kostole a  druhá časť v  novom kos-
tole, boli to jazzové variácie na diela 
Johanna Christopha Bacha, Johan-
na Sebastiana Bacha, Ulricha Nehl-
sa a Volkera Bräutigama. Bola som 
prekvapená, aké zvuky dokázal do-
stať z  tohto obrovského nástroja. 
Vysvetlil mi, že odmala chodil s ot-
com hrávať, aj jeho otec bol organis-
ta a učil ho, čo všetko organ dokáže 
a Thomas to naplno využíva na svo-
jich koncertoch. Myslím, že publi-
kum bolo spokojné, aj keď nás ne-
bolo veľa. Thomas bol spokojný, le-
bo väčšinou to boli improvizácie, 
my sme boli spokojní tiež a plní doj-
mov sme ešte mali chvíľu času po-
rozprávať sa aj v súkromí na večeri 
s  jeho dcérou, ktorá ho sprevádza-
la pri hre na organ počas koncertu. 

Niekedy nám príde do cesty člo-
vek, ktorý je absolútne nezištný po 
všetkých stránkach, otvorí nám 
srdce a je nám kedykoľvek ochotný 
pomôcť. Aj teraz, keď som išla pí-
sať tento článok, potrebovala som 
fotku do zborového listu. Hneď mi 
odpísal na SMS-ku a poslal mi fot-
ku, napriek tomu, že je na služob-
nej ceste a rieši omnoho dôležitejšie 
veci. Som rada, že som mala mož-
nosť stretnúť Thomasa a  jeho dcé-
ru nielen kvôli knižnici, ale najmä 
kvôli osobnému priateľstvu, kvô-
li takej obyčajnej ľudskosti, ktorá 
sa z  našich sŕdc už vytráca. Pripo-
menul mi, aká dôležitá je vďačnosť 
a  pokora za všetko, čo máme, lebo 
aj v Nemecku (a na celom svete) sú 
presne takí istí evanjelici ako my na 
Slovensku a  všade sú ľudia veriaci 
a  dobrej vôle, ktorí sú ochotní po-

Po koncerte chutná večera v hoteli CLUB aj s K. Slavíčkovou
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máhať a aj tí, ktorí tú pomoc potre-
bujú. Nezabúdajme nato a robme to 
nielen počas Vianoc.

9. júna 2022 sa uskutočni-
li v  gréckokatolíckom chráme eku-
menické služby Božie v rámci Festi-
valu študentského remesla, ktoré už 
ôsmy rok organizuje riaditeľka Sú-
kromnej spojenej školy na Bielej vo-
de v  Kežmarku Anna Jurgoviano-
vá. Toto podujatie po prvýkrát v je-
ho histórii začalo ekumenickými bo-
hoslužbami, do ktorých boli zapoje-
ní študenti. Zvesťou slova Božieho 
pri tejto príležitosti poslúžil brat fa-
rár z gréckokatolíckej cirkvi Marián 
Sterančák. 

Hlavným cieľom tohto podujatia 
je budovanie a  spájanie záujmu de-
tí a žiakov o remeslá, ich vznik a his-
tóriu, o  ľudovú tvorivosť a  kultúru. 

Anna Jurgovianová pre TASR po-
vedala: „Naším zámerom je tiež bú-
ranie predsudkov medzi majoritou 
a minoritou prostredníctvom prezen-
tácií remeselných, kultúrnych a vedo-
mostných zručností študentov. Festi-
val je jedným z  najväčších podujatí 
svojho druhu u nás.“ Rozsah jednot-
livých aktivít je široký a okrem od-
borných schopností a zručností žia-
kov sa podľa organizátorky buduje aj 
láska k histórii, či prírode a stvoren-
stvu ako takému. 

Ako každý rok, tak i v  tomto ro-
ku bol pripravený bohatý kultúrny 
program, do ktorého sa zapojila Ce-
leste Buckingham, Matěj Vávra, Lu-
cia Gibrati či skupina Qeen show 
a hudobno-zábavné zoskupenie bra-
tov Bravisovcov. Vystúpili aj flaši-
netári z Paríža a Košíc, či taliansky 

Po skončení študentských ekumenických bohoslužieb
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spevák Davide Mattioli, ktorý je zá-
roveň jedným z porotcov v súťaži va-
renia talianskych jedál. 

10. júna 2022 sa uskutočnil 
v  Drevenom artikulárnom kosto-
le Slávnostný koncert pri 90. výro-
čí vzniku Musikschule a  70. výročí 
založenia Základnej umeleckej ško-
ly Antona Cígera v  Kežmarku. Or-
chester tvorili žiaci a  učitelia ZUŠ 
Antona Cígera v  Kežmarku a  žiaci 
hudobnej školy z partnerského mes-
ta v  Bochni. Ak  ste sa nezúčastnili 
tohto veľmi krásneho a  priam jedi-
nečného koncertu v  takomto zlože-
ní, alebo by ste si ho radi opäť pripo-
menuli, tak si ho celý môžete vypo-
čuť na YouTube tomto odkaze Sláv-
nostný výročný koncert ZUŠ 2022. Na 
tomto Slávnostnom koncerte súčas-
ný riaditeľ ZUŠ A. Cígera poďako-

val nielen súčasnému pedagogické-
mu zboru, ale aj žijúcim učiteľom na 
dôchodku, ktorí sa nemalou mierou 
zaslúžili o rozkvet tejto školy. 

Hudobná škola v  Kežmarku 
(1931) patrí v  rámci východoslo-
venského regiónu k  trom najstar-
ším hudobným školám. Pre Kež-
marok a jeho širokú regionálnu ob-
lasť predstavuje táto škola význam-
nú inštitúciu, ktorá svojou mimo-
riadnou aktivitou a kvalitnými vý-
sledkami prinášala v minulosti, ale 
i  dnes rozvoj nielen v  oblasti hu-
dobného vzdelávania, ale rovnako 
aj v  oblasti hudobného a  umelec-
kého života v meste Kežmarok. Sú-
časným riaditeľom Základnej ume-
leckej školy Antona Cígera v  Kež-
marku je Ján Levocký, ktorý v tejto 
funkcii pôsobí 33 rokov.

Riaditeľ ZUŠ A. Cígera Ján Levocký pri otvorení koncertu
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O vznik hudobnej školy sa zaslú-
žil predovšetkým gymnaziálny pro-
fesor Dr. Alfons Nitsch. Počas svoj-
ho pôsobenia v  Kežmarku (1922–
1938) bol jednou z  vedúcich osob-
ností nemeckého hudobného živo-
ta, ktorý mu dával impulz a smero-
vanie. Poslaním ZUŠ Antona Cígera 
(ako v minulosti tak rovnako i dnes) 
je, aby hudobne nadaným deťom bo-
lo poskytnuté hudobné, výtvarné 
i  dramatické vzdelanie a  prostred-
níctvom hudby, obrazu i  slova sa 
v deťoch prehlbovali city, zušľachťo-
vala ich duša a formoval ich hudob-
ný, umelecký i dramatický vkus pre 
pochopenie svetových umeleckých 
diel i tých, ktoré vznikali na Spiši. 

Za 90 rokov od vzniku Musik-
schule a 70 rokov od založenia Zák-
ladnej umeleckej školy Antona Cíge-

ra v  Kežmarku prešlo jej bránami 
stovky učiteľov, tisícky žiakov, ale aj 
desiatky vynikajúcich umelcov, ktorí 
základy vstupu do umeleckého sve-
ta dostali práve na tejto škole. Verí-
me, že i v budúcnosti táto škola bu-
de dobre reprezentovať mesto Kež-
marok a  vychovávať nových umel-
cov pre domácu a  možno aj zahra-
ničnú scénu. 

18. júna 2022 sa uskutočnila 
v našom cirkevnom zbore na 1. ne-
deľu po Sv. Trojici v Drevenom arti-
kulárnom kostole v Kežmarku sláv-
nosť konfirmácie, ktorej predchá-
dzala dvojročná konfirmačná prí-
prava. Konfirmandi, ktorí sa prizná-
vali k  svojmu Krstu Svätému a  vy-
znávali svoju vieru pred spoločen-
stvom cirkevného zboru, sa na túto 
udalosť pripravovali dva roky. Žiaľ, 

Orchester zložený z dvoch škôl
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oba roky boli neštandardné, preto-
že to boli roky poznačené pandé-
miou koronavírusu COVID-19. No 
oproti minuloročným konfirman-
dom skúška prebehla k  spokojnosti 
oboch strán. Naše pravidelné pon-
delkové stretávania a  rôzne iné ak-
tivity spojené s  konfirmačnou prí-
pravou boli obmedzené pandemic-
kými opatreniami a  bolo potrebné 
sa k práci postaviť veľmi zodpoved-
ne, čo aj väčšina z nich urobila. Po 
prvýkrát k stolu Pánovmu pristúpi-
li títo konfirmandi, ktorí pod spôso-
bom chleba a vína prijali pravé telo 
a  krv Pána Ježiša Krista: Rajmund 
Frisik, Karolína Novak, Sára Ko-
nopeusová, Samuel Kovalčík, Lívia 
Magerová, Ján Zgraja.

Brat farár Roman Porubän sa 
konfirmandom prihovoril na text 

z Matúšovho evanjelia 5,14-16, ktorý 
kladie dôraz na to, aby každý kres-
ťan – to znamená ten, kto patrí Je-
žišovi Kristovi, bol svetlom. Pouká-
zal na to, že človek v tomto svete žije 
v tme a pre svoj život potrebuje svet-
lo, ktoré mu Boh dáva vo svojom sy-
novi Ježišovi Kristovi. Vo svojej káz-
ni ďalej rozoberal dve otázky: Ako 
získať svetlo pre svoj život? Kde vša-
de má kresťan svietiť.

Konfirmandov pri tejto slávnosti 
pozdravila aj sestra zástupyňa zbo-
rového dozorcu Ivana Prelichová, 
ktorá im povedala: 

Milí konfirmandi, všetci sa teší-
me, že ste sa dnes slávnostne prizna-
li k  viere v  Trojjediného Pána Bo-
ha. Osobne som rada, že Vás mô-
žem privítať medzi nami ako dospe-
lých členov nášho cirkevného zboru, 

Slávnosť konfirmácie v drevenom artikulárnom kostole
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ako bratov a sestry, ale aj ako nových 
priateľov. 

Verím, že konfirmáciou vaša no-
vonastúpená cesta nekončí, a  že sa 
budeme stretávať spolu na službách 
Božích, biblických hodinách, v spevo-
kole a iných zborových aktivitách. 

Poteší to vašich rodičov, starých 
rodičov, krstných rodičov i  všetkých 
nás. Bude sa z toho tešiť aj náš Ne-
beský Otec, ktorý má veľkú radosť 
z  toho, keď sa k  nemu priznávame 
svojimi činmi, alebo slovom. Pre-
to sa nebojte hovoriť o  svojej viere, 
o tom, že ste mali konfirmáciu. Po-
vedzte svojim spolužiakom a priate-
ľom, aký ste dnes dostali konfirmač-
ný verš, pamätajte si ho a pripomí-
najte. Brat farár vám ho nevybral 
len tak, náhodou. Je to slovo zasľú-
benia, slovo na cestu, na ktorú ste 

vykročili, vložiac svoju ruku do po-
danej ruky Pánovej. On nie je len 
naším Pánom, ale aj milujúcim Ot-
com a  najlepším priateľom, ktorý 
nikdy nesklame, neopustí a vždy sa 
s  ním budete môcť porozprávať cez 
modlitbu.

Táto Jeho ruka je mocná a  žeh-
najúca. Bude Vás držať pevne a náš 
cirkevný zbor, my všetci, milí kon-
firmandi, sa budeme za Vás modliť, 
aby ste sa tej pevnej ruky nikdy ne-
pustili a nechali sa viesť naším Ne-
beským Otcom celým svojím živo-
tom, lebo evanjelista Matúš v 24. ka-
pitole, 13. verši píše „ale kto vytr-
vá až do konca, bude spasený“, a to 
je zmysel života každého veriaceho 
kresťana, zmysel i Vašej novej život-
nej cesty, pamätajte na to, prosím... 
a nechajte sa viesť... Amen. 

J. Zgraja, S. Kovalčík, R. Frisik, R. Porubän, S. Konopeusová, 
L. Magerová, K. Novak
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25. júna 2022 sa v  našom Dre-
venom artikulárnom kostole zno-
vu (po dvoch rokoch) uskutočni-
li nemecké ekumenické bohoslužby 
– ako úvod ku (už jubilejným 25.) 
Karpatskonemeckým dňom kultú-
ry a stretávania. Jednoduchou litur-
giou, čítaním textov z Písma a prí-
hovorom poslúžili: za evanjelic-
kú cirkev sestra Eva Germanová 
zo Spišskej Belej a  za rímsko-kato-
lícku cirkev mladý kežmarský kap-
lán Šimon Bocko. Hudobnú časť 
mal na starosti náš osvedčený kan-
tor Roman Uhlár a tromi piesňami 
prispel spevokol Goldseifen z  Me-
dzeva. Účastníci sa potom v  sláv-
nostnom sprievode mestom presu-
nuli na hradné nádvorie, kde potom 
dve desiatky súborov ponúkli pes-
trý kultúrny program. 

26. júna 2022 sa uskutočnili spo-
mienkové služby Božie v  zaniknu-
tom Cirkevnom zbore ECAV na Slo-
vensku Dvorce, z  ktorého nezostal 
kameň na kameni vzhľadom na vy-
tvorenie vojenského pásma Javorina, 
ktoré vzniklo na tomto území v ro-
ku 1952 ako výcvikové stredisko pre 
vojakov. Územie vojenského obvo-
du bolo vytvorené z celých katastrál-
nych území štyroch obcí Ľubické 
Kúpele, Blažov, Dvorce a Ruskinov-
ce a z častí katastrálnych území ďal-
ších 22 spišských obcí. Vojenský ob-
vod Javorina mal päť katastrálnych 
území – Blažov, Ihla, Levočská do-
lina, Ľubické Kúpele, Sypková. Jeho 
výmera bola 31 623,6 ha. Tento ob-
vod bol zrušený 1. januára 2011 roz-
hodnutím vlády Slovenskej republi-
ky z 1. decembra 2010 a jeho územie 
bolo rozdelené medzi 19 priľahlých 

Služby Božie v zaniknutej obci Dvorce
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obcí. Žiaľ, cirkvi v  tomto priestore 
nebol zákonne umožnený reštituč-
ný nárok. 

Po druhej svetovej vojne boli 
Dvorce ako filiálka pričlenené k Cir-
kevnému zboru ECAV na Slovensku 
Levoča. Z kostola, ktorý stál v  tejto 
dedinke, sa zachoval oltár a  kaza-
teľnica, ktoré sa v súčasnosti nachá-
dzajú v  Cirkevnom zbore ECAV na 
Slovensku Levoča vo farskej budove 
na Vysokej ulici č. 1 v  jej modliteb-
ni. S  myšlienkou stretnúť sa v  tom-
to priestore a  spomenúť si na evan-
jelických predkov, ktorí tu žili, pri-
šla sestra farárka Zuzana Durcová, 
s  ktorou sme sa dohodli, že by sme 
sa mohli každý rok stretávať na tom-
to mieste pri krátkych bohosluž-
bách a  príjemnom pikniku. Týchto 
služieb Božích sa zúčastnil aj gene-

rálny duchovný podplukovník Vik-
tor Sabo, ktorý na bohoslužbách po-
slúžil zvesťou slova Božieho. Po ich 
skončení nasledovalo milé pose-
denie pri dobre opečenej klobáske 
a  iných dobrotách, ktoré účastníci 
priniesli na toto stretnutie. Veríme, 
že aj na budúci rok sa opäť stretneme 
na tomto mieste. 

4. – 6. júla 2022 sme sa zúčast-
nili výletu do Budapešti po stopách 
slovenských evanjelikov, ktorý sme 
organizovali v spolupráci s Cirkev-
nými zbormi ECAV na Slovenku 
Levoča a  Sabinov. V  pondelok rá-
no sme odchádzali spred budovy lý-
cea o 630 h a cestou sme sa zastavi-
li po našich spolupútnikov v Levoči 
a  Sabinove. Do Budapešti sme pri-
cestovali okolo 1300 h. Na dohodnu-
tom mieste sme vyzdvihli našu mi-

Posedenie po službách Božích s chutnou grilovanou klobásou
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lú sprievodkyňu Rozáliu Nevery, 
ktorá sa nám venovala počas celé-
ho pobytu. 

Keď prídete do Budapešti, tak Bu-
dínsky hrad sa iste nedá obísť. Je to 
historický hrad uhorských kráľov. 
V  minulosti sa nazýval aj Kráľov-
ský palác alebo Kráľovský hrad. Po-
stavený je na južnom svahu hradné-
ho vrchu, neďaleko starého hradné-
ho areálu, ktorý je známy stredove-
kými a barokovými budovami a ve-
rejnými budovami z 19. storočia. Tá-
to pamiatka je súčasťou Svetového 
kultúrneho dedičstva od roku 1987. 

Miesto, na ktorom stojí súčas-
ný Budínsky hrad, bolo po prvý-
krát osídlené  kráľovskou rodinou 
kráľa Bélu IV. medzi rokmi 1247 až 
1265, avšak o tomto sídle neexistujú 
žiadne archeologické dôkazy. Prvá 

časť Budínskeho hradu bola posta-
vená princom Štefanom, vojvodom 
Slovanov  v  14. storočí. Odvtedy sa 
hrad neustále menil a  prestavoval. 
Najprv ho značne pretvoril Žig-
mund Luxemburský v prvej polovi-
ci 15. storočia.

Sieň rytierov, ktorú vybudoval, 
bola najväčšia vo vtedajšej Európe. 
Hrad bol pravdepodobne najväčším 
gotickým sídlom v stredoveku. Matej 
Korvín neskôr prestaval hrad v rene-
sančnom štýle. Ten však neprežil ná-
jazd a  okupáciu otomanských vojsk 
a  následné boje o  jeho znovuzíska-
nie. Rekonštrukciu Budínskeho hra-
du začala v polovici 18. storočia krá-
ľovná Mária Terézia. V neskorom 19. 
storočí, počas vlády rakúsko-uhor-
skej dynastie a kráľa Františka Joze-
fa, získal Budínsky hrad svoj súčas-

J. Sutorová, M. Horniková, K Zwicková na Budínskom hrade
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ný vzhľad. Počas druhej svetovej voj-
ny bol znovu zničený pri rozsiahlom 
požiari. Opäť bol však zrenovovaný.

V súčasnosti sa v Budínskom hra-
de nachádzajú  dve múzeá. Jedným 
je  Historické múzeum Budapešti. 
Zaznamenáva históriu mesta od jeho 
počiatkov až do obdobia komuniz-
mu. Druhým  je  Maďarská národná 
galéria so zbierkou veľkolepých ma-
ďarských obrazov a  sôch. Okrem 
múzeí sa návštevník Budínskeho 
hradu môže prejsť po jeho nádvo-
rí, obdivovať architektúru jednotli-
vých budov, či záhrad v stredovekom 
zwingers (medzihradí). Nachádza sa 
tu tiež uzavretá  studňa a  z hradu je 
nezabudnuteľný výhľad na okolie.

Odtiaľ sme sa presunuli k  ďal-
šej nádhernej pamiatke a  to k  Ma-
tyášovmu chrámu, ktorý je jednou 

z najznámejších dominánt Budapeš-
ti. Chrám sa elegantne vypína nad 
historickou časťou mesta a je dôleži-
tým orientačným bodom v  Budíne. 
Pôvodný chrám bol postavený v 13. 
storočí, počas tureckej okupácie bol 
prestavaný na mešitu a  jeho steny 
boli pomaľované výjavmi z  Korá-
nu. Počas oslobodzovacích bojov na 
konci 18. storočia bol vážne poško-
dený. Po oslobodení mesta od Tur-
kov sa stal opäť rímskokatolíckym 
chrámom a  bol prestavaný v  baro-
kovom štýle. V roku 1867 tu bol ko-
runovaný František Jozef I. za uhor-
ského kráľa, ktorého manželkou bo-
la Alžbeta, známa pod menom Sisi.

V  interiéri chrámu sa nachádza 
krásna Loretánska kaplnka so so-
chou Panny Márie z červeného mra-
moru. Na východnej strane, za oltá-

Rybárska bašta na hradnom vrchu
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rom, je vchod do krypty, klenotnice 
a  múzea, kde sú vystavené skutoč-
né skvosty stredovekého sakrálne-
ho umenia Uhorska (relikvie, mon-
štrancie, obrazy, rúcha...). Pred chrá-
mom sa týči morový stĺp, spomienka 
na morovú epidémiu z 18. storočia.

Po prehliadke starej budínskej 
časti sme sa ubytovali na dve no-
ci v  hoteli Di Verdi Imperial a  na 
chvíľu si odpočinuli, pretože večer 
nás čakala plavba loďou po Dunaji 
a  spoznávanie starého mesta práve 
takýmto spôsobom. Tento večer bol 
veľmi príjemný. Na loď sme nastú-
pili za podvečerného šera a späť sme 
sa vracali, keď sa už pomaly stmie-
valo a  Budapešť s  jej mostami bola 
nádherne osvetlená. Pani sprievod-
kyňa nám počas plavby porozpráva-
la o všetkých pamiatkach, ktoré sme 

z  lode mohli vidieť a  ich krásu sme 
si spoločne vychutnávali pri pohári 
dobrého maďarského vína. 

Na druhý deň nás čakala návšte-
va maďarského parlamentu, národ-
ného symbolu Maďarska. Jeho cel-
ková rozloha je 65 tisíc m2. Budova 
má 10 dvorov, 27 vchodov a 29 scho-
díšť. Okrem toho tu môžeme vidieť 
242 sôch, 200 nádherných miestnos-
ti. No ten najväčší poklad sa ukrý-
va pod jej hlavnou kopulou – koru-
novačné klenoty uhorských kráľov. 
Parlamentný komplex je 268 metrov 
dlhý a  123 metrov široký. Jeho no-
vogotická kopula je 96 metrov vyso-
ká, čo má symbolický význam pri-
pomínajúci dátum príchodu Maďa-
rov  do vlasti v  roku 896. Vonkajšie 
steny sú zdobené 88 plastikami ma-
ďarských náčelníkov a  kráľov, sed-

Spoločne foto pred budovou Maďarského parlamentu
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mohradských  vojvodov, význam-
ných vojvodcov a ďalších, ktorí dví-
hajú zrak ku 96 metrov vysokej ko-
pule týčiacej sa nad symetrickými 
krídlami budovy.

Po vzniku Budapešti  (spojením 
troch miest) v  roku 1873 bola po-
trebné postaviť novú reprezentatívnu 
vládnu budovu. Tú navrhol architekt 
Imrich Steindl. Stavba začala v  ro-
ku 1885 a dokončená bola až v roku 
1904. Pracovalo na nej viac ako 1000 
robotníkov. Na stavbe bolo použitých 
okolo 40 miliónov tehál, pol milió-
na ozdobných kameňov a 40 kg zlata. 
Maďarský parlament je jednou z naj-
starších vládnych budov v Európe. 

Po prehliadke parlamentu sme 
navštívili evanjelické múzeum, kde 
nás privítal emeritný vojenský bis-
kup Dr. Pál Lackner a generálny do-

zorca Evanjelickej cirkvi v  Maďar-
sku Gergely Prőhle. Na prehliad-
ke sa nám venoval známy maďarský 
historik Miklós Czenthe, ktorý nám 
ukázal vzácne listiny – originály pí-
sané Filipom Melanchtonom a záro-
veň unikátnu vzácnosť, a to závet Dr. 
Martina Luthera, ktorý sa nachádza 
práve v  tomto múzeu. Po prehliad-
ke múzea sme si pozreli Baziliku sv. 
Štefana, ktorá sa nachádza v blízkos-
ti parlamentu. Je najväčším rímsko-
katolíckym chrámom v  Budapeš-
ti. Leží v  peštianskej časti Lipótvá-
ros, jej monumentálnu kupolu vidieť 
z veľkej vzdialenosti. Je opäť vysoká 
96 metrov, čo pripomína milénium 
príchodu maďarských kmeňov do 
Karpatskej kotliny. Ako vidieť, sym-
bolika zohráva u Maďarov veľmi dô-
ležitú úlohu. 

V archíve evanjelickej cirkvi s Miklósom Czenthe
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Chrám bol postavený v  rokoch 
1851-1905. Pôvodná kopula bo-
la búrkou v roku 1868 úplne zniče-
ná, neskoršie ju prestavali v neore-
nesančnom štýle. Najznámejší jeho 
stavitelia boli József Hild a  Miklós 
Ybl. Vysvätený bol v r. 1905. V ba-
zilike sú uchované sochy, obrazy, 
maľby na skle významných maďar-
ských umelcov, ktorí zobrazova-
li národných svätcov, stredovekých 
cirkevných hodnostárov. V kaplnke 
sa nachádza vzácna relikvia, nabal-
zamovaná pravá ruka prvého ma-
ďarského kráľa Štefana, neskôr vy-
hláseného za svätého. Do chrámu sa 
zmestí až neuveriteľných 8.500 ve-
riacich. Z veže baziliky je nádherný 
výhľad na mesto.

Po bazilike naše kroky smerovali 
do židovskej štvrte, kde sme si pre-

zreli Židovskú synagógu a  Židov-
ské múzeum. Je to najväčšia európ-
ska a  druhá najväčšia synagóga na 
svete. Trojľoďový chrám pojme na 
sedenie až 3.000 ľudí. Navrhol ju 
Ludwig Förster v romantickom by-
zantsko - maurskom štýle, postavil 
ju Frigyes Feszl v  rokoch 1854-59. 
Francz Liszt bol najslávnejším hu-
dobníkom, ktorý hral v synagóge na 
veľkom organe. Táto monumentál-
na stavba bola a  je centrom židov-
skej komunity v  Maďarsku. V  čase 
jej vzniku to bola progresívna stav-
ba z  viacerých aspektov: použitím 
viacfarebných surových tehál a  in-
teriérových elementov vyrobených 
z liatiny. K synagóge je pripojené už 
spomínané Židovské múzeum. Po-
čas holokaustu bolo zavraždených 
724 tisíc maďarských Židov.

Židovská synagóga v Budapešti - najväčšia v Európe
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Náš posledný deň pobytu sa začal 
bohoslužbami. 6. júla si naša cirkev 
pripomína pamiatku Majstra Jána 
Husa. A tak v tento deň smerovali na-
še kroky do slovenského evanjelické-
ho zboru v Budapešti, kde nás priví-
tala domáca sestra farárka Hilda Gu-
láčiová Fabuľová a kde sme mali spo-
ločné bohoslužby, na ktorých zvesťou 
slova Božieho poslúžila sestra farárka 
Marta Fejrová zo Sabinova. Liturgo-
vali brat farár Roman Porubän z Kež-
marku a sestra farárka Zuzana Dur-
cová z  Levoče. Po skončení služieb 
Božích cirkevný zbor pre nás pripra-
vil drobné občerstvenie, na ktorom 
sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé 
skutočnosti o živote slovenských Ma-
ďarov v Budapešti. Odtiaľ naše kroky 
smerovali do Evanjelického kostola, 
v ktorom Ján Kollár pôsobil 30 rokov. 

Evanjelická cirkev v  Budapeš-
ti vznikla roku 1787 a prvou miest-
nosťou, kde sa k bohoslužbám zača-
li schádzať peštianski evanjelici, bol 
v  dome „U  plechového klobúka“ na 
rohu vtedajšej Klobučníckej a  Leo-
poldovej ulice. K  pôvodnej nemec-
kej evanjelickej cirkvi pribudli aj slo-
venskí evanjelici, neskôr i maďarskí 
evanjelici, a  tak vznikla zmiešaná 
evanjelická cirkev. Keď v  roku 1798 
vykonal superintendent banského 
dištriktu Martin Hamaliar kanonic-
kú vizitáciu, cirkev mala 756 členov. 
Od založenia cirkvi až do roku 1819 
prvým farárom bol rodák z Bystrého 
(Gemer) Ján Molnár, ktorý bol sem 
pozvaný z Radvane. 

Významným dňom pre peštian-
skych evanjelikov bol 31. október ro-
ku 1799, keď bol položený základný 

Interiér evanjelického kostola, v ktorom kázal J. Kolár
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kameň stavby evanjelického kostola 
na Deákovom námestí. Na jeho vý-
stavbe sa podieľali nielen Slováci, ži-
júci vo veľkomeste, ale aj slovenskí 
evanjelici, ktorí už skôr osídlili a za-
ložili viaceré obce v  okolí Pešť-Bu-
dína. Napríklad v  protokole evan-
jelickej cirkvi v  Alberti je zapísané, 
že tunajší slovenskí evanjelici okrem 
ručnej práce pomáhali aj tak, že do-
viezli na výstavbu kostola niekoľko 
vozov kameňa. Po ťažkostiach s ne-
dostatkom peňazí bol nakoniec kos-
tol na Deákovom námestí po veľkom 
úsilí dokončený až 4. júna 1811. Na 
Turičnú nedeľu ho posvätil superin-
tendent banského dištriktu Krištof 
Lyci po slovensky. Popri kázni fará-
rov v nemeckej a maďarskej reči mal 
slovenskú kázeň sirácky farár Šte-
fan Koložváry. Pri tejto príležitos-
ti prvý farár tejto zmiešanej evanje-

lickej cirkvi Ján Molnár konfirmo-
val a sobášil dva slovenské páry. Keď 
v  roku 1819 farár Ján Molnár zistil, 
že pre svoj vek a chorobu už nezvlá-
da vykonávať svoje povinnosti, po-
zval si za pomocného farára kaplána 
zo Slovenského Pravna, mošovské-
ho rodáka Jána Kollára. V tom istom 
roku farár Ján Molnár v Pešti zomrel 
a  farárom cirkevného zboru sa stal 
Ján Kollár, ktorý tu založil aj sloven-
skú školu a začal rozmýšľať o osamo-
statnení slovenských evanjelikov. 

Autobusom sme obišli Námestie 
hrdinov, kde si brat farár odfotil so-
chu Imricha Thökölyho a vrátili sme 
sa plní zážitkov domov.

3. augusta 2022 mesiac po skon-
čení celoslovenského stretnutia 
evanjelikov v Kežmarku, zborový fa-
rár Roman Porubän zorganizoval na 

Posedenie v Slovenskom ev. cirkevnom zbore v Budapešti
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farskej záhrade stretnutie, na ktoré 
pozval všetkých spolupracovníkov, 
ktorí sa podieľali na príprave Evan-
jelického dňa 3. júla 2022 v Kežmar-
ku. A tak sa stretli dobrovoľníci, kto-
rí koordinovali parkovanie v  mes-
te, žienky, ktoré sa starali o  voňavé 
WC v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava 
a v starom evanjelickom lýceu, žien-
ky, ktoré piekli koláče, chlapi a  že-
ny, ktorí zabezpečovali veci v  ku-
chyni, spevokolisti a mnohí iní, kto-
rí sa rôznymi drobnými či väčšími 
prácami podieľali na príprave tohto 
dňa Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania na Slovensku. V  úvo-
de stretnutia prečítal brat Mikuláš 
Lipták krátke zamyslenie z  Dobrej 
sejby a  pomodlil sa. Potom sa všet-
kým spolupracovníkom poďakoval 
domáci brat farár Roman Porubän, 
ktorý najprv prečítal oficiálne poďa-

kovanie od brata generálneho bisku-
pa a  zastupujúcej sestry generálnej 
dozorkyni Renáty Vinczeovej. 

Vo svojej krátkej reflexii podo-
tkol, že pre cirkevný zbor to bo-
la jedna zo skúšok, ktorá nás ma-
la preveriť, či sme životaschopní ale-
bo nie. Ukázalo sa, že áno, že sa do-
kážeme zmobilizovať pri zabezpeče-
ní aj takejto veľkej celoslovenskej ak-
cii, ktorá si žiada predovšetkým dob-
rý organizačný tím, dobre zvládajú-
ci logistiku celého podujatia. Samo-
zrejme, že nie na všetko sme pamä-
tali a  mnohé veci by sa dali urobiť 
a  zabezpečiť aj lepšie, ale človek sa 
ustavične učí a  najlepšie vtedy, keď 
je priamo hodený do vody. A tak aj 
Evanjelický deň bol pre nás skúškou, 
za ktorú máme byť vďační Pánu Bo-
hu, pretože aj táto skúška, ako mno-

Posedenie na fare s bratom biskupom Mihočo
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hé iné nás naučila, že vo všetkom je 
potrebné sa spoliehať na Boha, kto-
rý nás aj pri takýchto skúškach vedie 
a dáva nám Svojho Ducha, aby sme 
veci zvládali v pohode. 

Medzi nás prišiel aj brat biskup 
Východného dištriktu Peter Mihoč. 
Aj on sa všetkým ochotným spolu-
pracovníkom poďakoval za službu, 
ktorou bol predovšetkým oslávený 
sám nebeský Otec a  ktorá poslúži-
la k radosti a povzbudeniu stovkám 
ľudí, prichádzajúcim v tento deň do 
Kežmarku vypočuť si Božie slovo, 
byť účastný spoločenstva cirkvi na 
službách Božích a  popoludní  spo-
znávať rôzne oblasti života Evanje-
lickej cirkvi

Brat farár Roman Porubän pri tej-
to príležitosti navaril chutnú drž-
kovú polievku na spôsob kotlíko-

vého guláša ako drobné poďakova-
nie všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave tohto dňa. Niektorí si da-
li aj dupľu, a  niektorým sme posla-
li aj domov, aby okoštovali z dobrôt, 
ktoré boli pre nás pripravené. Okrem 
držkovej polievky brat farár upiekol 
buchty plnené slivkovým lekvárom 
a typický liptovský kabáčik s kapus-
tou. Hostí ako vždy privítal i  dob-
re vychladenou domácou slivovicou 
alebo klasickou bylinnou becherov-
kou. V družných rozhovoroch sa po-
tom preberali rôzne témy zo života 
cirkvi i toho úplne bežného, do kto-
rého sa ráno zobúdzame. 

14. augusta 2022 Významné pa-
miatky nielen Slovenska, ale aj 
UNESCO, si zaslúžia pozornosť. Pa-
miatkou číslo jedna v  Kežmarku je 
bezpochyby evanjelický drevený ar-

Rozhovory dobrovoľníkov, ktorí pomáhali na Evanjelickom dni
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tikulárny kostol z  roku 1717, ktoré-
ho 305. výročie sme si pripomenuli 
v auguste.

Popri drevenom kostole si pripo-
míname aj život Imricha Thököly-
ho (1657 – 1705). Kežmarský rodák, 
majiteľ hradu a  knieža bol velite-
ľom proticisárskeho povstania. Rod 
Habsburgovcov prenasledoval pro-
testantov a snažil sa ich zlikvidovať. 
Thököly bojoval za náboženskú slo-
bodu a  len vďaka nemu získali pro-
testanti (evanjelici a  kalvíni) akú – 
takú náboženskú slobodu a možnosť 
postaviť si kostoly – po jednom v slo-
bodných kráľovských mestách, kam 
patril aj Kežmarok a po dva v každej 
župe. Miesto na stavbu kostola urči-
la cisárska komisia a neraz bolo pod-
radné – napr. v  Kežmarku pri hos-
tinci pri Vyšnej bráne, inde na mo-

čarisku atď. Niekde sa stavba obme-
dzila aj časovo.

Pre mnohých to pripadá ako roz-
právka alebo bájka, ale je to skutoč-
nosť, na ktorú nemožno zabúdať. 
Preto aj kežmarskí evanjelickí veria-
ci si pripomínajú výročie stavby dre-
veného kostola. Tak sa stalo aj 14. au-
gusta 2022. Po dopoludňajších bo-
hoslužbách bol pripravený program 
aj na popoludnie, a  to pomerne ne-
všedný. Skladal sa z hudby a z hovo-
reného slova. 

Organovou hrou sa predstavil 
Matúš Kucbel, ktorý je organistom 
v rímskokatolíckom kostole Preme-
nenia Pána v  Španej Doline – ta-
mojší barokový organ bol postave-
ný roku 1751. Zaujímavosťou je, že 
pán Kucbel je povolaním psycho-
lóg a na organe hrá len zo záľuby – 

305. výročie posvätenia Dreveného artikulárneho kostola
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ale perfektne. Poslucháči môžu len 
počúvať, ale v  tomto prípade šlo aj 
o prenos – na plátne mohli sledovať 
hru organistu, čo bola absolútna ra-
rita. Pán Kucbel zahral viacero ba-
rokových i  neskorších organových 
skladieb.

Slovom sa predstavila dvojica Ro-
man Porubän – Nora Baráthová ako-
by v  rozhovore o  dávnych dobách 
protireformácie, o povstaní Thököly-
ho, o stavbe dreveného kostola a zá-
ver bol úsmevný – povesť o Čiernej 
panej, ktorá skryla poklady Thököly-
ho, za čo ju on preklial a ona dodnes 
nemá pokoja, blúdi v  čiernom háve 
po hrade a štrngá kľúčami...

Odozva prítomných cirkevníkov, 
ale aj inovercov bola pozitívna s vý-
zvou, aby sa podobné podujatia zo-
pakovali.

4. septembra 2022 Tento rok sme 
dlho uvažovali o  tom, kde si urobí-
me stretnutie artikulárnych zborov. 
V hre bol Svätý Kríž, ktorý si pripo-
mínal 40. výročie presunu artiku-
lárneho kostola z  Paludze na súčas-
né miesto vo Svätom Kríži – Lazis-
ku. Drevený artikulárny kostol tu bol 
presunutý z dôvodu výstavby vodné-
ho diela – priehrady Liptovská Ma-
ra a obec Paludza, kde pôvodne stál 
artikulárny kostol, bola zaplavená. 
Vzhľadom na to, že z týchto bohoslu-
žieb sa vysiela priamy prenos, tak sme 
sa nakoniec rozhodli, že tohtoročné 
stretnutie si urobíme na Spiši v obci 
Toporec, ktorá bola jednou z  dvoch 
obcí po Batizovciach určenou na vý-
stavbu artikulárneho kostola. 

Na službách Božích prítomných 
privítala domáca sestra farárka Ľu-

Stretnutie artikulárnych zborov v Toporci
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bica Sobanská, ktorá v  úvode nám 
porozprávala krátku históriu vzni-
ku toporeckého kostola. Od začiat-
ku reformácie sa obyvatelia Topor-
ca hlásili k  augsburskému vyzna-
niu. Na tejto skutočnosti mal veľký 
podiel šľachtický rod Görgeyovcov, 
ktorý učenie Martina Luthera šíril 
po celom okolí. Po vydaní Šopron-
ských artikúl v  roku 1681 v  spiš-
skej župe sa vybrali dve miesta na 
ich stavbu – Toporec a Batizovce. Is-
te veľký vplyv na výber miesta v To-
porci mali Görgeyovci. Najprv sa 
rozhodli pre jednoduchý drevený 
variant. Tento kostol podľahol po-
žiaru, v  roku 1705 následne s pod-
porou Ladislava Görgeyho v  roku 
1732 postavili nový, kde pôsobil fa-
rár Michael Fischer. V roku 1673 za 
panovania Márie Terézie bol schvá-
lený projekt pre výstavbu murova-

ného kostola, 15. mája 1767 bol po-
ložený základný kameň a  v  roku 
1770 veriaci v  Toporci na sviatok 
Svätej Trojice mohli slávnostne po-
svätiť tento kostol. Barokový oltár 
s  kazateľnicou a  jedinečne zdobe-
né chóry s biblickými výjavmi, kto-
ré pochádzajú z dreveného kostola, 
zachytávajú dejiny spásy. V kostole 
sa nachádza aj krypta rodiny Gör-
geyovcov.

Zvesťou slova Božieho nám ten-
tokrát poslúžila sestra farárka z Leš-
tín Marta Chlpíková. Stretnutie ar-
tikulárnych zborov sa nieslo v  du-
chu spomienky na odsun nemecké-
ho obyvateľstva. Do tejto skutočnos-
ti nás viac zasvätila PhDr. Daniela 
Baranová. PhD., bývalá pracovníč-
ka múzea Slovenského národného 
povstania v  Banskej Bystrici. Sestra 

Vystúpenie Zborového spevokolu CZ ECAV Kežmarok v Toporci
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farárka Anna Jakušová z  Hronseka 
k  predmetnej téme odsunu nemec-
kého obyvateľstva prečítala pred-
nášku brata seniora Gemerského se-
niorátu Radovana Gdovina. V rám-
ci bohoslužieb vystúpili spevoko-
ly z Kežmarku, Hronseku a mládež-
nícka skupina z Istebného. 

Po skončení služieb Božích sme 
sa presunuli do Spišskej Belej, kde 
sme všetci účastníci mali zabezpe-
čený spoločný obed. Po obede bo-
la možnosť prezrieť si pamätnú izbu 
významného farára, seniora, histo-
rika a  zakladateľa rôznych spolkov 
Samuela Webera, ktorá sa nachá-
dzala na evanjelickej fare v Spišskej 
Belej. Základnú školu navštevoval 
v  Poprade, ďalej študoval na evan-
jelickom lýceu v  Kežmarku. Roku 
1854 maturoval na katolíckom krá-

ľovskom gymnáziu v  Levoči, teoló-
giu študoval v Prešove, v Jene študo-
val ďalej teológiu a filológiu. Bol vy-
chovávateľom v rodine grófa Albína 
Čákyho v Spišskej Novej Vsi. Najprv 
bol evanjelickým kaplánom v  Spiš-
skej Belej, neskôr farárom, konsenio-
rom a seniorom Spišského seniorátu. 

Okrem pastoračnej činnosti a ná-
boženskej spisbe (kázne a  učebni-
ce náboženstva pre ľudové školy) sa 
zaoberal najmä históriou spišských 
miest, kultúrou a  spôsobom života 
tunajších obyvateľov, výskumom ži-
vota a  diela významných osobností 
Spiša. Zhromažďoval pramene k de-
jinám Vysokých Tatier, venoval sa 
štúdiu názvoslovia tatranských ští-
tov a  lokalít. Zaujímal sa o  botani-
ku, najmä o liečivé rastliny. No rov-
nako sa zaoberal aj hospodárskymi 

Pozorne počúvajúci sa veľa dozvedia
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otázkami tohto regiónu. Bol propa-
gátorom myšlienok Schultzeho-De-
litzscha v záujme ochrany stredných 
roľníkov, remeselníkov a obchodní-
kov pred sproletarizovaním. Je au-
torom asi 20 samostatných prác, štú-
dií a článkov v nemeckých a maďar-
ských časopisoch.

Ďalšia z  možností bola prehliad-
ka mesta z  vtáčej perspektívy z  ve-
že rímskokatolíckeho kostola v Spiš-
skej Belej. Mnohí túto jedinečnú prí-
ležitosť si nenechali ujsť. Žiaľ, výhľad 
v  túto nedeľu nebol pekný vzhľa-
dom na to, že počasie nám neprialo. 
Okrem toho tretia skupina si moh-
la pozrieť Múzeum Jozefa Maximi-
liána Petzvala. 

Prof. Dr. Ing. Jozef Maximilián 
Petzval (1807 – 1891) matematik, fy-
zik, vynálezca, zakladateľ moder-

nej optiky a  fotografie. Narodil sa 
v Spišskej Belej v rodine učiteľa mo-
ravského pôvodu. Vyštudoval filozo-
fiu a neskôr Inštitút geometrie v Peš-
ti, kde v roku 1828 získal diplom in-
žiniera a v roku 1932 na peštianskej 
univerzite doktorát. Od roku 1835 
bol na tejto univerzite riadnym pro-
fesorom. V roku 1837 ho povolali do 
Viedne na katedru matematiky ta-
mojšej univerzity, kde pôsobil do ro-
ku 1877. Patrí medzi najvýznamnej-
šie európske vedecké osobnosti 19. 
storočia. Ako prvý exaktne vypočí-
tal konštrukciu fotografického ob-
jektívu portrétneho a  krajinárske-
ho. Objavil zákony, ktorými sa opti-
ka riadi dodnes.

Expozícia múzea chronologicky 
sprístupňuje návštevníkovi prístro-
je a pomôcky najrozmanitejších ty-

Záverečné foto po službách Božích
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pov z Petzvalových čias až po naj-
novšie ukážky fotografickej techni-
ky. Sú tu ukážky dnešných teleob-
jektívov, širokouhlých objektívov 
a objektívov pre leteckú fotografiu. 
Ďalej je tu moderná optika pre roz-
ličné premietacie prístroje a  foto-
komory. 

Osobitnú pozornosť si zaslú-
žia tzv. detektívne drevené komory 
s  mechanizmom na výmenu platní. 
Unikátna je Krügenerova detektív-
na vrecková komora v podobe knihy. 
Sú tu ukážky prvých reportérskych 
a cestovných prístrojov a aparáty na 
prvú stereografiu. V  priebehu vý-
voja histórie fotografie sa vytvorilo 
niekoľko základných konštrukčných 
skupín fotoprístrojov. V našej expo-
zícii môžeme vidieť veľké ateliérové 
fotografické prístroje - vývojový rad 

ateliérových pristrojov patrí medzi 
najstaršie. 

V roku 1888 nahradil G. Eastman, 
zakladateľ firmy Kodak, zásobník 
dosiek zvitkovým filmom a od tých 
čias aparáty na filmy skoro úplne vy-
tlačili predchádzajúce doskové prí-
stroje. Medzi exponátmi sa nachá-
dza niekoľko druhov kodakov a me-
dzi nimi nechýba ani preslávený ľu-
dový prístroj Vest - Pocket - Kodak 
(vreckový kodak).

Po prehliadke týchto pamäti-
hodností sme sa všetky artikulár-
ne zbory stretli v evanjelickom chrá-
me v Spišskej Belej. Domácim i hos-
ťom poďakoval brat farár Roman Po-
rubän a  oznámil, že na budúci rok, 
ak dožijeme, stretnutie artikulár-
nych zborov sa uskutoční v  Uhrov-
ci, rodisku Ľudovíta Štúra a Alexan-

V múzeu J. M. Petzvala



141

dra Dubčeka. Na záver sa pomodli-
la sestra farárka Jakušová a spoločne 
sme zaspievali pieseň: Vznesme srd-
cia k výšinám. 

9. septembra 2022 si každoročne 
pripomíname Deň obetí holokaustu 
a rasového násilia. I tento rok sme sa 
stretli pri pamätníku židovskej kul-
túry v Groszovom parku, v blízkos-
ti miesta, kde pôvodne stála židovská 
synagóga, ktorá bola asanovaná v ro-
ku 1963, a tak sa židovská nábožen-
ská obec v Kežmarku stretávala už 
len v tzv. Malej synagóge na Baštovej 
ulici. Veľkou škodou však zostáva, že 
sa nám nezachovala žiadna fotogra-
fia z interiéru synagógy. Touto cestou 
chcem vás (ako čitateľov Zborového 
listu) poprosiť, ak sa náhodou nachá-
dza vo vašom súkromnom archíve 
fotografia interiéru kežmarskej syna-

gógy, tak nám ju, prosím vás, prines-
te na farský úrad, aby sme ju mohli 
dostať do digitálnej podoby. 

Na úvod tohto stretnutia zazne-
la hudba zo známeho filmu režiséra 
Stevena Spielberga: Schindlerov zo-
znam. Potom sestra Evka Ciriaková 
a  Iva Prelichová prečítali modlitbu 
doplnenú biblickými citátmi zo Sta-
rej zmluvy. Vzápätí zaznel chorál od 
J. S. Bacha: O  Mensch, bewein  dein 
Sünde groß. Prítomným sa priho-
voril domáci brat farár Roman Po-
rubän, ktorý povedal:

Ubehlo už 80 rokov, odkedy 
z  Popradu 26. marca odišiel prvý 
transport so Židmi do koncentrač-
ných táborov aj s kežmarskými Žid-
mi. Pred chvíľou sme si mohli vypo-
čuť Bachov chorál O Mensch, bewe-
in dein Sünde groß – Ó, človeče za-

Záver stretnutia artikulárnych zborov v Evanjelickom kos-
tole v Spišskej Belej



142

plač nad svojimi veľkými hriechmi. 
A  práve tento deň pri  pohľade na 
udalosti holokaustu a  rasového ná-
silia nás akosi núti zaplakať a  za-
myslieť sa nad sebou, svojím správa-
ním, myslením a konaním. 

Problematika antisemitizmu a  s 
ním spojeného holokaustu je trau-
mou nielen nemeckého národa, ale 
aj slovenských dejín dvadsiateho 
storočia, ktorá pretrváva dodnes. 
Pokiaľ sa o tejto pravde nebude ho-
voriť otvorene a  učebnice dejepi-
su i  spoločenská diskusia nezosta-
nú len v  rovine opisu akejsi tragé-
die židovského obyvateľstva, výluč-
ne sa dotýkajúcej iba tohto etnika, 
tak stále budeme svedkami antise-
mitských nálad v spoločnosti, ktoré 
v  mnohých prípadoch vyúsťujú do 
nenávisti a brutality. 

Zdá sa, že pri všetkej dôležitosti 
pripisovanej demokratickým zme-
nám v slovenskej spoločnosti sa ne-
ustále objavujú sily propagujúce an-
tisemitizmus, xenofóbiu a  rasiz-
mus, podporujúce idealizáciu rôz-
nych osôb, ktoré stáli na popred-
ných miestach vtedajšieho politické-
ho zriadenia. 

Celou spoločnosťou sa neraz ne-
sie akási niť, že v  podstate za holo-
kaust a  antisemitské nálady si mô-
žu Židia sami, a  to vďaka svojej ši-
kovnosti a ekonomickým aktivitám, 
ktoré sme im vždy závideli. Podob-
né postoje a  komentáre sú však ab-
surdné a môžu vyletieť z úst iba to-
ho, koho poznanie v  danej prob-
lematike je skutočne triviálne. No 
pravdou je i to, že závisť nielen v mi-
nulosti, ale i dnes nás ako národ do 

Deň obetí holokaustu a rasového násilia pri židovskom pamätníku
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značnej miery charakterizuje. Prob-
lém antisemitizmu a holokaustu nie 
je iba o Židoch, ale aj o spoločnosti, 
o ľuďoch, ktorí ju tvorili a tvoria. Na 
túto skutočnosť by sme nemali zabú-
dať. Problém antisemitizmu, holo-
kaustu a rasovej nenávisti je o našej 
zodpovednosti, o  našich postojoch 
a vzťahoch, o tolerancii k iným etni-
kám, rasám a náboženstvám.

Pri skúmaní všetkých foriem ho-
lokaustu bez ohľadu na to, ktorej 
krajiny sa to dotýkalo, holokaust ne-
bol iba tragédiou obetí, ale aj tragé-
diou všetkých súčasníkov bez ohľa-
du na to, či sa na ňom zúčastňo-
vali pasívne alebo aktívne v  rám-
ci svojich každodenných zamestna-
neckých povinností, alebo boli jeho 
nadšenými iniciátormi, horlivými 
organizátormi, respektíve usilovný-

mi vykonávateľmi príkazov. Pasív-
nych, nemo sa prizerajúcich účast-
níkov, tváriacich sa, že sa ich to ne-
týka, ktorí spravidla tvoria v každej 
dobe, bez ohľadu na práve existujúci 
politický systém, najpočetnejšiu, no 
pritom navonok najnenápadnejšiu 
skupinu obyvateľov, väčšinou nepú-
tajúcu pozornosť novinárov, médií 
či historikov, mali sme a máme viac 
než dosť. Prečo je tomu tak? 

Pri pohľade na dnešnú spoločnosť 
a  ľahostajnosť človeka, ktorá vychá-
dza z  jeho individualizmu, nám ta-
kýto stav neraz vyhovuje. Do prob-
lémových otázok vynárajúcich sa 
v  spoločnosti v  súvislosti s  minu-
losťou tohto národa, ktoré sa v  is-
tých rysoch objavujú i dnes, nie sme 
ochotní vnášať svetlo, pretože urči-
tá pravda by mohla mať veľký dopad 

Účastníci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia
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v politických štruktúrach, ale neraz 
i v cirkvi, z čoho by bolo potrebné či-
niť pokánie. A to je nepríjemná a ne-
populárna záležitosť. 

Stupňujúci sa obyčajný ľudský 
strach o svoju povesť, o vlastnú bez-
pečnosť a zabezpečenie si svojej bu-
dúcnosti determinuje konanie člo-
veka, ktorý sa potom neraz nemo 
prizerá na udalosti, dejúce sa i dnes 
okolo nás, nevidiac, aké to môže 
mať následky nielen pre neho, ale aj 
pre generácie, ktoré prídu po ňom. 
Neraz sa nás zhosťuje tichý démon 
súhlasu. Tak to nazval Dominik Ta-
tarka vo svojej rovnomennej nove-
le, ktorý z  nás aj v  demokratickej 
spoločnosti robí len figúrky. „Figúr-
ka je úloha, v  ktorej človek hrá, že 
za nič nemôže, že tamhore vyššie sú 
činitelia, ktorí za neho myslia, reč-

nia, plánujú, za neho rozhodujú, za 
neho nesú zodpovednosť.“ Takáto ľa-
hostajnosť môže v spoločnosti spus-
tiť rôzne dramatické udalosti s tra-
gickým koncom, akým bol v minu-
losti holokaust. 

Racionalita, triezvosť,  presnosť 
a vynášanie pravdy na svetlo je najú-
činnejší prostriedok na eliminovanie 
pretrvávajúcich, ba dokonca niekedy 
rastúcich tendencií, ktoré sa snažia 
problematiku antisemitizmu a holo-
kaustu buď relativizovať, ospravedl-
ňovať alebo priamo falšovať pod zá-
štitou pokryteckej snahy o zachova-
nie čistoty cirkevných, národných či 
štátnych dejín. Čím skôr si spoloč-
nosť a rovnako aj cirkev, ktorá je sú-
časťou spoločnosti, prizná svoj po-
diel viny na danom probléme, čím 
skôr budeme vynášať na svetlo všet-

Otvorenie výstavy Judaík zo 16. storočia v budove lýcea
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ky traumy, tak tým skôr sa môže-
me očistiť a preformovať svoj pohľad 
a názor na Židov, holokaust a antise-
mitizmus. Iba keď sa človek pozrie 
tejto pravde priamo do očí, tak môže 
z  nás spadnúť akákoľvek falošnosť, 
či pokus vidieť veci v lepšom svetle, 
ako v skutočnosti boli a sú. 

Nechcem mentorovať a ani mora-
lizovať v  tejto otázke, no však anti-
semitizmus, II. svetová vojna a deji-
ny holokaustu a rasového násilia by 
v  nás mali vyvolať odpor voči aké-
mukoľvek neľudskému zaobchádza-
niu s  človekom. Preto je potrebné, 
aby sme v  cirkvi, v  národe, v  spo-
ločnosti vedeli uznať to, čo je uzna-
nia hodné, ale zároveň vedeli vyznať 
aj to, čo sa do dejín zapísalo v nega-
tívnom svetle. To by nás malo viesť 
k tomu, aby sme ako jednotlivci, cir-

kev, spoločnosť a  národ dokázali 
prejavy antisemitizmu, rasizmu, in-
tolerancie, extrémizmu a  xenofóbie 
odsúdiť v zárodku. Ak to nerobíme 
alebo robíme príliš opatrnícky, tak 
podobné prejavy legalizujeme a mô-
žeme ich pozorovať vo svojom oko-
lí. Nedovoľme, aby sa v dnešnej dobe 
zopakovala situácia rasovej nenávis-
ti, ktorá môže vyústiť do obludných 
rozmerov, ktoré sa dajú ťažko zasta-
viť. Buďme ostražití a vážme si život 
každého ľudského stvorenia ako Bo-
žieho.

Po príhovore brata farára boli prí-
tomní pozvaní na otvorenie výstavy 
s názvom Judaiká 16. storočia v lyceál-
nej knižnici, ktorú autorsky pripra-
vila Mgr. Vlasta Okoličányová. Pod-
robný popis o tejto výstave je uverej-
nený ako článok v Zborovom liste. 

Účastníci otvorenia výstavy
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10. septembra 2022 sa uskutoč-
nil Zborový deň CZ ECAV na Slo-
vensku Kežmarok. Na tento deň sme 
už dávno zvyknutí – keď bolo krás-
ne počasie, prišli aj tí, čo do kostola 
veľmi často nechodili, keď bolo ška-
redé... Tentoraz bolo škaredé počasie 
a mnohí si mysleli, že tradičný guláš 
nebude. Akoby ten guláš reprezento-
val cirkev. Dobré, nie?

Pršalo a bolo škaredo. Ale cirkev 
existuje, či prší, či hrmí... keby pod-
ľa toho uvažovali o cirkvi naši pred-
kovia, tak už evanjelictvo dávno ne-
existuje a  Martin Luther sa obracia 
v hrobe. Nechápem, prečo reformá-
ciu považujeme za „obyčajný“ svia-
tok. Uvedomujeme si, že bez vystú-
penia Dr. Luthera by sme boli len 
obyčajní... Tak sme mali zborový 
deň. Venovali sme ho Jurajovi Tra-

novskému. Mám dojem, že toto me-
no málokto pozná, pretože sloven-
ský evanjelický cirkevný zbor v Kež-
marku vznikol v roku 1940 a použí-
val Evangelický zpěvník, a  nie Tra-
noscius.

Juraj Tranovský je významná 
osobnosť Evanjelickej cirkvi. Do jej 
dejín sa zapísal predovšetkým zo-
stavením Cithary Sanctorum, ktorá 
vyšla v  roku 1636 v Levoči a ECAV 
na Slovensku ju používala až do vy-
dania slovenskej verzie Evanjelické-
ho spevníka, ktorý sa do života našej 
cirkvi uviedol v  roku 1993. To zna-
mená, že Cithara Sanctorum – tzv. 
Tranoscius sa používal v  ECAV na 
Slovensku ako jej bohoslužobná kni-
ha v rôznych doplnených vydaniach 
po dobu 357 rokov. Ako slovacikál-
na tlač, ktorá vznikla na území Slo-

Upršaný Zborový deň



147

venska, má prvenstvo v tom, že je to 
najvydávanejšia kniha na Slovensku 
a  do budúcnosti sa pravdepodobne 
nepodarí žiadnej slovenskej knihe 
prekonať počet jej vydaní. 

Domáci brat farár Roman Po-
rubän prítomných privítal v Dreve-
nom artikulárnom chráme. Aj ke-
by slniečko svietilo, tak zborový deň 
by sa bol konal v týchto priestoroch, 
pretože spev piesní od Juraja Tra-
novského (190 – Hospodine, večný 
Pane; 500 – Aj keď ma Pán Boh zavše 
tresce; 271 – Pán Boh sila moja; 112 
– Smutný čas, pôstny čas) bol sprevá-
dzaný hrou na barokovom organe. 
Okrem toho Mgr. art. Peter Duch-
nický ku každej z Tranovského pies-
ní urobil krátku improvizáciu, ktorá 
na zborovom dni zaznela po zaspie-
vaní každej piesne. 

Brat farár prečítal stručný živo-
topis Juraja Tranovského a  sestra 
Vlasta Okoličányová nám poslúžila 
prednáškou o Jurajovi Tranovskom, 
ktorý prišiel do mesta Kežmarok 
uskutočniť pohrebnú rozlúčku so 
zomrelým Karolom Vojska z  Bog-
dunčovic. Vtedy Tranovský prespal 
jednu noc v hostinci - dnešnej sak-
ristii dreveného artikulárneho kos-
tola. Pri tejto príležitosti cirkevný 
zbor chcel odhaliť na Drevenom ar-
tikulárnom kostole pamätnú tabuľu 
tejto významnej osobnosti, no Kraj-
ský pamiatkový úrad v  Prešove, 
pracovisko Spišská Sobota nevyho-
vel žiadosti cirkevného zboru o vy-
danie súhlasu k osadeniu pamätnej 
tabule. 

Po oficiálnej časti sa v budove lý-
cea podával tradičný kotlíkový gu-

Guláš - ako obyčajne: vynikajúci
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láš, ktorý nám ako každý rok pripra-
vili bratia Oskár Jaduš a Ján Scholcz 
so svojimi pomocníčkami. Guláš bol 
chutný a dobre padol do nečasu, kto-
rý sprevádzal tento deň.

11. septembra 2022 na 13. nede-
ľu po Sv. Trojici sme si prišli do Dre-
veného artikulárneho kostola v Kež-
marku vyprosiť Božie požehnanie 
pre nový školský rok 2022/2023. Prí-
tomných na službách Božích a to de-
ti, rodičov, starých rodičov a  učite-
ľov privítal domáci brat farár. Hneď 
v úvode poukázal na to, čo bude té-
mou tejto nedele: Smäd. Smäd po 
vzdelaní sa nám akosi v dnešnej do-
be vytratil. Deti na všetko používajú 
kamaráta Googla. No nielen deti, ale 
rovnako aj my dospelí by sme ma-
li prahnúť po vzdelaní, a tak pociťo-
vať smäd. Tak ako je dôležitý telesný 

smäd, tak je rovnako dôležitý aj ten 
duchovný. Žalmista si túto skutoč-
nosť uvedomoval, a preto mohol vy-
znať: „Ako jeleň dychtí po vodných 
bystrinách, tak dychtí moja duša po 
Tebe, ó Bože.“ 

Do programu bohoslužieb sa za-
pojili aj deti, ktoré navštevujú hodi-
ny náboženskej výchovy, a to zaspie-
vaním troch piesní a zarecitovaním 
rôznych básničiek s  tematikou za-
čiatku školského roka. Zvesť slova 
Božieho na text z Jánovho evanjelia 
7,37: „Ak niekto žízni, nech príde 
ku mne a napije sa.“, brat farár za-
čal výzvou pre detí: Ste smädní? Kto 
z  vás je smädný? - a  čakal, kým sa 
niekto prihlási. Dobrovoľníkov sa-
mozrejme bolo dosť, spomedzi kto-
rých si vybral štyroch. Tých sa opý-
tal: A čo máte najradšej od smädu – 

Naši dvorní kuchári: O. Jaduš a J. Scholcz
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čistú vodu, nejakú malinovku, džús 
alebo minerálku? Každý z nich nie-
čo povedal, no a  jednému sa poda-
rilo vykríknuť „Vodku!“ A  tak šty-
rom odvážlivcom dal do rúk metro-
vé slamky, pollitrové poháre s  mi-
nerálkou, ktorú mali vypiť čím skôr. 
Kto skončí ako prvý, bude víťazom. 
A tak sa deti pustili do súťaže. 

Brat farár ďalej pokračoval v káz-
ni a skonštatoval, že dlhý čas sme po-
kladali existenciu vody za niečo, čo 
je samozrejmé. No počas tohto le-
ta aj v našej krajine sme pocítili, že 
voda a zvlášť pitná voda nie je až ta-
ká samozrejmosť. Dnes sa pitná vo-
da stáva na mnohých miestach našej 
planéty problémom. Keď ju máme, 
treba s  ňou zaobchádzať zodpoved-
ne, to znamená neplytvať ňou. A tak 
je potrebné ďakovať nielen za kaž-

dodenný chlieb, ale aj za každoden-
nú vodu. Aj o  ňu by sme mali pro-
siť: Otče náš, vodu každodennú daj 
nám dnes.

O  smäde hovoríme nielen v  do-
slovnom slova zmysle ako o potrebe 
vody a túžbe po nej. Slovo „smäd“ sa 
používa aj na označenie veľkej túžby 
po najrozličnejších veciach. V  pre-
nesenom význame slova ho môže-
me použiť aj pri škole a vzdelávaní. 
Aj tu by sme mali pociťovať smäd po 
nových vedomostiach, pretože ak ho 
nepociťujeme, tak sa to v budúcnos-
ti odzrkadlí pri rôznych dôležitých 
rozhodnutiach, ktoré budú ovplyv-
ňovať náš život, naše rodiny i  celú 
našu spoločnosť. Od toho bude zá-
visieť, či sa budeme posúvať dopredu 
alebo dozadu. 

Začiatok školského roka 2022/2023 s vystúpením detí
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Mať smäd po vzdelaní – to by ma-
la byť, milé deti ale i  drahí rodičia 
a  bratia a  sestry, naša dennodenná 
potreba. Skúsme počas tohto škol-
ského roka zabudnúť na to, že existu-
je kamarát Google, ktorý nám všetko 
povie a viacej sa spoliehajte na svoje 
vedomosti, ktoré vám budú i v tomto 
školskom roku odovzdávať vaši uči-
telia. V energetickej kríze môže do-
konca nastať i taký okamih, že nebu-
de elektrickej energie a  potom nám 
nepomôže ani kamarát Google. Bu-
deme si musieť pomôcť sami a  vy-
stačiť s tým, čo sme sa naučili. A tak 
vám prajem, aby váš smäd po vzde-
laní a získaní nových informácií bol 
čo najväčší.

Rovnako aj v  Biblii sa stretáva-
me so smädom. Ale o aký smäd vte-
dy ide? Ak Biblia hovorí o smäde, tak 

hovorí o človeku, ktorý túži po naj-
vyšších hodnotách, túži po živote, 
ktorý možno označiť ako život v pl-
nom slova zmysle. Samozrejme, že 
ako ľudia túžime po materiálnych 
statkoch, aby náš život po tej vonkaj-
šej – telesnej stránke mal slušnú úro-
veň. Ale najvyššou túžbou človeka 
v zmysle biblického chápania by mal 
byť život, ktorý nesie na sebe hodno-
ty Kristovho evanjelia, hodnoty, kto-
ré sú trvalé a večné a ktoré si jedného 
dňa odnesieme so sebou, keď z tohto 
sveta odídeme. 

V živote kresťana by sa mal teda 
dennodenne objavovať smäd po ta-
komto živote, ktorý je charakterizo-
vaný láskou. Ako taký život vyze-
rá, sa dozvedáme z Biblie – z Božie-
ho slova. A to je predmetom aj na-
šich stretnutí na hodinách nábožen-

Smäd - to bola téma kázne. A tu sú najväčší smädoši
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skej výchovy, biblických hodinách, 
či keď sa ako cirkev, ako jedna ro-
dina stretávame na spoločných bo-
hoslužbách. Smäd po Božom slove, 
po Ježišových slovách nás vedie na 
cestu k večnému životu, čo by ma-
lo byť cieľom pozemskej púte kaž-
dého človeka.

Potom deti pristupovali k oltáru, 
kde si kľakli a prijali osobné požeh-
nanie skladaním rúk na hlavu die-
ťaťa a  vyslovením biblického citá-
tu. Rovnako aj rodičia, starí rodi-
čia, učitelia pristupovali po spove-
di k oltáru a prijímali sviatosť Veče-
re Pánovej. 

13. – 19. septembra 2022 zúčast-
nil som sa služobnej cesty do náš-
ho partnerského cirkevného zbo-
ru v  Českobratskej církvi evange-
lickej v Mělníku. Hneď v stredu 14. 

septembra čakalo na mňa milé pre-
kvapenie. Vybrali sme sa do Prahy, 
kde sa konala na troch miestach veľ-
ká výstava známeho českého maliara 
Alfonza Muchu. Naša prvá zastáv-
ka bola v  Jízdárne Pražského hra-
du. Vďaka špičkovým technológiám 
a prvotriednym animáciám diela Al-
fonza Muchu doslova ožívali. Každý 
jeden obraz bol rozpohybovaný. Vo 
svetovej premiére sa Muchove diela 
premietali špičkovými veľkoplošný-
mi projektormi v 360°. Človek sa oci-
tol v  centre diania s  pocitom, že sa 
stal jeho súčasťou. Keď človek vstú-
pil do Jízdárny Pražského hradu, tak 
táto digitálna výstava na neho zapô-
sobila skutočne veľkolepo.

Naše kroky ďalej smerovali na 
druhú výstavu, ktorú usporiadala 
Nadácia Mucha v spolupráci so Se-

Požehnanie detí na začiatku školského roka
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nátom Parlamentu Českej republi-
ky v  priestoroch Valdštejnské jíz-
dárny. Tu sme si mohli prezrieť ro-
dinnú zbierku diel Alfonza Muchu, 
a  to spôsobom, akým doposiaľ ne-
bol prezentovaný. Príbeh celosve-
tovo uznávaného umelca rozprá-
vali vybrané maľby, sochy, fotogra-
fie a  reklamné predmety. Niektoré 
z nich mali možnosť diváci vidieť po 
prvý raz. John Mucha, vnuk a pred-
seda nadácie Mucha napísal: „Chce-
me ukázat mého dědečka nejen ja-
ko všestranného umělce, ale také ja-
ko Čecha, Evropana a  světoobčana 
v  tom nejlepším smyslu slova, kte-
rý pevně věřil v to, že jedním ze zák-
ladních úkolů umění je‚ ne bořit, ale 
stavět mosty. Tedy něco, co v dnešní 
době potřebujeme možná více než 
kdy předtím.“

Architektonického zobrazenia 
výstavy Mucha, rodinnej zbierky 
v  priestoroch Valdštejnské jízdárny 
sa zhostila svetoznáma česká archi-
tektka Eva Jiřičná. Výstava mapo-
vala najdôležitejšie etapy Muchov-
ho života. Od detských rokov na Juž-
nej Morave, cez štúdiá v Paríži, pria-
teľstvo s  Pavlom Gauguinom a  Au-
gustom Rodinom, pobyt v  Ameri-
ke až po návrat do Československa 
a  tvorbu jedného z  najvýznamnej-
ších umeleckých diel českej histó-
rie – monumentálnu Slovanskú epo-
pej. Mucha túžil po svete, v ktorom 
by ľudia z  rôzneho kultúrneho pro-
stredia mohli žiť v mieri a harmónii. 
V  dnešnom znepokojujúcom svete 
pôsobí jeho túžba obzvlášť aktuálne 
a  prináša nám Muchovo všeobecne 
platné posolstvo nádeje.

Áronovské požehnanie
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V poradí tretia výstava o Alfon-
zovi Muchovi sa konala v Obecnom 
dome, ktorú sme si nestihli pozrieť 
vzhľadom na to, že tieto dve výsta-
vy boli obsahovo bohaté a  časovo 
náročné. 

V  piatok sa začali slávnosti Měl-
nického vinobrania. Tohto roku to 
bolo už moje druhé vinobranie, kto-
rého som sa osobne zúčastnil na 
Mělníku. Bolo však trochu iné ako to 
prvé. V sobotu sa začalo historickým 
sprievodom, poukazujúc na okrúhle 
výročia kráľovských panovníkov, 
ktorí pobudli nejaký okamih v mes-
te Mělník. Ako prvá na voze – rebri-
niaku prichádzala Eliška Přemyslov-
na, ktorú stvárnila Eliška Erdingero-
vá, manželka brata farára Mirosla-
va Erdingera. A to bolo pre mňa mi-
lé prekvapenie. 

Vinobranie je samozrejme o víne. 
I tohto roku sa tu stretli rôzni viná-
ri z celej Českej republiky a návštev-
níkom ponúkali svoje kvalitné vína. 
Ochutnávkou vín sme začali na rad-
ničnom dvore, kde prebiehala degus-
tácia mělníckých vín Cechu českých 
vinárov s  prezentáciou vybraných 
vín spolku Mělnický košt. Potom 
ochutnávka pokračovala na Mělnic-
kom zámku u domáceho pána Jiřího 
Lobkowicza, ktorý je známy výro-
bou vína s názvom Ľudmila. Krásne 
sklenené čaše s erbami alebo logami 
jednotlivých vinárstiev zdobili po-
háre, z ktorých sa víno degustovalo. 

V nedeľu sme sa stretli na boho-
službách, na ktorých som poslúžil 
zvesťou slova Božieho na evanjeliový 
text: Matúš 8,5-13 o uzdravení stot-
níkovho sluhu, ktorý poukazuje na 

Na výstave Alfonza Muchu: E. Erdingerová, R. Porubän, M. Kejřová
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vieru pohana – stotníka, o  ktorom 
Pán Ježiš povie: „U nikoho v Izraeli 
nenašiel som takej viery.“ A v pon-
delok som sa rozlúčil s  Mělnickým 
cirkevným zborom a  cestoval do 
Bratislavy na zasadnutie Dozornej 
rady Evanjelickej diakonie a z Brati-
slavy priamo domov. 

23. septembra 2022 sme sa vy-
brali do Žiliny. Ak sa pýtate kto, tak 
odpoveď na túto otázku znie: Dve 
sestry zo zborovej diakonie spolu 
s bratom farárom. Cesta bola v cel-
ku príjemná. Menšie zdržanie sme 
zaznamenali akurát v Ružomberku, 
kde cestári na najkomplikovanej-
šej križovatke frézovali starú cestu 
a kládli nový asfalt. Blížiac sa k Ži-
line, rozmýšľal som, kde zaparkujem 
auto, aby sme to mali najbližšie na 
Ruppeldtovu ulicu, ktorá nesie me-

no po bývalom evanjelickom faráro-
vi a neskoršie biskupovi Západného 
dištriktu. Tá sa nachádza hneď vedľa 
evanjelického kostola, kde smerovali 
naše kroky. Najbezpečnejšie to bolo 
na fare. A  tak som zavolal domáce-
mu bratovi farárovi a seniorovi Tur-
čianskeho seniorátu Mariánovi Ka-
ňuchovi, či môžem zaparkovať svo-
je auto vo dvore fary, kde sa nachá-
dza malé parkovisko asi pre päť áut. 
Samozrejme súhlasil a  zároveň nás 
vyšiel pozdraviť. Jeho otázka k nám 
znela: A za kým idete? Videl totiž ako 
nesieme darčekový kôš a kyticu kve-
tov. Odpovedali sme mu, že dnes už 
je to jeho cirkevníčka, ale dlhé roky 
bola naša cirkevníčka, žijúca v Kež-
marku a  angažujúca sa v  zborovej 
diakonii, či všade tam, kde bolo po-
trebné priložiť ruku k práci. Možno 
už mnohí tušíte o  kom je reč – no 

Gratulanti z Kežmarku so sestrou H. Božoňovou
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predsa o našej milej, srdečnej, ochot-
nej a  vzácnej sestre Hildegarde Bo-
žoňovej, ktorá sa po smrti svojho 
manžela Ondreja Božoňa presťaho-
vala do Žiliny k svojej dcére. Z príle-
žitosti jej okrúhlych narodenín sme 
ju prišli navštíviť a  zároveň jej po-
priať veľa Božieho požehnania a ra-
dosti do ďalších dní života. Pán Boh 
jej dal vo svojej láske a milosti dožiť 
sa krásnych 85 rokov a my sme boli 
vďační za tento deň, ktorý sme mohli 
spolu s ňou prežiť a pospomínať na 
mnohé chvíle, ktoré sme s ňou zažili 
v Kežmarku a zároveň tak mohli pri-
niesť jej pozdrav do cirkevného zbo-
ru, ktorý aj touto formou tlmočíme 
všetkým, ktorých poznala a s ktorý-
mi dlhé roky spolupracovala.

29. septembra – 1. októbra 2022 
sa uskutočnila najstaršia literárna 

súťaž pre deti a  mládež na Sloven-
sku a to Literárny Kežmarok (LK) - 
v poradí 57. Po zvážení, ktorá literár-
na osobnosť alebo významný dejateľ 
má v roku 2022 okrúhle výročie a je-
ho život a dielo je spojené s mestom 
Kežmarok, sa organizátori rozhod-
li tento ročník venovať 200. výročiu 
narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu 
narodenia Sama Chalupku – oba-
ja študovali na kežmarskom lýceu, 
ako aj iným štúrovcom, študujúcim 
v  Kežmarku. Práve výber historic-
kých osobností je určujúci pre voľ-
bu tém, odborných seminárov, ve-
černých programov a  sprievodných 
podujatí. Literárny Kežmarok má 
popularizovať osobnosti literatúry, 
podnecovať k čítaniu a písaniu pro-
stredníctvom programu, ktorý nad-
väzuje na bohaté dedičstvo, ktoré tu 
ostalo po slávnom Evanjelickom lý-

Gymnazisti pri otvorení Literárneho Kežmarku
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ceu, na ktorom študovali alebo vy-
učovali mnohé významné osobnos-
ti slovenské, české, nemecké, maďar-
ské, srbské, čiernohorské atď. 

Dôležitou súčasťou LK je literár-
na súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kež-
marok a  Slovenská národná knižni-
ca v Martine. Mladí autori v troch ka-
tegóriách, rozdelení podľa veku, poé-
zia a próza zvlášť, zasielajú svoje prá-
ce na ľubovoľnú tému, ktoré hodnotí 
odborná porota. Tento rok sa do sú-
ťaže zapojilo 157 autorov s  306 prá-
cami. Je to nižší počet, ako tomu bo-
lo počas posledných dvoch ‚korono-
vých‘ rokov. Po období obmedzení aj 
pri organizácii voľnočasových akti-
vít a súťaží prišlo uvoľnenie, a to sa na 
celom Slovensku podpísalo pod neu-
veriteľné množstvo konania poduja-
tí, na ktoré školy nestíhali reflektovať. 

Podľa porotcov, pod vedením 
spisovateľov Moniky Kompaníko-
vej a Daniela Heviera, sa však nižší 
počet zapojených autorov nepodpí-
sal pod kvalitu zaslaných prác, prá-
ve naopak. Súťaž je propagovaná 
len elektronicky, zasielanie letákov 
na školy poštou je už aj z finančných 
dôvodov minulosťou. Mladí auto-
ri zasielajú svoje súťažné práce tiež 
len elektronicky a  porota ich hod-
notí anonymne. Víťazi, ale aj mla-
dí literáti, ktorí sa neumiestnili, sa 
mohli zúčastniť na tvorivých diel-
ňach s lektormi. 

Jesennému programu prechádza-
li podujatia s  cieľom popularizovať 
Literárny Kežmarok – literárne ve-
čery spojené s  nahrávaním podcas-
tov – s Valentínom Šefčíkom v mar-
ci 2022, s  Júliou Čurillovou v  máji 

Otvorenie Literárneho Kežmarku
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2022, besedy s ambasádorkou súťaže 
Luciou Hurajovou na školách, ako aj 
workshop tvorivého písania pre deti 
a mládež v Mestskej knižnici pod ve-
dením skúsenej lektorky.

Bohatý program Literárneho Kež-
marku sa konal na rôznych miestach 
mesta. V rámci Literárneho večera si 
do kresla pre hostí v  Drevenom ar-
tikulárnom kostole okrem ambasá-
dorky Lucie Hurajovej sadol  Jakub 
Nvota – režisér, dramatik a sám ví-
ťaz literárnej súťaže z  roku 1991. 
V súčasnosti pripravuje nový muzi-
kál s názvom Pacho – zbojník z Hy-
be, ktorý bude mať premiéru už 
čoskoro vo viacerých slovenských 
mestách. Muzikál je voľným spraco-
vaním poviedky Petra Jaroša a filmu 
Martina Ťapáka, paródiou na zboj-
nícke legendy, aj na nás samých.

Medzi atraktívne programy tohto-
ročného Literárneho Kežmarku pat-
rilo divadelné predstavenie Cyrano 
alebo Balábilé o  nose v  réžii Jakuba 
Nvotu, v ktorom si zahral spolu s he-
rečkou Luciou Hurajovou. Túlavé di-
vadlo priblížilo osudovú lásku šer-
miara – romantika s nosom ako ba-
geta, ktorá diváka rozosmeje i  roz-
citlivie svojím humorom i  krásou. 
S  dramatickým pásmom ocenených 
prác súťaže v  programe Večer víťa-
zov vystúpili žiaci hudobného, taneč-
ného a literárno-dramatického odbo-
ru a pedagógovia Základnej umelec-
kej školy v Kežmarku. 

Pre Luciu Hurajovú je poctou, že 
sa mohla stať ambasádorkou najstar-
šej autorskej literárnej súťaže pre deti 
a mládež: „Literárny Kežmarok pova-
žujem za prestížne podujatie, v rámci 

Literárny večer
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ktorého sa mladé talenty majú šancu 
prejaviť, navzájom sa spoznať a nie-
čo sa aj naučiť. Súťaže takéhoto cha-
rakteru majú obrovský význam, pre-
tože sa na nich stretávajú ľudia rôz-
nych generácií, ktorí si môžu porov-
nať, na čom pracujú, o čom uvažujú, 
vymeniť svoje myšlienky, skúsenosti 
a možno sa aj posunúť ďalej.“

Umiestnenie mladých autorov Li-
terárneho Kežmarku, ale aj víťazné 
práce z minulých rokov, sú zverejne-
né na webovej stránke www.literar-
nykezmarok.sk.

Zdrojom inšpirácie pre organizá-
ciu Literárneho Kežmarku sú deti, 
mládež, pedagógovia, rodičia, porota, 
lektori, domáce publikum, ktorí to-
to podujatie vysoko hodnotia a majú 
ho radi. Lýceum, na ktorom študova-
li všetky veľké mená, je nevyčerpateľ-

nou studnicou nápadov. Prechádzať 
sa medzi múrmi, ktoré navštevovali 
a dotýkali sa ich – či už Samo Cha-
lupka, jeho starší brat Ján, Janko Kráľ 
alebo ďalší štúrovci, je ohromujúce. 

Máme tu vzdelaných a šikovných 
ľudí, ktorí svojou prácou dostali Li-
terárny Kežmarok medzi špičkové 
podujatia. Nora Baráthová, Gabriela 
Kantorková, Erika Cintulová, evan-
jelický farár Roman Porubän, Pavol 
Máťuš zo Slovenskej národnej kniž-
nice v Martine – to je len zopár dlho-
ročných spolupracovníkov pri orga-
nizácii Literárneho Kežmarku, ktorí 
sú pre všetkých obrovským vzorom 
a hnacím motorom, aby sa podujatie 
Literárny Kežmarok i  naďalej orga-
nizovalo.

1. novembra 2022 sa uskutočnilo 
ekumenické stretnutie pri príležitosti 

Záverečné poďakovanie
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pamiatky zosnulých najprv v obci Ľu-
bica za účasti troch cirkví: rímskoka-
tolíckej, gréckokatolíckej a evanjelic-
kej, a  potom aj v  Kežmarku na Sta-
rom cintoríne za účasti tých istých 
cirkvi. Na úvod stretnutia sme zaspie-
vali pieseň Boh v milosti je predivný, 
a potom nasledovala modlitba, ktorú 
predniesol brat farár Dominik Petrík 
z gréckokatolíckej cirkvi. 

Po jeho vstupe a  zaspievaní 23 
žalmu sa prítomným prihovoril brat 
farár Roman Porubän, ktorý vo svo-
jom príhovore poukázal, že na cinto-
ríny prichádzame, keď sa lúčime so 
svojimi blízkymi, ale rovnako tu pri-
chádzame, keď si na nich spomína-
me. Práve dnešný deň je dňom spo-
mienky na všetkých tých, ktorých 
sme mali radi a ktorí už nie sú me-
dzi nami. Keď prichádzame na toto 

miesto, tak pozeráme dvoma smer-
mi. Jedným do minulosti toho, na 
koho si spomíname, a  tak sa neraz 
pýtame: Čo sa deje s  tým človekom? 
Kde je, kde sa nachádza? Tieto otáz-
ky nás nútia hľadať odpoveď a záro-
veň pozerať sa druhým smerom – do 
jeho budúcnosti. Viera v  Krista to 
človeku umožňuje.

Keď prichádzame v týchto dňoch 
k  hrobom svojich zosnulých, tak si 
spomíname na všetko to cenné, čo 
sme od nich prijali pre svoj život 
a vnímame to ako jedno veľké Božie 
požehnanie, za ktoré je potrebné vo 
svojich modlitbách poďakovať Pánu 
Bohu. Spomíname si na ich starostli-
vosť, lásku, duchovné dedičstvo, kto-
ré nám odovzdávali a  ktoré je kde-
si v  nás hlboko zapísané. I  takým-
to spôsobom sa Pán Boh o  nás sta-

Pamiatka zosnulých - ekumenická pobožnosť



160

ral a stará, a preto Mu i v tejto chví-
li chceme vysloviť slová vďaky, lebo 
On je darca všetkých dobrých darov. 

Myslieť s  vďačnosťou a  láskou na 
život našich zosnulých, pozerať sa do 
ich minulosti a  spomínať na rôzne 
spoločné chvíle, ktoré sme s nimi pre-
žili môže aj ten, kto v Pána Boha ve-
rí, ale rovnako aj ten, kto v Neho ne-
verí, pretože spomienka je všeobec-
ný ľudský postoj. No my, ako veriaci 
kresťania, ktorí sme sa i  dnes stretli 
pri tomto kríži, môžeme pozerať nie-
len do minulosť svojich blízkych, ale 
aj do ich budúcnosti, a to vďaka Kris-
tovmu krížu a Jeho slávnemu vzkrie-
seniu, pretože smrť – odveká nepria-
teľka človeka, bola porazená na kríži, 
čo sa definitívne potvrdilo Kristovým 
slávnym vzkriesením vo veľkonočné 
ráno. A  práve  táto skutočnosť nám 
dáva možnosť pozerať aj do budúc-
nosti tých, s ktorými sme sa tu v čas-
nosti rozlúčili. Neveriaci človek nemá 
tento výhľad, a tak je ukrátený o po-
hľad do večnosti, ktorý nám pomáha 
prekonávať mnohé súženia a trápenia 
v časnom svete.

Večnosť, do ktorej naši blízki 
vstúpili cez smrť, je ich novou bu-
dúcnosťou, o ktorej čítame v Zjavení 
Jánovom: „Ajhľa, stánok Boží s ľuď-
mi; prebývať bude s nimi a oni bu-
dú Jeho ľudom a On, Boh, bude s ni-
mi, zotrie im každú slzu z očí a smrť 
už viac nebude, ani smútok, ani 
plač, ani bolesť už viac nebude, le-
bo prvotné sa pominulo“ (Zj 21,3-
4). A apoštol Pavel o tejto skutočnos-
ti píše: „Ani oko nevídalo, ani ucho 
neslýchalo, ani do srdca človeku ne-

vstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí 
Ho milujú“ (1K 2,9). Toto je budúc-
nosť tých, na ktorých si dnes spomí-
name a  ktorí počas svojho pozem-
ského života žili a umierali vo viere 
v Pána Ježiša Krista. 

A  tak my, ako veriaci kresťania, 
ktorí sme sa stretli pri tomto krí-
ži, odlišujeme sa od tých, ktorí smrť 
chápu ako absolútny koniec živo-
ta. Mnohí s týmto pohľadom, s tou-
to filozofiou žijú medzi nami – či už 
v našich rodinách, v pracovných ko-
lektívoch, spoločnosti, na jednej uli-
ci. Ale práve to je výzva pre nás, kres-
ťanov, aby sme si uvedomili, že neži-
jeme len pre spomienky, ale že žijeme 
pre večnosť, kam majú smerovať naše 
kroky, čím vydávame dobré svedec-
tvo tomuto svetu o Božej zachraňu-
júcej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi 
Kristovi, aby sme mohli, keď sa bu-
deme lúčiť so svojimi blízkymi, ale-
bo keď prídeme k  ich hrobu, poze-
rať nielen jedným smerom do ich mi-
nulosti a spomínať na prežité chvíle, 
ale aby sme mohli pozerať aj do bu-
dúcnosti, do slávy, ktorú Boh pre nás 
pripravil v nebesiach, kde sa jedného 
dňa stretneme s tými, s ktorými sme 
sa tu v časnosti rozlúčili. 

Túto nádej, ktorú máme ako 
kresťania, prinášajme do tohto sve-
ta tým, ktorí pozerajú iba do minu-
losti, ale ich pohľad do budúcnos-
ti končí pri smrti človeka. Prinášaj-
me im nádej nového večného živo-
ta, a ukážme im ako nás táto nádej 
– pohľad do budúcnosti, do večnos-
ti posilňuje v rôznych zápasoch vie-
ry a dáva nášmu životu zmysel a jas-
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ný cieľ, lebo vieme, že keď aj my jed-
ného dňa zomrieme, tak Kristus sa 
nás ujme, aby sme prekročili hranicu 
smrti a mohli vojsť do večnej slávy.

Po tomto príhovore sa ujal slova 
s  požehnaním dekan rímskokato-
líckej cirkvi František Trstenský. Na 
záver sme zaspievali pieseň K  Tebe, 
ó Bože môj. Zúčastneným na tomto 
ekumenickom stretnutí poďakoval 
primátor mesta Ján Ferenčák. 

13. novembra 2022 po dvoch ro-
koch pandemických opatrení sa stre-
tli v Spišskej Belej presbyteri Tatran-
ského seniorátu. Témou stretnutia 
bolo augsburské vierovyznanie, kto-
ré zostavil Filip Melanchton a  bolo 
predložené pred cisárom Karolom V. 
na sneme v Augsburgu 25. júna 1530. 
Od tohto dátumu môžeme hovoriť 
oficiálne o vzniku Evanjelickej cirkvi 

augsburského vierovyznania. Na zá-
klade augsburského vierovyznania na 
území Slovenska vznikli tri ďalšie vy-
znania viery, a to v roku 1549 Confes-
sio pentapolitana – vyznanie piatich 
slobodných kráľovských miest (Koši-
ce, Bardejov, Prešov, Sabinov a Levo-
ča), v roku 1559 Confessio Heptapoli-
tana – vyznanie banských miest, me-
dzi ktoré patrili Banská Belá, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Krem-
nica, Ľubietová, Nová Baňa a  Puka-
nec a v roku 1569 vzniklo Confessio 
Scepusiana – vyznanie 24 spišských 
miest. Augsburské vierovyznanie 
malo teda veľmi veľký vplyv na for-
movanie sa viery v Hornom Uhorsku. 

Augsburské vyznanie figurova-
lo ako spoločné vierovyznanie nie-
ktorých nemeckých kniežat a  ne-
meckých miest. Text vyznania má 28 

Školenie presbyterov Tatranského seniorátu v Spišskej Belej
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článkov. Po svojom vydaní sa onedl-
ho dostalo na územie Slovenska. Je-
ho prvý preklad vyšiel u nás zrejme 
už v roku 1540. Augsburské vyznanie 
je jedným zo základných vyznavač-
ských spisov Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Slovensku. 

V diskusii sa riešila otázka Večere 
Pánovej a  jej prisluhovania na kaž-
dých službách Božích, čo sa v minu-
losti aj dialo, vzhľadom na to, že vr-
cholom služieb Božích v našej cirkvi 
je zvesť slova Božieho a sviatosti. Ak 
učíme túto skutočnosť, tak si musí-
me priznať, že jeden z vrcholov slu-
žieb Božích nám absentuje a mal by 
byť súčasťou každých služieb Božích. 
Vieroučný výbor našej cirkvi by sa 
mal určite zaoberať touto otázkou. 

Koreferátom ďalej poslúžila sestra 
farárka Ľubica Sobanská z  Cirkev-

ného zboru ECAV na Slovensku Slo-
venská Ves. V  diskusii sa rozobera-
la problematika financovania cirkvi 
a nastavenia rôznych modelov na fi-
nančné zabezpečenie cirkvi. Počas 
prestávky domáci cirkevný zbor pre 
účastníkov stretnutia pripravil chut-
né pohostenie v podobe rôznych zá-
kuskov a kysnutých koláčov. Na všet-
kých účastníkoch bolo vidno radosť 
zo stretnutia sa po dvoch rokoch. 

27. novembra 2022 sme vstúpi-
li 1. adventnou nedeľou do nového 
cirkevného roka. Počas koronaví-
rusu a pandemických opatrení sme 
v Advente v roku 2020 zaviedli eku-
menické pobožnosti pri adventnom 
venci. A  tak už po tretíkrát sa du-
chovní rímskokatolíckej, evanjelic-
kej a  gréckokatolíckej cirkvi ten-
tokrát však aj so svojimi veriacimi 

Vystúpenie zborového spevokolu z príležtosti zapálenia 1. ad-
ventnej sviečky
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Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok spracoval

zhromaždili pri adventnom venci 
na Hlavnom námestí za radnicou 
mesta Kežmarok a vykonali ekume-
nickú pobožnosť. 

Prítomných na tomto stretnu-
tí privítal brat farár z  Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovenku Kežmarok 
Roman Porubän, ktorý v úvode po-
vedal, že adventný čas je čas príprav 
na príchod Spasiteľa sveta, ktorý sa 
má narodiť v Betleheme. V Ňom pri-
chádza do tohto sveta svetlo, aby 
presvietilo jeho temnotu. Pán Ježiš 
sám o sebe povedal: „Ja, svetlo, pri-
šiel som na svet, aby nikto nezostal 
v tme, kto verí vo mňa.“ Viera v Je-
žiša Krista je to, čo nás ako kresťa-
nov spája a čo rovnako i nám priná-
ša svetlo do nášho života, do našich 
vzťahov i  na naše pracoviská. Nech 
svetlo adventného venca nám usta-
vične pripomína túto skutočnosť. 
Vydajme sa nielen v adventnom čase 
za týmto svetlom – za Kristom, kto-
rý nám prináša spásu a  nový život, 

ale nasledujme Ho v  celom svojom 
živote, aby sme jedného dňa mohli 
vojsť do svetla Kráľovstva Božieho. 

Po zaspievaní piesne nasledovali tri 
biblické adventné čítania. Homíliou 
sa zhromaždeným prihovoril brat fa-
rár Dominik Petrík z  gréckokatolíc-
kej cirkvi a  adventný veniec posvätil 
brat dekan František Trstenský z rím-
skokatolíckej cirkvi. Do programu za 
zapojil spevokol Cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku Kežmarok a rov-
nako aj kantorky z  gréckokatolíc-
kej cirkvi. Stretnutie bolo sprevádza-
né modlitbami a na záver sme sa všet-
ci pomodlili modlitbu Pánovu: Ot-
če náš. Prítomných na záver požehnal 
brat farár Dominik Petrík a primátor 
mesta Ján Ferenčák zapálil prvú ad-
ventnú sviecu a poďakoval bratom fa-
rárom za vykonanie ekumenickej po-
božnosti pri adventnom venci. 

R. Porubän, N. Baráthová, 
B. Kaprálová, K. Slavíčková,

M. Lipták



„Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, 
a my sme hľadeli na Jeho slávu 

ako na slávu jednorodeného od Otca, 
(bolo) plné milosti a pravdy.“

Ján 1,14

24. december 2022Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok 
srdečne všetkých pozýva na

K E Ž M A R SK ÝC H
E V A N J E L I KOV13. PLES

3. február 2023
o 18. hodine 

v Spoločenskej sále Čierny orol 
Generála Svobodu 115/82, Ľubica.

Cena vstupenky: 40,- eUr/osoba

Čakajú vás dve večere, tombola, 
program, hudba a dobrá zábava.

Nakoľko je počet plesajúcich z priestorových 
dôvodov obmedzený, zakúpte si vstupenky 
čím skôr na Ev. farskom úrade v Kežmarku. 

ecavkk@gmail.com /  052- 452 22 42
Tešíme sa na stretnutie s vami!


