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NÁDEJ SVETA
ˇ
ZASKOCENÍ?
Z MINULOSTI
PREDSTAVUJEME
UDIALO SA
… A DALSIE

MILÍ PRIATELIA
Orechy a Vianoce nejakým spôsobom
patria k sebe. Orech ako súčasť výborného
vianočného koláča, orech ako dekorácia
našich príbytkov, orech ako plod veľmi
osožný zdraviu. Prospešne pôsobí na našu
myseľ i srdce.
Viacerí poznáte rozprávku Tri oriešky
pre Popolušku. Mnohým dotvára atmosféru vianočných sviatkov. Popoluška
dostane oriešky ako dar. Vo vnútri
orechovej škrupinky sa skrývalo niečo, čo
potrebovala pre šťastnú budúcnosť.
Jadrom šťastnej budúcnosti však nie sú
krásne šaty, stoly prehýbajúce sa pod
ťarchou jedla. Jadrom je láska.
„... tak Boh miloval svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul,
ale večný život mal každý, kto verí v
Neho.“ J3,16. To je evanjelium.
Vianočné zvesti prinášajú posolstvo o
Božej láske a milosti k hriešnemu človeku.
Aj tie naše, zborové zvesti nám ponúkajú
príležitosť pri šálke čaju a vianočného
pečiva začítať sa do dobrých správ. Pán
Boh svoju lásku a milosť prejavil v
požehnanej úrode, v tom, že naše chrámy
nie sú pusté, že nám pribudol nový organ
v Iľanove. Spomínali sme na Martina
Rázusa pri 130. výročí jeho narodenia,
ďakovali za ukončenie Veľkej vojny...
Pán Boh nám dal množstvo príležitostí
k ohlasovaniu evanjelia. Od služieb Božích,
k deťom, dorastu, mládeži, dospelým, cez
službu diakonie, spevokolu, presbyterstva, výborov, či jednotlivcov. K tomu sme
dostali od Neho veľa darov, aby služba
evanjelia fungovala.
Dary nesmú zostať zabalené. Sú na to,
aby slúžili k dobrému. Ak by sme dar
nerozbalili, mohli by sme len fantazírovať
o tom, čo sa v obale skrýva.
Ak by sme nevybrali orech zo škrupiny,
nepocítili by sme v ústach jeho chuť.
Nezostávajme len na povrchu. Neuspokojme sa s peknou naaranžovanou
škrupinou, ale preniknime do hĺbky, k
jadru. K tomu, čo sa stalo pred vyše
dvetisíc rokmi a prečo nám Boh dal svojho
Syna.
Lýdia Kordošová
zborová farárka
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Na tomto mieste vám obyčajne prinášame
a
niekoľko noviniek z diania v senioráte, na
č
Slovensku a vo svete. Tentoraz sme sa však
i
rozhodli priniesť vám informáciu o tom, ako
a
to vyzerá s výsledkami volieb našich
t
biskupov a dozorcov.
k
Voľby sú dôležitou súčasťou života našej
u
cirkvi a postupná kryštalizácia situácie je
t
tiež istou formou vianočného darčeku pre
o
nás všetkých.
h
Vody sa začali mútiť, keď vo veci
t
tohtoročných volieb do orgánov vedenia
o
cirkvi bolo na cirkevné súdy podaných
r
niekoľko žalôb spochybňujúcich právoplatnosť procesu a teda aj
o
výsledkov výberu našich predstaviteľov. V posledných týždňoch sme
k
sa ale dočkali niekoľkých oficiálnych záverov našich súdov a následne
u
presbyterstiev. Tu vám prinášame ich prehľad:
s
GENERÁLNY
BISKUP
a
Voľba
na
funkciu generálneho biskupa zatiaľ nenadobudla
v
právoplatnosť,
a preto na základe rozhodnutia generálneho presbys
terstva
bol
za
zástupcu generálneho biskupa menovaný biskup
s
Východného
dištriktu
Slavomír Sabol.
s
s
GENERÁLNY
DOZORCA
s
Dištriktuálny
súd Západného dištriktu ECAV na Slovensku, na ktorý
s podaná žaloba spochybňujúca právoplatnosť voľby generálneho
bola
s
dozorcu,
oznámil evanjelickej verejnosti, že 8.12.2018 nadobudla
s Ing. Jána Brozmana za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku
voľba
n
právoplatnosť.
Teraz by malo zasadnúť generálne presbyterstvo, aby
a skutočnosť potvrdilo cirkevným zborom a nového generálneho
túto
š
dozorcu
vymenovalo od funkcie.
o
DOZORCA VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU
m dištriktuálny súd Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Keďže
s
zamietol
žalobu vo veci spochybnenia platnosti voľby dozorcu
e
Východného dištriktu v plnom rozsahu, dištriktuálne presbyterstvo
n
Východného
dištriktu na zasadnutí 30. 11. 2018 skonštatovalo, že
i
16.11.2018
voľba Ing. Ľubomíra Pankucha na funkciu dozorcu VD
o
nadobudla
právoplatnosť.
r dištriktuálneho dozorcu sa uskutočnil v 3. adventnú nedeľu v
Úvod
á
chráme
Božom v Lade, vo filiálke CZ Nemcovce.
t
BISKUP
ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU
e
Dištriktuálne
presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku oznámilo, že na
k
základe
výsledku
hlasovania členov cirkevných zborov na funkciu
o
biskupa
Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou
n
väčšinou
hlasov členov cirkevných zborov, odovzdaných na volebných
a
konventoch,
zvolený Mgr. Ján Hroboň.
l
V iapelačnej dobe 15 dní nebola podaná žaloba na cirkevný súd, teda
výsledky
voľby nadobudli právoplatnosť a nový dištriktuálny biskup
z
ZDbMgr. Ján Hroboň nastúpil do úradu 26. septembra 2018.
DOZORCA
ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU
i
Nae základe rozhodnutia Dištriktuálneho súdu ZD ECAV na Slovensku,
ktoré
r nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2018, sú voľby dozorcu ZD
ECAV
k na Slovensku, konané v dňoch 28.8.2016, 4.9.2016 a 11.9.2016,
s ykonečnou platnosťou zrušené. Zástupkyňou dištriktuálneho dozorcunje Ing. Renáta Vinczeová.
:RV na základe oficiál.
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NÁDEJ SVETA
ALEBO JEŽIŠ(KO) PRE DOSPELÝCH
Keďže už spokojne držíte v rukách tieto vianočné Zvesti, určite práve prežívate
pohodu a romantiku Vianoc. Vo vašich domovoch hrajú svetlá, rôzne vône a
vianočné piesne. Ktorá pieseň je práve tá vaša obľúbená? Pre niekoho Tichá noc
alebo nejaká slovenská koleda. Spomínam si na svoje detstvo, keď tou
najúžasnejšou piesňou bola: Nebo otvorené (Evanjelický spevník č. 49). Sadli sme si
do zahmleného auta, aby sme o 17:00 stihli kostol. Po ceste sme míňali pár
stromčekov, ktoré boli trochu iné. Ešte sme nepoznali LED-ky, iba klasické žiarovky,
ktorých svetlo bolo akési ozajstnejšie. V aute bola zima a my sme vždy spievali Nebo
otvorené. Obzeral som sa dookola, či naozaj neuvidím aspoň máličko pootvorené
nebo. Nakuknúť anjelom do obývačky, ako si pripravujú trúbky, lebo keď vyjde prvá
hviezda, tak ako každý rok Bohu na česť, zatrúbia: „Sláva na výsostiach Bohu!“
Niekedy sa mi aj zdalo, že sa nebo na chvíľu otvára. Lenže to boli iba vidiny
zapríčinené hladom. Stará mama mi totiž povedala, že ak chcem vidieť otvorené
nebo, musím sa celý Štedrý deň postiť.
Kostol bol vždy najnádhernejším miestom, lebo som veril a stále verím, že tam
môžem stretnúť Boha. A bol tam organ. Pre detskú dušu ten najfantastickejší
hudobný nástroj. Pán farár prečítal text o anjeloch a pastieroch. Už mi žiarili oči,
lebo som si predstavoval anjelov, ako hľadajú svoje trúbky, aby mohli zaspievať to
najmohutnejšie, čo som v živote počul.
No boli tam ešte ďalšie nádherné slová. Nechápal som celkom ich význam, no zdali
sa mi tajomné – „narodí sa dieťa“. Jeho meno však nebolo prezradené. Dospelí ho
nazývali tak inak. Predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Všetky
termíny boli také vzdialené, ale zároveň mi pripadli čarokrásne.
Čím som starší, každý z nich dostal konkrétny význam... Spoznal som predivného
Radcu. Vo chvíľach, keď som si, tak ako Šalamún, žiadal Božiu múdrosť. Keď som
potreboval povedať stovkám ľudí, čo majú žiť a v čo veriť.
Spoznal som mocného Boha. Keď som sa v našom najnádhernejšom chráme sveta
modlil za zdravie svojich najbližších. Skôr ako som povedal „amen“, pocit, že ma
počúva Ten najmocnejší sveta, mi dal silu nádeje.
Spoznal som Otca večnosti. Keď som poslednýkrát urobil kríž nad telom vašich
najbližších. Cítil som smútok, úzkosť a bolesť, lebo za tie roky sa stali aj mojimi
priateľmi, starkými, otcami a dcérami. Len viera mi povedala, že Boh všetko začal a
všetko ukončí, ale aj všetko prijíma do nekonečna.
Spoznal som Knieža pokoja. Keď odrazu po nežnom Božom dotyku sa akoby
zázrakom roztopil všetok môj hnev a ostré slová. Jedným požehnaním Boh vyriešil
veci, ktoré mi nedovolili snívať.
Všetko toto sa splnilo v malom dieťatku. V Synovi Boha a Márie, ktorého adoptívny
tatko sa volal Jozef. Každý deň k Nemu prichádzam, ale raz v roku Ho túžim vidieť!
Aspoň na chvíľu cez pootvorené nebo nakuknúť, čo robí a či Ho nehnevajú anjeli.
Prajem vám, nech sú Vianoce vždy pre Vás tajomstvom. Nádherným zastavením v
náručí všemocného Boha, ktorí sa rozhodol byť slabým. V meste Betleheme, kde sa
otvorilo nebo.
:Marián Bochnička
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DECEMBROVÝ STĹPČEK
Decembrový mesiac otočí posledný
list v kalendári, uzatvorí sa záverečná
kapitola súčasného roka. Obzvlášť
adventné obdobie i vianočný čas sú
priestorom, keď sa vzájomne
častejšie stretávame, viac
komunikujeme a citlivejšie prežívame
spoločné okamihy.
Do našich myslí a duší sa vkrádajú
jednak otázky spojené s vonkajšími
prípravami k Vianociam, jednak
otázky smerujúce do vnútra k nám
samotným. Zdobenie príbytkov,
posledné nákupy alebo výroba
darčekov, či šíriaca sa vôňa
vianočných dobrôt by mohli stratiť
svoj zmysel, keby sa opomenul
duchovný rozmer.
Práve teraz sa ponúka miesto, v
ktorom neraz začíname bilancovať
všetky oblasti života. Pýtame sa, ako
veľmi sme využili všetky dni na
splnenie stanovených cieľov, snov,
predsavzatí, prísľubov, ktorými sme
vkročili do tohto roka. Do akej miery
sme boli po celý čas otvorení v
prístupe k ľuďom, ktorí nás
obklopujú. Zároveň aj, ako intenzívne
sme sa starali o svoju dušu a či sme
prejavili ochotu prehlbovať vzájomný
vzťah s nebeským Otcom, otvoriť
srdce nášmu Pánovi. Adventné chvíle
sú jedinečným časovým úsekom pre
radostnejšie a hlbšie ponorenie sa do
osobných modlitieb. Skrze ne možno
vyjadriť úprimné poďakovanie za
každý jeden moment, za najbližších,
za vypočuté prianie alebo za
vzniknutú situáciu, ktorá nám v
určitom období života bola v niečom
nápomocná. V prípade drobných i
väčších zlyhaní, sklamaní a
neúspechov máme vždy nádej k
premene.
Vnútorná viera človeka vyzýva k
odvahe napraviť nestihnuté, ísť
neúnavne vpred a uchopiť príležitosti
v dňoch, ktoré budú prichádzať počas
nového ročného cyklu. Čo všetko sa
zo „zoznamu“ podarí zrealizovať, sa
ukáže až neskôr. Zase o rok...
:Michaela
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Pri zostavovaní Zvestí mi bolo položených niekoľko otázok,
ktoré som potom predniesol aj študentom 3. ročníka
Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského. Celkom
spontánne na ne odpovedali.

Sme zaskočení?
Zaskočil nás advent a prichádzajúce Vianoce? Ak nie, teším
sa spolu s vami. Pravdepodobne sme vnímali tok času,
záver cirkevného roka a tešili sa na adventné obdobie. Aj
keď poznáme jeho význam, verím, že nás nanovo duchovne
obohatil a povzbudil vo viere. Mňa určite a dúfam, že nie
som sám. Vnímal som ľudí okolo seba, ktorí boli naplnení
tou istou radosťou. Žiaľ, mnohí nevnímajú advent, nechýba
im. Vedia o Vianociach a podľahnú neutíchajúcemu zhonu
do posledného okamihu. Ktovie či im to podstatné
neunikne? Študenti na otázku odpovedali: Nie, nie sme
zaskočení, lebo prichádza každý rok, počítame s tým a
tešíme sa.

Prečo prišiel Kristus?
Pán Boh pred mnohými stáročiami prostredníctvom svojich
poslov zasľúbil Jeho príchod. Len sa do nich ponorme:
Ajhľa, panna počne, porodí syna...(Iz 7,14); Lebo dieťa sa
nám narodilo, syn nám je daný...(Iz 9,5-6). Prečo prišiel
Kristus? Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva...(G 3,13).
Boží ľud musel čakať viac ako 700 rokov, kým sa tieto
proroctvá naplnili. A pritom Pán Boh niekedy tlmočil tak,
ako keby sa to už stalo. Kristus prišiel, aby sme nezahynuli
v hriechu, aby sme poznali a prijali dar odpustenia, aby sme
mohli spolu s apoštolom Pavlom a ostatnými kresťanmi
vystihnúť a poznať Kristovu lásku. Kto ju poznal, kľaká na
kolená pred nebeským Otcom (Ef 3,14-19). Študenti na
otázku odpovedali: Kristus prišiel, aby nás vykúpil.

Prečo prišiel pred 2000 rokmi, a nie skôr?
2000 rokov je v porovnaní s ľudským životom skutočne dlhá
doba. Kristus však neprišiel ani predčasne, ani oneskorene.
Tí, ktorí sa nemohli dočkať Jeho príchodu, pýtali sa: Čože je
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s Jeho príchodom? – iní volali: Kiež by si pretrhol nebesá a
zostúpil! Tí, ktorí sa dočkali, ale neverili, že je Mesiáš, Boží
Syn, požadovali od Neho: Ukáž nám Otca! Nech je naše
meranie času akékoľvek, nech sme viac alebo menej
trpezliví, Pán Boh sa nedal ovplyvniť náladami a
požiadavkami ľudí. Keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna
svojho, narodeného zo ženy... aby vykúpil... aby sme prijali
synovstvo (G 4,4-5). Božie konanie je jedinečné a správne
načasované. Študenti na otázku odpovedali: Kristus prišiel
pred 2000 rokmi preto, lebo to takto chcel Pán Boh.

Prečo Kristus prišiel ako dieťa?
V Písme svätom počujeme o mnohých Božích zjaveniach.
Tie boli vzácnou skúsenosťou pre ľudí. Pán Boh sa zjavil v
sne trebárs Jákobovi, ale aj Jozefovi. Márii sa zjavil anjel
Pánov uprostred dňa a mohla s ním aj komunikovať. Každé
Božie zjavenie zakrátko skončilo, odišlo, vytratilo sa. Kristus
však prišiel v tele. V jednej kresťanskej piesni o Ježišovom
narodení sa spieva: Narodil sa chlapec ako jeden z nás...
Svedectvo Písma svätého to potvrdzuje: ...nájdete
nemluvniatko, obvinuté plienkami... (L 2,12); ...keď rodičia
priniesli dieťatko... (L 2,27); ... hviezda šla pred nimi, kde
bolo dieťatko... (Mt 2,9); ...dieťatko rástlo a mocnelo... (L
2,40). Inak to ani nemohlo byť. Veď prorok tlmočil Božie
posolstvo: Dieťa sa nám narodilo...(Iz 9,5). Možno by sme
chceli, aby to bolo inak, ale Pán Boh kvôli našim vrtochom
nebude meniť svoje plány. Študenti na otázku odpovedali:
Kristus prišiel ako dieťa preto, lebo chcel byť podobným
ľuďom.

Prečo Kristus prišiel ako tesár, a nie ako kráľ?
No, to je zaujímavá otázka. Prišiel ako tesár? Bol tesár?
Vieme, že jeho pozemský otec Jozef bol tesár. Niekedy, aby
Ježiša bližšie charakterizovali, vraveli o Ňom: Nie je to
Jozefov syn, toho tesára? Môžeme predpokladať, že videl
svojho otca pri práci, ba možno mu niekedy aj pomohol,
najmä keď o Ňom počujeme, že rodičom bol poslušný
(L 2,51). Trúfam si však tvrdiť, že Ježiš sa nikdy nestal
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tesárom. Nepočujeme o tom v Písme svätom. A neprišiel adresu svojho ľudu, že kedysi nebolo možné o ňom hovoriť
Ježiš ako kráľ? Anjel Márii prináša posolstvo: ...bude ako o národe. Boli len nepatrnou hŕstkou, hlúčikom v mori
kraľovať...Jeho kráľovstvu nebude konca (L 1,33); mudrci v veľkých národov. A predsa Pán Boh milostivo pohliadol na
Jeruzaleme sa pýtajú: ...kde je ten narodený kráľ židovský? tento ľud, o ktorom neskôr, priam stále pripomínal, že je
(Mt 2,2). Mnohí rozmýšľali príliš pozemsky. Kráľ Herodes sa tvrdošijný, nepoddajný. Napriek tomu vždy zostal Jeho
predesil a s ním celý Jeruzalem (Mt 2,3). Zdesenie ľudom. Pán Boh od svojej zmluvy, ktorú dal praotcom,
nevyvoláva tesár, ale nemluvniatko, dieťa, ktoré v nikdy neodstúpil. Božie vyvolenie nemá základ v kvalite
momente svojho narodenia sa stáva
národov, skupiny ľudí či jednotlivca.
Dieťaťom a Kráľom nad všetkými
Božie vyvolenie je nezaslúžený dar,
kráľmi a Pánom nad všetkými
zdarma, z milosti. Buďme vďační, že
Ale ty, Betlehem Efrata, hoci
pánmi. Jeho veľkosť, sila a láska sa
sme súčasťou Božieho vyvolenia.
si najmenší medzi judskými
bude postupne zjavovať, až naplní
Študenti na otázku odpovedali:
čeľaďami, z teba mi vyjde ten,
celý svet. Študenti na otázku
Všetci sme si rovní.
ktorý
bude
vládcom
v
Izraeli...
odpovedali: Prišiel preto tak, aby
Čo z toho vyplýva pre náš
(Mich 5,1-4a)
nám bol bližší a vyskúšal si
život? Študenti na túto otázku
chudobnejší život.
-

Prečo prišiel Kristus do
Izraela?

Povedzte dcére Sion: Ajhľa,
prichádza tvoje spasenie...
(Iz 62,11)

odpovedali: Sme zachránení od
večného zatratenia, máme slovo
Božie.

Pán Boh tak rozhodol. Ale ty,
A tak by sme mohli pokračovať vo
Betlehem Efrata, hoci si najmenší
formulovaní ďalších otázok a
medzi judskými čeľaďami, z teba mi
Ajhľa, panna počne, porodí
odpovedať si na ne. Možno by sme
vyjde ten, ktorý bude vládcom v
mali aj rozdielny názor. Možno by to
syna... (Iz 7,14)
Izraeli... (Mich 5,1-4a); Hospodin dal
vyvolalo
zaujímavé
diskusie.
zvestovať Izaiášovi: Povedzte dcére
Nemusíme
sa
im
brániť.
Lebo dieťa sa nám narodilo,
Sion: Ajhľa, prichádza tvoje
Komunikácia obohacuje.
spasenie... (Iz 62,11). Oddávna si
syn nám je daný... (Iz 9,5-6).
Pán Boh vo svojom Synovi Ježišovi
vyvolil svoj ľud. Abrahámom sa to
Kristovi komunikuje s nami. Dáva sa
začalo. Božie zasľúbenia sa
nám stále viac poznávať. Máme o to
...nájdete nemluvniatko,
prenášali z pokolenia na pokolenie.
záujem? Môže totiž prejsť advent, za
obvinuté plienkami... (L 2,12)
Napriek mnohej nevernosti Božieho
nami budú aj Vianoce, zo všeličoho
ľudu, Boh zostal verný. Priviedol
sa budeme tešiť, čo napokon
svoj ľud do zasľúbenej krajiny a tá,
...bude kraľovať...Jeho
môžeme mať aj inokedy. Len aby
kedysi pohanská krajina, stala sa
sme neboli o niekoľko dní zaskočení,
kráľovstvu nebude konca.
Božím darom pre ľud, ktorý dostal
že Vianoce sú za nami. Nasýtili sme
(L 1,33)
po svojom predkovi Jákobovi
sa a aj vyhladli. Darčekom sme jeden
pomenovanie Izrael. To, čo bolo
druhého obohatili a všetko to
zvláštne na Božom ľude, hoci
zovšednelo. Stretli sme sa s blízkymi, ale hneď aj rozišli.
počtom bol menší než okolité národy, bolo jeho vyvolenie
Sviatočné dni pominuli a vystriedali ich všedné dni. Voľno
Bohom. Jemu, vyvolenému Božiemu ľudu, bol zasľúbený
sa skončilo a treba ísť do práce. Nebudeme zaskočení?
Kristus, aby sa potom to prichádzajúce Svetlo rozšírilo do Nebudeme zaskočení, ak sme požehnane prežili advent.
celého sveta. Študenti na otázku odpovedali: Kristus prišiel
Nebudeme zaskočení, ak naše mysle i srdcia budú
do Izraela preto, lebo Mária pochádza z Izraela, z takej
pripravené a otvorené pre radostné posolstvo Vianoc.
najobyčajnejšej krajiny.
Nedajme si vziať to pravé Božie posolstvo, ktoré má pre nás
Pán Boh pripravené pre vianočné dni, ale aj do dní nového
Je Izrael lepší ako zvyšné krajiny?
Ak by sme mali odpovedať kategoricky áno alebo nie, roka 2019.
Text: Vladimír Ferenčík
museli by sme povedať – nie. Pán Boh mohol osloviť
foto: https://trodarmel.blogspot.com/
kohokoľvek iného a nemusel Abraháma, ale On sa rozhodol
pre neho. Kdesi na počiatku existencie sám Boh hovorí na
Zvesti – ECAV LM
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Je nám cťou predstaviť vám ďalšieho člena tímu
zborovej administratívy. Tentoraz ním bude
človek, ktorý napriek svojmu stále mladému veku
toho stihol už pomerne veľa. Osem rokov je
riaditeľom farského úradu, vystupuje za zbor na
viacerých úrovniach, stará sa už o dvanástu
generáciu konfirmandov, vedie dorastový tím a
niekoľko rokov pracoval aj vo vedení SEM
(Spoločenstvo evanjelickej mládeže). Okrem toho
sa z projektového manažéra Gymnázia M. M.
Hodžu za pár rokov vypracoval na technického
zástupcu riaditeľa a keď je to možné, učí
matematiku. Voľný čas tiež nemá príliš voľný a aj
keď ešte nemá svoju rodinu, je pre viacero ľudí
mentorom, „otcom“ či „starším bratom“.
Milí priatelia, MATÚŠ STÁŇA.
Matúš, tvoj čas je efektívne nabitý takmer do poslednej
minúty. Napodiv ale nevyzeráš príliš vyčerpane. Čo ti
dáva silu to zvládať?
To, či vyzerám alebo nevyzerám vyčerpane, musia
posúdiť druhí. V každom prípade sa však vyčerpane
necítim. Ak voľný čas sú chvíle, keď človek robí to, čo ho
baví, teší a napĺňa, tak potom ja mám voľný čas takmer
stále. Veľmi ma baví práca s ľuďmi, je pre mňa koníčkom
učiť, vymýšľať rôzne programy pre konfirmandov
a dorast. Som šťastný, že mám mnoho príležitostí na to,
aby som aj mimo tej pomyselnej pracovnej doby trávil
čas so svojimi kamarátmi, konfirmandmi a dorasťákmi či
s mojimi študentami pri rôznych športoch, rozhovoroch
a pod. Takže čo mi dáva silu a energiu? Jednoducho to,
čo robím, robím z presvedčenia a vidím v tom veľký
zmysel.
Poznáme sa ešte z čias študentskej rady. Už vtedy si bol
značne aktívny. Zmenilo sa niečo v tvojej motivácii
takpovediac meniť svet okolo seba?
Áno aj nie. Na svoj vek som asi stále plný ideálov. Mnohí
ľudia mi to niekedy aj vyčítajú (i keď mne sa často zdá, že
mi to skôr závidia). Som idealista, ktorý dôveruje ľuďom
a verí, že človek má vplyv na svoje okolie – často aj
omnoho väčší, ako sa zdá. Som presvedčený, že nie my
sa máme nechať strhnúť prúdom sveta, ale naopak,
máme sa snažiť meniť svet k lepšiemu. Neverím
v relativizmus, sú pravdy, o ktoré sa možno oprieť, lebo
sú absolútne. Myslím, že toto sa za ostatné roky
nezmenilo. Samozrejme, tieto názory aj vo mne od dôb
strednej školy dozreli a formulujem ich inak ako pred 15
rokmi, no v podstate sú rovnaké. A čo je veľmi dôležité,
posunul sa aj môj pohľad na vieru, na Pána Boha.
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Viem, že miluješ učiteľskú profesiu. Nie je veľa ľudí,
ktorí sa úprimne tešia na školský rok, ale ty si jedným
z nich. Dokonca si dopĺňaš vzdelanie, aby si mohol učiť
naplno. Čo ťa fascinuje na tomto povolaní?
Čo ma fascinuje, to možno ani neviem celkom popísať. Ja
len viem, že odkedy si pamätám, vždy som chcel byť
učiteľom. Obdobie strednej školy, keď mladý človek
dospieva, je časom, keď si vytvára názory na svet, na
svoje miesto v ňom, na seba samého, na kľúčové otázky
života aj v jeho duchovnom rozmere. Je to dôležité
obdobie a mladý človek to dnes vôbec nemá ľahké.
Niekedy mám pocit, že my starší nevieme doceniť mieru
trápenia a náročnosti, ktorú táto doba pre stredoškoláka
prináša. Ja som starší len o necelú generáciu, ale aj tak
viem povedať, že dnes je doba celkom iná. Nejde o to, že
by mladý človek mal nejaký významný nedostatok
(finančný či iný), ale sú tu iné výzvy: more príležitostí,
prakticky neobmedzený virtuálny svet, kríza rodín.
Nemám univerzálne odpovede, ako mladému
teenagerovi pomôcť sa v tomto celom neutopiť
a naopak, pomôcť mu dozrieť v pevného, odvážneho,
morálneho a na Božej pravde postaveného človeka. No
viem, že chcem byť v tejto fáze života s ním.
Ako prepájaš vieru v Pána Boha so svojou učiteľskou
profesiou?
Moja viera je niečo, čo beriem naozaj vážne a úprimne.
Nehovorím o žiadnej dokonalosti, bezhriešnosti či
bezchybnosti – to by som vôbec úprimný nebol. Nie som
lepší ako moji žiaci, ktorí Pána Boha neriešia, alebo sa
otvorene hlásia k ateizmu. Ani o kúsok nie som lepší,
možno skôr o niečo viac viem. A chcem, aby to vedeli aj
oni. Ja svoju vieru netajím – myslím, že všetci o mne
Zvesti – ECAV LM

vedia, že som veriaci kresťan. V mnohých prejavoch
môjho správania je to aj badateľné. No nie som žiadny
fanúšik „plamennej evanjelizácie“, akéhosi násilného
presviedčania, vyhrážania sa peklom. Akceptujem, že
štátna škola je miestom, ktoré má byť politicky či
z hľadiska náboženského presvedčenia neutrálne. Nikdy
neplánujem, že dnes idem s tým a s tým hovoriť o viere
v Boha. Trávim so svojimi žiakmi čas (aj mimo školy)
a mnohokrát sme sa už o viere rozprávali, úplne
nenásilne a prirodzene. Akékoľvek rozhodnutie pre Boha
musí byť ich osobným a slobodným, ale ja sa im snažím
priniesť alternatívu. Alternatíva ateizmu je bežne
dostupná, tú nemusia hľadať. Opačná strana, tú im musí
niekto priniesť.
Teraz prejdime k tvojmu pôsobeniu v našom zbore.
Dlhé roky vedieš dorastový tím, ktorý sa stará
o pripravujúcich sa aj skončených konfirmandov vo
veku približne 12 až 15 rokov. Je to náročná práca
a navyše, nie veľa končiacich konfirmandov aktívne
zostáva v zbore. Čo ťa ženie v tom pokračovať a kde sú
najväčšie bariéry tejto práce?
Ovocie práce nie je vždy vidieť, to je pravda. Ja však
verím, že každý z tých konfirmandov na určitej etape
svojej životnej cesty počul o Pánu Bohu, počul
evanjelium. Či sa pre život viery rozhodne teraz alebo
o 50 rokov, to je na ňom. Samozrejme, veľmi by som sa
tešil z toho, keby ostali v zbore všetci, ale ak sa tak
nedeje, nenapĺňa ma to žiadnymi pochybnosťami, že to
celé má zmysel. Práve chápanie významu tejto služby ma
ženie ďalej. A prekážky? Asi zosúladiť motiváciu a časové
možnosti všetkých, ktorí mi v tej službe pomáhajú, a mňa
samého.
Si šikovný matematik a ekonóm. Veľmi potrebná
vlastnosť pri správe organizácií. Akoby si zhodnotil
tvoje pôsobenie v čele farského úradu?
Vždy to bolo o skoordinovaní úloh s mojím ďalším
zamestnaním. Niekedy sa to darí viac, inokedy menej.
Ako sa blíži koniec môjho učiteľského štúdia, povinností
v škole pribúda, lebo narastá počet hodín, ktoré učím.
A viem, že tým trpí aj kvalita mojej práce pre cirkevný
zbor.
Práve
v týchto
týždňoch
hľadáme
s predsedníctvom zboru spôsoby, ako moju prácu na fare
zeefektívniť a prispôsobiť možnostiam, ktoré mám. Moje
hodnotenie: mnoho sa podarilo, ale mnoho je ešte pred
nami.

rekonštruovať. Je to finančne náročné a už niekoľko
rokov sa s touto témou pasujeme. Vidíš už svetlo na
konci tunela?
Ale áno, vidím. Od roku 2011, keď som do zboru prišiel,
sme urobili naozaj míľové kroky dopredu. V tomto
musím poďakovať aj môjmu predchodcovi vo funkcii,
súčasnému seniorálnemu dozorcovi, lebo v zbore bol
zabezpečený prísun kapitálu, ktorý mnohé opravy
umožnil. Obetovali sme síce projekt Novej Betánie
v Iľanove, no podarilo sa nám rekonštruovať veľký kostol,
vrbický kostol, kompletne zrekonštruovať budovu na
Tranovského 110/2. Vymenili sme okná na budove
Betánie či cirkevnom dome, rekonštruovali prakticky
všetky kotolne, opravili spevnené plochy v areáli Betánie,
s výraznou pomocou Súkromnej základnej umeleckej
školy opravili veľkú sálu v cirkevnom dome a mohli by
sme pokračovať. V mnohom sa hospodársky posunuli aj
naše dcérocirkvi, pribudla dcérocirkev Iľanovo. Ťažko
vymenovať úplne všetko, no určite hospodársky
napredujeme. Mojou srdcovou záležitosťou je obnova
ubytovne v Ploštíne. Je potrebné dokončiť rekonštrukcie
nájomných budov či vyriešiť otázku budovy v Iľanove
(„Novej Betánie“). To sú výzvy, ktoré sú pred nami.
V pozícií riaditeľa vidíš do fungovania a možností nášho
zboru. Kde vidíš jeho možnosti do budúcnosti?
Ak sa pýtaš na ekonomicko-hospodársku oblasť, niektoré
výzvy som už načrtol. V oblasti hospodárskej stratégie sa
v ostatnom čase vytvoril nový hospodársky výbor, ktorý
prehodnocuje naše obchodné vzťahy, najmä
s nájomníkmi. V tomto smere som sa ja osobne zatiaľ
celkom s načrtnutou filozofiou nestotožnil, no nájsť ju je
veľmi dôležité. No a potom je tu misijný rozmer. Hlavné
poslanie cirkvi a zboru. Nech sa to zdá akokoľvek
zvláštne, hospodárske a ekonomické veci sa riešia
omnoho ľahšie ako tie misijné. Práve čoraz väčší dôraz na
misiu – v rámci zboru i mimo neho, je do budúcnosti
dôležitý.
Máš motto, ktorým sa riadiš?
Myslím, že žiadne zvláštne motto nemám. Stále nosím
jeden prívesok, na ktorom je odkaz na text z Ezechiela 37.
To je jeden z príbehov, ktorý ma veľmi inšpiruje.
Ďakujeme ti za rozhovor
Zhováral sa: Ján Blcháč ml.
Foto: Samuel Žiaran

Ako zbor sme po predkoch a po reštitúciách zdedili
niekoľko budov, ktoré bolo a je potrebné postupne
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Nový organ
už v prevádzke
Celý zbor žil udalosťami, ktoré sa v Iľanove diali od Veľkej Noci. Začalo sa to montážou vežových hodín, pokračovalo
nevyhnutnou opravou zvonov a potom obrovským prekvapením – kúpou organu. Po niekoľkomesačných prácach
nasledovalo finálne ladenie a všetci sme plní úžasu a nadšenia očakávali prvé tóny. A ako by to bolo, keby sa nezačalo
slávnostne a veľkolepo?
Myšlienka uskutočniť organový koncert sa stala realitou, a tak sme v nedeľu 30. septembra 2018 o 16:30 privítali
medzi sebou organového majstra, profesora organovej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických
umení v Bratislave, Jána Vladimíra Michalka. Práve jeho otec, prof. ThDr. Ján Michalko (*16.10. 1912, Važec – † 10.
12. 1990, Bratislava), generálny biskup ECAV v rokoch 1970 – 1990, posvätil Iľanovský kostol pred 43 rokmi.
Zazneli skladby z 18. storočia a v závere tiež strhujúca improvizácia na chorál Hrad prepevný.
O 2 týždne neskôr, 14. októbra 2018, sa konali v Iľanove slávnostné služby Božie spojené s posviackou opravených
zvonov, nových vežových hodín a staronového organa. Slávnostným kazateľom bol brat em. gen. biskup prof. ThDr.
Július Filo. Veľmi pekne označil organ a všetko, čo chrám má, za akési zosilňovače našej viery, ktorými ju môžeme
ľuďom a svetu odovzdať, priniesť, priblížiť. Liturgmi boli domáci bratia farári Marián Bochnička a Vladimír Ferenčík,
sestra farárka Katarína Hudáková a novozvolený brat senior Stanislav Grega, ktorý predniesol posväcujúcu reč a
posvätil hodiny, zvony i organ. Program obohatili naše spevokoly aj báseň v podaní sestry Anny Kráľovej.
Iľanovský kostol získal veľký potenciál pozdvihnúť a obohatiť kultúru v našom meste a okolí o ďalšiu úroveň.
V mnohých je veľa chuti využiť tieto prostriedky k osloveniu ľudí od najmenších až po najstarších.

100 rokov
od Veľkej vojny
Medzi mnohé spomienkové podujatia patrila aj spomienková slávnosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny, ktorá sa
konala práve v deň výročia – v nedeľu 11. 11. 2018. O 11-tej hodine a 11-tej minúte sa v Liptovskom Mikuláši
rozozvučali všetky zvony. Počas tohto spomienkového momentu plného silných emócií sa konalo zhromaždenie pri
pomníku Matka v blízkosti ev. kostola Zbierka vo Vrbici. Socha svojou podobizňou ženy – matky, vypúšťajúcej z rúk
holubicu, môže vyjadrovať ako strach, ochranu, či lásku, tak aj obrovskú nádej. Zhromaždenia boli účastní
predstavitelia mesta, kultúry, cirkvi a v neposlednom rade vojnoví veteráni, ktorí majú tie spomienky predsa len živé.
Prítomní za zvuku dychového hudobného telesa vzdali poctu padlým hrdinom pri pomníku.
Program osláv pokračoval v našom kostole Zbierka o 17. hodine. Vstup čestnej stráže so zástavou Slovenskej
republiky a následne Hymna Slovenskej republiky otvorili spomienkovú slávnosť. V úvode zaznela v podaní organistu
Metoda Rakára skladba Fantázia na chorál „Christus, der ist mein Leben“ od Jána Levoslava Bellu, skladateľa a rodáka
z Liptovského Mikuláša, venovaná a napísaná na pamiatku padlým vojakom Veľkej vojny. S príhovormi predstúpili
brat farár Marián Bochnička a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. Nasledovala prezentácia o
Veľkej vojne, ktorú spracoval vedúci pracoviska Štátneho archívu v LM – PhDr. Peter Vítek. Slávnostný program bol
popreletaný spevom ženského spevokolu Laeto Animo, prednesom básne a čítaním listu vojaka 1. sv. vojny v podaní
pani Anny Kráľovej z Iľanova, ktorej bol udelený Pamätný list a medaila mesta z rúk pána primátora.
Spomienkový akt bol ukončený spevníkovou piesňou Hojže, Bože a kladením vencov a zapálením sviečok pri pamätnej
tabuli s menami padlých vojakov na južnej strane kostola.
Nikdy nezabúdajme ďakovať Pánu Bohu za mier, za národ, a ctiť si pamiatku tých, ktorí za to položili svoje životy.
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Už po 10. krát sa 18. novembra v ev. kostole uskutočnila celoslovenská spomienka v rámci
Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd. Poďakovanie všetkým, ktorí
zachraňujú životy pri dopravných nehodách, vyslovil v kázni Milan Petrula. Ján Paciga
predniesol štatistiku dopravných nehôd, z ktorej vyplýva, že sa stalo o 14 nehôd menej
oproti predchádzajúcemu roku. Stále však platí, že každý druhý deň zahynú na cestách
približne traja ľudia. Reprezentanti záchranných zložiek zapálili za obete symbolické
sviečky a hudba ministerstva vnútra opäť dôstojne doplnila program služieb Božích.

V nedeľu 25.novembra sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil 15. ročník Dňa zborovej
diakonie. Služby Božie boli venované poďakovaniu sestrám vykonávajúcim
opatrovateľskú službu na území mesta L. Mikuláš. Témou „Dňa zborovej diakonie“ bola
prvá pomoc v zmysle zdravotnom, duševnom a duchovnom. Všetci ľudia, podľa svojich
možností a daností, môžu poskytnúť pomoc, aspoň zjemniť bolesť, prejaviť lásku. Po
službách Božích si prítomní uctili pamiatku diakonís a farárov položením vencov na ich
hroby na Vrbickom cintoríne. Poobede sa konala na starej fare prednáška sestry Zdeny
Loflerovej o poskytnutí prvej predlekárskej pomoci.

Prvá adventná nedeľa bola v našom cirkevnom zbore zavŕšená 1. adventným koncertom
v evanjelickom kostole v Iľanove. Brat farár Marián Bochnička otvoril koncert slovami
o kráse hudby a umenia, po ktorých sa všetci prítomní, ktorých bolo skutočne požehnane,
mohli už naplno zahĺbiť do tónov hudobných diel, snívať a rozjímať. A tak sa náš najnovší
organ koncertne rozozvučal už druhýkrát. Tentoraz pod rukami a nohami Petra Sochuľáka
– organistu, pedagóga či porotcu súťaží. Na koncerte zaznel aj spev Alžbety Trgovej,
sólistky v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Hrou na trúbke prispel Andrej Sontág.

Ako len ubiehajú tie roky. Veď už je to tretíkrát, čo sa na starej fare v piatok pred prvou
adventnou nedeľou zišli tri generácie srdečných ľudí, ktorí sa s vervou pustili do výroby
adventných vencov. Každým rokov sa javí potreba vyrobenia čoraz väčšieho množstva
vencov, čo je rozhodne pozitívne. Veľká vďaka patrí ochotným dievčatám, ženám
i mužom, ktorí buď zdobili, vozili materiál, alebo sa postarali o skvelé vianočné
občerstvenie. Výťažok z predaja sa venoval rodinám nášho zboru, ktoré to v tento
vianočný čas veľmi potrebujú.

V tretiu adventnú sobotu bola pre všetkých jedinečná možnosť uniknúť z bežného
kolotoča povinností a nájsť tiché miesto plné modlitieb a Božej prítomnosti. Na starej fare
sa počas dňa zišlo niekoľko tých, ktorí to ticho potrebovali, hľadali. Ticho, ktoré volalo
a pozývalo. Zavŕšením dňa bol nádherný čas v prítmí kostola. S jemným organovým
sprievodom sa kostolom niesli spevy z Taizé – francúzskeho ekumenického spoločenstva.
Spevy sú hudobne jednoduché a krásne vyznejú, aj keď sa len zopár ľudí zíde na modlitbu.
V závere zaznelo niekoľko chválových piesní v mládežníckej úprave.

Počas štyroch adventných nedieľ sa v Liptovskom Mikuláši konajú koncerty a práve tretí
v poradí hosťuje náš cirkevný zbor v ev. kostole. Na koncerte s názvom Nádej sveta
vystúpil PETER ADAMOV & BAND. Peter Adamov hrajúci na klávesoch, James Evans na
husliach so speváckym sprievodom Martiny Rinkovej naplnili náš chrám magickou
atmosférou a dali nám možnosť intenzívne precítiť prichádzajúci vianočný čas. Ich
repertoár pozostával z hudby vážnej, súčasnej i tradičnej židovskej. Srdcia prítomných si
získali svojou vrúcnosťou, radosťou a zaujímavými príhodami.
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Z NAŠICH MATRÍK (28.9.-18.12.2018)
Pokrstení: Ján Stupka, Dorota Velgosová, Jáchym Růžička, Boris
Gábor, Koloman Gábor, Lukáš Zeleňák, Matúš Zeleňák, Michael
Ondráš, Sára Medvecká, Dávid Mrnčo, Nikolas Hrdina, Matej
Šupala, Eliška Cholvádtová, Adrián Kondor, Damián Gruska, Lívia
Magáňová, Marta Petruňková, Kristína Hollá, Martina Šumanová –
Hreblay
Konfirmovaní: Lukáš Zeleňák, Michael Devečka, Martina
Štefancová (Podbreziny)
Zosobášení: Martin Korenica a Martina Tereštíková*, Dušan
Mesároš a Anna Pokrývková*, Vladimír Kubík a Jana Grešíková,
Martin Šalgo a Petra Niňajová, Ján Stupka a Ľubica Dzuriaková,
Tomáš Juráš a Katarína Barienčíková, Viliam Dolinský a Nikola
Nesládeková, Michal Devečka a Michaela Kráľová
Zosnulí: Sokol Milan (79), Klimková Margita (76), Remeň Jozef (69),
Mičuda Jozef (65), Líška Pavel (74), Krajčiová Mária (91), Varinská
Mária (69), Gajdošová Eva (74), Mikuláš Jaroslav (74), Grešo
Vladimír (76), Ondruš Ján (69), Kollárová Anna (82), Krajčušková
Marta (75), Sedliak Michal (75), Sporeková Emília (87), Jurkovič
Ladislav (59)
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* sobášení
už v lete, zapísaní do matriky zboru v septembri.

--ZVESTI - občasník cirkevného zboru ECAV Liptovský Mikuláš
--Ročník 22 / číslo 3 / 21.12.2018 / Vychádza pre vnútornú potrebu
cirkevného zboru / Redakcia: Ing. Ján Blcháč ml. (obsah a grafika),
Veronika Motýľová (obsah) / Gramatická korektúra: Zuzana Zimániová /
Vydáva: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku Liptovský Mikuláš
Kontakt: info@ecavlm.sk, 044-5522146
Vytlačil: Tranoscius, a.s. v náklade 600 ks.
ZVESTI V PLNOFAREBNEJ VERZII A ČLÁNKY V NESKRÁTENEJ PODOBE
NÁJDETE NA NAŠOM WEBE WWW.ECAVLM.SK

NÁŠ WEB ECAVLM.SK, ZASIELANIE NOVINIEK EMAILOM, ZVESTI, FOTO
A VIDEO DOKUMENTÁCIU NAŠICH AKCIÍ, UDRŽIAVANIE NÁSTENOK,
A POD.

Zvesti – ECAV LM

