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Máme nového seniora 
Na základe volieb zo začiatku tohto roku sa 
novým seniorom nášho seniorátu stal brat 
Mgr. Stanislav Grega. Sčítacia komisia 
spočítala hlasy 3. júla 2018 a konštatovala, 
že volebné konventy sa konali vo všetkých 
cirkevných zboroch seniorátu v 
stanovených termínoch. Na volebných 
konventoch sa zúčastnilo 1 919 
konventuálov a brat Mgr. Stanislav Grega 

získal 1 813 hlasov, čo je 94,48 %. Slávnostná inštalácia nového 
seniora sa uskutoční 28.10.2018 v kostole v Hybiach o 15:00. Bratovi 
Gregovi gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.                                RV 
 

Naše zvony sú už v Iloku 
Od začiatku tohto roka sa v cirkevných 
zboroch nášho seniorátu konala zbierka na 
pomoc slovenskému evanjelickému cirkev-
nému zboru v Iloku pri prestavbe ich kos-
tola. Myšlienkou domáceho farára Dušana 
Sajáka bolo, aby sa zbierka zhmotnila do 
dvoch nových zvonov. Vyzberalo sa 12 000 
Eur. To pomohlo Iločanom konať a nové 
zvony sú už na mieste. Hlavná loď kostola a 

prístavba ešte potrebujú niekoľko dôležitých stavebných zásahov, ale 
veža je už obnovená a zvony sa tak mohli hneď nainštalovať. Zvony 
zvonia a volajú do spoločného zhromaždenia, aj keď ešte na nejaký 
čas v provizórnych podmienkach. Boli slávnostne posvätené 
22.9.2018 za prítomnosti zástupcov nášho seniorátu.                      RV 
 

Zachraňujúca viera 

19-ročného Indonézana Aldi Novel 
Adilanga zasiahol pri práci v prístave veľký 
vietor. Bez pádiel a plachty sa tak ocitol na 
otvore-nom mori, kde nakoniec strávil až 
49 dní. Mal tie najhoršie myšlienky, ale 
medzi osobnými vecami našiel Bibliu a tá 
mu dávala silu na každý deň.                          RV 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybaj na konfirmu 
 

 Ak máš 12 rokov, pridaj sa k partii rovesníkov, zisti, čo je 

v živote naozaj dôležité a tiež čo je dôležité pre zapálenie  

ohňa, orientáciu v teréne či ten správny guláš. Zahraj si  

    futbal, zahraj na gitare, vypočuj slovo, posranduj s farim.  

  

s odstupom držíte v rukách nové zborové 

Zvesti. Čím nás prekvapia a obohatia? 

Ponorme sa do ich obsahu a skúmajme. 

Všeličo sme prežili v predchádzajúcom 

období. Boli to rôzne zborové aktivity, od 

detí, cez konfirmandov, dorast, mládež, 

ba aj s dospelými. Zavítali k nám hostia zo 

zahraničia, pripomenuli sme si s ostatnými 

výročia Tranoscia i Žiadostí slovenského 

národa.  Otvorili sme v letných mesiacoch 

chrám Boží pre verejnosť a tešili sa z 

návštevníkov, ktorí doň zavítali. Toto 

všetko sa nejakým spôsobom opakuje. Nie 

je však bežné, že sa v priebehu niekoľkých 

mesiacov v jednej z dcérocirkví objaví po 

desaťročiach organ, dajú do poriadku 

zvony a zadovážia sa aj vežové hodiny.  

Organ musí byť dobre naladený, aby jeho 

tóny vydávali príjemný zvuk. Zvony musia 

byť odliate v súzvuku tónin. Ba aj pohyb 

ručičiek na hodinách musí byť zosúladený.   

Dajme sa pozvať k novým aktivitám. 

Pripravuje sa chrámový koncert, 

posviacka organa. Nezabudnime 

naslúchať Božiemu slovu. Zvuk našej viery 

nech sa rozlieva, aj skrze našu službu, do 

celého okolia. Prajem všetkým príjemné 

čítanie a požehnaný čas života. 

      Vladimír Ferenčík 

            Zborový farár 
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SPIEVANIE DUCHA A DUŠE 
Takmer 2 000-ročná história cirkvi pozná mnoho príkladov, ktoré potvrdzujú, že ľudia sa 

prebúdzali, povzbudzovali, potešovali, usmerňovali, posmeľovali, naprávali a prichádzali 

k obráteniu práve prostredníctvom evanjelizačných piesní. Duchovné piesne v dokonalom 

súlade so Stvoriteľom svojimi melódiami a harmonickými akordmi uctievajú, chvália 

a zvelebujú Boha. Takéto piesne občerstvujú ducha a pôsobia na radosť, ktorá sa odráža na 

tvárach i v srdciach spevákov aj poslucháčov. Hudba je Boží dar. Kto má oči a uši pre veci 

Božie, dokáže neustále objavovať nové krásy Božieho stvorenia. 

Koľko nádhery je vloženej do bylín, kvetov, stromov, hmyzu, zvierat, vtákov a rýb! Koľko 

netušených krás nachádzame v mikrokozme a aké nepredstaviteľné sú rozmery 

makrokozmu. Boh predsa chce srdce človeka potešiť a občerstviť bohatstvom svojho 

stvorenia. No nielen to. Túži ho zároveň priviesť k poznaniu, tým aj k obráteniu a k viere. 

Tento účel spĺňa nielen viditeľný svet, ale aj svet počuteľný. 

Skúsme si predstaviť šumenie mora, mocný hlas hromu a búrky, vtáčie trilkovanie alebo 

tichý spev jarného vánku. K tomu patrí aj hudba. Kto má ucho, ktorým dokáže zachytiť 

tisícky najrôznejších melódií a zvukov, ten môže zakúsiť vždy nové obživenie. 

Ťažiskom duchovnej piesne je text. Boh k nám hovorí skrze svoje Slovo. Napomína nás 

svojím Slovom, občerstvuje nás Slovom, zachováva nás skrze svoje Slovo. Ľuďom kážeme 

Božie Slovo a získavame ich Jeho Slovom. Môžeme s Ním hovoriť vlastnými slovami. Vtedy 

sa modlíme. Pieseň sa stáva duchovnou len vtedy, ak je text v súlade s Bibliou, 

nepominuteľným Slovom Božím, a ak je zameraný na Božiu oslavu. Hudba a rytmus, ako 

ďalšie dva prvky duchovnej piesne, svojou ľubozvučnosťou zdôrazňujú text a posilňujú jeho 

zvesť. 

Ak text prináša skutočne pravé biblické evanjelium, v neriedenej podobe, ak hudba 

a rytmus slúžia textu, máme pred sebou pravú duchovnú pieseň. 

Posvätným spôsobom velebte Pána, nanovo chváľte Jeho sväté meno ľubozvučnými      

duchovnými piesňami, ktoré by Mu slúžili ku cti. 

 

Zdroj_Ernst Trachsel-Pauli, Duchovná pieseň, r. 2002  

(MSEJK – Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Napokon premýšľajte, 

bratia, o všetkom, čo je 

pravdivé, čo čestné, čo 

spravodlivé, čo čisté, čo 

ľúbezné, čo príjemné, 

o všetkom, čo je cnostné 

a čo chválitebné!“  

 (Filipským 4, 8) 

„Haleluja! Chváľte 

Hospodina! Lebo je 

dobré spevom 

oslavovať nášho Boha; 

lebo chválospev je milý, 

ľúbezný. Spievajte 

vďaku Hospodinovi, 

ospevujte na citare 

nášho Boha.“  

(Žalm 147, 1, 7) 

„Slovo Kristovo nech 

prebýva vo vás bohato; 

vo všetkej múdrosti učte 

a napomínajte sa 

žalmami, hymnami, 

duchovnými piesňami 

a vďačne spievajte 

v srdciach Bohu!“  

(Kolosenským 3, 16) 
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V tomto roku si pripomíname dvojité výročie 

(nedožitých 105 rokov a 25 rokov od úmrtia) vzácneho 

človeka Karola Wurma. Profesiou bol lekár. Známy je 

ako svetový organológ,  hymnológ, milovník 

chrámovej hudby, interpret klasickej hudby, najmä J.S. 

Bacha. Komponoval a upravoval skladby pre 

spevokoly. Celou svojou dušou, ktorú vkladal do 

chrámového spevu a organovej hry, oslavoval 

Hospodina a so žalmistom vyznával: „Spievajte 

vďaku Hospodinu, ospevujte na citare nášho 

Boha.“ Osobnosť lekára, organológa, cirkevného 

pracovníka sa nedala prehliadnuť a tak od jeho 

šesťdesiatky sme o ňom často čítali v evanjelickej 

tlači i v hudobných časopisoch. Teraz si chceme 

pripomenúť aspoň niektoré jeho životné dáta. 

MUDr. Karol Wurm sa narodil 25. marca 1913 

v Bratislave ako syn evanjelického učiteľa-

kantora, od ktorého si osvojil základy hudby, 

ktoré potom rozvíjal. Už ako žiak hrával 

v bratislavskom Malom chráme. Vo Veľkom 

chráme (vtedy nemeckom) kantoroval Kurt 

Freitag, absolvent chýrneho lipského 

konzervatória, ktorý si všimol Karola Wurma ako 

gymnazistu a nezištne ho učil hrať na organe. 

U neho spoznal svetovú literatúru v oblasti 

cirkevnej hudby a dejín organárstva. Hlasovú 

výchovu študoval u J. Strelca.  Začala ho 

znepokojovať otázka, či sa aj v našej minulosti 

nevyskytli majstri a nástroje, ktoré by aspoň trochu 

pripomínali slávnu tradíciu veľkých národov. To bol 

impulz k jeho celoživotnému bádaniu a uchovaniu 

historických organov. Po maturite študoval na 

Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 

promoval v roku 1938.  Po rokoch asistentúry na 

Kožnej klinike v Bratislave prišiel do Liptova koncom 

mája v roku 1946. V nemocnici v Liptovskom Mikuláši 

našiel trvalé pôsobisko ako odborný lekár a neskôr 

primár oddelenia kožných chorôb. Pre tento kraj sa 

rozhodol sám. Zlákala ho krásna príroda a bohaté 

cirkevné i kultúrne tradície. Veľký záujem v ňom 

vzbudila vzácna historická knižnica Juraja 

Tranovského.       

V roku 1940 sa oženil s učiteľkou Alicou, rodenou 

Škripeňovou, vnučkou niekdajšieho oravského seniora 

Jána Škripeňa. Bola mu vernou manželkou a v jeho 

záujmoch ho nielen chápala, ale aj pomáhala, ba 

v mnohom aj inšpirovala. Vychovali spolu dcéru (dnes 

už ani ona nežije).    

V L. Mikuláši sa s elánom jemu vlastným zapojil do 

cirkevného i kultúrno-hudobného života. V r. 1948 sa 

podieľal na založení divadelného súboru G. F. 

Belopotockého. Obetavo sa staral o organizáciu 

krúžku, výber hier, disciplínu i hudobnú stránku 

nacvičovaných hier. Ku hre Dr. J. Buchanca Proščava 

skomponoval hudbu a dirigoval divadelný orchester. 

Z členov orchestra, ktorý sprevádzal divadelné hry, sa 

MUDr. Karol Wurm 
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stal známy Hudobný súbor v meste. Pod vedením 

svojho dirigenta a skladateľa Karola Wurma dosiahol 

vysokú úroveň medzi hudobnými súbormi na 

Slovensku. Malé mestečko L. Mikuláš malo svoj vlastný 

symfonický orchester, ktorý sa schádzal každú stredu 

v klubovni mikulášskej nemocnice. Vďaka Wurmovým 

májovým koncertom mal L. Mikuláš svoju hudobnú jar. 

Po 15 rokoch obetavej práce sa súbor rozpadol pre 

nedostatok hudobníkov. K. Wurm niekoľko rokov 

viedol aj Divadlo hudby pri Okresnom osvetovom 

dome, neskôr bol predsedom Kruhu priateľov hudby 

v bývalom Odborovom dome kultúry. Veľkú dôležitosť 

pripisoval spevokolom. Viedol mnohé miešané zbory, 

evanjelické, katolícke i svetské. Aktívne sa zaoberal 

problémami nášho chrámového spevu, prednášal 

referáty na seminároch Medzinárodnej hymnologickej 

spoločnosti, napísal a publikoval mnoho štúdií 

a článkov z odboru hymnológie i organológie. Spolu 

s Ing. Júliusom Letňanom vydal zbierku Organové 

skladby, sériu skladieb pre spevokoly Spievajte 

Hospodinu a Partitúru. Vyučoval hru na organe 

a harmonike. Ako hudobný skladateľ komponoval 

scénickú hudbu, upravoval staré tance. Bol členom 

hudobnej aj textovej komisie pri tvorbe nového 

Evanjelického spevníka. Práve pri tvorbe spevníka 

zdôrazňoval dôležitosť spevokolov. Hovoril aj napísal: 

„Mimoriadne dôležité a vďačné úlohy vzniknú našim 

spevokolom po vydaní slovenského spevníka. Či sa 

podarí uviesť novú pieseň, alebo starodávnu pieseň 

v novom rúchu, o tom nebude rozhodovať počet 

a umelecká úroveň spevákov, ale 

skôr ochota a správne pochopenie. 

Malá skupina v jednohlase, ktorá sa 

môže striedať so zhromaždením, 

vykoná v tomto smere veľa úžitku.“

    Karol 

Wurm pracoval ako expert Pamiat-

kovej starostlivosti v odbore 

historických organov. Mnohé 

organy, ktoré boli v dezolátnom 

stave, vďaka nemu ožili a dodnes 

zaznievajú v našich kostoloch, na 

koncertoch i v masmédiách. Vďaka 

nemu dodnes znie vzácny historický 

organ od Martina Podkonického 

v artikulárnom chráme cirkevného 

zboru Svätý Kríž-Lazisko. Svojou 

hudbou, celým životným snažením, 

sympatickým zjavom i dôstoj-ným 

vystupovaním pôsobil 

podmaňujúco a príťažlivo, vedel si 

získať priateľov a obdivovateľov. 

Jeho osobnosť dotvára i aktívna 

práca na rôznych postoch v našej Evanjelickej cirkvi 

a.v. na Slovensku. Bol dozorcnom Východného 

dištriktu (od roku 1979), generálnym presbyterom. 

Zastával i rôzne funkcie v oblasti športu a telovýchovy 

(futbal i hokej), bol vášnivým turistom. Šíril okolo seba 

krásu rečou hudby, ktorej rozumejú ľudia všetkých 

národností, rozdával priateľstvo a porozumenie. 

Zomrel 31. júla 1993, pochovaný je v Liptovskom 

Mikuláši.  

Text_Daniela Fiačanová 

Foto_Archív ECAVLM

Jedna z jeho 
piesní 
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Starý a predsa nový, nevšedný, príjemný. Prvý iľanovský organ je tu. Pôvodné už nefunkčné 

harmónium nahradil kráľ všetkých nástrojov. Píšťaly, registre, vzdušnice, mechy, čerpadlá vzduchu, 

prospekt, traktúry. To všetko zabalené 

v decentnom umeleckom nábytkárskom diele. 

Nielen Iľanovci sa majú z čoho tešiť.  

Podobne ako starožitnosti, ktoré si tak radi 

kupujeme pre ich „dušu“, aj tento organ má už 

niečo za sebou. Originálne bol nainštalovaný 

v roku 1953 v kostole Novoapoštolskej cirkvi v 

nemeckom Dortmunde firmou Walcker organs 

z Ludwigsburgu. Spomedzi viac ako 6000 

vyprodukovaných organov v histórii podniku 

má ten iľanovský číslo (opus) 3122. Je 

dvojmanuálny s pedálom a má 646 píšťal. 

Píšťaly sú drevené (dubové) aj kovové (zliatina 

cínu, olova a zinku) a na ich rozdúchanie slúži 

dnes už elektrické vzduchové čerpadlo. 

Spomínaný kostol v Dortmunde postihol 

rovnaký „osud“ ako množstvo kostolov na 

západe. Zbor zostarol a v podstate zanikol. 

Kostol sa zatvoril. Jeho interiérové vybavenie 

ponúkli na predaj. Pred časom kontaktovala 

jedna z iľanovských rodín pána Alojza Vojteka 

(firma LADA, Žilina-Bytčica), ktorý sa zaoberá 

dovozom aj výstavbou organov, s otázkou či 

nevie o voľnom organe, ktorý by sa hodil práve 

do iľanovského chrámu. A nemusíme hádať, že 

to bol práve on, kto tento organ sprostredkoval, doviezol, vyčistil, prispôsobil a nainštaloval. Jeho 

samého organ zaujal natoľko, že by ho, v prípade nezáujmu Iľanovcov, odkúpil do svojej zbierky. 

Tento organ teda nie je žiadna druhá trieda a tak sa môžeme spoločne s našimi bratmi a sestrami 

v Iľanove tešiť tomuto novému špeciálnemu prírastku, ktorého „duša“ bude obohacovať cirkevné 

aj koncertné stretnutia v tejto časti mesta a zboru pod  Poludnicou.  

 

Túto 240-ročnú rodinnú firmu, dnes už so siedmou generáciou pokračovateľov organovej 

výroby, založil v roku 1780 Johann Eberhard Walcke na predmestí mesta Stuttgart. Jeho syn 

Eberhard Friedrich Walcker presťahoval podnik do Ludwigsburgz v roku 1820. Počas svojej 

existencie firma postavila viac ako 6000 organov, ktoré sa nachádzajú v krajinách ako USA, 

Kanada, Argentína, Bolívia, Mexiko, Rusko, Japosnko, Čína, India a tiež asi všetkých 

európskych krajinách vrátane Vatikánu.  

 

 

Pôvodný domov organa 

Alojz Vojtek (v modrom) so spolupracovníkmi 
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Na Božiu chválu 
Ján Dušan Babka 

 

Prúd tónov zlatistých leje sa od organa a 
zapĺňa vnútro skromného chrámu Pána, 
v ktorom ľud kresťanský, jak jedna 
rodina zvučnou piesňou vďaky chváli 
Hospodina. 
 

Spev organ sprevádza, usmerňuje a 
vedie, zajasá v radosti, zaplače v ľudskej 
biede. Raz zneje tichúčko sťa vtáčích 
krídel šum. Raz hlasom mohutným do 
našich vhupne dúm. 
 

Raz mladým manželom daruje pochod 
lásky, na tú púť životom – v šťastí aj cez 
prekážky a raz bude s nami smútiť v 
horkom žiali, pri rozlúčke s tými, čo sme 
milovali. 
 

Za hudbu nádhernú, čo dušu osloví,  
vďaka, okrem Bohu, patrí kantorovi,  
že vzácne nadanie šľachtí neustále,  
aby hlas organa zaznel k Božej chvále.  
... zaznel k Božej chvále 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neostalo len pri organe. Ďalší „rodený“ Iľanovec si povedal, že keď sa už robí 

organ, musia sa spraviť aj hodiny. Priestor na to vždy bol, ale naši otcovia už 

po stavbe kostola nemali dostatok prostriedkov na to, aby si to mohli dovoliť. 

Uprednostnili kvalitnejšiu medenú strechu veže. Aj sa im ostatní smiali: „Na 

hodiny už nemáte, keď ste miseli kupovať tie drahie blachy (medené 

plechy)!“ Ale kostol sa dočkal. Po štyridsiatich rokoch má aj svoje hodiny a to 

nie hocijaké. Ich presnosť je zaručená každodenným automatickým rádiovým 

dolaďovaním podľa frankfurtského času.  

Ciferník a ručičky sú vyrobené z duralových profilov a plocha ciferníka je 

z odolného sendvičového hliníkovo-plastového kompozitu. Hodiny z dielne 

Albína Iváka z Liptovských Sliačov sú tak dobre odolné voči vplyvu počasia. 

Pri montáži hodín sa však zistilo, že to nebude možné bez rekonštrukcie 

zavesení  zvonov, ktoré postupne odhnívali a neboli tak dostatočné bezpečné 

nielen pre inštaláciu hodín, ale aj pre vežu ako takú.  

Zbierkami organizovanými v celom zbore a použitím našetrených 

prostriedkov iľanovskej dcérocirkvi sa podarilo vyriešiť aj tento problém. 

Obnovili a vystužili sa zavesenia zvonov, zaviedlo sa elektrické diaľkové 

ovládanie prepojené so samotnými hodinami. Práce realizovala taktiež ekipa 

Albína Iváka. 
 

TRI ZVONY  
Iľanovská veža v sebe ukrýva tri zvony.  

Najstarší (starý) zvon bol vyrobený v roku 1880 ešte pred postavením starej 

školy, v ktorej bol pôvodne umiestnený. Je na ňom vyobrazený jeden zo 

svätcov a odliala ho firma Wittmann Neosolli. 

Druhý (veľký) zvon je kompenzáciou za druhý starý zvon, ktorý bol 

zrekvirovaný pre potreby 1. svetovej vojny (Veľkej vojny). Pochádza z roku 

1926 a uliali ho bratia Fischerovci z Trnavy. Na svojom tele nesie 6.-7. verš 

z 95. žalmu: „Pojďťe skloňme se a padneme pred Ním, pojďme do domu 

Hospodinova. Zaisté on jest Búh náš a my sme lid pastvy Jeho.“ 

Tretí (mladý) zvon je tak trochu záhadou. Nikto z miestnych presne nevie, 

ako sa tam tento zvon dostal. Bol odliaty v roku 1990 a nesie druhý verš 

žalmu 146: „Chváliť budem Hospodina dokiaľ žijem a spievať budem chválu 

svojmu Bohu.“ 

Text_RV / Foto_archívECAVLM 
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Človek, ktorému záleží na Iľanovcoch. Do Iľanova sa vrátil až na dôchodku, ale svojou aktívnou službou je vzorom 
mnohým nám. Netúži po sláve, len, ako hovorí: dáva z toho, čo mu Pán Boh dal. Keď mal 69 rokov, kúpil a postupne 
začal svojpomocne rekonštruovať dom, v pivnici ktorého prežil prechod frontu druhej svetovej vojny. Dnes má 79 rokov 
a spolu s ostatnými miestnymi cirkevníkmi sa pustil do rekonštrukcie kostola. Je nám veľkou cťou predstaviť vám brata 
Jozefa Stanovského a z jeho rozprávania sčasti aj jeho brata Jána Stanovského. 
 
Popíjame dobrý čajík od vašej milej pani manželky 
a cítime sa tu skutočne ako doma. Doma ste tu ale vy, 
hoci ste sa tu nenarodili. 
Áno, ani ja, ani brat sme sa tu nenarodili. Naši rodičia 
však pochádzajú z týchto končín. Otec sa narodil 
v Liptovskom Mikuláši a mama je z Iľanova. Spoznali sa 
pri práci v Tranosciu a v roku 1948 sa odsťahovali do 
Prešova, kde otec založil evanjelické kníhkupectvo. My 
sme sa teda narodili už v Prešove. 
 

Aký máte vzťah k Iľanovu? 
Do Iľanova sme sa cez vojnu dostali preto, lebo na 
východe vznikalo povstanie a pre nás, ako mladých 
chlapcov, nebolo bezpečné ostať doma. Prišli sme teda 
do iľanovského mlyna, rodného domu mojej mamy. 
V Iľanove sme ale potom prežili ťažké chvíle počas 
prechodu frontu. Nechýbalo veľa a nemusel som tu už 
byť. Iľanovo sa preto zapísalo hlboko do mojej pamäte.  
 

Ako to bolo počas vojny? 
Celková situácia s povstaním sa nakoniec vyvinula úplne 
inak. Vznikajúci odboj na východe Nemci rozprášili a 
chlapi utekali hlava nehlava. Náš otec povstanie 
podporoval, a preto utekal tiež. Hrozil mu trest smrti. 
Keď sa snažil dostať k nám, zadržali ho pri prechode cez 
Poludnicu. Ráno ich odviezli na štáb, čakalo sa najhoršie. 
Viacero ľudí pomáhajúcich povstalcom chladno vraždili. 
Napr. jedného z Iľanova chytili, keď niesol chlieb do hory 
a ďalší ho šiel obhajovať. Oboch ich zastrelili a dali 
roztrhať psom. Keď ale otca priviezli k veliacemu 

nemeckému dôstojníkovi, ten povedal: „Dosť bolo 
mŕtvych,“ a otca prepustili ako obchodného cestujúceho.  
To ale ešte nebol koniec. Zvyšok frontu sme prežili 
v tomto dome v pivnici. Gazdiná domu, tetka 
Mikulášová, bola totiž sestra našej starej mamy.  Hore v 
dome nebol nikto, iba nemecký štáb. Keď sa front dostal 
k nám, granáty a strely lietali všade naokolo. Pri 
schovávaní sa pred paľbou sa jeden z nás, Paľko Bobuľa, 
nestihol do pivnice vrátiť včas a črepiny z granátu ho 
zabili priamo na týchto schodoch.   
Koncom vojny nás Nemci ešte poslali preč, a tak sme šli 
do Andíc a Beníc. Mám na to len matné spomienky, 
kedže som mal 5 rokov, no jedna sa mi vryla do pamäti. 
Prvýkrát po dlhom čase sa stalo, že som sa ráno zobudil 
a slnko mi svietilo do očí.  
 

Po vojne ste sa na čas vrátili späť do Prešova.  
Áno, tam som vychodil aj prvú a druhú meštianku. Lenže 
otec bol živnostník a člen Demokratickej strany, tak nás 
po vojne, po zmene režimu, vyhodili z vlastného bytu. 
Tak sme sa druhý raz dostali do Iľanova. V roku 1954 
dostali ale rodičia prácu v Žiline, takže sme sa 
presťahovali tam. Ja som tam aj zmaturoval.  
 

Akým smerom ste sa uberali potom? 
Študovať som šiel do Bratislavy na Vysokú školu 
technickú (dnes STU), stavebná fakulta, odbor inžinirske 
stavby, špecializácia zdravotne-vodohospodárke stavby. 
Po skončení som začal pracovať vo vodárňach. V roku 
1968 sme s manželkou odišli z Bratislavy do Žiliny, lebo 

Návraty 
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sme nemali kde bývať a čakali sme dievčatá, dvojčatá. Na 
Stredoslovenských stavbách nám dali byt a ja som pre 
nich robil stavbyvedúcho. Keď mi ale pri jednej z návštev 
Bratislavy ponúkol riaditeľ vodárni robotu aj s bytom, tak 
sme tam vrátili. V roku 1977 sme sa sťahovali opäť. Deti 
potrebovali viac výbehu, tak sme sa, pracujúc stále 
v Bratislave, presťahovali do Svätého Jura aj s novým 
členom rodiny - jednoročným synom Michalom.  
 

Deti už majú dávno svoje 
miesta, ale pani manželka 
patrí stále neodmysliteľne 
k vášmu boku. Ako ste sa 
k sebe dostali? 
S mojou ženou sme sa 
spoznali na evanjelickej 
mládeži. Radi spomíname na 
náš svadobný deň. Už 
začiatok bol zaujímavý. Keď 
som išiel ráno do kvetinárstva 
po svadobnú kyticu, 
kvetinárka to nemala  
poznačené a žiadnu kyticu 
pre nás nemala. „A čo ja mám 
teraz robiť? Veď mám o dve 
hodiny svadbu,“ povedal 
som. Ale ona rýchlo 
zareagovala, že má v záhrade 
také slušné ruže, že mi ich 
nastrihá. Do kostola zas 
doniesla jedna kamarátka 
pekné margaréty, takže o 
kvety bolo postarané. 
(Manželka rozpráva) Najskôr 
sme mali svadbu na Mestskom úrade a poobede 
v kostole. Na Mestkom úrade nám súdružka v šatách 
dala obrúčky a ja jej hovorím: „Ale ste nám ich vymenili.“ 
A ona povedala: „Však to si máte vymeniť vy!“ Hlúposť, 
ale spomínam na to dodnes. 
(Manžel pokračuje) Keď sme potom šli do kostola, tak 
blesk udrel do kostolnej veže a bolo po elektrine. My sme 
mali teda sobáš v absolútnej tichosti. Teda takmer. Pán 
biskup Ruppeldt nám aj bez nástrojov spieval v šere 
žilinského kostola. Bol to neuveriteľný človek, ktorý 
dokázal medzi ľudmi jednoducho kráčať a rozprávať sa. 
 

To všetko znie až takmer neuveriteľne. Je to veľmi 
zaujímavé počúvať, ale poďme naspäť k Iľanovu. Čo vás 
sem priviedlo späť? 
Keď sa po revolúcii moje celé oddelenie štátneho 
podniku Hydrokonzult rozpadlo, založili sme s kolegami  
firmu Hydroteam s.r.o. a pracovali sme ďalej. Darilo sa 
nám, a keď sme robili niekoľko projektov v Tatrách, 
tamojší developeri nám ponúkali pozemky pre stavbu 
chaty. Naša dcéra Hela, ktorá so mnou pracovala, 
nesúhlasila, chcela niečo bližšie, menej výstredné. Tak 
som jej povedal, nech skúsi Závažnú Porubu, že aj tam je 

dobrá lyžovačka. Sadla za internet a keď prechádzala 
ponukami, našla tam tento dom. Ukázala mi ho a ja 
hovorím: „Veď to je dom, v ktorom sme prežili vojnu.“ 
Nakoniec sme si povedali, že sa sem aj presťahujeme a 
tento rok v auguste bolo 10 rokov, čo sme tu opäť. 
 

Ste aktívny človek v pracovnom živote aj v živote viery. 
Kto vás k tomu priviedol? 

Otec mal kresťanské 
kníhkupectvo, od detstva som 
sedával na kolenách farárom. 
Nemôžem povedať, že ma 
k viere niečo špeciálne 
priviedlo. Od detstva som 
vyrastal v cirkvi, chodili sme 
do kostola, na mládež.  
 

Už dlhšie ste angažovaným 
členom nášho zboru – 
dcérocirkvi Iľanovo. 
Začiatkom tohto roka ste boli 
zvolený aj za presbytera. 
S akou motiváciou či víziou 
ste do toho išli? 
Sen je spájať ľudí a to, aby 
sme dostali našu mladú 
generáciu do zboru. Pustili 
sme sa do projektu zborovej 
miestnosti, ktorá by sa mala 
využívať na všetky strany pre 
všetky generácie. 
 

Prípravné práce na zborovej 
miestnosti sa už začali, ale 
pustili ste sa aj do iných 

projektov. Čo vás priviedlo k tomuto kroku? 
Môj brat vždy hovoril, že aký je to kostol bez hodín. Že 
keď raz vyhrá športku, kúpi sem hodiny. Pán Boh mu 
požehnal aj bez športky, a tak začal intenzívne hľadať 
hodinárov. Našiel. 
Mne zasa vadilo, že v kostole chýbal poriadny nástroj. 
Keď som videl nefunkčné harmónium, na ktorom boli 
položené elektrické klávesy, tak som začal hľadať na 
internete a natrafil som na organára Vojteka, ktorý 
dováža organy zo západnej Európy. Na Veľkú noc mi 
zavolal, že má jeden organ z Dortmundu. A bolo to. 
S bratom sme si povedali: „Tu sme prežili front. Nemuseli 
sme tu byť.“ Chceli sme Iľanovu a Pánu Bohu niečo vrátiť. 
Iľanovci si všetko stavali za svoje, my sme tu pri stavbe 
kostola neboli, tak sme teraz chceli jednoducho prispieť 
svojou časťou.  
 

Ďakujeme za vaše srdce a za rozhovor. Všetko dobré. 
 

Zhováral sa_Ján Blcháč 

Spracovala_Veronika Motýľová 

Foto_Samuel Žiaran a rodinný archív Stanovských

Bratia Jozef a Ján Stanovskí 
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Konfirmandi 2018 
Lukáš Baránek Pavlína Bellová Filip Bochnička Nicole Bardyová 

Matej Cuker Martina Devečková Oliver Drobčo Filip Dvorščák 

Laura Fillová Adam Gärtner Matúš Hlavna Martin Kello 

Veronika Krčahová Ema Lizoňová Michal Pavella 

Patrícia Sochorová 

Juraj Pilarčík 

Martin Spilý Emília Stromková Juraj Španko 
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27. mája 2018 nastal veľký deň  pre našich konfirmandov. Krásne oblečení, naučení, mierne vystresovaní predstúpili pred 

Pána Boha. V pokore pred oltárom prijali sviatosť Večere Pánovej. Akí boli? Alebo lepšie povedané: akí budú? Boli skvelí! 

Neviem, čím to je, ale čím som starší, učím lepšie a lepšie deti. Prvýkrát sme vymenili miesto stretnutia. Namiesto na 

starej fare sme sa začali stretávať v Domčeku. Konfirmandi chodili pravidelne. Ani som si nemusel robiť dochádzku. Až 

kým! Až kým som nezačal skúšať. Takže máme riešenie, ako zabezpečiť pravidelnú účasť. Neskúšať! 
 

No a akí budú? V prvom rade je najdôležitejšie, aký vzťah si utvoria k nielen k zboru, ale hlavne k Večeri Pánovej. To nie 

je sviatosť, pri ktorej sa niečo je a pije! To je sviatosť, kde si človek musí v sebe poupratovať a potom v hlbokej pokore 

poprosiť o odpustenie. Túto sviatosť prijmú tak často, ako často ich k nej privedú rodičia. Pokľaknú a spoločne v 

odpustení budú hľadať riešenie  pre  svoje  životy.  Chcem  sa  poďakovať  aj  našim  mladým priateľom z mládeže.  Vždy   

 
si  našli  čas, aby sa po vyučovaní 

konfirmácie s konfirmandmi zahrali, 

zašportovali, alebo len tak poroz-

právali. To je jedna z najväčších devíz, 

ktoré ako zbor máme. 
 

Potešila ma sobota pred konfirmáciou. 

Všetci rodičia s deťmi, krstnými 

rodičmi a starkými prišli upratovať 

kostol. Bolo nás ako v úli. 
 

Prežili sme požehnané 2 roky učenia, 

chát, hier a stretnutí. Už len prosiť, aby 

toto všetko ostalo v ich srdci! 
 

Marián Bochnička 

Foto_Samuel Žiaran 
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„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša 

mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a 

telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ (Ž 84, 2-3) 

Už druhý rok po sebe sa nám podarilo počas letnej sezóny 

sprístupniť verejnosti náš tolerančný kostol v Liptovskom 

Mikuláši. Od 15. júna do 14. septembra doširoka otvorené 

dvere priam pozývali a volali do vnútra mnohých. Skutočne 

mnohých, pretože počas 65 dní vstúpilo do 

kostola približne až 2 100 ľudí. Trojnásobne 

viac ako minulý rok, za čo vďačíme aj 

Informačnému centru, ktoré pripravilo 

propagačné materiály, a tak značná časť 

návštevníkov neboli len náhodne okoloidúci, ale práve takí, 

ktorí cielene náš chrám vyhľadali. Súčasťou prehliadky bol 

historický pohľad do čias, ako sa kostol staval, akými 

zmenami si prešiel za 233 rokov, resp. aké významné 

osobnosti na poli duchovnom aj národnom v ňom pôsobili. 

V rámci návštevy bol možný aj vstup do Expozície Tatrín v 

priestoroch starej evanjelickej fary, kde boli tento rok 

inštalované vzácne oltárne rúcha a 

nádoby využívané pri 

bohoslužobných obradoch.  

Bolo nádherné sledovať, ako ku 

kostolu mieria domáci i zahraniční 

turisti, ako vchádzali opatrne do 

dverí mnohí Mikulášania so slovami, 

že ešte nikdy v tomto kostole neboli, 

ako boli uchvátení jeho (Jeho) 

veľkosťou. Bolo krásne počuť rodičov 

a starých rodičov, ktorí svojim deťom 

ukazovali oltár a rozprávali im o 

Ježišovi Kristovi. Bolo fascinujúce 

vidieť, ako práve deti ťahali svojich 

rodičov za ruku dovnútra. 

Kostol bol počas leta na ďalších 5 dní v týždni miestom 

zastavenia počas ubehaných pracovných dní, miestom 

odpočinku a posilnenia v čase bolesti aj vo chvíľach radosti, 

miestom, kde sa poznávala úžasná história, miestom, kde 

sa vnímala Božia prítomnosť. Zazneli tu slová úžasu aj 

vďaky, zvedavé otázky ústiace do debát o viere, Bohu 

vyslané tiché modlitby a vzlyky, silné životné príbehy, ktoré 

sa v tej chvíli stávajú svedectvami a človek 

ostane nemo stáť a počúvať. A to sú 

momenty, keď sa viera vo vás posilňuje a 

rastie. Keď je akoby priamo pred vami Božia 

všemohúcnosť. 

V septembri sa síce dvere kostola cez týždeň zavreli kvôli 

iným aktivitám, no zavreli sa s pokorou, vďačnosťou a 

prianím, aby to, čo tu ľudia našli, v sebe nosili a nechali rásť. 

„Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo 

majú na mysli cesty do chrámu!“ 

Veronika Motýľová

„Prvýkrát som 

bola v kostole.“ 
(Záznam v knihe návštev) 
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VYNOVENÝ TATRÍN 
 

Bratia a sestry, podarilo sa. Tatrín má nový dôstojný 

a priestranný vstup. Pekné, no prerastené stromy 

nahradila žulová bezbariérová rampa, trávnik 

a ozdobné kry. Nevkusnú elektrickú skriňu prekryla 

mohutná otvárateľná kovová tabuľa s textom 

Žiadostí slovenského národa z dielne umeleckého 

kováča Igora Astasievskeho. Spod jeho rúk vyšiel aj 

kovaný nápis „TATRÍN“, ktorý sa nachádza na múriku 

kamennej rampy a už zďaleka víta okoloidúcich i 

návštevníkov múzea. Táto investícia tak má okrem 

úžitkovej hodnoty aj svoju umeleckú kvalitu. 
 

Stavbu zafinancovalo z väčšej časti mesto cez Múzeum Janka Kráľa, ktoré má priestory dlhodobo 

v prenájme. Celková suma rekonštrukcie sa pri držaní nákladov na uzde vyšplhala na viac ako 15 000 

EUR. Výraznú ruku k dielu sme priložili aj my. Brat Eduard Jančuška (zástupca zborového dozorcu) 

vypracoval projekt, spoločne sme vypílili stromy, vytrhali korene a na záver upravili terén zelene do 

jeho súčasnej podoby.  
 

Ešte treba zvládnuť zopár detailov, ale už teraz Tatrín  víta návštevníkov s oveľa otvorenejšou náručou. 

Príďte sa dovnútra pozrieť aj vy.*                   RV 
 

*Expozícia Tatrína je prístupná celoročne na objednávku cez pokladňu múzea.  

V lete je súčasťou otvoreného kostola. 
 

REKONŠTRUKCIE 
V týchto Zvestiach ste si mohli prečítať o veľmi 

pekných prácach, ktoré vykonali naši milí Iľanovci na 

svojom kostole. Ale aj v Mikuláši sme sa pustili do 

väčšej rekonštrukcie. Ide o budovu sirotinca v areáli 

Bethánie.  
 

Keď sme si minulý rok pripomínali výročie založenia 

sirotinca, trápila nás stena, ktorá už dlhšiu dobu bola 

zatečená. Pred oslavou sme ju s chlapcami obili, aby 

začala schnúť. Hľadali sme príčinu tohto stavu. 

Postupne sme vylúčili spodnú vodu i pretekajúcu 

kanalizáciu. Na rad prišla strecha. Príčinou bola zle prevedená oprava niekedy v 90. rokoch. Reálne 

hrozilo, že zatekanie poškodí nosné brvná strechy, čo by znamenalo opravu obrovských rozmerov. 

Museli sme zastaviť všetky ostatné rekonštrukcie a pustiť sa do sirotinca.  
 

Pri všetkých starostiach je Pán Boh láskavý. Jeden brat z nášho cirkevného zboru sa podujal na náročnú 

opravu. Zohnal i klampiara, ktorý vyrieši problém so strechou. No bolo potrebné postaviť lešenie. 

Dúfam, že o pár týždňov bude práca dokončená a jeden z viacerých problémov vyriešený. Na  záver - 

neuveriteľne chýbajú remeselníci. Zohnať šikovného človeka, ktorý dodržiava termíny, sa štatisticky 

rovná zázraku.  
 

Zázraky sa síce z času na čas konajú, ale ak sa niečo nezmení na systéme výučby, budeme mať množstvo 

absolventov práva, sociálnej práce, prípadne ekonómie, ale urobiť strechu, vodu, kúrenie či fasádu 

nebude mať kto.                                                Marián Bochnička 
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Dňa 11. 11. o 11-tej hod. a 11-tej minúte si pripomenieme 

100. výročie od ukončenia dovtedy najdramatickejšieho 

konfliktu v európskych dejinách. Staršie pomenovanie bolo 

prvá svetová vojna, pretože v nej bojovala väčšina národov 

sveta, aj keď sa odohrávala na európskom kontinente. 

Rozpútala ju medzi sebou rodina, lepšie povedané traja 

bratranci, vnuci kráľovnej Viktórie. Ruský cár Mikuláš II., 

nemecký cisár Wilhelm II. a anglický kráľ Juraj V. Vo svojej 

podstate ju spôsobili naakumulované problémy, ale hlavne 

stále neutíchajúca nenásytnosť po kolóniách, po 

prerozdelení bohatstva sveta pre novú európsku mocnosť 

Nemecko. Priniesla so sebou ťažké utrpenie. Masové 

zabíjanie a zákopovú vojnu, ktorá sa väčšinou končila 

patovou situáciou. Začala sa síce incidentom v Sarajeve, 

keď bol zabitý následník trónu Rakúsko-Uhorska František 

Ferdinand d´Este. Ale táto udalosť bola už len pomyselnou 

kvapkou v chystanom konflikte. Keď vidíme dobové 

záznamy, ľudia prejavovali veľkú dávku nadšenia, keď 

vstupovali do armády. Boli naivní? Nevedeli, čo ich čaká? 

Nie, pretože Európa v tej dobe 60 rokov nezažila konflikt! 

Preto sa skutočná podstata slova vojna vytratila z 

historickej pamäte ľudí. To je prvý nebezpečný aspekt, s 

ktorým v súčasnosti tvoríme paralelu. Z našej historickej 

pamäte sa po 70 rokoch európskeho mieru vytratil význam 

slova vojna. Neuvedomujeme si jeho skutočný význam, 

pretože generácia, ktorá prežila utrpenie, sa pomaly 

vytráca. Trochu ma desí, ako chápeme Európsku úniu. 

Dokážeme sa pohoršovať nad príkazmi a zákazmi, ale 

neuvedomujeme si, že Európska únia nie je o opravených 

cestách, námestiach a školách. Na toto všetko sme si, 

mimochodom, mali nájsť prostriedky sami. Únia je 

predovšetkým projekt, ktorý má v takom rôznorodom 

regióne zabezpečiť mier! Spolupráca krajín, absencia 

hraníc, pomoc chudobnejším krajinám, tolerovanie 

národnostných menšín, to všetko sú prepotrebné aktivity, 

aby bol zachovaný mier! Pretože vojna s technológiami a 

zbraňami, ktoré vlastníme, by sa mohla stať vojnou 

fatálnou - poslednou. Čo je potrebné do nás kresťanov? 

Neignorovať históriu. Slobodne, ale vehementne ukazovať, 

čoho všetkého sú ľudia schopní, keď stratia hranice, 

kontrolu, a keď sú hnaní len jedným pudom - 

nenásytnosťou!  Na južnej strane vrbického kostola vznikol 

pamätník obetiam vojny. Dominuje mu symbol utrpenia 

Božieho Syna. Kríž! Tŕňovú korunu symbolizuje ostnatý 

drôt. Tak často používaný v zákopovej vojne. Červené maky 

sa stali znamením, že aj tá najzdevastovanejšia pôda 

presýtená krvou padlých raz rozkvitne! 

Dňa 11. 11. si pripomenieme koniec Veľkej vojny pri 

pamätníku Matka. O 17:00 si pripomenieme v kostole vo 

Vrbici všetky obete Veľkej vojny. Možno si niekto povie, 

prečo v kostole? Jednoducho preto, aby sme nikdy 

nezabudli na to, čoho sú ľudia schopní, keď stratia vieru, 

keď stratia lásku, a keď ako jediná hodnota im zostane 

nenásytnosť! 

Som rád, že všetky výročia si pripomíname so všetkými 

občanmi nášho mesta. Vždy sme mali otvorené dvere, 

pomoc, povzbudenie a veľké pochopenie od vedenia 

mesta. Myslím si, že je málo miest na Slovensku, ktoré 

robia veci spoločne. Ak sa nám to podarí, 11. 11. o 11:11 

hod. sa rozozvučia všetky zvony v Liptovskom Mikuláši. 

Nielen na spomienku, ale hlavne na vďaku Pánu Bohu, že 

už 73 rokov môžeme žiť, veriť a pracovať v mieri! 

Marián Bochnička 

Foto_ttps://domov.sme.sk/c/7300887/pr 

        eco-vypukla-prva-svetova-vojna.html

 

https://www.mildenhall.af.mil/News/Photos/igphoto/2000421079/ 
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Počas Veľkej noci sme v našom zbore a okolí hostili partiu mladých ľudí a ich vedúcich 
z evanjelickej biblickej školy Association Free Lutheran Bible School z amerického mesta 
Mineapolis. Spevácky zbor každoročne chodí na trojtýždňovú cestu mimo svojho 
domovského štátu. Tentokrát navštívili strednú Európu a okrem iných miest aj Liptovský 
Mikuláš. 36 spevákov a speváčok, dirigent, dekan školy a niekoľko blízkych 
spolupracovníkov prišlo slúžiť najmä spevom. Zaspievali v kostoloch v Liptovskom Mikuláši, 
v Iľanove, v domoch dôchodcov, v Hlbokom a tiež  spoznávali krásy Liptova, historické 
centrum mesta a navštívili aj artikulárny kostol vo Svätom Kríži. 

 

Biela sobota bola aj tento rok venovaná celodenným modlitbám na starej fare. Deň ticha, 
ktorý v dejinách nasledoval po ukrižovaní Ježiša Krista, sme strávili v pokore, zahĺbení do 
svojich myšlienok a životov. Počas dňa sme prešli mnohými témami, ktoré vstúpia do života 
každého z nás. Pánu Bohu sme ďakovali za dary, ktoré nám z milosti dáva, za každý nový 
deň, za nové príležitosti, aby sme žili v láske a horlivosti vo viere. Prosili sme o požehnanie, 
ochranu a vytrvalosť v nasledovaní Ježiša Krista. Po celý deň panovala na fare úžasná 
atmosféra umocnená silou modlitby a skutočným prežívaním viery. Každý, kto prišiel, 
dotvoril rodinný kruh s pokojným a bezpečným prostredím pre duchovný svet. 

 

V nedeľu 20.5.2018, presne v deň sviatku zoslania Ducha Svätého, zložili slávnostný sľub 
naši noví bratia presbyteri  a sestry presbyterky, ktorí budú náš zbor viesť do roku 2024. 
Nahradili svojich predchodcov, ktorí najmä z časových dôvodov túto funkciu už nemohli 
zastávať. Za presbyterskú službu sme sa odchádzajúcim srdečne poďakovali. Ako vo svojom 
príhovore pri tejto príležitosti povedal brat dozorca Milan Húdik: „Nech majú všetci 
trpezlivosť a Božie požehnanie pri svojej práci.“  

 

V druhú nedeľu po Veľkej noci, v nedeľu Dobrého pastiera, 15. apríla 2018, sa konali 
slávnostné služby Božie vysielané televíziou RTVS 2 pri príležitosti 120. výročia založenia 
evanjelického vydavateľstva Tranoscius. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup 
Miloš Klátik. Program služieb Božích bol obohatený o prednesy básní v podaní brata J. 
Sarvaša. Spevokol Laeto animo pod vedením Ivana Mráza vniesol do Božieho chrámu 
nádherný viachlasný spev. Organovým sprievodom poslúžil organista Metod Rakár. 
Popoludní bol pre hostí pripravený obed, po ktorom navštívili cintorín a Expozíciu Tatrín. 
V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa boli pripravené dramatické pásma o vzniku Tranoscia. 

 

 

Žiadosti slovenského národa sú dôležitý dokument aj udalosť v dejinách nášho národa. 170. 
výročie vyhlásenia Žiadostí si pripomenula široká slovenská verejnosť v Liptovskom 
Mikuláši 12. mája 2018. Organizátormi podujatia boli Matica slovenská a mesto Liptovský 
Mikuláš. Hosťami boli poslanci Národnej rady SR, predstavitelia mesta, funkcionári Matice 
slovenskej, predstavitelia CZ ev. a. v. Liptovský Mikuláš a všetci prítomní. Na oslavách 
vystúpil spevokol Senior a členovia Matičnej ochotníckej divadelnej scény v Liptovskom 
Mikuláši. Primátor J. Blcháč a ev. farár M. Bochnička otvorili bezbariérový prístup do starej 
fary (Expozície Tatrína) a odhalili aj pamätnú tabuľu s textom Žiadostí. 

26.augusta 2018 sa zmenil náš vrbický kostolík na koncertnú sieň. Našli si v ňom miesto 

renomovaní džezoví hudobníci zoskupení okolo klaviristu Pavla Bodnára, aby nám, v rámci 

ich najnovšieho projektu ECCE JAZZ II., priniesli autorské aranžmány starobylých ľudových 

piesní, prevažne z nitrianskeho regiónu. Koncert bol benefičný a vyzbierané vstupné išlo na 

podporu inštalácie iľanovského organu. Kapelu tvoria spevák Peter Adamov, gitarista 

Samuel Marinčák, kontrabasista Martin Marinčák, bubeník Stanislav Cvanciger a klavirista 

a autor projektu a aranžmánov Pavol Bodnár. 

UDIALO SA 
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Z NAŠICH MATRÍK (15.3.-27.9.2018) 

Pokrstení boli:   
Javošová Izabel, Šimček Matej, Žiaranová Radoslava, Guráň Markus, Gôth 
Martin, Oblazný Michal, Káňová Nela, Kašáková Anna, Vyparinová Zuzana, 
Micháleková Júlia, Fillová Alexandra, Fillová Laura, Mišík Filip, Mišík Jakub,  
Mišík Adam, Krivošík Kristián, Pešta Samuel George, Kubačková Silvia,  
Bačíková Barbora, Korenko Martin, Lintner Tobias, Gabrišová Ria, Ihnát Boris, 
Racko Samuel, Hartmann Richard Filip, Hollá Sofia, Profant Andrej 
 

Konfirmovaní boli:  
zoznam vo vnútri Zvestí 
 

Zosnulí:   
Feriančeková Anna, Bellová Soňa, Staroňová Emília, Urbanová Mária,  
Križanová Božena, Jančušková Marta, Koreňová Viola, Kováčiková Želmíra,  
Žiaran Milan, Štoffová Eva, Petranová Ružena, Diačiková Božena, Košo Ondrej,  
Kubinová Vlasta, Ľupták Ján, Sochorová Ľubica, Konvitová Mária Želmíra, 
Němeček Miroslav, Halahija Ján, Vyšný Jaroslav, Fiačan Pavol, Štefanec Eduard, 
Králová Paulína, Matušná Darina, Vojtko Matej, Paulínyová Darina,  
Barániová Zuzana, Jurkovičová Edita, Rumanský Pavel, Ševčíková Želmíra, 
Borošková Anna, Knoflíčková Margaréta, Juráš Ján, Lisá  Emília, Sedliak Ľudovít, 
Ševčík Ján 
 

2 sobáše, 2 požehnania manželstva 
 

Vzhľadom na nový zákon o ochrane osobných údajov, nie je možné zverejniť 
mená a priezviská novomanželov ani vek zosnulých. Meno a priezvisko bez 
ďalšieho osobného údaju nie sú považované za osobný údaj. 
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