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30 ROKOV  
MODLITEBNÉHO  
SPOLOČENSTVA 

Modlitebné spoločenstvo ECAV (MoS) na Slovensku ako pokračovateľ 
Modlitebného bratstva sa stretáva a modlí za prebudenie cirkvi a 
spoločnosti už 30 rokov. Na svojom pamätnom mieste, v Liptovskom 
Hrádku, kde sa v r. 1990 konala aj prvá, zakladajúca konferencia, sa 
22.-24.3.2019 zišlo 150 bratov a sestier z celého Slovenska, aby si toto 
milé jubileum pripomenuli a najmä načerpali nových duchovných síl 
na ďalší rok. V piatkovej rokovacej časti spoločenstvo hodnotilo svoju 
činnosť a plánovalo svoje aktivity na aktuálny rok, sobota bola 
venovaná prednáškam a modlitbám, kde hlavnú prednášku živo 
predniesol brat generálny biskup Ivan Eľko. V nedeľu sa celé 
spoločenstvo stalo súčasťou zhromaždenia veriacich na bohoslužbách 
v hrádockom kostole.                            Prevzaté z portálu www.ecav.sk 
 
 

NOVÉ VEDENIE  
CIRKVI JE UŽ  
V ÚRADE 

V sobotu 2. marca sa v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene 
uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie 
generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa 
Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do 
funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana, a to 
v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my 
na Teba očakávame!“ Žalm 33, 22 
Pokračovanie na str. 13.                       Prevzaté z portálu www.ecav.sk 
 
 

ČÍNA CHCE  
ČÍNSKEJŠIE 
KRESŤANSTVO 

 
  

 
 

 
 

ZO SENIORÁTU, SLOVENSKA A SVETA 

 

MILÍ PRIATELIA 
 

      Prežívame komplikované obdobie v 
spoločnosti ale aj v evanjelickej cirkvi. Z 
každej strany dostávame informácie, 
ktoré nás napĺňajú hnevom, smútkom a 
rezignáciou!  Viac či menej si ich 
pripúšťame k srdcu a hovoríme si len tak 
sami pre seba: „Potrebovali  by sme 
pokoj! Aspoň na malé, krátke obdobie. 
Kým by sme si v sebe obrazne 
„poupratovali“ a naplnili sa novým 
odhodlaním k životu. 
      V dejinách ľudstva nie sme jediní 
podobne zmýšľajúci ľudia! Túžba očistiť 
sa, stíšiť a upokojiť sa nás  sprevádza 
celým ľudským bytím! Nazvali sme to 
pôstom! Krátkym, tichým obdobím, počas 
ktorého sa snažíme prežiť vnútorné 
očistenie! My kresťania sa snažíme 
približovať sa k Bohu. Pretože vieme, že v 
Bohu sa utíši naša duša a z Neho čerpáme 
nádej! 
     Vždy, keď počujem slovo pôst, myslím 
na Jonáša, Ninive a jeho kráľa. Keď Jonáš 
dostal informáciu, že má ísť do mesta 
Ninive a tam vyzývať ľudí k pokániu, mávol 
rukou!  Povedal si: „To nemá zmysel. Veď 
som len obyčajný Boží prorok.“ V tom  
príbehu je každý z nás! Povieme si, to 
nemá zmysel a väčšinou sa, tak ako Jonáš, 
vyberieme úplne inou cestou!  Nejdeme k 
voľbám!  Nenapomenieme ľudí, ktorí 
konajú zlo! Kreslíme hrubé čiary a 
vzdycháme!  Veď sme len malí Boží 
proroci.  Nerobíme chybu?  Nevzdávame 
sa predčasne?  Neovplyvňuje nás diabol, 
že nech spravíme čokoľvek, je to 
zbytočné?  Jonáš si musel zrovnať svoje 
myšlienky v útrobách veľkej ryby. Aby 
nakoniec zistil, že pred Bohom, pred 
poslaním, pred službou sa utekať nedá.  
Jeho najväčším prekvapením bola reakcia 
kráľa a Ninivčanov.  Tí si do jedného 
roztrhli svoje rúcha a nariadili si absolútnu 
mravnú a duchovnú očistu.  Presne o to 
ide. Aby som precítil, prežil mravnú a 
duchovnú očistu.  Nie moja cirkev alebo 
môj blížny, alebo môj predstaviteľ. Tí sa 
musia rozhodnúť sami! Pôst je o mne! O 
mojich chybách, o mojich zradách! Preto 
si ich musím vyriešiť! 
 
Marián Bochnička 
predsedajúci zborový farár  

Šírenie biblického učenia je často spájané so západnými mocnosťami, 
a preto bolo v Číne takmer vždy zložité. V roku 1949 boli dokonca 
z krajiny vyhnaní všetci kresťania bez čínskeho občianstva a cirkvi sa 
dostali pod kontrolu komisie tzv. Trojsebestačného vlasteneckého 
hnutia. (Cirkev má byť sebestačná vo financovaní, propagácii 
a správe, a teda bez priameho zahraničného vplyvu). V poslednom 
čase sa nároky stupňujú a Čína tlačí na ďalšie „počínšťovanie“ 
kresťanstva. Cirkev vždy mala záujem priblížiť Krista reči a obrazom 
miestnych ľudí, a tak toto mnoho misionárov nevníma len ako priamu 
hrozbu ale aj príležitosť. Problém nastáva, keď sa majú upravovať 
základné princípy a znaky kresťanskej viery. To sa deje na viacerých 
miestach v Číne a nie je úplne jasné, či ide o centrálnu politiku alebo 
len o zneužívanie kontroly miestnymi regionálnymi orgánmi. A ako to 
vnímajú tamojší kresťania? Jeden z čínskych bratov v Kristovi povedal: 
„Niektorí ľudia vnímajú tento čas ako zimu pre čínskych kresťanov. 
V skutočnosti tu ale máme zimu od jeruzalemských letníc, no stále sa 
tešíme na jar.“  

voľne preložené (krátené) z portálu  www.christianitytoday.com 
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Jedným z nezabudnuteľných príbehov o 
putovaní Izraelcov na púšti je príbeh o tom, ako ich 
napadli jedovaté hady. Tieto nebezpečné plazy 
boli odpoveďou na ich nespokojnosť a ich 
uštipnutie spôsobilo mnohým smrť. Ľudia volali k 
Bohu o pomoc a Hospodin im odpovedal 
prostredníctvom Mojžiša, ktorému prikázal 
zhotoviť medeného hada a zavesiť ho na žrď tak, 
aby ho mohli všetci vidieť. Keď sa  ktokoľvek 
uštipnutý  pozrel na medeného hada, ostal nažive 
(4M 21,6 – 9). Len si predstavte tento obraz. Ľudia 
museli byť na smrť vydesení a Boh bol ich jedinou 
nádejou.       

O pár storočí neskôr Ježiš pripomenul tento 
príbeh o Izraelcoch Nikodémovi: „A ako Mojžiš 
povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn 
človeka,  aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ 
(J 3, 14 – 15). Ako bol vtedy medený had jedinou 
záchranou pre Izraelcov, tak je Ježiš našou. Bez 
Neho by sme zomreli.  

Nás všetkých zasiahla nákaza hriechu a keby 
nás Boh neuzdravil, tiež by sme boli odsúdení na 
smrť. Tento jed môže byť silný, avšak stráca 
účinnosť, keď s vierou pozrieme na kríž, na ktorom 
zomrel Ježiš za naše hriechy. 

Kde sa však nachádza ohnisko nákazy? Na 
túto otázku nám odpovedá príbeh z 1. knihy 
Mojžišovej z 3. kapitoly. Je to príbeh o Adamovi 
a Eve. Tu sa dočítame, ako vstupuje zlo do sveta, 
ako sa v nás i okolo nás šíri dodnes. 

Had nám tu predstavuje „toho zlého“, 
alebo to zlo - čiže diabla. V okolí Izraela bol had 
považovaný za posla božstiev spod povrchu zeme. 
Vychádzal z jej hlbín, z hrobov, podsvetia, 
a prinášal smrť. Keď had niekoho uštipne, prináša 
smrť. 

Had  nie je Boží posol, ale je to vyslanec 
podsvetia a prisluhovač smrti. Nevznikol sám od 
seba, patrí medzi zver, ktorú Hospodin Boh učinil. 
Nie je múdry, ale ľstivý. Biblická múdrosť má svoj 
základ v rešpekte voči Bohu. Ľstivý ako had je 
dnes napríklad právnik - tunelár, ktorý vie, ako 
obísť zákony, a tak „legálne“ ukradnúť milióny. 
Hebrejský výraz ľstivý (arum) znie ako slovná 
hračka s výrazom nahý (érom) .  Adam a Eva 
spoznali, že sú nahí.  

Človek obnažený je zbavený svojej 
dôstojnosti, usvedčený a vystavený na posmech.    

Eva   musela   vedieť,  že    takáto   bytosť –  
ľstivejšia ako všetky poľné zvieratá – do raja 
nepatrí. Určite vedela, že má s Adamom záhradu 
Eden nielen obrábať, ale i strážiť pred takými 
votrelcami, ako bol had. A platí to tak dodnes: ak si 
vpustíme do svojho raja hada, prestane byť rajom.  

Z toho vyplýva, že zlo nie je nedorozumenie 
či vývojový omyl. Má svoje korene a počiatok 
niekde ďaleko či hlboko, kam nedovidíme. Eva sa 
chce dozvedieť niečo aj od posla podsvetia, a preto 
ho počúva. Časom sa s tým stretne každý.  

Nemusíme dávať odpovede na otázku, 
odkiaľ pochádza zlo, ale dajme si odpoveď, či zlu 
otvárame dvere, uši, srdce, či sa ním dávame 
osloviť. Zlo, had, hriech totiž číha pri dverách. Čaká, 
kedy ho pustíme ďalej. Tak ako Hospodin hovorí 
Kainovi: „Zaiste ak budeš dobre robiť, rozjasní sa 
ti; ako nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri 
dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; 
ale ty ho opanuj.“ (1M 4,7) 

Eva to urobila – otvorila hadovi dvere. 
A had začal konať. Vedel a vie, že každý z nás má 
v sebe aj dosť sebaľútosti. Had vlastne so súcitom 
hovorí: tak vy tu vlastne nie ste v raji, ale akoby 
v zajatí. Chcel by som urobiť niečo pre vaše 
oslobodenie, aby ste mohli naozaj robiť, čo chcete. 
Čo všetko máte zakázané? Nesmiete jesť zo 
všetkých stromov v záhrade? Had sa teda pýta - čo 
nesmiete? Had potrebuje, aby nás zamestnávalo 
viac to, čo nesmieme, namiesto toho, aby sme sa 
radovali z toho, čo smieme. To hlavné, čo smieme, 
je hovoriť s Bohom, modliť sa – aj na smrteľnej 
posteli. Hovoriť s Bohom je výsada a radosť. 
Hovoriť s hadom, to je vydať sa na cestu po tenkom 
ľade.   

Čo teda robiť keď nás uštipne had? Čo 
robiť, keď zhrešíme?  Jed hriechu sa rýchlo rozlieva 
po krvnom obehu a zasahuje celého človeka. 
Zomierame. Fyzicky žijeme, ale vnútorne sme už 
mŕtvi. Rútime sa do temnoty. Potrebujeme pomoc, 
novú  krv, nový život.  

Je tu Ježiš – jediná záchrana.  Ak čítame 
Novú zmluvu, dozvieme sa, že Ježiš Kristus nás  
láskavo pozýva tam, kam nepatríme - totiž do 
spoločenstva s Ním v Jeho kráľovstve Ak tomu 
uveríme a vierou to prijmeme, nastúpime na dobrú 
cestu.            

UŠTIPNUTIE 

Lýdia Kordošová, námestná farárka 
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Na počiatku stvoril Boh nebo a zem (1M 1,1). Tak sa začína Biblia i príbeh stvorenia. Potom, keď 

Boh dokončil svoje stvoriteľské dielo, čítame. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré 

(1M 1,31). Človek mal rajskú záhradu obrábať, strážiť, pomenovať poľnú zver i nebeské vtáctvo. 

Človek bol stvorený na Boží obraz, ako muž a žena, jeden celok. Situácia, ktorú si často idealizujeme. 

Jeden jediný zákaz poznali prví ľudia. O ovocí stromu v strede raja, stromu poznania dobra a zla, 

riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli (1M 3,3)!  

Had zviedol ženu, žena zviedla muža a muž neodolal. Vtedy sa obidvom otvoril oči (1M 3,7). 

Oddávna človek špekuluje, kto vlastne zhrešil. Všetci, lebo všetci traja boli potrestaní. Boh poslal 

človeka von zo záhrady Éden obrábať pôdu a cherubi, anjelské bytosti, strážili cestu k stromu života 

(1M 3,23.24). 

Od tých čias je had synonymom diabla. Na jeho adresu povedal Boh: Položím nepriateľstvo medzi 

teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu. 

(1M 3,15)  Tento Boží výrok je synonymom k slovu, ktoré vysloví Ján Krstiteľ na adresu farizejov a 

sadukajov, keď kalkulujú - ako uniknúť nastávajúcemu hnevu (Mt 3,7) - a Ján ich nazve vreteničím 

plemenom, hadom, pokušiteľom. Podobne sa vyjadrí aj Ježiš na adresu farizejov: Hadi! Vreteničie 

plemeno! Ako uniknete pekelnému súdu 

(Mt 23,33)? A napokon onen Boží výrok na 

adresu hada-diabla je jedno z prvých 

proroctiev o potomstve ženy, ktoré zničí 

diabla. 

Od pádu prvých ľudí sa hriech  

nezadržateľne šíril. Kain zabil Ábela, 

navzájom sa zabíjali... Hriech bujnel tak, že 

skazenosť ľudí na zemi bola veľká a všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé (1M 6,5). 

Pre túto skazenosť ľudstva je súčasťou nášho života diabol, pokušenie a hriech. Čo s tým? Ako sa 

toho zbavíme? Nie sme schopní naplniť to, čo počul už Kain z Božích úst: Hriech striehne pri dverách, 

na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! (1M 4,7). Možno sa aj snažíme, ale nejde 

nám to. Sme príliš slabí, diabol je silnejší. A tak hrešíme, padáme a nie sme schopní obstáť pred 

Božou tvárou. 

Diabol má mnoho podôb, jeho ponuka a konanie nemusia pôsobiť hrozivo, niekedy aj lákavo (1M 

3,6). Je negáciou všetkých biblických postáv. Jeho metódou je klamstvo. Ponúka to, čo nevlastní. 

Prevteľuje sa do podoby anjela, osôb, vecí, ale jeho zmýšľanie a konanie je diabolské. Iné ani byť 

nemôže. Keby Boh nebol na našej strane, dávno by sme zahynuli.  

Keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby 

vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo (G 4,4.5).  Prišiel potomok ženy, ktorú si 

Boh vyvolil, aby diablovi rozmliaždil hlavu. Len čo počujeme zvesť o Kristovom narodení, hneď na 

Vianoce sme spievali: Diabla zlého porazil, veseľme sa, a nad hriechom zvíťazil, radujme sa (ES 47,4)! 

Prišiel pôst a opäť sme počuli o diabolskom pokúšaní Ježiša na púšti. Obstál! Jedinečnou zbraňou 

Mu bolo slovo živého Boha a moc Ducha Svätého, ktorou bol krátko predtým viditeľne naplnený 

(Mt 3,13). Hoci aj diabol citoval slovo Božie, neuspel. Tým sa však pokúšanie diabla neskončilo. 

Ježiša sprevádzalo neprestajne počas jeho putovania po tejto zemi. 

Ježiš, podľa evanjelií, trikrát pripomenul svojim učeníkom, že bude potrebné ísť do Jeruzalema, že 

bude musieť mnoho trpieť, byť zavrhnutý, budú sa Mu posmievať, potupia Ho, budú na Neho 

pľuvať, zbičujú Ho a napokon zabijú. Učeníci tomu vôbec nerozumeli a báli sa Ho na to opýtať. Peter 

horlivec, keď toto všetko počul, vzal Ježiša nabok a začal ho odhovárať, doslova karhať(!) (Mk 8,32): 

Nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať (Mt 16,22)! Ľudsky Petrovi rozumieme. Netúži 

po tom, aby jeho Majster a Pán šiel cestou utrpenia. Chce tomu nejakým spôsobom zabrániť, aspoň 

tak rozmýšľa. Nevie, čím by tento Boží plán utrpenia nahradil. 

Ježiš sa obrátil k Petrovi a povedal mu: Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš  

CENA VÍ 
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na veci Božie, ale na ľudské (Mt 16,23). Nie je Ježiš prísny na Petra, keď svojho učeníka nazve satanom? 

Ak si Peter dovolil Ježiša, v doslovnom znení, karhať, o čo viac toto karhajúce slovo plným právom 

zaznieva z Ježišových úst! 

Choď za mňa, satan! Peter počul to, čo aj diabol: Odíď, satan (Mt 4,10)! A tak, ako musel diabol odísť, 

neskôr sám Peter opúšťa Ježiša – v Getsemanskej záhrade sa sám odoberie do ríše spánku, na  dvore 

veľkňaza dáva ruky preč od Ježiša a vtedy už Peter nedbá, že Ježišovi sa môže stať všetko, čo  im Ježiš 

predpovedal. 

Napriek tomu Ježiš nezostal sám. Vtedy, keď Ho diabol opustil, hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. 

(Mt 4,11). Vtedy, keď Ho všetci učeníci opustili a spali pokojným spánkom, ukázal sa Mu anjel  z neba 

a posilňoval Ho (L 22,43). 

Ba aj v tej poslednej chvíli, keď už Ježiš visel na kríži, prichádzal pokušiteľ v rôznej podobe. Zachráň sa, 

ak si Syn Boží, a zostúp z kríža. Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Je izraelským kráľom, nech 

teda zostúpi z kríža, a uveríme v Neho! Dúfal v Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak chce; veď hovoril: Syn 

Boží som (Mt 27,40.42.43)! Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás (L 23, 39)! – pokúša Ho diabol 

prostredníctvom lotra. 

Napokon, pod krížom zaznelo aj 

vyznanie stotníka, ktorý keď videl, 

čo sa stalo, oslavoval Boha a 

povedal: Naozaj tento človek bol 

spravodlivý (L 23,47). Naozaj, Syn 

Boží bol tento (Mt 27,54)! Toto 

vyznanie v hluku Golgoty akoby 

zaniklo a nedotklo sa ľudí. 

Všimnime si ho aspoň my a stotožnime sa s týmto vyznaním. 

Kristus nenaplnil vôľu tých, prostredníctvom ktorých ho diabol pokúšal aj v posledných chvíľach života, 

keď utrpenie spelo k svojmu vrcholu. Buďme vďační Bohu za to, že bol s Kristom aj na golgotskom kríži. 

Tam definitívne porazil diabla a smrť ako posledného nepriateľa! 

Len spievajme pôstne piesne a pochopíme hĺbku pokušenia, utrpenia ale aj Ježišovho víťazstva!  

Kriste, krvou si za náš hriech platil, smrťou nás vykúpil (ES 80,3). Kriste, umrel si za naše hriechy, Ty, 

Baránok tichý. Kriste, Tvoje sväté utrpenie buď nám na spasenie. (ES 81,3.4) Ten na kríži moja spása, 

moja láska, moja česť, každá márna žiadosť vzdiaľ sa, i to, v čom stálosti niet. Pokušenia plný svet, do 

hriechu by ma chcel zviesť; ten na kríži moja spása, k Nemu stále utiekam sa (ES 114,1). 

A otázka pre nás? Ako môžem odolať pokušeniu? Čo urobím s hriechom? Človek často hľadal na to 

recepty, ale všetko ľudské úsilie zlyhalo. A zlyhalo by neprestajne, keby Boh nedal svojho Syna ako obeť 

za hriech celého sveta. 

To, čo môžeme urobiť my, je odolávať pokušeniam diabla slovom Božím. Len je potrebné ho poznať a 

vedieť. Ježiš na púšti nemal Bibliu. Nelistoval v nej, aby diablovi mohol jednotlivé zasľúbenia presne 

zacitovať. Božie Slovo mal v sebe, vo svojej mysli a vo svojom srdci. Dal nám príklad, aby slovo Božie 

bolo pre nás dobrou a účinnou zbraňou proti pokušeniam diabla. Učme sa ho teda a ukladajme do 

mysle i do srdca! 

A keď zhrešíme, máme tú výsadu, že môžeme prísť do Božej blízkosti a svoj hriech uznať, oľutovať, 

sľubovať polepšenie života, veriť v odpustenie a novú príležitosť, ktorú mám pri stolovaní s Ježišom 

Kristom. Nie nadarmo prichádzame k Večeri Pánovej, a to nie len v pôste. 

K tomuto všetkému môžeme prikladať na každý deň modlitbu – kajúcu, prosebnú, ďakovnú i oslavnú. 

Diabol nás bude chytať za pätu, dorážať na naše slabé miesta, aby nás pokúšal a zviedol. My však v sile 

Kristovej obete a víťazstva smieme mu rozmliaždiť hlavu, zničiť ho, aby raz navždy odišiel. Cena 

víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou bola vysoká, nezmerateľná – život Božieho Syna. 

Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! Buďme pevní, neklátiví, 

rozhojňujme sa stále v diele Pánovom, vediac, že naša námaha nie je márna v Pánovi (1K 15,57.58). 

ŤAZSTVA 

Vladimír Ferenčík  

zborový farár 

 



Strana 6  Zvesti – ECAV LM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roku si spolu s mestom Liptovský Mikuláš chceme predstaviť nášho významného rodáka, vedca, vynálezcu a praktického 

akademika, ktorý vyučoval aj známeho Alberta Einsteina. Medzi jeho najväčšie objavy patrí parná turbína, tepelné čerpadlo (ním 

zostrojené čerpadlo dodnes vykuruje radnicu v Ženeve), ale aj prevratná pohyblivá protéza ruky, ktorú zostrojil, keď videl ťažké 

zranenia obetí prvej svetovej vojny. Tento vzácny človek vyšiel z prostredia nášho zboru a teraz si ho aspoň trochu priblížme (viac 

sa dozviete na tematickej prehliadke mestom či na rôznych podujatiach v našom meste).   Dámy a páni,  Aurel Bohuslav Stodola. 

Dokázateľne vieme, že Aurel Bohuslav Stodola sa 

narodil 11. mája 1859 v známej a váženej rodine vo Vrbickom 

Huštáku, ktorý sa od roku 1894 pričlenil k Liptovskému 

Mikulášu. Krstil ho v tolerančnom kostole Michal Miloslav 

Hodža 18. 5. 1859. Bol druhým synom rodičov Ondreja 

Stodolu a Anny, rodenej Kováč. Krstní rodičia  Ondrej Pálka 

a Zuzana Stodolová-Pálková. Slovensky cítiace rodiny oživili 

štúrovskú tradíciu dvoch mien, a tak všetci štyria synovia 

v rodine Stodolovcov dostali už pri krste dve mená: Jozef 

Rodomil, Aurel Bohuslav, Emil Miloslav, Kornel Milan. Aurel 

svoje druhé meno bežne nepoužíval, a tak sa stalo, že 

v niektorých životopisoch mu zmenili Bohuslav na Boleslav, čo 

je nesprávne. Jeho životopisci pouvažovali aj nad jeho menami 

a napísali, že jeho múdry, pracovitý, rozhľadený otec sa 

v krátkej školskej príprave učil aj po latinsky, a tak vybral 

druhorodenému synovi meno z latinčiny. Aureus – rímsky 

zlatý peniaz, hovorovo zlatka. Druhé meno Bohuslav  dostal, 

aby šíril slávu a chválu Bohu. V rodine Stodolovcov platilo, že 

nábožnosť a národnosť sú sestry.    

Šesťročný Aurel Boleslav navštevoval v školskom roku 

1865/66 prvú triedu vrbicko-svätomikulášskej evanjelickej 

školy. Vtedy ešte drevenej. Do uvedenej školy sa chodilo štyri 

roky. Dominujúcou postavou v mikulášskom školstve, v čase 

Aurelovho navštevovania obecnej školy, bol Ján Drahotín 

Makovický. V škole pôsobili aj učitelia Július Droppa, Emil 

Nitriansky, Juraj Kmeti. Po ukončení 4 tried ho rodičia vyslali 

na štúdiá do obce Stráže, Levoče a Kežmarku. Maturitu 

absolvoval na Vyššej reálnej škole v Košiciach a následne sa 

stal poslucháčom Technickej univerzity v Budapešti 

a poslucháčom Vysokej technickej školy v Zϋrichu.  

Aurel Bohuslav hrával aj na klavíri i organe v kostole. 

Svojou hrou obohacoval koncerty spevokolu Tatran i priebeh 

služieb Božích. Samozrejme, keď bol doma. V cirkevnom 

archíve máme vzácne zápisnice spevokolu Tatran, kde sa 

dozvedáme, že spolu s bratom Emilom Miloslavom založili 

zbierku na zakúpenie „harmónia“ pre Tatran. Ako prví ju aj 

podporili. S bratom Emilom hrávali na koncertoch, a to aj 

spoločne, teda štvorručne. 

Dňa 29.1.1887 sa v našom chráme zosobášil s Darinou 

Emíliou Pálkovou, ktorá bola tiež členkou spevokolu Tatran. 

Sobášil ich Fridrich Baltík. V manželstve sa im narodili dve 

dcérky – Helena (1889-1928) a Oľga (1891-1969). Obidve sa 

narodili v Liptovskom Mikuláši a v tolerančnom kostole boli 

pokrstené. Manželia Stodolovci bývali v Zϋrichu.   

V cirkevnom zbore archivujeme aj jeden vzácny list 

Aurela Stodolu, ktorý napísal zborovému farárovi Michalovi 

Maderovi z Zϋrichu dňa 7.6.1934. List je písaný po nemecky. 

Tu predkladáme jeho preklad:  

Veľavážený pán farár!   

Hrozný zápal očí, ktorý sa nečakane pridružil na moje 75. 

narodeniny, mi dodnes bránil v tom, aby som odpovedal na 

Vaše nesmierne prívetivé priateľské pozdravenie. Ďakujem 

Vám teraz čo najsrdečnejšie za sprostredkovanie 

priateľského zmýšľania mojich bývalých kamarátov z obce, 

ktoré mi celý môj život zostane cennou a milou spomienkou. 

Často spomínam na onen dom Boží, v ktorom svoj vysoký 

úrad vykonávate, kde ma tóny z chóru pobožných veriacich 

chytajú za srdce a odvtedy ma neopustili a tvoria 

nerozdeliteľné spojenie s duchmi mojich otcov, príbuzných 

a príslušníkov nášho národa.  

S vyjadrením úprimnej úcty Váš oddaný prof. A.Stodola  

List Aurela Bohuslava Stodolu je odpoveďou na list, ktorý 

dostal z cirkevného zboru ako pozdravný list, keď sa dožil 75 

rokov a bol uznávaný vedec. Teraz si s úctou pripomíname 

160. výročie jeho narodenia.   

Daniela Fiačanová, zborová archivárka 
foto: www.viessmann.sk 
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aj  dva dobrovoľné študentské krúžky: „Hodžov vzdelávací spolok“ a „Abstinentný krúžok“. Michal Miloslav Hodža už v I. polovici 

19. storočia založil  v meste Spolok striezlivosti. 

Za 100 rokov vyšlo z lavíc gymnázia aj množstvo úspešných evanjelických osobností. Storočné mikulášske Hodžovo gymnázium 

je svedkom mnohých spoločenských zmien a zlomov v škole i v ľuďoch. Dnes máme aj vlastné gymnázium, zriadené Východným 

dištriktom, a tak je priestor pre vzdelávanie na biblických základoch v našom meste stále pevne daný.            Daniela Fiačanová 

Z NAŠICH ŠKÔL 
 

Evanjelická spojená škola od nového roka 2019 začala s Božou pomocou 

napĺňať svoje ciele, ktoré si pre tento rok stanovila. Nosnými 

predsavzatiami bolo zapájanie sa do vyhlásených výziev MŠVaV SR pre 

skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a študijných výsledkov 

žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej, prírodovednej  a finančnej 

gramotnosti na základných školách ale aj na gymnáziu, do ktorých sa obe 

naše zložky zapojili.      

Dnes môžem s radosťou konštatovať, že grant na skvalitnenie 

vyučovacieho procesu pre posilnenie matematických, čitateľských a prírodovedných kompetencií z kapitoly ministerstva v sume 

156 323,06 eur sme získali. Projekt bude realizovaný od začiatku mája tohto roku až do roku 2021. Verím, že druhý projekt pre 

gymnázium, ktorý je dnes v procese schvaľovania, bude podobne úspešný. Projekty sú orientované na žiakov ale aj pedagógov 

a na zvýšenie materiálno-technického vybavenia školy.  

V súčasnosti spolu s pripravovaným rokom školstva 2020, ktorý má naša evanjelická cirkev vyhlásiť v októbri, pripravujeme 

viaceré aktivity, o ktorých vás budeme informovať.                                                                          Jana Chaloupková, riaditeľka školy 
 

 

 
Evanjelická materská škola Magdalénka má za sebou takmer dva roky 

prevádzky. Začiatky boli v náhradných priestoroch školského klubu detí. 

Teraz sme už v našich novo prebudovaných priestoroch. 

Momentálne navštevuje MŠ 40 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried 

podľa veku. Som rada, že všetci zamestnanci školy sú ľudia, ktorí svojím 

osobným príkladom približujú deťom Pána Boha. 

Organizujeme veľa akcií, výsledkom ktorých je spokojnosť našich detí ale 

aj ich rodičov. Spomeňme pobyt v soľnej jaskyni, spoluprácu so 

Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, spoluprácu s 

Cvičnou firmou pri ESŠ, spoluprácu so zdravotnou školou. Organizujeme programy pre starých rodičov, na Vianoce, tvorivé 

dielne, jesennú párty a vianočné trhy. Vo februári sme mali karneval a canisterapiu, kde sa deti naučili odbúrať strach zo psíkov.  

Ďakujeme za všetky prejavy pomoci a zároveň prosíme, zostaňte nám naklonení i naďalej a pripojte sa k nám aj v modlitbách. 

Potrebujú ich naše deti ako aj my, zamestnanci škôlky.                                                                       Alena Hybenová riaditeľka EMŠ 
 

 

  

Už v dobe, keď v cirkevnom zbore pôsobil Michal Miloslav Hodža a stal sa predsedom 

celonárodného spolku Tatrín (1844), túžil po vyšších slovenských školách v Liptovskom Mikuláši. 

Nepodarilo sa zriadiť v meste ani gymnázium, ani reálku, ani neskoršie Maticu slovenskú. Až po 

roku 1918 dostal Liptovský Mikuláš aspoň jednu meštiansku školu a jedno reálne gymnázium. 

O rok neskôr bolo gymnázium otvorené a pomenované po M.M. Hodžovi. Gymnázium sa 

zrodilo v nepokojných časoch. Nebolo učiteľov. Na výpomoc prišiel starý pán rechtor 

evanjelickej školy Rehor Uram, evanjelické náboženstvo a slovenčinu a dejepis učil evanjelický farár Michal Madera, slovenčinu 

a latinčinu učil evanjelický farár Ľudovít Šenšel. Katolícke náboženstvo učil Jozef Ďaďo, židovské náboženstvo rabín Adolf 

Deutsch. Začali prichádzať českí učitelia. Jediným profesorom Slovákom bol Ján Volko-Starohorský. Neskôr sa riaditeľom stal aj 

aj náš evanjelický farár, duchovný správca Materského domova diakonís Ľudovít Neckár. Na gymnáziu  začali  čoskoro   pôsobiť   
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Je to také zvláštne, ale v poslednej dobe ma čoraz 

viac ľudí žiada o požehnanie. Niekedy pekných a dôležitých 
vecí: svojich životov, práce, a keď prídu po niekoľkých 
rokoch a chcú si požehnať manželstvo, je to nádherná vec. 
Chcú požehnanie svojich domovov, aby sa tam ľudia cítili 
príjemne.  Ale hlavne túžia po požehnaní  detí.  

No mám vždy jednu túžbu, alebo skôr pokušenie 
dodať: Choďte a svoje požehnanie žite! Choďte a žite 
s vedomím, že sa vás dotkli ruky samotného Boha! Choďte 
a žite s vedomím, že vám bol zvestovaný kríž! A preto 
jediný, koho môžeme nasledovať je: TEN Ukrižovaný! Verte 
v Jeho evanjelium a prosím, snažte sa nestratiť v Jeho 
prikázaniach!  

Na druhej strane, keď prídu problémy, a ich príchod 
je úplne zaručený, tak si poneste do svojho vlastného sveta 
Ježišovu nádej! 

Bratia a sestry, na to, aby sme dostali požehnanie, 
musíme ho vidieť,  vidieť zázraky okolo seba. Tuším, že je 
nejaké výročie farebného vysielania v televízii. Nepamätám 
sa na to, pretože som vtedy ešte nebol na svete. Do éteru 
sa prvý krát vyslal farebný signál z majstrovstiev sveta 
v lyžovaní na Štrbskom plese. Skvelé! Ale nikto nemal 
farebný televízor. Mohli len tušiť, ako tak asi ten farebný 
obraz vyzerá. Viete, mne to tak trochu pripomína ľudí. Pán 
Boh nám udelil požehnanie. Svojím požehnaním nás ako 
keby poslal alebo pozval do farebného sveta! Ale naše 
prijímače sú stále nastavené len na bielu, to znamená na 
dobrú farbu, alebo na čiernu, to znamená na farbu zla. Ako 
keby sme sa nevedeli alebo  nedokázali pohybovať medzi 
tým. Preto nám tak veľa vecí uniká!  Preto nedokážeme 
vidieť svet, ale hlavne Boží svet v celej jeho kráse. 

Rád by som vám niekoľko farebných vecí z nášho 
cirkevného zboru ukázal. V prvom rade je to každé 
pokrstené dieťa. 49 požehnaní, ktorými sa nielen rodičov 
pokrstených detí, ale všetkých nás v cirkevnom zbore, 
dotkol Boh. Pokrstení neboli len deti. Ale boli to  aj dospelí 
kresťania.  Ľudia, ktorí boli naplnení svojou vlastnou vierou 
v Ježiša Krista. Krst znamená prijatie! Prijatie Boha! Je to aj 
prvý, ten najdôležitejší krok, ktorý môžeme dať svojim 
deťom. Každý z nás chce, aby jeho dieťa verilo v Ježiša 
Krista. Každý starý rodič to chce. Veľmi vás prosím, urobte 
všetko preto, aby vaše deti a vnúčatá boli pokrstené. 
20 detí svoju krstnú zmluvu potvrdilo tým nádherným 
latinským slovom „confirmatio“. To znamená, že prijalo 
Večeru Pánovu a verejne sa prihlásilo ku svojmu krstu. 
Znamená to, že malo dobrých rodičov, krstných rodičov  
pretože aj keď dieťa vždy trošku vymýšľa, tak mu povedali: 

„Teraz to urobíš, pretože je to dôležité! No neboli to len 
deti,  8 dospelých ľudí sa k nim pridalo. Pretože Večera 
Pánova v prvom rade znamená obrovské odpustenie! 

Niektorí s požehnaním boli odprevadení z tohto 
dočasného sveta v nádeji vzkriesenia. V roku 2018 ich bolo 
65. Ich rodiny si uvedomili, že nezáleží na tom, aké vzletné 
slová sa na pohrebnom obrade použijú.  Ani nezáleží na 
tom, aká je kvalita hudby.  Ale hlavne záleží na tom, aby 
človek odišiel z tohto sveta v požehnaní Pána Boha. A ľudia, 
ktorí sa nevedia zmieriť s bolesťou a stratou, aby cítili silnú 
a mocnú ruku Boha v tej najkritickejšej chvíli, v ktorej sa 
nachádzajú.   

Požehnanie znamená čerpať silu do budúcnosti. 14 
manželských párov si sľúbilo vernosť pred Pánom Bohom.  
Všetci viete, že nie je nič nádhernejšie, ako keď vás Pán Boh 
požehná úžasným človekom, s ktorým niekedy spoločne 
kráčate, niekedy s ním spoločne tancujete, a niekedy sa 
prebíjate životom, pretože vám bolo ublížené. Nemyslím si, 
že preto, že sa ľudia sobášia v kostole, majú krajšie 
manželstvo. Ale som presvedčený, že akonáhle budú 
v pokušení opustiť jeden druhého, skôr ako to urobia, ešte 
raz sa pozrú do očí Boha!  Ešte raz to skúsia! 

Vždy, keď sa ma niekto opýtal, ako sme prežili ten 
na výročia bohatý rok 2018, poviem: sme požehnaní ľuďmi. 
V cirkevnom zbore v Liptovskom Mikuláši sme požehnaní 
ľuďmi. Spolu s nimi prichádzajú aj hmatateľné veci. Preto 
máme v Iľanove nový organ, lebo jeden človek chcel tak 
veľmi poďakovať za svoj život, že nástroj daroval 
dcérocirkvi. Preto máme v Iľanove na veži aj nové hodiny, 
pretože druhý človek chcel poďakovať Bohu!  Preto sme 
opravili Sirotinec aspoň sčasti, lebo ľudia cítia, že za 
požehnanie, ktoré dostali, potrebujú Bohu poďakovať!  
Hľadajú formu, ako to spraviť.  

Veľmi ďakujem i za ľudí, ktorí v cirkevnom zbore 
pracovali: či brat dozorca, či brat farár, či sestra farárka,  či 
všetci zamestnanci farského úradu. Či všetci dobrovoľníci, 
ktorí pomáhali. Je to obrovský kus práce, ktorú urobili. Ale 
som vďačný aj za nových ľudí, ktorí posilnili či už 
hospodársku zložku nášho cirkevného zboru, alebo sa 
podieľali na údržbe, ktorá je tak neuveriteľne dôležitá. 
Nakoniec chcem poďakovať ešte našim sestrám 
kantorkám, lebo sú vždy ochotné,  tých 360 bohoslužieb 
a tie pohreby, sobáše odohrať – bez ich služby by boli 
bohoslužobné aktivity ochudobnené.  Prajem vám všetkým 
veľa síl, aby ste vo svojom živote cítili, keď vás Boh žehná. 
Amen. 

Marián Bochnička, predsedajúci zborový farár 
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Rok 2018 bol rokom volebným. Zloženie 

presbyterstiev a príslušných výborov sa obmenilo a 

doplnilo o nových ľudí. Aj práca v oblasti hospodárenia CZ 

sa zracionalizovala a zefektívnila.  

V druhej polovici roka začal v obmenenom zložení 

pracovať aj hospodársky výbor CZ. Vzhľadom na potenciál 

činnosti tohto grémia a potrebu riešiť znížené časové 

možnosti riaditeľa farského úradu bola časť pracovných 

povinností riaditeľa farského úradu presunutá do 

kompetencie hospodárskeho výboru. Ide najmä o 

komplexnú aktualizáciu filozofie podnikateľských aktivít 

zboru, teda prenajímania našich priestorov. Cieľom je 

prehodnotenie cien nájomného, zreálnenie a lepšie 

pridruženie spotreby energií konkrétnym nájomcom a tiež 

úprava podmienok zmlúv, zohľadňujúc vývoj cien na trhu 

s nehnuteľnosťami a mieru využitia jednotlivých 

priestorov. Tiež by sa malo na základe analýz stavu budov 

jasne stanoviť, aká časť peňazí sa bude vracať naspäť do 

údržby a zveľaďovania budov, a aká pôjde na financovanie 

ostatných zborových aktivít a potrieb.  Hospodársky výbor 

začal budovou sirotinca, čo prináša už prvé ovocie a v ďalšej 

etape sa postupne zameria aj na ďalšie nájomné priestory 

v majetku CZ.  

V poslednom období (november 2018 – marec 

2019) boli riešené aj niektoré pozemky v k. ú. Liptovský 

Mikuláš v majetku CZ, ktoré sú užívané bez právneho titulu 

a prislúchajúceho nájomného viacerými subjektami. 

Počas roka 2018 sme realizovali niekoľko finančne 

náročných prác – najmä sanačné práce na budove 

Janoškova 5 (čelná fasáda – sirotinec) a tiež výmenu 

regulačných ventilov na vykurovacích telesách v tejto 

budove. V Iľanove sa vybudovala vodovodná prípojka 

a elektrifikovali zvony a vežové hodiny. Bol tu nainštalova-

ný nový organ. 

Cirkevný zbor ako celok (matkocirkev a všetky tri 

dcérocirkvi) hospodáril v roku 2018 s prebytkom 16 877,91 

€. Keďže tieto peniaze sú stále v obehu, ide skôr o účtovný 

prebytok, teda rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 

cirkevného zboru za rok 2018. Z tohto môžeme usúdiť, že 

hospodárenie je dostatočné pre bežné fungovanie, no 

musíme hľadať spôsoby, ako financovať ďalší rozvoj 

zborového života a misijných aktivít. Potenciál našich 

nájomných budov je jedným z nich, ale musíme k nemu 

pristupovať citlivo a zodpovedne.  

Vo zveľaďovaní plánujeme pokračovať aj v tomto 

kalendárnom roku. V rámci výročných konventov sme 

stanovili priority, ktoré plánujeme realizovať, ak to situácia 

dovolí, teda ak sa nevyskytnú neočakávané havarijné 

situácie alebo niečo podobné. V matkocirkvi je 

naplánovaná oprava dažďových zvodov na budove 

farského úradu, oprava fasády Janoškova 1, plot okolo 

areálu Betánie. V dcérocirkvi Iľanovo zateplenie objektu 

sociálnych zariadení, osvetlenie kostola a úprava 

vodovodnej prípojky, aby v zime nezamŕzala. V Okoličnom 

sa zameriame na opravu strechy zvonice a vymaľovanie 

modlitebne, v Ondrašovej na opravu plota, výmenu 

vykurovacích telies a prehodnotíme možnosť vybudovania 

sociálnych zariadení (WC) pri kostolíku. 

Ďalšia množstvo práce a úloh je na poli misijnom. 

Modlíme sa, aby nám Pán  Boh požehnal aj v tomto roku 

ochotnými bratmi a sestrami, ktoré pomôžu pri práci 

v diakonii, pri práci s mládežou, dorastom, deťmi, na 

konfirmácii, pri spevokoloch, pri riešení hospodárskych 

a prevádzkových problémov a atď.  

 

Riaditeľ FÚ a predsedníctvo CZ 
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Každý, kto stojí v duchovnej službe, vyšiel z prostredia, ktoré 

vplývalo na jeho duchovný vývoj. Čo ťa ovplyvnilo v detstve 

a mladosti pri rozhodovaní povedať „áno“ Božiemu volaniu 

do služby?  

Božie volanie i povolanie som prežil v mojom rodnom 

cirkevnom zbore v Marhani (okres Bardejov). Práve tam som 

bol formovaný i vychovávaný. Najprv v rodine a potom na 

náboženstve, konfirmácii a predovšetkým na mládeži. V roku 

1990 Pán Boh do nášho cirkevného zboru povolal za 

zborového farára Jaroslava Matysa, ktorý sa pustil do prác 

v cirkevnom zbore s plným nasadením a chuťou. Na mládeži, 

ktorá v tomto čase pod vedením nového farára vznikla, som sa 

učil, čo znamená veriť a žiť s Kristom. Viacerých z nás si Pán 

Boh povolal do služby v cirkvi buď ako farárov alebo ako 

laických pracovníkov. 

Cirkev je rodina a ako rodina by mala dobre fungovať. Božie 

slovo nás napomína, že duchovný pastier by mal dobre 

spravovať svoju rodinu. Je to predpoklad, že sa bude dobre 

starať aj o rodinu cirkvi. Čo pre teba znamená tvoja rodina?  

V prvom rade musím povedať, že som Pánu Bohu vďačný za 

svoju rodinu. Za tú, v ktorej som vyrastal aj za tú, ktorú som si 

sobášom vyženil, ale predovšetkým som vďačný za svoju 

manželku a deti, ktoré nám Pán Boh daroval. Neviem, či dobre 

spravujem svoju rodinu. V tomto zmysle mám skôr výčitky 

svedomia. Nie vždy mám pre nich dostatok času, no som 

šťastný, že Pán Boh nedaroval svoju milosť len mne, ale aj 

mojim blízkym. Môžem vedieť, že moja manželka sa za mňa 

modlí a slúži v cirkevnom zbore. Som vďačný, že Samuel a Sára 

slúžia v  zbore na mnohých miestach a aj náš najmladší syn 

Natanael má svoje spoločenstvo.  

Zároveň som vďačný aj za rodinu, ktorou sa mi stal cirkevný 

zbor v Hybiach. Ich láska, ktorú dokážu prejaviť mne i celej 

našej rodine, ma vždy udivuje.  

Po kaplánskej praxi si sa v roku 2005 spolu s rodinkou 

presunul do Hýb. Osobne vnímam hybský zbor ako veľmi 

aktívny a živý. Detský spevácky zbor, mládežnícka kapela, 

dobré technické zázemie, s ktorým slúžite na rôznych 

podujatiach, stretnutia rodín či dnes aj tak trochu nevšedné 

stretnutia mužov. Dobrý strom poznáš po ovocí a toho 

ovocia je u vás veru požehnane. Išlo to v Hybiach akosi 

prirodzene, alebo si sa musel neraz dobre zapotiť? 

Čokoľvek sa podarilo, nebolo preto, že by som bol neviem ako 

šikovný, ale že to Pán Boh požehnal a použil dary mnohých 

ľudí, ktorí sú ochotní slúžiť. To, čo funguje dobre, je preto, že 

máme pre každú službu v CZ okrem mňa niekoho 

zodpovedného. A naopak, keď niečo škrípe, tak buď preto, že 

chýba ten zodpovedný človek, alebo preto, že ten, kto 

zodpovedný je, to až tak neťahá. Keď som tu bol rok, povedal 

som svoju predstavu. Vytvorili sme štyri výbory 

(vnútromisijný, projektový, hospodársky, mediálny a 

najnovšie pribudol aj kvetinkový výbor), ktoré to riadia. Je to 

tak trochu ako futbal. Musíš mať dobrých hráčov aj dobré 

NIKDY  

NEHOVORTE,  

ŽE SA TO NEDÁ 
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ihrisko, aby sa niečo urobilo. Ak človek hrá na oráčine, môže 

mať aj Ronalda, aj Messiho a nezahrá nič. A naopak, môže mať 

výborné ihrisko, teda výborné podmienky, ale ak nemá 

futbalistov... To je to, čo musí jedno s druhým fungovať 

a treba hľadať cesty ako. Vždy za tým musia byť ľudia, ktorých 

Pán Boh obdaroval, ktorým dal túžbu a chuť slúžiť a ktorí 

prežili povolanie ku konkrétnej službe. 

Čo bolo pre teba zatiaľ najväčšou skúškou? 

Ja beriem veci tak, ako prídu. Nezamýšľam sa veľmi nad ich 

veľkosťou, ale môj veľký sen a dlhodobá skúška je zriadiť 

v Hybiach domov sociálnych služieb. Máme budovu starej 

školy, máme projektový tím, ale ešte stále nie sme tam, kde 

by sme chceli byť. 

Asi jednou zo skúšok bola aj rekonštrukcia a následne 

znovurekonštrukcia kostola, keď cez Vianoce roku 2016 

vyhorela jeho časť. Čo ti chodilo hlavou vtedy a čo teraz? 

Nebral som to veľmi emocionálne. Keď som do kostola po 

Vianočnom koncerte vošiel, myslel som si, že tam len niekto 

naraz zhasol. Až keď som urobil krok a nadýchol som sa, 

uvedomil si, že je zle. V prvom momente to bolo také čierne 

a husté, že sme netušili, kde horí a čo vlastne zhorelo. Po prvej 

hodinke sme zistili, že to nie je také hrozné, ako to vyzeralo. 

Len zase kopec roboty. Čelili sme aj výsmeškom, že ako nás to 

má Pán Boh rád, že sa asi zle modlíme, ale mnohých nás to 

spojilo. A cez zbierku na opravu kostola nás to spojilo aj so 

zbormi v senioráte či dištrikte.   

Od októbra minulého roku zastávaš post seniora nášho 

seniorátu, ale v senioráte si ako zástupca seniora pôsobil už 

dlhšie. Už teraz máš teda celkom dobrý prehľad o tom, ako 

sa veci v senioráte majú. Vnímaš isté špecifiká jednotlivých 

zborov alebo častí seniorátu? 

Rozdiel medzi zbormi v rámci seniorátu v niektorých veciach 

je. Rozdiel medzi mestami a obcami je napríklad v práci 

s mládežou. Na vidieku sú pravidelné stretnutia mládeže 

(aspoň raz za týždeň) len v Hybiach a každý druhý týždeň 

v Liptovskej Sielnici a v priemere raz za mesiac v Dovalove. 

V porovnaní regiónov zas Oravu vnímam ako nábožnejšiu. 

Vidieť to v návštevnosti služieb Božích. Orava dvíha seniorátu 

percentá (úsmev).  

Svet sa mení a čo platilo včera, neplatí dnes. Kde vidíš kľúč 

v priblížení sa modernému človeku?  

Keď som prišiel do Hýb, hovorilo sa, že ľudia sú tu tvrdí. 

A vnímam, že v mnohých veciach aj sú. Ale ako rodina sme si 

uvedomili, že jediné, čo to dokáže zmeniť, je láska. Keď človek 

chce slúžiť ľuďom, musí ich mať jednoducho rád. To je prvý 

predpoklad. Čo sa týka moderného človeka, tak je to vo 

využívaní toho, čo využíva svet a cirkev ešte nie. Moderné 

médiá, moderné prostriedky. Myslím, že by sme mali v cirkvi 

vybudovať dve základné centrá - misijné a mediálne centrum, 

ktoré budú vzájomne prepojené. Potrebujeme kvalitné 

multimediálne materiály pre prácu na náboženstve, 

s dorastom, besiedkou ... a potrebujeme tiež kvalitné misijné 

zázemie pre aktivity tak cirkvi, ako aj jej jednotlivých súčastí.  

Na čo by si chcel položiť najväčšie dôrazy pri práci v našom 

senioráte? 

Podobne ako v cirkevnom zbore, aj v senioráte je veľmi veľa 

práce. Na to, aby človek mohol urobiť čo najviac, potrebuje 

ochotných spolupracovníkov. Nie som typ sólového hráča. 

Rád tvorím a spolupracujem s ľuďmi. V cirkvi je dôležité byť 

spolu, tešiť sa i plakať, spoločne niesť bremeno služby. 

Potrebujeme sa navzájom povzbudzovať k službe a nachádzať 

nových služobníkov.  

Akými krokmi to chceš dosiahnuť? 

Zbory musia ponúknuť svojich šikovných ľudí. Rozumiem ich 

obave, že stratia tých, ktorí pomáhajú im, ale ako čítame 

v Skutkoch apoštolov, Pavla a Barabáša prepustili zo zboru 

presne takto. Ako tých najlepších, lebo povedali, že sú 

potrební aj inde. Veľmi je potrebný aj dar viery. Nenarážam 

teraz na zachraňujúcu vieru, tú ako kresťania máme všetci, ale 

vieru, ktorá ide do neznámeho s dôverou v Pána Boha. Ako 

keď sestry Royové dali na pec prázdny hrniec, lebo už nemali 

čo jesť, no dôverovali Pánu Bohu a o pár minút prišiel chlapík 

s jedlom a povedal: „Najedzte sa, deti!“ Mám pocit, že tento 

dar vymizol.  

V našej cirkvi na celoslovenskej úrovni bolo v poslednom 

čase rušno. Ako vnímaš túto situáciu?  

Myslím si, že situácia v našej cirkvi v posledných rokoch ľudí 

veľmi rozdelila. Preto novému vedeniu želám, aby im Pán Boh 

dal múdrosť a svojho Svätého Ducha, ktorý jediný dokáže 

spájať to, čo je rozdelené a opraviť to, čo je rozbité. Želám im 

veľa múdrosti i vynaliezavosti v dobe, ktorá sa oproti 

minulosti veľmi výrazne posunula. Želám im, aby naďalej viedli 

život v bázni a pokore pred Bohom.  

Máš nejaké životné motto? 

Keď si odmyslíme tie biblické, tak poviem, že mám stále na 

mysli motto z maturitného oznamka jedného mládežníka: 

„Nikdy nehovorte, že sa to nedá. Lebo sa nájde nejaký somár, 

ktorý nevie, že sa to nedá a urobí to“ (úsmev).  

Ďakujeme ti za tvoj  čas.  
 

Zhováral sa: Ján Blcháč ml., s.f. Katarína Hudáková 

Spracovala: Veronika Motýľová 

Foto: Samuel Žiaran, archív ECAVLOS 
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Ján Brozman vydal 3 zbierky básní, prispieva do Evanjelického východu a tiež do kníh modlitieb a do čítaní na 

každý deň – Tesnou bránou. 

  NAŠI NOVÍ CIRKEVNÍ PREDSTAVITELIA 
 

 

Narodil sa 6. decembra 1964 na Myjave do rodiny evanjelického farára Jána Eľka a učiteľky 

Ruženy Záleskej ako najmladšie z piatich detí. V Krajnom, kde jeho otec pôsobil, bol pokrstený 

i konfirmovaný. V roku 1970 začal navštevovať základnú školu v Krajnom, po nej nastúpil v roku 

1978 na gymnázium na Myjave a v rokoch 1982 – 1987 študoval teológiu na Slovenskej 

evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. 19. júla 1987 bol ordinovaný a po dvojročnej 

základnej vojenskej službe sa stal sa kaplánom a neskôr farárom v Kostolnom. Od roku 1999 

pôsobil ako zborový farár v Nitre, kde sa podieľal na dostavbe a zariaďovaní nového 

Evanjelického kostola Svätého Ducha. V Krajnom aj v Nitre orientoval svoju bohoslužobnú, 

misijnú i pastorálnu službu na všetky vekové kategórie. Pracoval na zveľaďovaní stavu budov 

a majetku. V rokoch 2000 – 2006 a 2012 – 2018 bol seniorálnym presbyterom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. 

Seniorom DNS bol v rokoch 2006 – 2012, počas ktorých viedol vybudovanie Misijno-rekreačného zariadenia 

v Jabloňovciach. V roku 2018 bol zvolený za konseniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Počas svojej služby bol 

členom Výboru pre rozdeľovanie Partnerskej pomoci a členom Ekumenického výboru ECAV, podpredsedom 

Združenia evanjelických duchovných za Západný dištrikt, člen Dištriktuálneho presbyterstva  ZD, resp. 

Dištriktuálneho konventu a Synody. V roku 2017 bol zvolený za predsedu Synody ECAV na Slovensku za 

ordinovaných. Taktiež bol šéfredaktorom časopisu Cirkevné listy a členom redakčnej rady. Od roku 2006 je 

predsedom Občianskeho združenia Pavla Valáška, podporujúceho činnosť Evanjelickej zborovej diakonie Nitra. Od 

roku 1999 je členom a od roku 2014 dirigentom Nitrianskeho ev. spevokolu. Ivan Eľko píše aj texty do kresťanskej 

tlače, býva pozývaný ako rečník do rôznych cirkevných i sekulárnych fór a tiež skladá kresťanské piesne pre deti. 

Je ženatý a má dve dospelé deti – dcéru Magdalénu, ktorá sa venuje práci s deťmi, a syna Adama, ktorý pracuje 

s dorastom a mládežou. Manželka Eva pracuje s vysokoškolákmi, mladými mamičkami a v pastorálnej oblasti. 

 
 

sa narodil 23. júna 1968 v Košiciach. Základnú školu navštevoval v Budimíre. Po jej skončení bol 

prijatý na Vojenskú strednú odbornú školu letectva v Prešove. V roku 1986 nastúpil ako technik 

lietadla na letisku Přerov a v roku 1988 začal štúdium na Vysokej vojenskej leteckej škole 

v Košiciach. Po jej absolvovaní pracoval ako starší technik na letisku v Piešťanoch a Prešove 

a prešiel funkciami od staršieho technika, náčelníka oddelenia, zástupcu veliteľa letky až po 

veliteľa letky. Od augusta 2005 pracoval ako vedúci starší dôstojník na Veliteľstve vzdušných síl 

vo Zvolene, v roku 2009 nastúpil na funkciu Náčelníka Inžinierskej leteckej služby. 1. mája 2010 

bol ustanovený na funkciu Hlavného inžiniera letectva protivzdušnej obrany. Bol ocenený 

medailou  NATO, medailou za službu v misiách, medailami za vernosť Ozbrojeným silám III. a II. 

stupňa, pamätnou medailou ministra II. stupňa. 

Vo voľbách do samosprávy v roku 2010 bol zvolený za starostu obce Drienovská Nová Ves a po 24 rokoch ukončil 

aktívnu službu v letectve Ozbrojených síl SR ako podplukovník letectva. 

V roku 1990 sa oženil so Zuzanou, rod. Galdunovou, s ktorou má dve dcéry Zuzanu (21) a Lenku (10). 

V živote Jána Brozmana nastal zlom, keď spoznal Pána Ježiša práve v Evanjelickej cirkvi, do ktorej bol prijatý 22. 3. 

1996. Slúžil najprv ako učiteľ detskej besiedky a kurátor fílie Drienovská Nová Ves. V júni 2003 bol zvolený za 

dozorcu CZ Obišovce a v roku 2006 do funkcie dozorcu Košického seniorátu, ktorej sa ale vzdal po zvolení za 

dozorcu Východného dištriktu. Jedno volebné obdobie bol aj členom Generálneho súdu a Dištriktuálneho súdu. 

V súčasnosti je aj predsedom výboru Slovenského evanjelizačného strediska.  
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                  Boli uvedení do úradu 

 
                                                                  V sobotu 2. marca sa               

                                                             v Evanjelickom kostole  

                                                        Svätej Trojice vo Zvolene      

                                                   uskutočnili slávnostné služby 

Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV 

na Slovensku Ivana Eľka (predtým pôsobil ako zborový 

farár v cirkevnom zbore Nitra), biskupa Západného 

dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa (predtým 

pôsobil ako zborový farár v cirkevnom zbore Bratislava-

Dúbravka) a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV 

na Slovensku Jána Brozmana (predtým pôsobil vo funkcii 

dištriktuálneho dozorcu VD), a to v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na 

Teba očakávame!“ Žalm 33, 22.  

Po vykonaní aktu inštalácie, zložení sľubov a uvedení do úradu boli brat generálny biskup Ivan Eľko a brat 

dištriktuálny biskup Ján Hroboň požehnaní biskupom VD Slavomírom Sabolom, emeritnými biskupmi 

Júliusom Filom a Igorom Mišinom, regionálnou biskupkou partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom 

Nemecku Dr. Friederike Spenglera, zahraničnými biskupmi partnerských a sesterských cirkví. Uvedenie 

generálneho dozorcu Jána Brozmana do úradu vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. 

Viac o priebehu slávnostných služieb Božích sa dozviete na www.ecav.sk a záznam priameho prenosu z nich, 

ktorý odvysielala RTVS, je možné sledovať z archívu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14121/180942. 

Ešte pred Vianocami, 16. decembra 2018, bol v obci Lada do úradu dištriktuálneho dozorcu inštalovaný 

Ľubomír Pankuch (predtým zborový dozorca cirkevného zboru Nemcovce s fíliálkou Lada). Viac o priebehu 

slávnosti inštalácie sa dozviete tu: www.vdecav.sk/?p=1236.  Prebraté a krátené z ecav.sk a vdecav.sk. 

 

Ing. Ľubomír Pankuch sa narodil 28.septembra 1962. Po strednej škole v Prešove, odbor 

Výroba odevov a bielizne, vyštudoval v roku 1985 Vysokú školu strojnú a textilnú v 

Liberci, Textilnú fakultu, odbor Technológia textilu a odevníctva. Po niekoľkoročnej práci 

v odbore dostal aj dôveru obyvateľov obce Lipníky, kde od roku 2015 pôsobí ako  

starosta obce. 

Pokrstený bol 14.10.1962 v chráme Božom v Šarišskej Porube, Ev. a. v. cirkevný zbor 

Nemcovce a v Nemcovciach bol 23.05.1976 aj konfirmovaný. Ďalšie svoje áno povedal 

opäť v chráme Božom v Šarišskej Porube, tentokrát svojej nastávajúcej manželke 

Gabriele, rodenej Novákovej. 

Spolu majú 3 deti - Eriku, Ninu a Dávida a v súčasnosti sa tešia už aj z dvoch vnúčat Richarda a Hany. 

Všetky deti aj vnúčatá boli rovnako krstené a konfirmované v domácich Nemcovciach. 

V službe v cirkvi pôsobí od roku 1989, keď si prešiel viacerými úradmi - zástupca zborového dozorcu CZ 

Nemcovce, zborový dozorca CZ Nemcovce, zástupca seniorálneho dozorcu Šarišsko-zemplínskeho 

seniorátu (ŠZS), vedúci sekcie pre prácu s mužmi vnútromisijného výboru ŠZS, člen hospodárskeho výboru 

ŠZS, presbyter Východného dištriktu (VD) ECAV, náhradný člen generálneho presbyterstva ECAV, synodál.  

V súčasnosti  je zborovým dozorcom CZ ECAV Nemcovce, náhradným seniorálnym presbyterom ŠZS, 

presbyterom VD ECAV a náhradným členom generálneho presbyterstva ECAV. Je tiež členom Rady školy pri 

Evanjelickej spojenej škole Prešov.  

http://www.vdecav.sk/?p=1236
http://www.vdecav.sk/?p=1236
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Po štedrovečerných bohoslužbách sa na prvý sviatok vianočný v kostole v 

Liptovskom Mikuláši konal druhý televízny priamy prenos v tomto roku, čo bola 

pre náš zbor určite výnimočná udalosť. Slávnostné služby Božie liturgovali bratia 

farári Marián Bochnička, Vladimír Ferenčík a sestra farárka Lýdia Kordošová. 

Kázňou poslúžil brat biskup VD Slavomír Sabol. Hudobným sprievodom obohatili 

bohoslužby Metod Rakár, Matej Droppa, Ján Demenčík, Andrej Vallo a Jakub 

Bochnička, vypočuli sme si tiež spev Veroniky Gregušovej a básne v podaní Kvetky 

Staroňovej. Sviatočný deň pokračoval večerným organovo-fujarovo-saxofónovým 

koncertom v kostole vo Vrbici. Interpretmi boli opäť Metod Rakár a Ján Demenčík. 

Tento koncert v rovnakom obsadení sa zopakoval 30.12. v iľanovskom kostole, 

ktorý sa do posledného miesta zaplnil nielen členmi nášho zboru.  

Počas tohtoročných sviatkov po ročnej pauze sa naši multigenerační koledníci 

opäť vydali navštíviť domovy dôchodcov na Podbrezinách a v Ondrašovej a tiež 

kostol v Iľanove a KD v Demänovej. Tu koledovanie zavŕšili pri drevenej zvoničke. 
 

Už ôsmykrát sme takpovediac začali rok s bedmintonovými raketami. V 

priestoroch telocvične Základnej školy na Demänovskej ulici sa 5.1.2019 poobede 

opäť stretli desiatky našich a hosťujúcich športovcov (presne 44 hráčov), traja 

rozhodcovia a niekoľko divákov. Súťažili vo všetkých troch kategóriách – 

začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí a opäť sa bolo na čo pozerať. A keď nás 

nezahrialo kúrenie, ktoré z technických príčin prestalo ešte pred turnajom 

fungovať, zahrial nás aspoň dobrý teplý guláš a priateľská atmosféra.  
 

Tuhá zima a už sčasti zvetraná krytina hlavného kostola nás hneď začiatkom roka 

preskúšali zo súdržnosti. Po miernom oteplení sa zo strechy kostola zosunula 

masívna vrstva snehu, pričom poškodila niekoľko škridiel na východnej strane. V 

záhrade to vyzeralo skutočne ako po lavíne, no partia vyše tucta našich junákov 

už medzičasom zamrznutý sneh úspešne odstránila, a tak mohla prísť na rad 

manipulačná technika, ktorá poškodené miesta nahradila novými škridlami.  
 

Duchovní nášho mesta sa opäť spojili, aby sme sa mohli spojiť ešte viac my všetci, 

kresťania. V dňoch 21.-27.1.2019 sa v rámci Medzinárodného týždňa modlitieb za 

jednotu kresťanov uskutočnili ekumenické bohoslužby s modlitbami aj v našom 

meste. Tradične si kazatelia vymenili svoje miesta tak, aby v každom kostole kázal 

duchovný z inej cirkvi. Stanislav Culka, mikulášsky dekan rímskokatolíckej cirkvi, 

kázal v utorok u baptistov, Jozef Tomaga, farár rímskokatolíckej farnosti v 

Okoličnom, kázal v stredu u nás vo Vrbici, Marián Bochnička, náš predsedajúci 

zborový farár, kázal v štvrtok v katolíckom kostole sv. Mikuláša na námestí, a na záver v nedeľu večer poslúžil v 

okoličianskom katolíckom kostole sv. Petra z Alkantary službou slova Róbert Pálenčik, zastupujúci kazateľ bratskej jednoty 

baptistov. Miesta si vymenili aj veriaci z jednotlivých cirkví a prežili tak spolu skutočne vzácny čas jednoty. Tohtoročnou 

témou stretnutí bolo „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“, a tak sme spolu hľadali to, ako spravodlivosť vníma Pán Boh 

– Otec Krista, ktorý sám nespravodlivo zomrel. 

 

UDIALO SA 
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Stalo sa už dobrou tradíciou podieľať sa na iniciatíve Národného týždňa 

manželstva v našom meste. Opäť sme sa tak zaradili s ďalšími mestami na 

Slovensku medzi takmer 30 krajín sveta, v ktorých sa NTM organizuje. Tohtoročná 

téma „Hráme spolu“ mala za cieľ pripomenúť to, že je skvelé, ak sa v manželstve 

neprestávame hrať a tvoriť dobrý tím, ktorý sa vzájomne dopĺňa, dôveruje si a 

posilňuje vzájomné priateľstvo. Pre priateľov je charakteristické, že radi trávia 

spolu čas, lebo im je spolu dobre. Páry si mohli počas týždňa zájsť na valentínske drinky do Pinium Café, v Centre pre 

rodinu stráviť večer plný hier, v sobotu v hoteli Európa si vychutnať slávnostnú večeru spojenú so spoločensko-hudobným 

programom o siedmich manželských zručnostiach. Nedeľná komediálna divadelná hra Klamárka Ketty v podaní 

ploštínskeho divadelného súboru ŠAPÓ bola zavŕšením tohto výnimočného týždňa pre manželov. 
 

V nedeľu 24. februára sa z nášho kostola v Liptovskom Mikuláši tentokrát naživo 

odvysielali rozhlasové bohoslužby. Brat farár M. Bochnička priniesol zvesť slova 

Božieho, v ktorej sa opieral o podobenstvo o rozsievačovi a o pôde, ktorou sme 

my sami. Vďaka patrí našim duchovným za liturgovanie, Metodovi Rakárovi a 

Matejovi Droppovi za hudobný sprievod, spevokolu Laeto Animo a všetkým vám, 

ktorí ste svojou účasťou a spevom boli svedectvom života viery, zboru a cirkvi. 

 

EKUMÉNA EKUMÉ  
Po ročnej pauze sme opäť organizovali v našom meste ekumenický týždeň.  Po rokoch, počas ktorých sme sa stretávali, som si 

položil jednu zásadnú otázku. Chcú to vôbec ľudia? Záleží im a mojim duchovným bratom, aby sme sa spolu modlili? No a práve 

vtedy začali chodiť sms správy: Kedy sa stretneme a niečo pekné naplánujeme? Poviem úprimne, veľmi som sa potešil, lebo 

niekedy máte pocit, že ľudí do niečoho len tlačíte a oni to v skutočnosti ani nechcú. Všade bolo nádherne! V modlitebni BJB, vo 

Vrbici, v rím.-kat.kostole v meste, ale keď sme v rím.kat. Božom chráme v Okoličnom končili s modlitebným týždňom, odrazu 

človek cítil  Boží dotyk.  „Nemôžeš to nechať tak!“ Brat farár Tomaga nám rozdal kartičky s naším osobným záväzkom, čo urobíme 

pre ekumenizmus, a mňe nenapadlo nič iné, len napísať: „Nemôžem to nechať tak!“ 

Od začiatku pôstu sme sa začali s niekoľkými súrodencami od katolíkov a baptistov stretávať opäť. Robíme to najprirodzenejšie, 

čo vieme. Spievame na Božiu chválu a pripravujeme ekumenické stretnutia počas pôstu a Veľkej noci.  

A prečo práve EKUMENIZMUS? Viete, náš svet je až priveľmi rozdelený. Na bohatých a chudobných, úspešných a neúspešných, 

koaličných a opozičných! Aj keď sme odstránili hranice našich krajín, veľmi rýchlo sme si nastavali hranice medzi sebou! Myslíte, 

že nám to v niečom pomohlo? Nie! Aj na nenávisť sme si už zvykli a považujeme ju za normálnu.  

Každý z nás chce preto vydať osobné posolstvo! Nám už prekážajú hranice! My už chceme byť bratmi a sestrami. Chceme byť 

takí, akými nás Boh na túto Zem poslal! Utíšenie, láska, a dobro! Len sa nikdy nevzdať a kráčať za svojím poslaním. 

Marián Bochnička, predsedajúci zborový farár 
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Z NAŠICH MATRÍK (19.12.2018-31.3.2019) 

Pokrstení:  Anna Dermeková, Jozef Kasanický, Natália Líšková,  
Kristína Szijartová 
 

Zosobášení: Jaroslav Bradáč a Martina Srpoňová,  
Lukáš Růžička a Zuzana Dvorožňáková  
 

Zosnulí: Mária Tkáčová (93), Dušan Čupka (88),                    
Branislav Piroh (89), Zuzana Ľudmila Uličná (87),                       
Jarmila Bohušová (70), Božena Beerová (92),                                 
Lýdia Cholvadtová (72), Ján Ticháň (74), Emília Cakociová (89), 
Anna Magurová (94), Viera Nahálková (70),Daniela Nahálková(67), 
Rudolf Bobuľa (92), Ivan Cút (84), Vladimír Majerčiak (56),     
Jaroslav Magura (62), Mária Bartková (93), Ľuboš Mikuláš (54), 
Božena Uličná (80), Ján Múranica (84), Jozef Vozár (77) 
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