Napriek rôznym obmedzeniam a opatreniam v pandemickom období čas nezadržateľne plynie ďalej. Prešli sme si prvou vlnou, boli sme zodpovední, opatrní, ohľaduplní, ochotní urobiť všetko pre to, aby nás
ničiaca hrozba s názvom Covid 19 naďaleko obišla, aby sa stratila.
Rodiny aj spoločnosť táto zmena ovplyvnila. Druhá vlna nenechala na seba dlho
čakať. Mám pocit, že jej veľkosť a sila berie, oslabuje ten zápal a nasadenie ľudí k
väčšej zodpovednosti a ohľaduplnosti.
Vianoce sú „predo dvermi“. Zo všetkých síl sa snažíme na ne pripraviť. Neváhame investovať veľa času a peňazí do
toho, aby nám bolo dobre. Ba dokonca
dokážeme byť vnímavejší aj voči svojmu
okoliu a chceme nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby aj druhí ľudia mali
„pekné Vianoce“. „Človek chce byť lepší“ –
povedala známa moderátorka. Akoby sme
v tomto čase boli bližšie k nebu. Ku vzoru
Kristovej lásky a služby.
No príde vlna obyčajných povinností a
my sa ňou necháme zavaliť až tak, že stratíme spred očí poslanie a zmysel života.
Nebo sa nám vzďaľuje. Začíname byť viac
zahľadení do seba a otrávení zlými správami. Vírus hriechu viac a viac oslabuje našu vieru, nádej, lásku…
Mojím želaním pre nás všetkých je, aby
nanovo Kristus vierou prebýval v našich
srdciach, aby sme tak zakorenení a upevnení v láske mohli pochopiť, aká je to šírka,
dĺžka, výška a hĺbka a poznali Kristovu lásku… Ef 3,17-19
Nech nám vlna neistoty a strachu nezoberie presvedčenie, ale nech smelo vyznáme s Pavlom – viem komu som uveril, nech
sa k tejto viere v Krista priznáme aj pri nastávajúcom sčítaní obyvateľstva.
Vianoce sú sviatkom, kedy sa nebo dotýka zeme. Nesme si ten dotyk do
všedných dní, aj keď nevieme, čo nás v
nich čaká. Máme sľub, že nebudeme sami.
Emanuel – s nami Boh.

Lýdia Kordošová
zborová farárka

V piatok, 13. novembra 2020 zomrela v Liptovskom Mikuláši vo veku
101 rokov posledná diakonisa Viera
Fašková. Osudným sa jej stal COVID
19. Narodila sa v čase pandémie
španielskej chrípky a zomrela v dobe inej pandémie.
Posledné roky bola už pripútaná na lôžku a starala sa o ňu naša zborová diakonia, najmä teta Kvetka Antolová. Vždy spomína, že sestra
diakonisa bola veľmi skromná a milá žena. Viac o živote Vierky Faškovej sa dočítate na našom webe.
Ďakujeme za jej život plný odvahy, viery, vďačnosti. Za život plný Ducha. Ostáva pre nás naďalej inšpiráciou. Dovidenia, teta Vierka.

V cirkevnom zbore ECAV v Kráľovej Lehote, filiálke Vyšná Boca, postupne v etapách uskutočňujú generálnu opravu svojho kostola, ktorý
sa stal národnou kultúrnou pamiatkou. Doposiaľ bola vykonaná obnova kostolnej veže, opravený bol aj krov kostola a vymenila sa strešná
krytina. Zrealizované boli aj práce na injektáži múrov, komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie a odvodnenie kostola. Teraz sa postupne
vykonávajú stavebné sanačné úpravy a reštaurátorské práce dreveného stropu a drevenej empory s freskami. Zbor aj filiálka sú dnes už málopočetné, a preto nevládzu obnovu a zachovanie tohto výnimočného
kostolíka financovať z vlastných zdrojov. Preto, kto môžeme, pomôžme. Príspevky je možné zasielať na číslo účtu cirkevného zboru: IBAN
SK17 0900 0000 0003 3323 3400.
Viac na ecavlos.sk

„Keď sa koronavírus rozšíril na Africký kontinent, mala som možnosť
vrátiť sa do Kanady alebo zostať v Zambii. Teraz som veľmi vďačná,
že som zostala. Boh si použil náš tím skutočne veľkolepo a mohli sme
zasiahnuť životy mnohých žien vo viacerých končinách Afriky,“ hovorí
Larissa, ktorá v Zambii slúži s misijnou organizáciou Operation Mobilisation.
Podobne ako na Slovensku, aj tam sa pustili do šitia rúšok. Tam to má
však pre miestne ženy ešte väčší význam. Vedia tým zabezpečiť živobytie pre svoje rodiny a cez šitie sa dostanú k mnohým ďalším príležitostiam. Za pár týždňov ušili s lokálnymi ženami viac ako 7000 masiek.
Keby Larissa neostala, tieto ženy by nemali nádej a inšpiráciu viery.
https://www.om.org/nz/stories/prepared-season-and-out-season

Je práve Mikuláša. Vedľa mňa je ešte jeden nerozbalený
balíček. Tak to už býva. Keď ľudia vyrastú, už nemôžeme
byť všetci spolu. Môžeme len pokorne čakať a tešiť sa na
Vianoce. Zároveň si uvedomujem, že príde chvíľa, keď už
zostaneme sami aj na Vianoce.
Myslím na všetkých vás, ktorých ani v tejto najláskavejšej chvíli nikto nenavštívi, nikto vám nezavolá
a požehnané sviatky vám zaprajú cudzí ľudia. Možno ste
si na to už zvykli, možno máte v skrini veľa nerozbalených balíčkov. Áno, samota je zlá. Je to asi ten najsmutnejší pocit opustenia. Preto sa pozrite do Betlehema.
Pozrite sa na to, čo urobil Boh, aby sa žiadny človek necítil osamotený. Ako nám všetkým daroval Božie dieťa.
Prechádzame zložitým obdobím. Pandémia nám berie
priateľov. Ochudobňuje nás o dar spoločenstva. Zle to
na nás vplýva. Až tak, že s veľkou neúctou útočíme na
ľudí, ktorí sa nás zo všetkých síl snažia ochrániť. Oni to
nezapríčinili, nemôžu za samotu ľudí. Na druhej strane
vidím obrovskú zodpovednosť ľudí. Nosíme rúška, dezinfikujeme si ruky a dodržiavame odstup. Priznám sa, že
dodržiavanie odstupu mi spôsobuje asi najväčší problém. Vždy, keď skončili bohoslužby a navzájom sme si
podali ruky, bolo to také duchovné naplnenie služieb
Božích. Videl som radosť a úprimnosť alebo bolesť a
smútok. To všetko bolo vo vašich očiach. Bol to taký pozostatok od prvých kresťanov. Keď sa spolu modlili, delili
sa o jedlo a o prostriedky. Podaná ruka, v ktorej nebola
zbraň, symbolizovala priateľstvo a mier. Tiež mi veľmi
vadia tí, ktorí si od iných ľudí držia odstup. Či je to úradník, lekár, učiteľ, ale i kňaz. Vtedy to nie je o službe. Ani
to nie je ochrana, aby mi ľudia neublížili. Je to o pýche.
Pamätám si na prianie brata farára Maroša Šefranka,
keď nám, ako novokňazom, podával ruku a povedal:
„Zostaň normálny!“ To vám je ťažké byť normálnym!

Áno, odstup je v pandémii dôležitý. No nie ako životný
program. Ako nadradenosť, ako pýcha!
A odstup od Pána Boha? Čo s ním? Čím dlhšie budú protiepidemické opatrenia, tým si ľudia viac zvyknú na samotu. Akonáhle nie sme spolu, nepodporujeme sa navzájom v oslave Boha, akonáhle máme obavu sa stretnúť
na bohoslužbách, tak aj voči Nemu si začíname budovať
bariéry. Nehovorím, že opatrenia sú zlé. To by som si
nedovolil. Pochovávam príliš veľké množstvo ľudí na to,
aby som COVID zľahčoval. Skôr chcem povedať, že musíme byť dvakrát takí silní! Možno treba len to, aby sme
energiu, lásku a priateľstvo, ktoré sme dali ľuďom, rozšírili aj na nášho láskavého Boha. Možno, aby sme mu
v duchu dvakrát toľko zaďakovali a povedali dvakrát toľko modlitieb. Dvakrát toľko chválili Jeho sväté meno
a odovzdali Mu všetku neistotu a strach. Dúfam, že o
chvíľu budeme potrebovať veľké množstvo energie, aby
sme všetko dali do pôvodného stavu. Vtedy budeme
nesmierne potrebovať jeden druhého. Luxus odstupu si
nebudeme môcť dovoliť.
Pýtajú sa ma, čo urobím ak na Vianoce zatvoria kostoly.
No poslúchnem, s ťažkým srdcom, ale poslúchnem. Pretože počas svojho života musíme priniesť aj niečo, čo sa
už vytratilo z nášho slovníka. Je to slovo obeť! Možno
tieto sviatky budeme sami. Možno neprežijeme tú nádhernú silu, ktorá vychádza z Bohoslužieb. Možno nebudeme spievať koledy, neobjímeme sa, nepodáme si ruky.
Iba zo svojich domovov, zahľadení do neba si ticho pre
seba zaspievame: „Nebo otvorené!“ A prijmeme ten
nádherný pocit, že niekto na nás čaká. Niekto, kto sa
kvôli nám narodil, aby sme už nikdy neboli sami.
Váš Marián

STRETNUTIE
Milí bratia a milé sestry,
verím, že všetci sme s radosťou privítali možnosť od
začiatku nového cirkevného roka opäť vstúpiť do spoločenstva cirkevného zboru a prísť na služby Božie.
Advent je jedinečné obdobie. Nanovo zaznievajú zasľúbenia o Božej láske, o príchode Mesiáša. Charakteristickým prvkom adventu, okrem iného, je, že sme
začali spievať iný predspev na službách Božích.
Nechajme bokom tie známe predspevy a všimnime si
obsah jedného z nich, ktorý, žiaľ, veľmi nepoužívame.

A to je posolstvo aj pre nás, pre obdobie adventu, Vianoc. Boh nie je vzdialený od nás. Je nám nepredstaviteľne blízko. Viac, než si dokážeme predstaviť alebo
uvedomiť si. Každý má svoje zápasy, starosti. Všeličím
sme obmedzovaní aj v tejto dobe. Nikto nevie povedať, čo bude o týždeň alebo o mesiac. Mnohí ľudia
prežívajú obavy o seba a svojich blízkych. Prežívame
priam ohrozenie života, ktoré sme doposiaľ v takejto
podobe nepoznali. O všeličo môžeme prísť, ale jedno
nám zostane. Môžeme volať – Pomoc naša buď
v mene Hospodinovom...

Kňaz: Pomoc naša buď v mene Hospodinovom!
Zbor: Ktorý učinil nebesá i zem!
Kňaz: Rosu dajte nebesá z výšin. Kyrie eleison!
Zbor: A z oblakov nech prší spravodlivosť,
Pane, zmiluj sa!
Kňaz: Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil!
Zbor: Pohliadni a vyslyš nás, Hospodine, Bože náš!
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!
Zbor: Ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky,
i na veky vekov. Amen.

2) Rosu dajte nebesá z výšin,
a z oblakov nech prší spravodlivosť!
Kyrie eleison, Pane, zmiluj sa!
Je to slovo z prorockej knihy Izaiáš
45,8. V predchádzajúcich veršoch tejto
kapitoly počujeme, že Hospodin sám si
vyvolil perzského kráľa Kýra, vľúdne ho
oslovil, hoci Ho on nepoznal. Vydal mu
poklady, poskrývané zásoby, aby poznal, že Hospodin je Boh Izraela. Nielen kráľ Kýros, ale všetci majú poznať,
že okrem Hospodina niet iného Boha.
Hospodin prináša pre svoj ľud i celý
svet tmu a biedu, ale aj svetlo a blaho.
(na nápev Antifóny)
K tomu posolstvu je pripojená prosba
o príchod spásy. Hospodinov pomazaSlová tohto predspevu majú vzácnu, jedinečnú ad- ný, v tomto prípade kráľ Kýros, plniaci Božiu vôľu (Iz
ventno-vianočnú zvesť, sú biblickým slovom. Prinášajú 44,28), prináša zajatému Božiemu ľudu slobodu.
jedinečné posolstvo. Ponorme sa do týchto slov pred- Z nebies, z miesta, kde je Boží trón zahalený oblakmi
spevu.
(1Kr 8,27 Iz 66,1 Mt 6,9), má dole na zem padať rosa
a z oblakov má pršať, doslova liať sa spravodlivosť.
1) Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý Teda nie v malom množstve, len tak symbolicky, kvapučinil nebesá i zem!
ka po kvapke, ale mohutne, bohato. Rosa
Sú to slová 2. verša 121. žalmu. V určitom okamžiku a spravodlivosť, ktoré majú zostúpiť na zem, na Boží
bohoslužieb starozmluvní pútnici, dosiaľ pokorne sklo- ľud, majú zúrodniť krajinu, občerstviť Boží ľud, sú menení, dvíhali svoje oči či tvár (Ezd 9,6), aby pohliadnu- siášskym zasľúbením o príchode Spravodlivého a Jeho
tím nahor, teda k Hospodinovi, vyjadrili, že len od Ne- spásy.
ho očakávajú milosrdenstvo a pomoc. Od Hospodina, To je taktiež posolstvo adventu, Vianoc, nie na pár dní,
Stvoriteľa neba i zeme; živého a mocného Boha. To ale má nás sprevádzať neprestajne. Právom smieme
bolo veľmi odlišné od prístupu okolitých národov k ich volať: Kyrie eleison! Pane, zmiluj sa! Príď, padni na
pohanským bohom. Boli si istí, že pomoc príde od nás, občerstvi a nasýť nás svojou prítomnosťou, svojiHospodina, lebo je s nimi neprestajne, nech sú okol- mi darmi, predovšetkým svojou spásou. Nebráňme sa
nosti života akékoľvek.
tejto požehnanej rose, lejaku zhora, z nebies. NepoTá pomoc prichádza v spoločenstve s Hospodinom, ale trebujeme dáždnik ani žiadnu prikrývku hlavy pred
nemusí spočívať v tom, že sa splnia naše priania. Pre týmito padajúci kvapkami a lejakom. Práve naopak.
žalmistu to znamená, že je v úzkom spoločenstve Vystavme sa im a vďačne ich prijmime. Nech sme pres Hospodinom, ktorý svojich verných neopustí. On im močení, nimi presiaknutí. Zasľúbená Božia spravodlipomáha, žehná im (Ž 115,15 Ž 134,3) a nič ich neohro- vosť a prichádzajúca spása z nebies je pre nás novou
zí (Iz 50,8).
šancou, novým vykročením v ústrety Božiemu daru.

NEBA A ZEME
3) Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil! Pohliadni
a vyslyš nás, Hospodine, Bože náš!
Tak volá prorok Izaiáš (Iz 63,15-19) a Boží ľud. Obracia
sa na Hospodina s prosbou: „Pohliadni na nás
z nebies“. Ak sa Hospodin skloní k svojmu ľudu, bude
to znamenať nový vzťah, ktorý je predpokladom zmeny v údele toho, čo ľud prežíva. Už sa zdalo, že Božia
láska, moc, zľutovanie akoby sa stratili. Odvoláva sa na
Božiu horlivosť, moc, zľutovanie, ktoré zažil v minulosti. Odvolávať sa na praotcov Abraháma a Jákoba
malo zmysel len vtedy, ak si Boží ľud uvedomoval, že
tak ako ich praotcovia, aj oni vďačia za svoju existenciu a život len a len Hospodinovi. On, Hospodin bol na
počiatku Božieho
ľudu. On si ich vykúpil. Hospodin je
konajúci, milujúci
a zachraňujúci Boh
(2M 3,14; 2M
20,2). Preto Boží
ľud oddávna vyznával: Ty, Hospodine, si Otec náš, náš Vykupiteľ. Vzácne
vyznanie na stránkach Starej zmluvy, ktoré sa prenieslo aj do svedectva Novej zmluvy, ba aj do dnešných
čias nášho života. Otče náš...
Tak sme sa spolu so starozmluvným Božím ľudom prebojovali k chápaniu Božej lásky a starostlivosti. Častokrát tápeme, opúšťame Božie cesty, strácame bázeň
pred Hospodinom. To je naša vina. Napriek tomu Boží
ľud v minulosti, my dnes, sme neprestali byť ľudom
Božích zasľúbení a večnej zmluvy. Hospodin je kráľom
svojho ľudu. (Ž 97,1 Iz 52,7)
Z úst i sŕdc Božieho ľudu vytryskne volanie – Kiež by si
pretrhol nebesá a zostúpil. Tak smie prosiť Boží ľud
v každej dobe, aby Boh zasiahol. Jeho zásah
k záchrane Božieho ľudu bude tak jedinečný
a zásadný, že sa budú triasť nielen vrchy, ale aj mocní
tohto sveta.
Hospodin vypočul volanie svojho ľudu. Nie podľa očakávania alebo vypočítavania ľudí, ale podľa svojho suverénneho rozhodnutia zasiahol. Keď prišla plnosť času, pretrhol nebesá, zostúpil na našu planétu Zem,
poslal svojho Syna narodeného zo ženy, aby nás vykúpil (G 4,4). A to sú naše každoročné Vianoce, na ktoré
sa neustále tešíme. Sprevádzajú nás celým životom,
od kolísky až po hrob. Ba svetlo Vianoc nám svieti aj za
túto hranicu. Nič nie je také temné, aby Svetlo, ktorým
je Kristus, nepresvietilo svojím jasom. Každé vianočné
svetlo je svedectvo onoho prelomenia nebies
a príchodu Spasiteľa. Obklopme sa nielen tými vianočnými svetielkami, ale predovšetkým tým Svetlom

/

Vianoc. Jeho príchod bol a je vždy v trme-vrme Betlehema a tohto sveta. Na jednej strane tichý, pokorný,
takmer mnohými nepostrehnuteľný. Na druhej strane,
kto má otvorené oči, uši i srdcia, poznáva jedinečnosť
a majestátnosť Jeho príchodu. Tešíme sa z toho
a svojou radosťou nakazíme, obohatíme aj iných okolo
seba.
4) Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému! Ako bola na
počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Kto toto všetko pochopí, má dôvod spievať chválospev, glóriu. Áno, vzdávajme slávu Otcu i Synu,
i Duchu Svätému, Svätej Trojici. Nebudeme v tomto
spievaní ani prví,
ani poslední. Ako
prvý ju zaspieval
anjel s rytierstvom
nebeským,
keď
zvestoval narodenie Spasiteľa, ktorým je Kristus Pán
– Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle! (L 2,10-11.13-14). K tomuto spevu sa zakrátko svojou glóriou pripojili pastieri, ktorí sa presvedčili v Betleheme o tom, čo im bolo zvestované.
Potom sa vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko,
čo počuli a videli, ako im bolo povedané (L2,20). Staručký Simeon zaspieval svoju glóriu - ...moje oči videli
Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých
ľudí; ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj
ľud izraelský. (L 2,30-32) Mudrci vlastným spôsobom
predniesli svoju glóriu – Keď uzreli hviezdu, zaradovali
sa veľkou radosťou. ...uvideli dieťatko ... padli na tvár
a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice
a obetovali mu dary (Mt 2,10-11), hoci podľa všetkého
pochádzali z pohanských národov. Kniha Zjavenie Jána
je plná svedectiev o tom, že raz bude znieť glória
v nebesiach pred Baránkovým trónom a vyvolení, svätí
budú spievať novú pieseň. (Zjav 5, 7, 11, 12, 15, 19)
K tomu všetkému povedzme pokorné, ale radostné –
Amen! Príď, Pane Ježiši!
Radujme sa z toho, že Boh zostúpil z nebies na našu
planétu Zem. Vďaka tomu sme poznali Spasiteľa Ježiša
Krista a uverili v Neho. Nedajme sa ničím odradiť.
Nech nám Vianoce nikdy nezovšednejú. Stále,
v osobnom živote, v rodinách, v spoločenstve zboru
i cirkvi spievajme chválospev za dar spasenia. Celému
svetu nanovo zaspievajme to svoje – Haleluja! – Sláva!
– Glória! Amen.
// Vladimír Ferenčík
zborový farár
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A TO SAMA?

Poznáme ju ako menšiu, časom preskúšanú babičku, ktorá, pokiaľ je to len trochu možné, príde, hoci o barlách, s
vďakou do kostola. Vždy má pre ľudí naokolo milé slovo a pre každú príležitosť na srdci báseň. Tú celému zhromaždeniu recituje bez papiera a s takým pokorným precítením, že na každé jedno slovo doslova čakáme so zatajeným dychom. Priatelia, je nám veľkou cťou predstaviť vám túto skromnú, ale srdcom, mysľou a duchom obrovskú osobnosť, našu tetu Hanku, Annu Královú.
Teta Hanka, čím to je, že básne z tvojich úst znejú tak oslovujúco, voňavo?
Ja to všetko prežívam. Každé jedno slovo. Je to ako s otčenášom. Vždy nanovo potrebujem prežiť hĺbku jeho slov. Keď sa
ho modlíme spoločne, často sa ani nestačím nadýchnuť. Kde sa
to ponáhľame? Ja ho nemôžem len tak odrecitovať.

večeri sme zaspievali pieseň Narodil sa Kristus Pán.

Akými školami si prešla?
Ako dieťa som navštevovala ľudovú školu v Liptovskej Sielnici.
Po nej som nastúpila na 2-ročné štúdium na Poľnohospodársko-účtovníckej škole vo Veličnej a vo Veľkom Záluží. Odtiaľ sa mohlo ísť ešte do Zlatých Moraviec, ale rodičia
Pôvodom si z Liptovského Trnovca. Ako si spomínaš na svoje ma už nemali z čoho platiť a štipendium som nedostala, keďže
môj otec bránil naše gazdovstvo pred družstevníctvom.
roky detstva a dospievania?
Pochádzam z roľníckej rodiny. Tri generácie sme žili pokope. Režim nás výrazne postihol. Pamätám si, ako starý otec plakal,
Viac spomínam na starého otca, volali sme ho starý tata. On sa keď nás prinútili odovzdať kone do družstva a môj brat bol
o nás staral, kým boli rodičia v práci. Starý otec už pracoval vylúčený zo školy. Predvolali ho do Žiliny na Krajský úrad
menej a s ním sme chodievali aj takto v advente ráno o šiestej a povedali mu, že na území Československej republiky
do studeného kostola na roráty.
nemôže navštevovať žiadnu školu. Doteraz neviem poPamätám sa tiež na vojnu, na vojakov. Vtedy som mala 4 roky,
chopiť, prečo za to nebol nikto potrestaný. Rodičia raz
ale pamätám sa na to, ako sme boli počas streľby ukrytí
boli súdení preto, lebo o ôsmej večer prišiel kuriér
v maštali a prikrývali sme sa válovom. Prvou svetovou vojnou
z
Obecného úradu s papierom, že majú odovzdať isté
si zasa prešiel starý tata. Mám od neho doteraz odložený list zo
spiatočnej cesty zo zajatia na Kaukaze, ktorý som čítala pri mi- množstvo švábky, ktorá sa odvážala do Parížoviec. Otec
to odmietol pre nesplniteľnosť úlohy a naraz hlásili
nuloročnom výročí ukončenia veľkej vojny.
Načrtla si roráty. Ako ste prežívali Vianoce?
Moja mama na prvú adventnú nedeľu už piekla medovníčky
a vôňa škorice a klinčekov napĺňala celý dom. Hovorila, že advent, to sú už Vianoce. Ako pribudli roky, teraz už len
v spomienkach sa častejšie vraciam na krásne chvíle prežité na
Štedrý večer. V kostole v Liptovskom Trnovci boli len malé
piecky v každej piatej lavici. Chrám Boží bol preplnený cirkevníkmi tak, že sme sedeli natisnutí blízko seba. Tak sme sa hriali
a necítili sme zimu. Pri východe z kostola domov nám pod nohami vŕzgal sneh a hlas zvonov nás sprevádzal cestou. Pri štedrovečernej večeri sme boli 3 generácie spolu. Starý tata poďakoval Pánu Bohu, že ten rok sme všetci v zdraví prežili a po

v rozhlase, že Ján Hollý je potrestaný za neuposlúchnutie
rozkazu vo výške 30 000 korún. Ale potom zomrel prezident. Zápotocký a ďalší prezident mu udelil amnestiu.
Biedne sa žilo. Skromne. A často kruto.
Pamätám, keď som chodila do druhej triedy ľudovej školy a bola hudobná výchova. Všetky deti spievali „la-la-la“
a nás troch, čo sme nevedeli povedať „r“, postavil pred
tabuľu a dal nám spievať: „ra-ra-ra“ (slzy). To sa mi stále
vracia. Plakali sme a potom som už ani nechcela ísť do
školy. A všetci sa z nás smiali a on sa tak smial, že sa až
krčil. V devätnástich rokoch som dostala príležitosť hrať
divadlo, ale nechcela som hrať račkujúc. Vedúca súboru

ma ale posunula k logopedičke do Liptovského Hrádku a ešte za obdobia Devečkovcov. Stalo sa to tak, že vtedajvždy cestou z práce zo Sielnice do Trnovca som si poska- šia kostolníčka ochorela a zborový dozorca ma poprosil,
kujúc to „r“ cvičila. Za tri mesiace som sa to aj naučila.
aby som ju zastúpila. Myslela som, že to bude tak na dva
týždne, nakoniec som túto službu robila pätnásť rokov.
So zamestnaním si to asi tiež nemala ľahké.
Ja som na začiatku nevedela ani len rúcho založiť, nik mi
Po škole sa udeľovali umiestnenky do zamestnania a ja to neukázal. Raz odpadol „límec“ okolo oltára priamo
jediná som ju nemala podpísanú od okresu. Ale riaditeľ počas služieb Božích (úsmev), hanbila som sa ako pes,
školy Toušek sa ma zastal a vybavil mi prácu na JRD ale naučila som sa. Služby Božie vtedy v iľanovskom kosv Liptovskej Sielnici. Tam som robila do roku 1971. Odtiaľ tole bývali každú nedeľu i po všetky sviatky. Tie roky bolo
som išla na bytový podnik, kde som robila sekretárku aj plno snehu. Ráno ma autobus z Liptovského Mikuláša
a neskôr ekonómku, čo bola zodpovedná funkcia. Dobré doviezol rovno pred kostol a keď som odhadzovala pred
spomienky na to mám. Tam som bola až do dôchodku.
kostolom sneh, okoloidúci sa ma opýtal: „Hanka, a to len
sama?“ „Nie. Ja a Pán Boh“, odpovedala som
S manželom ste vychovali jedného syna a máte aj dve a odpratávala ďalej. Robila som to rada, vyžívala som sa
vnúčatá. Išlo to všetko hladko?
v tom.
Chceli sme mať aj viac detí, no nepodarilo sa. Ľudia teraz
hovoria: „Malé deti - malé starosti, veľké deti - veľké sta- Ako vnímaš zborové centrum, ktoré vyrastá priamo pri
rosti.“ To raz ale nie je pravda. Môj syn bol vždy dobrý. Či iľanovskom kostole?
v správaní či v učení. Keď povedal, že príde o desiatej, Je mi ľúto, že postupne na službách Božích v Iľanove zotak prišiel o desiatej. Ja som s ním nikdy nemala problé- stáva veľa prázdnych lavíc. Verím nášmu iľanovskému
my. A teraz si už vedie svoj život. No so všetkým, čo nám reformátorovi Jožkovi Stanovskému, ktorý sa snaží príso starkým treba, tak s Olinkou, jeho manželkou, pomô- stavbou pri kostole pozvať ľudí k Pánu Bohu.
žu. Vnúčatá Sofinku a Huginka mám veľmi rada. Sú to
rozumné, nadané a dobré deti.
Poznáme ťa ako milú babičku, ale čo ťa vie nahnevať?
Neznášam, keď niekto klame. Ja úplne stŕpnem. Dlho mi
Teraz, hoci už síl ubúda, sa sama vytrvalo staráš to trvá, ale aj to potom odpustím. No verím aj tomu, že
o starkého – svojho muža, ktorý je na teba odkázaný.
každému jednému bude vrátené to, ako sa správa
Áno, je to ťažké, i keď sa aj zasmejeme. Staroba je straš- k druhému.
ná. A tak rýchlo prišla. Ja by som bola Kriváň preniesla na
Chopok. Všetko som dokázala, bola som mocná. Aj stále Čo ťa, naopak, vždy poteší?
som. Tieto ruky sú mocné. Len tie nohy...
Všetko, čo je dobré. Aj to, že sme tu dnes spolu, a aj keď
Preto som vďačná aj mojim sesterniciam Haničkám (sme sa mi ľudia prihovoria. Ja si to veľmi vážim a mám vo zvyspolu tri Haničky), ktoré sú mi oporou pri mojom podlo- ku každému zamávať.
menom zdraví.
Máš nejaké životné motto alebo obľúbený verš?
Kedy si začala vnímať vieru v trojjediného Pána Boha Modli sa a pracuj. Ja, keď si večer ľahnem, tak len toľko
ako svoju vlastnú, ako sa to stalo?
poviem: „Ďakujem ti Pane Bože, že som tento deň prežiJa som verila stále, lebo ma tak viedli. Od malička. No la a prosím, aby som sa aj ráno zobudila.“ A zaspím.
keď zomrel môj otec, veľmi som pochybovala. Vinou lekárov bol za 10 dní mŕtvy. Až po piatich rokoch sa to vo
mne vysporiadalo a vrátila som sa k viere. Jedno je ale Božena Tesárová
naozaj zaujímavé. Verš ktorý som dostala ku konfirmácii:
„Pracech neleniví, duchem vroucí, příhodnosti času še- Ako dieťa nevinné prichádzaš, Pane, k nám.
třící, Nadějí se radující, v souženích trpěliví, na modlitbě Čistotou, láskou, liečiš, keď svet ukladá nám
do duše plno rán.
ustaviční. (Rim 12:11-12, Kralický preklad)“
do bodky sedí na môj život.
Bdej nad nami, Dieťa milé - viď - krídla naše ťažké sú,
bremená žitia bez Teba neznesú.
S láskou, s akou sa staráš o ovečky, ktoré si pôvodne
Dodávaj sily, nádeje.
zdedila od svojich rodičov a chodíš ich každé ráno do
Spievať Ti pieseň vďaky neustále (dobré je).
Iľanova kŕmiť a opatrovať, si sa starala aj o „ovečky“
iľanovskej dcérocirkvi. Dlho si bola miestnou presbyterPožehnané, pokojné Vianoce Vám prajem všetkým z
kou a kostolníčkou. Ako si sa k tomu dostala a čo si maúprimného srdca so želaním, aby vianočné sviatky sme
la na srdci pri tejto službe?
prežili v pokoji, zdraví, porozumení a hlavne v láske so
Iľanovský kostol som si veľmi obľúbila. Je vzdušný, čistý,
svojimi najbližšími nielen počas sviatkov, ale aj v nassvetlý a jednoduchý. Tak to aj my evanjelici veríme. Netávajúcich dňoch.
treba veľa zbytočných ozdôb, aby sme sa mali kam prísť
Vaša teta Hanka
skloniť pred Pánom Bohom. Kostolníčkou som sa stala

VIANOCE

Kvôli pandémií koronavírusu SARS-COV2 sa slávnosť konfirmácie uskutočnila v náhradnom termíne, a to
27.9.2020. Bola to, takpovediac, „tesnotka“, lebo práve tá nedeľa bola opäť poslednou pred znovuzatvorením kostolov. Všetko teda napokon prebehlo, ako sa patrí a nám už len ostáva pamätať na týchto mladých
členov zboru v modlitbách. Vo svojej viere urobili ďalší krok k životu s Kristom, ale čaká ich ešte dlhá cesta.

Horný rad zľava: Simona Nahálková, Janka Spilá, Katarína Janečková, Lenka Fábryová, Alexandra Fillová, Lenka Križková, Paulína Struhárová
Dolný rad zľava: Laura Sára Pavlíková, Ella Šintajová, Simona Vejčíková, Simona Ilavská, Miriam Adamíková, Daniela Hlavnová + Alžbeta Kováčová

Horný rad zľava: Šimon Jančuška, Tobiáš Vetrík, Samuel Emil Porubčanský, Šimon Kostolný, Lukáš Hlavna, Roman Bazela, Marek Repa
Dolný rad zľava: Lukáš Števček Tomáš Talaj, Adam Ilavský, Ján Pápaj, Rudolf Beňo, Andrej Krajčí

Prežili sme veľmi netradičný rok, počas ktorého sme nemohli robiť obvyklé
veci. No napriek všetkému negatívnemu, sme boli požehnaní vecami, ktoré
sa dostanú do histórie. V prvom rade je to najvýznamnejší počin prístavby
kostola v Iľanove. Vďaka neutíchajúcej energii brata Jozefa Stanovského
a všetkých dobrých ľudí už stavba stojí. Áno, predali sme schátranú budovu
v Iľanove. Viem, že niekto to vníma veľmi citlivo. Ale tým sme zabezpečili
jej generálnu opravu, ktorá sa pripravuje. Za tieto finančné zdroje sme postavili hrubú stavbu misijného centra. Pomáha množstvo dobrovoľníkov
a láskavých ľudí. Milodarmi i prácou.
Chcem však osloviť všetkých Iľanovcov. Veľmi pekne prosím: Pridajte sa!
Budova bude slúžiť predovšetkým
vám! Množstvo ľudí žasne, kde sme
zobrali odvahu, sa v tejto zložitej dobe
do tak rozsiahlej stavby pustiť. No
vzápätí dodajú: „Iľanovci to zvládnu!
Veď ich dedovia postavili kostol počas komunizmu! Oni sú tuhý koreň!“
Zažil som aj zázraky. Dokončili sme ďalšiu etapu rekonštrukcie Sirotinca.
Tak, ako sme sľúbili. Vymenili sa okná na najvyššom poschodí. Investícia za
viac ako 10 000€. Potom to prišlo. Búranie, prach, stavanie. Naši vzácni
bratia Milan Makovický a Dušan Profant sa pustili do práce. Najvyššie poschodie sa prebudovalo od podlahy. Nové dispozičné riešenia, rekonštrukcie toaliet, maľovanie. Objavil sa ďalší vzácny brat Peťo Beňo z Iľanova
s jeho slovom do bitky: „Chlapci, elektrinu musíme prerobiť celú!“ Po práci
deň čo deň naťahoval káble, zavolal si pomocníkov Mareka Pápaya
a Dušana Mikuláša. Namontovali úsporné svietidlá. Celú prácu urobili bez
nárokov na akúkoľvek odmenu! A že na svete už nie sú dobrí a ochotní ľudia! Len sme si sem-tam uvarili obed, langoše a na spovedných lavičkách
v záhrade sa trochu porozprávali. Keď už všetko bolo hotové, poprosil som,
samozrejme, vo veršoch o pomoc naše sestry. Boli 3 brigády. Na prvej 16,
na druhej 7 (to boli sestry z Demänovej) a na tretej 12 ľudí. Všetko sa začalo blýskať, voňať. Dali sme si langoše, opäť trochu posedeli a porozprávali
sa. Naozaj som bol šťastný. Nesmiem zabudnúť ani na maľovanie. Pridali sa
brat Janko Pavella a Paľko Perašín. Nadosmrti si budem pamätať Paľkove
slová. Opýtal som sa ho: „Ty, brat baptista, nám pomáhaš?“ A on sa len
pousmial: „Ja som to dlžný! Tu, v tejto izbe sa o mňa starali sestričky diakonisy, keď moja mama ochorela. Teraz to len vraciam.“
Keď bola rekonštrukcia dokončená, bratia sa pustili do kostola vo Vrbici.
Opravili steny, ktoré sme rok predtým kvôli vlhkosti obili. Natreli drevenú
podlahu pod lavicami, dvere a všetko, čo bolo potrebné. Opravili ploty na
fare i na Bethánii. Teraz pracujú v Iľanove. Od rána do večera, v zime i
v horúčave. Som rád, že sú ľudia, na ktorých sa v ktorúkoľvek dobu môžem
obrátiť. Máme i ďalšie plány. Tak nech im Pán Boh dáva veľa zdravia i síl!
V zbore máme aj silných mužov! Prejavilo sa to na akcii Buk! Nie, nie je to
krycí názov pre akciu NAKA. Je to pílenie a rúbanie dreva. Pomohli: Edko,
Gabo, Pali, Jony, Marek, Duško, Miško, Kubo a Peťo. Zaobišlo sa to tentokrát bez zranenia. Asi už máme prax.
31. decembra končí dlhodobý prenájom Bethánie. Chvála Bohu! Prechádza
do našej správy. Sú s tým spojené dlhé a vyčerpávajúce rokovania. Všetko
je už ale pripravené. Veľká vďaka patrí pani právničke JUDr. Burdovej, Jankovi Pavellovi a hlavne za celý rok sa chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať
bratovi dozorcovi Milanovi Húdikovi.
Toľko telefonátov a správ, ktoré si pošleme denne, ráno i v noci, či jasno je
a či prší, či dobre je, či prostriedkov niet, spoločne v službe a krajší je svet.
Marián Bochnička
Predsedajúci zborový farár

Obnovený plot pri sirotinci
Vynovené nájomné priestory v sirotinci

Zatečené steny vo vrbickom kostole
(stav pred opravou)
Vyspravené a namaľované steny vo
vrbickom kostole

Obnovené stĺpiky
pri vrbickom
kostole

Sochy pred hlavným kostolom spadajú pod mesto Liptovský Mikuláš, ktoré sa v rámci plánu obnovy všetkých pamätníkov na svojom území postaralo aj o sochu Juraja
Tranovského. Oddelenie kultúry mestského úradu, ktoré má správu pamätníkov vo
svojej kompetencii, nechalo zrekonštruovať podstavec, kde sa kompletne vymenilo
kamenné obloženie a zreštaurovala sa aj samotná socha. V pláne je aj obtiahnutie
písmen na nápisoch. To by sa malo zrealizovať spolu so zreštaurovaním vedľa stojacej sochy Michala Miloslava Hodžu, ku ktorému by sa malo pristúpiť už budúci rok.

NAŠI MAJSTRI
Ako už v predošlom článku spomínal brat
farár, v lete sa toho spravilo skutočne veľa.
Nezastupiteľnú rolu v týchto prácach zohrávali naši dvaja bratia Milan Makovický

a Dušan Profant. Do leta ich dopĺňal aj
Martin „Maroš“ Stolár, ktorý nás však v
októbri predišiel do večnosti. Nedalo
nám nepoložiť im zopár otázok. Zastihli
sme ich pri murárskych prácach na zborovom centre v Iľanove.
Páni bratia, na rôznych projektoch v zbore pracujete už viac
ako rok. Čo vás na začiatku presvedčilo pustiť sa do týchto
prác a čo vám dodáva chuť teraz?
MM: Vďaka Pánu Bohu sme sa dožili dôchodku, na ktorom
máme veľa voľného času. Ja chodím do klubu dôchodcov na
ping-pong a stalo sa, že nás s Duškom oslovil pán farár, či by
sme nepomohli s rôznymi stavebnými a údržbárskymi prácami. Hneď som si spomenul na mladšie časy, kedy som pred 12
-13 rokmi robil v zbore správcu a údržbára a rád som sa do
toho pustil.
DP: Už predtým, keď som ešte nepoznal tu brata Milana, ma
pán farár nahováral, či by som nešiel robiť údržbu, menšie
opravy. Z menších opráv sa teraz stali zložitejšie, ale čo viem,
spravím. Snažíme sa s Milanom spraviť robotu na jednotku.
MM: Tak, ako nás to naučili naši rodičia. Veľa popri robote
spomíname na našich otcov, ktorí nás veľa praktických vecí
pre život naučili.
Ešte jedna vec ma motivuje. Pán farár spomínal, že jedna z
miestností v sirotinci bude slúžiť ako ping-pongová miestnosť
pre mládežníkov. No a ja sa už len teším, kedy budem môcť
vyzvať niektorých z mládežníkov za stôl. Urobíme vianočný
alebo veľkonočný turnaj (úsmev).
Ako sa Vám spolupracuje?
MM: S Duškom sedávame aj v kostole v jednej lavici, aj takto
sa nám veľmi dobre spolupracuje. Keď robíme veľa sa rozprávame aj si...
DP: Zaspievame (úsmev).
MM: Aj zaspievame, aj cirkevné pesničky, a trochu porozprávame aj z biblickej histórie. Keď niečo nevieme, doplní nás
pán farár Bochnička.

A čo môžem pochváliť, že nás pán farár vždy príde pozrieť,
donesie nám nejakú doboštičku, povzbudí nás slovom...
DP: A pochváli, to je hlavné.
MM: No a tu v Iľanove sa o nás stará aj Jožko Stanovský. Vždy
nám na desiatu donesie kávičku, koláčik a tak si tu pracujeme.
Ako máte rozdelené úlohy?
MM: Ja som vyučený stavbár - obkladač. Robil som dlhší čas
na stavbách aj v Nemecku, kde som nadobudol komplexnú
prax a teraz to uplatňujem tu.
DP: Ja som sa stavbárčine priučil popri švagrovi, ktorému som
chodil pomáhať. Inak som vyučený strojár-sústružník-frézar.
Takže, čo je od železa, zámočníctva, čo treba vŕtať a
„prišrubovať“, odrezať, to je zasa moje. Ale aj maľujeme. Na
sirotinci to bolo deväťsto štvorcov a maľovalo sa to trikrát.
Pán Stolár bol stolárom alebo mal inú úlohu?
MM: Maroš Stolár nám robil hlavného zásobovača.
DP: Ale pomáhal aj natierať a robiť.
MM: A zásoboval nás hlavne humorom (úsmev).
Zopár slov na záver.
MM: Netreba žiadne chvály, my sme radi, že sme schopní
využiť voľný čas a pomôcť nášmu cirkevnému zboru. Ešte keď
bol s nami Maroš , vždy sme si povedali, že niekedy Židia a
neskôr aj kresťania odovzdávali desiatky Pánu Bohu. My na
dôchodku nemáme veľa peňazí, ale radi poslúžime aspoň
takto.
DP: Tak.
/ red.

Stavba zborového centra výrazne pokročila. Tento rok sa toho stihlo
naozaj veľa, a tak sa vízia pekného, prívetivého priestoru, ktorý má slúžiť nielen členom zboru, ale aj obyvateľom Iľanova a širokému okoliu,
postupne stáva realitou. Komunitná kaviareň alebo bistro, stretnutia
mamičiek a detí, oslavy, malé koncerty, autorské čítania či príjemné
posedenia po službách Božích... to všetko tu môže onedlho fungovať, ak
priložíme ruku k dielu aj my. Financie, ktoré do zboru prišli z predaja
budovy starej školy, sa použili na doterajšiu podstatnú časť stavebných
prác a hrubá stavba je v podstate hotová. Teraz je čas na dokončovanie, vybavenie a rozbehnutie centra. Na dokončenie projektu je ešte
potrebné preinvestovať alebo aspoň sčasti odrobiť 35-40tisíc EUR. Každé euro, každá odrobená hodina a vyrieknutá modlitba za zborové
centrum sa počíta. Prispejte aj vy. Pre finančné dary je možné použiť
účet č. SK56 0200 0000 0029 7935 5297, pre iný typ príspevku alebo
prihlásenie sa na brigádu kontaktujte brata Stanovského na mobilnom
čísle: 0905 529 084. Za vašu účasť na projekte vopred ďakujeme.

V AKOM ŠTÁDIU SA PROJEKT NACHÁDZA?
STUPEŇ DOKONČENIA:
70% .

PRÁCE, KTORÉ NÁS EŠTE ČAKAJÚ:
• rozvody podlahového kúrenia s izoláciou
a poterom
• protipožiarny sadrokartónový podhľad
• omietky, obklady, dlažby
• sanita a batérie
• zásuvky a lampy
• nábytok a vybavenie interiéru
• základné spotrebiče a vybavenie kuchyne
• vonkajšie úpravy

ZAPOJTE SA AJ VY

Pri zadávaní príspevku cez mobil
stačí naskenovať tento QRkód:

Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku
Liptovský Mikuláš
Tranovského 6, 031 01 Liptovský Mikuláš

www.ecavlm.sk
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