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S nástupom Talibanu k moci v Afganistane to 

majú naši bratia a sestry v tejto krajine 

extrémne náročné. Žijú pod hrozbou smrti 
každý deň. Ježiš nám všetkým ale povedal: 

„Keď prenasledovali mňa, budú prenasle-

dovať aj vás.“ Modlime sa za nich, aby mali 

silu obstáť, a za tirž za spásu radikálov.       red. 

 

  30 ROKOV  

  VYDAVATEĽSTVA 
 

Tranoscius bol založený pred 123 rokmi a po prerušení v predošlom režime 
v obnovenej podobe pracuje presne 30 liet.Vydáva Bibliu v rôznych väzbách, 
všetky naše evanjelické spevníky a stále mnoho duchovnej, duchovno-

študijnej a tiež pôvodnej slovenskej literatúry. 
Prajeme mu veľa Božieho vedenia, aby mohol byť požehnaním pre nás 
všetkých a pre svet naokolo aj v ďalších rokoch.            red.    
 

 

            VOĽBY GENERÁLNEHO  
    A SENIORÁLNEHO DOZORCU 
      

 

V tomto roku prebiehalo hneď dvoje volieb do orgánov našej cirkvi.  
Ako Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku máme vo vedení 
tzv. paritný systém, a teda jednotlivé úrovne sú vždy riadené jedným 
duchovným (predsedajúcim farárom, seniorom, biskupom, generálnym 
biksupom) a jedným laickým zástupcom (zborovým, seniorálnym, 
dištriktuálnym alebo generálnym dozorcom).  

Najskôr sme si volili seniorálneho dozorcu, kde sme vo funkcii potvrdili 

nášho doterajšieho seniorálneho dozorcu Ing. Petra Gärtnera, ktorý získal 
97,24% hlasov voličov prítomných na zborových konventoch v cirkevných 
zboroch. 

Sčítacia komisia spočítala hlasy 10. júna 2021. Bratovi seniorálnemu 
dozorcovi gratulujeme a prajeme veľa múdrosti a vytrvalosti do ďalšieho 
obdobia. 

V pondelok 23. augusta 2021 sa v priestoroch Generálneho biskupského 
úradu v Bratislave zišla sčítacia komisia, aby vyhodnotila výsledky volieb na 
uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných 
hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal 

potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. 

O funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uchádzali dvaja kandidáti – Marián 
Damankoš,  dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS), a Ivan Trepáč, 
dozorca Turčianskeho seniorátu (TUS). Kandidátku zostavila Kandidačná 
porada, ktorú tvoria predsedníctva 14 seniorátov a dvoch dištriktov, a to 

2.7.2021 na zasadnutí v Trenčianskych Tepliciach. 
Generálne presbyterstvo teraz musí vypísať nové voľby generálneho dozorcu 
ECAV. O ich harmonograme budeme včas informovaní.                ecav.sk a red.         

 

SVETOVÝ LUTERÁNSKY ZVÄZ 
MÁ SVOJU PRVÚ 

TAJOMNÍČKU 
 

Svetový luteránsky zväz má novú generálnu tajomníčku. Je ňou farárka Anne 

Burghardt z Estónskej Evanjelickej luteránskej cirkvi, ktorá do svojej funkcie 
nastúpila 1. novembra. Je prvou ženou a prvou farárkou z regiónu strednej a 

východnej Európy, ktorá slúži na tejto vedúcej pozícii. 
Doposiaľ bola 45-ročná teologička a farárka vedúcou oddelenia pre rozvoj na 
teologickom inštitúte v Taline a poradkyňou cirkvi pre medzinárodné a 
ekumenické vzťahy. Úrad generálnej tajomníčky prevezme od Martina 

Jungeho, ktorý ho zastával v rokoch 2010 až 2021.          .                     ecav.sk  
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Milí priatelia, bratia a sestry,  

dnes sme zo všetkých strán zaplavení, 
doslova bombardovaní slovom. Okrem 
bezduchých, prázdnych slov sú slová, ktoré 
nám chcú niečo sprostredkovať. Informácie, 
reklamu, dobrú náladu, pohodu.  
 

Zriedka sa stretneme so slovom, ktoré nás 
zastaví, ktoré sa nás dotkne, ktoré nás donúti 
rozmýšľať, osloví až kdesi hlboko v nás. To je 
už niečo sviatočné, výnimočné, ba až 
posvätné. Apoštol Pavol v Liste Židom 

napísal: „Veď Božie slovo je živé a účinné, 
ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. 
Preniká až po oddelenie duše od ducha a 

kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly 
srdca.“ Žid4,2 – (ekum. preklad) Takéto slovo 
prebúdza svedomie. Nie je pohodové, skôr 
naopak, vyrušuje, preto ho radšej obchádza-

me, vyhýbame sa mu. Neradi si nechávame 
prehovárať do svedomia. Bránime sa mu, 

lebo nás znepokojuje. Keď sa mu však 
otvoríme, pomaly zistíme, že nás prebúdza k 
životu, umožňuje nám žiť. 
 

V dnešnej pandemickej dobe sa v spoloč-

nosti šíria nepravdivé slová, klamstvá, hoaxy, 
konšpirácie, ktoré otravujú medziľudské 
vzťahy, narúšajú dôveru, stabilitu. Aj takto sa 
ľudia zviditeľňujú, presadzujú, chcú získavať 
pre seba. Sú spochybňované tie hodnoty, 
ktoré oddávna platia pre kultúrne národy a 

spoločenstvá. 
 

O to viac v dnešnej slobodnej spoločnosti 
bude na každom z nás, ako budeme čítať 
napísané slovo a ako budeme počúvať 
vyslovené slovo. Prijmeme to, ktoré má v 
sebe život. 
 

Prajem vám príjemné čítanie týchto Zvestí, v 
ktorých sa čo-to nielen o slove ešte dozviete. 
A tiež vám želám požehnané a doslova 
Duchom naplnené adventné a vianočné dni.  
 

 

 

 

 

Lýdia Kordošová 

NA ÚVOD  

  

SLOVO 

námestná zborová farárka 
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Každému z nás voňajú niečím iným, výnimočným! 
Ihličím, vanilkou, škoricou...? 

  Moje prvé Vianoce voňali snehom. Záveje boli oveľa 
väčšie ako brmbolec na mojej čiapke. Otec doniesol stromček, 
zavesil naň svetielka, nič nádhernejšie som dovtedy nevidel.  
Neskôr Vianoce voňali teplom. Tým klasickým.  Rukou sa vyrobila 
pena, nabrala na kefu a drhlo sa do úmoru. Bola to moja 
povinnosť dieťaťa.  Vytepovať koberce a umyť všetky dvere. Zo 
začiatku som trochu reptal, no keď mi to nebolo nič platné, rýchlo 
som svoje povinnosti prijal za fakt.  

Vianoce  voňali mandarínkami, teda keď sa zohnali. Aj 
úžasnou vodou z opečených jabĺk, sliviek, škorice a klinčekov.  
Starký do nej prilieval nejakú tajnú ingredienciu, po ktorej sme 
všetci boli nejakí veselší. 
    Nesmiem zabudnúť na ihličie. Doteraz sme vždy mali živý 
stromček. Umelý  predsa nevonia! Stromček je úžasný symbol 
Vianoc.  On tak trochu v našich domácnostiach predstavuje rajský 
strom poznania dobra a zla.  Ešte aj 24. decembra majú sviatok 
Adam a Eva. Možno je to preto, aby sme si uvedomili aj svoj 
hriech,  ale na druhý deň úžasnú radosť vykúpenia z hriechu.  
Keďže hriech je v našich životoch skutočný, nie umelý, aj stromček 
mám rád skutočný. 
    Vianoce v Liptovskom Mikuláši sú pre mňa aj po 21 
rokoch výnimočné. Pamätáte si, keď  sme mali staré vykurovanie? 
Evanjelikov sme poznali podľa ohorených topánok. V kostole sa  
sem tam niesla aróma spálenej gumy a horiaceho laku.  Dnes 
každá časť  zboru nesie v sebe niečo výnimočné. V Ondrašovej 
brat kurátor zakúri v piecke. Vôbec  nejde o teplo, ale o 
spomienky. Spomienky na domov, na starých rodičov, na chvíle, 

keď sme sa cítili v bezpečí. A keď brat Duško Konečný napiekol  pre 
nás všetkých oblátky.  Nesmeli sme ani ochutnať, boli určené na 
štedrovečerný stôl.  V Demänovej na koledách to vonia 
špeciálnym čajom, úplne výnimočným! Raz to zistím, prečo sa v 
Demänovej všetky falošné tóny odrazu vyladia.  A Okoličné s 
Iľanovom – voňajú dobrotou a pohostinnosťou ľudí dobrej vôle. 
     Môže človek nemilovať VIANOCE?  Poslednou vôňou 
Vianoc je dieťa! To je v živote každého z nás tým najnádhernejším 
darom. V roku 1998 som zostal na Štedrý večer úplne sám.  To nie 
je dobrý pocit, zostať sám. Lenže v trenčianskej pôrodnici v 
maminom náručí už pozoroval svet miničloviečik. Keď sme  ho po 
Vianociach priniesli na  podlužiansku  faru, život sa úplne zmenil. 
Naplnil, obohatil, skrásnel! Každé dieťa na svete je dar! Preto to 
Boh tak úžasne vymyslel. Posiela nám ten  najjemnejší dar, aby sa 
náš život naplnil, obohatil, skrásnel. 99% obyvateľov sveta je 
chudobných! Boží Syn sa rodí do chudoby! Bez fanfár a  
ohňostrojov, bez koncertov a osláv. Ale anjeli sa pohrajú so 
svetlom, poskladajú chór a zaspievajú: HALELUJA! 
    Korona mi,  tak ako aj Vám ostatným, zobrala schopnosti  
cítiť vône! Niekedy to bolo aj trochu komické!  Pandémia nám, 
dúfam, že len na chvíľu, zobrala možnosť prežiť sviatky tak, ako  
sme boli naučení. Zobrala nám vône, ľudí, pokoj a vyrovnanosť. 
Len dúfam, že nám nezobrala vieru.  Pretože Boh nám aj tento rok 
daroval vôňu dieťaťa. Možno ju nezacítime. Len verím, že sa nám 
táto schopnosť v živote vráti. Cítiť lásku Boha, cítiť dobro a 
množstvo iných prenádherných vecí, ktorými nás požehnal 
samotný Stvoriteľ 

Text: Marián Bochnička (poverený predsedajúci zborový farár)    
Foto: Pixabay 
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Milí bratia a milé sestry, 
Advent sa pomaly končí a prichádzajú vianočné sviatky. Napriek 
okolnostiam, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, snáď sa na toto 
obdobie tešíme a vždy nás niečím aj obohacuje. Predovšetkým 
svojím posolstvom. Nádejne hľadíme k Vianociam. Nanovo 

prežijeme to radostné posolstvo, že Boh z lásky kvôli nám zostúpil 
na našu Zem. Evanjelista Ján to vyjadril svojím vlastným 
spôsobom a prináša nám radostnú zvesť o tom, že Slovo sa stalo 

telom. 

To Slovo bolo už na počiatku, 
u Boha (J 1,1), ale nezostalo 

v nebesiach u Otca. Nedívalo sa na našu 
Zem zhora a z diaľky. Zostúpilo do 
tohto sveta ako svetlo a od tých čias 
svieti v tme a tma Ho nepohltila. (J 1,5)  

Je to tajomstvo. Slovo od Boha 

mohlo skutočne existovať v úplne inom 
svete, ktorý je poznačený tmou. Keď 
teda prišlo na svet, nebola to len krátka 
návšteva. Vôbec sa nedištancuje od 
všetkého, čo by bolo cudzie Jeho 
podstate. Večné Slovo, v ktorom Boh 

zjavil svoju slávu, milosť a pravdu, svoju 

bytosť, seba samého, stalo sa telom, 
stalo sa skutočným človekom z mäsa 
a krvi. To je pravé zjavenie!  

Pán Boh sa neprechádza medzi 
nami so zdanlivým rúchom ľudskosti, nedotknutý naším 

človečenstvom, ale stal sa nám podobný, rovný v plnej solidarite. 

Preto evanjelista Ján nenapísal, že Slovo sa stalo „človekom“, ale 
že Slovo sa stalo „telom“. Už Stará zmluva označuje pojmom 
„telo“ človeka v jeho slabosti, chatrnosti a smrteľnosti (čítaj Ž 
56,5; 78,39; Iz 31,3; 40,6; Jer 17,5). Apoštol Pavol hovoril v tomto 

zamierení o „hriechu v tele“ (R 8,3). Aj evanjelista Ján považuje 
telo za súčasť tmy sveta odcudzeného Bohu (čítaj J 3,6; 6,63). Tým 
ukázal, ako dokonale prichádza večné Slovo do ľudského sveta.  

A to Slovo sa stalo telom. To je rozhodujúce posolstvo 
na začiatku Jánovho evanjelia. A pretože sa ním, teda telom, 

stalo, môže nám evanjelista Ján priniesť radostné posolstvo 
evanjelia a vo svojom evanjeliu zachytiť historické fakty ako 

pravdu o Ježišovi. Evanjelista Ján nám v evanjeliu podáva veľmi 
presné historické údaje o miestach a čase Ježišovho pôsobenia, 
zmieňuje sa o mnohých podrobnostiach, ktoré sú síce teologicky 
bezvýznamné, ale pripomínajú nám, ako dokonale prišlo večné 
Slovo do histórie ľudskej existencie. Práve preto si máme pri 
všetkom, čo nám Ján o Pánovi Ježišovi napísal, uvedomiť, že tento 
človek Ježiš, je v skutočnosti večným Božím Slovom.  

Príchod Pána Ježiša je teda inkarnáciou, vtelením Božieho Slova. 
Preto začíname v období adventu služby Božie predspevom Ó, 
Ježiši, Tvoje vtelenie... Znamená to, že nie je len náplňou nášho 
myslenia, ale ani len oznámením božských myšlienok a učenia. 
Jeho príchod je omnoho hlbší a mocnejší. Božie Slovo nie je medzi 
nami len myšlienkovo, ale prirodzene ľudsky. Boha môžeme 
vidieť ako dokonalého človeka pre naše celé ľudstvo v Ježišovi 
Kristovi.  

Je zaujímavé, že evanjelista Ján nám predkladá tento 
základný význam zjavenia skôr, než začne hovoriť o Pánovi 
Ježišovi. Každý novozmluvný svedok má svoj vlastnú úlohu 
a ukazuje cirkvi všetkých dôb veľké Božie činy zo svojho pohľadu. 
Apoštolovi Pavlovi bol kríž pred obrátením pohoršením, ktoré 

SLOVO 

ĽKÁ
STALO SA 

TELOM
M 

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u 
Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na 

počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a 
bez neho nevzniklo nič z toho, čo 

jestvuje. V nom bol život a život bol 

svetlom ludí. A to svetlo v tme svieti, 

ale tma ho nepohltila.    

 Jn1:1-5 

ˇ 
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vyvolávalo jeho rozhorčený hnev proti Ježišovi a Jeho učeníkom. 
Po obrátení sa mu slovo kríža stalo všetkým a neprestajne naň 
upiera svoj pohľad. Aj Pavol pozná význam Ježišovej inkarnácie. 
(čítaj G 4,4; F 2,5-8) 

Ján však vyjadruje celé evanjelium v Slove, ktoré sa stalo 
telom. Ukazuje nám, že naše spasenie nie je založené až na 
udalostiach kríža, ale už tým, že Slovo sa stalo telom. A možno 
tušiť, že týmto vtelením Slova je položený základ kríža, toho 
trýznivého nesenia ľudského hriechu a zatratenia. Preto aj Ján 
Krstiteľ vidí v Pánovi Ježišovi dávno pred krížom, hneď pri prvom 
stretnutí „Baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta“. (J 1,29) 
Stať sa telom a nielen si telo obliecť ako šaty, znamená vziať na 
seba v plnej solidarite s nami náš život poníženia i smrti a niesť ho 
deň čo deň až k smrti na kríži.  

A to Slovo sa stalo telom. Ako je to možné? Na túto 
otázku neexistuje odpoveď a ani nemôže existovať, pretože by 
vyriešila zázrak zjavenia. Smieme však s ohľadom na zhrnutie 
radostnej správy, evanjelia „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného syna dal...“ (J 3,16) a pod vplyvom Jánovho 
svedectva „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný 
a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej 
neprávosti“ (1J 4,9) povedať, že vlastne hneď na počiatku 
Jánovho evanjelia v posolstve A to slovo sa stalo telom nám žiari 
sláva lásky. Inkarnácia, plná solidarita s naším ľudským životom, 
prijatie celej našej existencie – to je prejav lásky. Inkarnácia sa 
uskutočnila len z lásky, a naopak, len z tohto vtelenia Slova 

možno pochopiť, čo je to láska. 
V tom vidíme, akým smerom sa uberá pravá láska 

učeníkov Pána Ježiša. Inkarnácia odpovedá tým, že miluje iných 
ľudí, ujíma sa ich a je s nimi naplno solidárna. Tak milovali Pána 
Ježiša mnohí učeníci, aj ženy nasledovníčky z histórie cirkvi, ktorí 
sú pre nás príkladom.  

Buďme vďační, za toto radostné posolstvo – A to Slovo 

sa stalo telom. Nech sa nám vtelené Slovo zhmotňuje v osobe 

Božie Syna, Pána Ježiša Krista. Z Jeho príchodu sa neprestajne 
tešíme. Veď je to „radosť, radosť nad radosti! Zavítaj k nám, Hosť 
z výsosti; vitaj, vitaj, k nám zavítaj...“ (ES 55). 
V tomto adventno-vianočnom čase zamýšľajme sa nad biblickým 
posolstvom o Slove, ktoré sa stalo telom, o tom ako Boh zostúpil 
k nám celkom blízko vo svojom synovi Pánovi Ježišovi 
Kristovi,   zalistujme  v   Písme  svätom  a  prečítajme  si  paralelné  
 

biblické texty, ktoré súvisia so základnou myšlienkou tohto 
článku. 
 

V pravde veľkým tajomstvom pobožnosti je On, ktorý 
sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa 

anjelom, zvestovaný bol  národom, uverili v Neho na 

vete, vzatý bol v slávu. (1Tim 3,16) 
 

Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, 
oddelený zvestovať evanjelium Božie... o Jeho Synovi, 

ktorý sa podľa tela narodil z potomstva Dávidovho... 

o Ježišovi Kristovi... aby sme pre Jeho meno privádzali 
k poslušnosti vo viere všetky národy, medzi ktorými ste 
aj vy, povolaní Ježiša Krista. (R 1,1-5) 

 

I ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, potom zjavil sa 
naraz viac ako päťsto bratom... Potom sa ukázal 
Jakubovi, potom všetkým apoštolom a zo všetkých 
poslednému – ako nedôchodčaťu – ukázal sa aj mne. 
(1K 15,5-8) 

 

Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás 
oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša 
Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti, 

keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy 
Mu zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom som našiel zaľúbenie! (2Pt 1,16-17) 
 

Bratia a sestry! Prajme si, aby nadchádzajúce sviatočné dni boli 
naplnené porozumením, vzájomnou ústretovosťou a 
ohľaduplnosťou, prežiarené Božou láskou a radostným 
posolstvom evanjelia. Nech narodený Spasiteľ je v našich 
srdciach i príbytkoch a z našich sŕdc nech zaznieva chválospev – 

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (L 
2,14) 

Text. Vladimír Ferenčík (zborový farár) 
Foto: Pixabay

Modlitba 
Pane, proroctvá sa naplnili a Slovo sa stalo telom. Pre nás to už nie je Tvoj sľub, že príde Mesiáš. Ty si v plnosti času 
prišiel. Si Boh, ktorý je s nami. Predkovia nám zanechali sviatky, ktoré nám to každoročne zdôrazňujú. Len my sa 
niekedy správame, ako keby si tu nebol, ako keby všetko malo byť len budúcnosťou, o ktorej sa možno dá aj 
pochybovať. Ako keby nebola tá Tvoja minulosť a prítomnosť. Si s nami v našich radostiach, s nami v našich 
trápeniach, s nami v našom živote, s nami v našej smrti. Preto sa nemusíme báť. Naplň naše dni silou svojho Svätého 
Ducha, aby sme aj my dokázali byť s Tebou a aby sme neprehliadali to, že ak si splnil proroctvá, ktoré boli kedysi 
v našej minulosti pre tých pred nami budúcnosťou, naplnia sa aj Tvoje zasľúbenia, ktoré hovoria o našej budúcnosti. 
Tie o vzkriesení, o večnom živote, o pripravených príbytkoch pre nás, o tom, že s nami budeš vždy. To je milosť, 
z ktorej nechceme vypadnúť svojou nedôverou a malovernosťou. Dopraj nám s Tebou prebývať teraz i potom. 

Ďakujeme za toto svetlo do našich dní. Amen.  
(Zo zbierky: Keď chýbajú slová, str. 167) 

 

Požehnanie 
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkých 
duchovným požehnaním. (Ef 1,3) Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen. (R 16,27) 
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Žena, ktorú neprehliadnete. Rozhľadená dáma s veľkým úsmevom a vrúcnym srdcom. Ako sestrička sa stretávala 
s mnohým trápením, ale pacientov nikdy neneachala zúfať. A hoci na dôchodku, doteraz je oporou viacerým ľuďom, 
ktorých nenechá ľutovať sa. V lete výrazne pomáhala aj s projektom „otvorený kostol“ a jej tvár poznáte tiež z viacerých 
spevokolov. Spievať teraz nie je kde, ale svojím zvučným hlasom nám preozprávala svoj príbeh. Naša teta Jelena Ničová. 
 

Keď vás človek vidí, zaručene vníma príval energie a chuti do 
každého dňa. Boli ste takou odjakživa? 

Odjakživa, ja som májová bryndza plná vitamínov (úsmev). 
Májoví ľudia sú zväčša takí. Sme živelní, vitálni, radi pomáhame, 
neurážame sa. Tak mi to Pán Božko nadelil. 
A pritom ste sa narodili vo vojnových časoch. Rok 1945 bol 
koncovým rokom vojny, ale začiatkom vášho života. Kde a do 

akej rodiny ste sa narodili? 

Narodila som sa 6. mája, čiže mesiac po vojne v dome, ktorý bol 
neskôr známy ako kino 1.mája, do remeselníckej rodiny. Môj 
ocko bol krajčír-kožušník a moja mama bola tiež krajčírka. Boli 
vychýrení tým, že vedeli veľmi kvalitne a štýlovo zaodieť človeka, 

ako sa hovorí, od hlavy až po päty. Teda skoro, len topánky 
nerobil. Dielňu, kde zamestnávali asi 6 ľudí, mali za domom 

a doteraz je tam oprava kožených výrobkov a obuvi.  

Vás práca krajčíra nelákala? 

Nie, lebo sme videli, ako boli naši celé dni prikovaní na zadok kvôli 
práci a vždy, keď bol čas dovoleniek, sme boli doma, lebo naši 
mali práve vtedy najviac práce. Mladý človek chce mať aj trochu 
voľna a druhá vec je práca zo zákazníkom, ktorý vás všelijakým 
spôsobom skúša. Mali veľa náročných židovských zákazníkov, 
u ktorých si ale otec tiež vybudoval rešpekt a považovali ho za 
seberovného. Vždy nás viedol k čestnej poctivej práci, za ktorú sa 
človek nemusí hanbiť a ktorú si vie obhájiť pred kýmkoľvek. To 
ma sprevádza celý život. Ak niečo robíš, rob to dobre. 
Akými školami ste si prešli? 

Na základnú školu som chodila do budovy terajšieho gymnázia. 

Tam bola kedysi základná škola, potom som chodila na strednú 
zdravotnícku školu a po nej som šla na medicínu do Košíc. Dala 
som sa na stomatológiu. Neviem ani prečo. Dnes to je džob, ale 
keďže stredná zdravotnícka škola nám nedávala také široké 
základy matematiky, fyziky, chémie, tak mi bolo veľmi ťažko na 
konci prvého ročníka. Ten som prešla, ale v druhom ročníku prišla 

skúška z biochémie a to bol koniec. Tak som sa jej zľakla, že som 
z tej medicíny odišla. Ale nebanujem, prácu sestričky som 
milovala nado všetko a keby som bola bývala doktorkou, možno 
by som ani nemala moje tri milé deti. 
Zamestnanie teda prišlo trochu skôr ako ste čakali. Kde ste sa 

uchytili a aký bol váš pracovný život? 

Áno prišlo skôr (úsmev). Po škole som dostala provizórne 
zamestnanie na transfúznej stanici v mikulášskej nemocnici, čiže 
som veľa robila s krvou. A vždy, keď som mala vydať krvnú 
konzervu na expedíciu, musel všetky moje testy schváliť lekár 
z oddelenia, ktoré si krv žiadalo. Jedného dňa prišiel jeden pekný 
mladý muž, ktorý bol v nemocnici po škole na štvromesačnej 
praxi. Asi som sa mu zapáčila, lebo k nám začal chodiť nejako 

často. Tak sme sa tam spoznali, po štyroch mesiacoch zobrali a 
ostali spolu štyridsaťsedem rokov. To bol môj Ivko (úsmev).  

Tak sme začali spolu putovať. On ako lekár a ja ako sestrička. Po 
praxi sme dostali umiestnenku na interné oddelenie do 
nemocnice v Trstenej na Orave. Už sme mali jedno dieťa, tam sa 

narodili zvyšné dve. Keď boli deti už  po maturire, chceli ísť naspäť 
na Liptov, muž tiež prahol za horami, a tak sme sa dostali do novej 

polikliniky v Liptovskom Hrádku. Tam sme po pár rokoch otvorili  
vlastnú internú ambulanciu, v ktorej sme ostali až do dôchodku.  
Teraz som šestnásť rokov už na dôchodku tu v Liptovskom 

Mikuláši. Prvých osem som prežila po boku môjho Ivka. Mali sme 
krásny dôchodcovský život. Už je u Stvoriteľa a ja ho pozdravujem 

aspoň cez fotku, ktorú mám nad posteľou a aj tu v obývačke.  

O manžela ste sa počas jeho posledných rokov intenzívne 
starali. Splnili ste teda sľub „...v dobrom aj v zlom“. 
Áno, dostal ťažkú chorbou. Hľadali sme riešenie, ale už bolo 
neskoro, keď sme zistili, čo mu je. Bojovali sme ešte rok a pol, ale 
presne na deň matiek sa odporučil k Pánu Bohu. Posledné dni bol 
už mysľou neprítomný, ale vo velebnom úsmeve. Už sa tam hore 
asi v duchu prechádzal (úsmev). Zavolala som deti, aby sme sa 
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s ním rozlúčili, nech ho tu nedržíme a do ucha som mu povedala: 

„Ivko, púšťam ťa. Choď za svojimi blízkymi a tam sa opäť 
stretneme“. Ani som neplakala, bola som rada a spokojná, že ide 
na dobré miesto. Bol to jeden pekný, dôstojný muž a mali sme 

spolu jeden krásny život, hoci sa, samozrejme, občas v peci aj 

zadymilo. 

Doteraz venujete svoj čas a pozornosť rôznym ľuďom. Nikdy ste 
si nepovedali, že už stačilo, teraz je čas venovať sa sebe samej? 

Nie. To sa nedá, robím to rada a robí mi to veľké potešenie. 
Komu všetkému poskytujete svoju starostlivosť a ako? 

Snažím sa navštevovať najmä dôchodcov v mojom okolí, 
porozprávam sa s nimi, niekedy im aj niečo dobré uvarím, 
donesiem nákup a poinformujem ich, čo je nové v meste. Sú to 
ľudia, ktorí už nechodia von a potrebujú najmä spolupatričnosť. 
Poznáme vás z rôznych spevokolov – náš zborový, učiteľský 
Tatran či Laeto Animo. Akú hudbu počúvate, keď ste sama? 

Rada počúvam interpretov klasiky ako Dmitri  Hvorostovsky, 

Anna Nepredko alebo Johann Kaufmann. Keďže na také koncerty 
sa teraz nedostanem, tak keď si ich chcem zapnúť, oblečiem sa, 

akoby som na koncerte bola, a užívam si tie krásne melódie. 
Spev vás sprevádza aj vo vašej viere. Ako ste sa k nej dostali? 

Narodila som sa ako dosť choré dieťa, pretože mama, keď ma 
čakala, Mikulášom práve prechádzal front a ona sa musela 

ukrývať v neľahkých podmienkach 3 mesiace v pivnici.  Po pôrode 
som bola posiata vredmi a pán doktor Čabrády, ktorý u nás toho 
času pôsobil, sa sám seba pýtal, či toto dieťa prežije.  
No ale pokrstili ma v našom evanjelickom kostole a odvtedy drží 
nado mnou svoju ochrnanú ruku sám Stvoriteľ. Ten ma denne 

polieval ako zelenú ratoliestku a ja som potom mohla kvitnúť.    
Do kostola nás naučila chodiť stará mama. Ja som vždy mala 

nejakú takú afinitu k nášmu kostolu. Nikoho to tam z rodiny 

nelákalo tak ako mňa. Chodila som aj do nedeľnej škôlky,kde nás 

učila pani učiteľka Bačiaková. Mali sme aj výborných kňazov. 
Pamätám si pána farára Juráša, pani farárku Bancíkovú a 
konfimovala som u pána farára Kunu. Bolo nás vtedy 112 

konfirmandov. To sa dá ťažko aj len predstaviť. 
To áno. A ako ste prežívali vieru počas práce? Pri medicínskej 
práci ide často o život. Zažili ste v práci aj, takpovediac, zázrak?   
Častokrát som si uvedomovala, že Pán Boh bol za mojím chrbtom. 

Nemálokrát sa stalo, že keď doktor so šoférom odišli v nočnej 
službe na výjazd a ja som ostala v ordinácii sama, prišili náročné 
prípady. Mala som aj pôrod pred polilinikou a najvaic si pamätám 
prípad, keď po uštipnutí včelou prišiel otec s manželkou a dvomi 

deťmi. Nevedel, že je alergický a ledva vyšiel do ambulancie, 

z posledných síl aj na posteľ a stav sa mu rýchlo zhoršoval. Vtedy 

som len povedala Pánu Bohu: „Bože, tento človek mrie“. Vtedy sa 
mi rozjasnilo, akoby som mala svojho bývalého primára pri sebe 
a išla som krok po kroku. Išla som do skrinky, natiahla som 200 

mg hydrokortizónu, pichla do svalu jednej ruky, do druhej potom 
kalcium a ten chlap, čo mal už oči vyvrátené, sa postupne začal 
preberať k životu a nakoniec odišiel aj s rodinou po vlastných 
domov. Vtedy som zažila tú Božiu pomoc. Dal mi spomenúť si na 
roky na Orave, stál pri mne a odvtedy myslím stále na verš: “Som 
tu s tebou, neboj sa!”. Odvtedy, keď sa mi stane, že pochybujem 

o tom,  či  cez  niečo  prejdem, natíska sa mi do srdca otázka Pána 

Boha: “Ako mi to veríš, keď pochybuješ?”. Nemusím sa báť. 
Teraz ste späť vo svojom rodnom meste. Ako prežívate svoju 
vieru v striebornom veku? 

Keď som sa do Mikuláša po štyridsiatich rokoch svojho putovania 

dostala, tak prvé miesto, kam som išla, bol náš kostol. Povedala 

som si, že budem sedieť hneď pri krstiteľnici, lebo tam je zrod 
môjho kresťanského života. Tu ma pokrstili, tu tá moja ratoliestka 
žila a žije doteraz a tu je moja vďaka za to, že Pán Boh predo 
mnou odmetá cestičku, po ktorej mám prejsť.  
Ľudia hovoria: „Ty máš také šťastie, tebe sa nikdy nič nestane“. 
Ale to nie je šťastie, to je Boží dar a vždy, keď sa ráno zobudím, 
musím zložiť ruky a poďakovať Pán Bohu za to, čo pre mňa robí, 
za noc, za sny, a potom si zaspievam pesničku Keď zasvitnú ranné 
zore alebo Za ruku veď ma, Pane alebo Smieť žiť pre Krista. To sú 
úžasné slová a melódie.  
Máte životné motto alebo konkrétny verš, ktorý vás stále 
sprevádza?  
„Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ To bol môj 
konfirmačný verš a ten ma sprevádza stále. 
V lete ste mali na starosti otvorený kostol. Aj vďaka vám mohli 
domáci aj cudzí ľudia náš chrám objaviť a stíšiť sa. Aké to bolo? 

Bolo to pre mňa veľmi vzácne. Ku kostolu mám špeciálny vzťah. 
Rada som ho ľuďom spístupnila a porozprávala im o ňom. Jediné, 

čo bol náročné, bolo skĺbiť služby jednotlivých ľudí, ale myslím, že 
to na prvý raz dobre dopadlo.  

A na záver, čo by ste odkázali nám všetkým k týmto Vianociam? 

Služby Božie na Vianoce možno nebudú. Ale keby aj nie, dnes 

máme veľa možností ako si vypočuť vianočnú zvesť a keby sme sa 

aj k ničomu nedostali, tak si pusťme len Tichú noc alebo krásne 
vianočné koledy a premýšľajme, meditujme, nad tým vianočným 
narodením. To vie byť veľkou silou a istotou v každom čase. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 
Vďačne a poďte si niečo zobnúť... 

Zhováral sa: Ján Blcháč ml. / Foto: Samuel Žiaran 
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„Kto zachráni jeden život, je to, akoby 
zachránil celý svet“ 

 

Tento nápis sa nachádza na vyznamenaní Spravodliví medzi 
národmi, ktoré od roku 1963 udeľuje štát Izrael ľuďom 
nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred 
holokaustom. Bolo udelené vyše 22 000 ľuďom z celého sveta, 

600 patrí Slovákom. Dvaja z nich sú Júlia a Ján Trnovskí 
z Liptovskej Ondrašovej. 
Na konci Liptovskej Ondrašovej (dnes Škorupovo) postavil dom 
pre seba a svoju rodinu Ján Trnovský. Bývali v ňom od roku 1936 
aj so synom Milanom. Do ich pokojného života však zasiahla 
nevyberaným spôsobom druhá svetová vojna. V Nemecku po 

nástupe Adolfa Hitlera k moci začalo okrem iného aj 
prenasledovanie Židov. Norimberské zákony vyradili Židov 
z kategórie ľudí. Keď Hitler napadol Poľsko a začala sa druhá 
svetová vojna, Slovenská republika sa stala spojencom 

nacistického Nemecka. Židovský kódex, obdoba norimberských 
zákonov, slúžil na prenasledovanie Židov na našom území. 

Na začiatku vojny žili na východnom Slovensku medzi 

inými aj tri židovské rodiny – Guttmanovci, Berglásovci 
a Ehrenbergovci. Situácia sa pre Židov stále zhoršovala. 21.3.1942 
odišiel z Humenného prvý transport židovských dievčat do 

koncentračného tábora. Bola medzi nimi aj staršia dcéra 
Ehrenbergovcov Helenka. Útrapy tábora prežili len štyri dievčatá. 
Helenka nie.  

V roku 1944 pred blížiacim sa frontom všetky tri 
spomínané rodiny evakuovali z východného Slovenska a dostali 

sa až do Liptovského Svätého Mikuláša. Ich známy Imrich Kürz 
poprosil Jána Zelinu (švagor Jána Trnovského), aby ich ubytoval. 
U Jána Zelinu ostala rodina Berglásová, k Trnovským sa 
nasťahovali Guttmanovci a Ehrenbergovci. Od začiatku vedeli, že 
ide o židovské rodiny, napriek tomu neváhali a poskytli im 

pomoc. Vystavili tak svoje životy veľkému nebezpečenstvu, lebo 
za pomoc Židom hrozila smrť. Po vypuknutí Slovenského 
národného povstania v strachu o svoj život všetky tri rodiny 

odchádzajú z Ondrašovej do hôr. Ukryli sa v okolí Bobrovčeka 
a Jalovca. V októbri 1944 sa ku Trnovským vracajú Ehrenbergovci 
– otec Henrich, matka Etela a dcéra Ruženka a Berglásovci – 

matka Berta, synovia Ondrej a Lacko a dcéra Helenka. Dvaja jej 

synovia Šimon a Ladislav ostali v horách. Tam ich Nemci chytili 
a odvliekli do koncentračného tábora. 

S príchodom frontu prišlo aj ďalšie nebezpečenstvo. 
Jedného dňa sa u Trnovských objavili nemeckí vojaci, zabrali časť 
domu a okolo neho si vybudovali palebné postavenie. Pod jednou 
strechou sa teda ocitla rodina Trnovských, siedmi Židia a Nemci. 

Pani Trnovská vydávala ženy a dievčatá Berglásovcov 

a Ehrenbergovcov za svojich evakuovaných príbuzných 
z východného Slovenska, chlapi sa museli skrývať pred Nemcami 
v pivnici. Všetci prežívali obrovské riziko a ťažké časy aj pre 
nedostatok potravín a delostreleckú paľbu, lebo sa blížila 
sovietska armáda a Prvý československý armádny zbor. Dom 
dostal aj priamy zásah delostreleckým granátom, ale jeho 

obyvateľom sa, akoby zázrakom, nič nestalo. Ich trápenie sa 
skončilo 4. apríla 1945, kedy bol oslobodený Liptovský Mikuláš. 

Dom Trnovských v Ondrašovej 

 

Manželia Júlia a Ján Trnovskí 
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NÁVŠTEVA, KTORÁ NEODCHÁDZA! 
.   

Milí priatelia, rád by som sa s vami podelil s dojmami a 

úžasnými spomienkami. Neviem, že by niekto z vás túžil po 
návšteve, ktorá neodíde. To asi nie! No keď stretnete ľudí, ktorí 
nechajú svoju pečať dobra vo vašej duši, taká návšteva v 
skutočnosti od vás nikdy neodíde. Začalo to celkom nevinne. 

Pár mailov v google slovenčine sa ocitlo v mojej pošte.  Rodina 
z Izraela ma prosila, či by mohli  na priečelie Ondrašovského 
chrámu dať  pamätnú tabuľu rodine Trnovských. Poprosil som 
brata kurátora Jarka Marka, aby sa celej akcie ujal. Dal do akcie 

svoju precíznosť a nadšenie, za ktoré sa mu chcem zo srdca 
poďakovať. 
     Bol nádherný jesenný deň! Čakal som pred 
Ondrašovským kostolom pár ľudí. Pripravili sme si spevníky, 
nastúpili, povedali si pár organizačných pokynov.  Bol som dosť 
smutný, ako vždy, keď idem z covid oddelenia. 
    Odrazu sa objavil sivovlasý muž. Smiali sa mu oči aj 
ústa. Mal som pocit, že  ho poznám celý život. Bol to Benjamin 
Gesundheiti, posledný syn pani  Ruženky, zachránenej  počas 
vojny rodinou Trnovských. Tak môžeme začať, hovorím. „Ešte 
nie, pán farár, nie sme tu všetci!“  Naozaj, o pár minút dorazil 
autobus. Vyskákalo z neho asi 30 ľudí. Starí, mladí, kojenci. 
„Toto je naša rodina!“ povedal Benjamin. Nikto z týchto ľudí by 
dnes nebol na svete, keby brat kurátor Trnovský so svojou 

manželkou nemali vieru v Boha zakorenenú v srdci! 
   Ich príbeh sa ma dotkol. Uvedomil som si, aké 
nesmierne obete prinášali naši kňazi, kurátori, veriaci 
evanjelici. Ako dodržiavali slovo dané Bohu: že budú veriť, ctiť 
si Boha, ale zároveň urobia všetko pre lásku k blížnemu. 
     Po odhalení tabule, ani neviem, čo mi to napadlo: 

začal som spievať jednu židovskú pieseň: HEVENUN ŠALOM 
ALECHEM (Prinášame Vám pokoj). 
   Odrazu sa niekde v dave objavila gitara. Naši hostia 
okamžite začali spievať, a čo bolo úplne nezvyčajné – 

TANCOVAŤ! Tak sme pred kostolom  v Ondrašovej tancovali na 
slávu Boha. Zo začiatku som sa i trochu bál, či nepríde sanitka, 
ale všetko dopadlo výborne. Sestra farárka Lydka zaspievala 
ďalšiu židovskú pieseň. Išlo jej to skvele. 

   Prišiel čas rozlúčiť sa. Ale prišlo aj pozvanie na 
večeru. Večera bola úžasná. Posadili ma k pani Ruženke.      Má 
94 rokov. Trochu ma trápilo, čo a hlavne v akej reči jej poviem 

pár slov. Spustila však na mňa prenádhernou slovenčinou. 

Hovorila o prežití vojny, o strachu, o dobrote Trnovských, o 
manželovi, ktorý po troch koncentrákoch  vážil 27kg, ale aj o 
vstupe do Izraelskej armády a o emigrácii do Izraela. 
Neuveriteľný príbeh,     v ktorom nebol ani náznak trpkosti, iba 
úžasná vďaka za ľudské dobro. 
     Ďalší deň sme strávili v Synagóge. Pozval som mojich 
úžasných priateľov z Komunity blahoslavenstiev. Zaspievali 
sme jednu hebrejskú pieseň. Boli neskutočne šťastní.  Po lícach 

im stekali slzy, mávali rukami a spievali s nami. Benjamin ma 
poprosil, či by som nezaspieval časť žalmu. Tak som oprašoval 
hebrejčinu v priamom prenose. 
    Pani Ruženka čítala svoje spomienky. Bolo to niečo 
také nádherné, že som ich musel prečítať na každej hodine 
náboženstva a podeliť sa s nimi aj v rámci kázne. 
     Ďalší deň sme strávili v rozhovoroch. Ukázal som im 
Sirotinec, pivnicu fary, kde pán farár Kuna s diakonisami 

ukrývali židovské deti. Hovoril som o pánovi farárovi Maderovi, 
ktorý zomrel na následky krutého väzenia, o dlhu, ktorý máme 
voči tejto úžasnej osobnosti. 
    Benjamin – lekár a rabín, následne odučil hodinu 
konfirmácie! Neviem, či sa to niekedy stalo, alebo či sa to ešte 
stane, aby rabín odučil konfirmáciu. Deti ho tichučko a pozorne 
počúvali.  Nakoniec sme ho poprosili  o požehnanie. Vtedy nám 
povedal niečo úžasné: Nepožehnám vás! Požehná vás Boh, 
odmení vás za každé dobro, ktoré v živote urobíte. 
   Na záver som dostal darček. Bibliu Hebrajihu! Ako 

študent som po nej veľmi túžil. Mal som  skvelých učiteľov 
gréčtiny a hebrejčiny. No nikdy som si ju nemohol dovoliť 
kúpiť. Už mám asi dosť rokov a inú formu povinností, aby som 
sa mohol opäť venovať hebrejčine. Nenapadá mi výstižnejšie 
posolstvo návštevy, ktorá nám pripomenula obetavosť a 
kresťanskú lásku našich predkov, ako jedno už zabudnuté 
heslo: Pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a  nenávisťou!             

Text: Marián Bochnička, Foto: Milan Jamnický 

Koniec vojny nasledoval krátko potom 8.mája 1945. 
Z hôr sa po oslobodení vracali aj Židia, ktorí sa tam 

skrývali. Boli medzi nimi aj Guttmanovci, ktorým predtým rodina 
Trnovských pomohla. Vrátil sa aj Šimon Berglás, jeho brat Ladislav 
zomrel v koncentračnom tábore od hladu a vyčerpania. Po vojne 

sa Ehrenbergovci vysťahovali do Izraela, Berglásovci do USA. Na 

svojich záchrancov však nezabudli. Navrhli ich na vyznamenanie 
Spravodliví medzi národmi, ktoré im bolo udelené v roku 1977. 

Vtedy sa rodina Trnovských slávnosti v Izraeli v pamätníku Jad va-

šem nemohla zúčastniť, komunistický režim im nedovolil 
vycestovať. Až v roku 1991 mohol ich syn Ing. Milan Trnovský 
prevziať za svojich, vtedy už nebohých rodičov, túto medailu. 

Berglásovci a Ehrenbergovci s pomocou rodiny 

Trnovských prežili vojnu a holokaust. Ich rodiny sa rozrástli, 
narodili sa im deti, vnúčatá, pravnúčatá. Ich potomkovia sú 
dodnes v kontakte s mladšou generáciou Trnovských, boli ich aj 
navštíviť. Bol by to šťastný koniec, keby... Keby neboli 

v koncentračných táboroch zahynuli Ladislav Berglás a Helenka 

Ehrenbergová a ďalšie milióny Židov, ktorí nenašli svojich 
záchrancov. 
 

         Text: žiaci ZŠ Janka Kráľa na základe podkladov od  
                    p. učiteľky Aleny Žemberovej, rod. Trnovskej 
             Foto:  Archív – Aleny Žembervoej rod. Trnovskej 
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Aj napriek pandemickej situácii život v zbore a naokolo neho ide hoci pomalšie, 
ale predsa ďalej. Tu je prehľad diania z kruhov jednotlivých našich generácií.  

 
Z nASICH KRUHoV ˇ 

ˇ 

ˇ 

  
 
 

EVaNJELICKÁ MATERSKÁ SKOLA MAGDALÉNKA 
V dvoch triedach je spolu už 40 detí. V tomto roku deti poznávali najmä Božie prikázania. 
Rady spievajú detské  piesne,  modlia sa , počúvajú Božie slovo. Sú veľmi šikovné, vnímavé 
a rady sa o Pánu Bohu učia. Svetielko radosti a lúče Božej lásky priniesli medzi našich 
seniorov v Domove dôchodcov Golden Age v L. Ondrašovej, keď sa konala posviacka kríža. 
Silné emócie sme prežívali aj pri rozlúčke s predškolákmi v našom nádhernom chráme. 
Presonál sa tiež venoval na biblických hodinách desiatim Božím prikázaniam a aj keď boli 
kostoly zatvorené, aspoň v našom kruhu sme mohli prijímať sviatosť Večere Pánovej.    LK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pod vedením brata farára Vladimíra Ferenčíka tento rok konfirmovalo spolu osem konfrimandov. Nebolo to také veľkolepé ako po 
minulé roky, ale sme vďační, že sa to, po čiastočne dištančnom štúdiu, podarilo aspoň za prítomnosti rodín konfirmandov.  
Prajeme im veľa Božieho vedenia do všetkých ich životných situácií a pevné každodenné rozhodnutie nasledovať Toho, ktorý ich 
stvoril. A nech ich ochraňuje pri všetkých šibalstvách, ktoré sa im ešte prihodia. Tu sú mená konfirmandov na fotografii: 
hore zľava: Ondrej Bella - Kamil Kos - Juraj Kohút - Timotej Stojanoski (pre cestu do zahraničia konfirmoval samostatne) 
dole zľava:  Soňa Mária Žišková - Lea Viktória Bobuľová - Karin Kozáková - Linda Tomeková              red. 

 

DORASTOVO-MLÁDEZNÍCKE LETO 
 

Mládežnícke chaty sú vždy unikátny zážitok. Tento rok sme sa v 
lete vybrali do malej dediny Hermanovce nad Topľou. Strávili 
sme tu niekoľko nezabudnuteľných dní, plných zážitkov a 
zábavy, ale aj rozhovorov a vzájomného spoznávania.  Čas sme 
trávili rôzne. Hrali sme hry, športovali, alebo sme sa len tak 

rozprávali. Jeden deň sme si urobili výlet na Domašu a tam sme 
strávili poobedie. Nechýbalo ani skvelé jedlo, varili sme guláš a 
robili palacinky... To všetko v krásnom prostredí východného 

Slovenska. Strávili sme krásny čas v spoločnosti skvelých ľudí, no najmä vďaka Božej prítomnosti mala táto chata svoje osobité čaro. 
Práve preto sú tieto chaty vždy niečím výnimočné. Spoločenstvo ľudí a Božia prítomnosť z nich robí niečo čarovné, niečo, čo človeku 
zmení pohľad na veci aj na svet ako taký. A aj keď nič netrvá večne a my sme sa po tých krásnych piatich dňoch museli vrátiť naspäť 
do bežného hektického sveta, všetci sme si z chaty odniesli spomienky a pokoj v srdci, ktorý nás ešte nejakú tú chvíľu hrial. 

Veronika Krčahová, mládežníčka 
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 UDIALO SA - UDIALO SA - UDIALO SA 

BIBLICKÉ HODINY 
V pracovnom období od septembra sme začali mávať biblické hodiny. Pripravil 
som dvanásť tém, ktorým sme sa plánovali venovať do adventu.  
Začali sme úvahou ako prakticky vyskúšať pravdu Ježišových slov. Pri pokrstení 
Pána Ježiša Jánom Krstiteľom sme vnímali prítomnosť Svätej Trojice. Keď Pán 
Ježiš bol v Matúšovom dome, pri stole dominovala aj otázka pôstu a zaujímavé 
bolo Ježišovo vysvetlenie záplaty na starom rúchu či nového vína v starých 
nádobách. Prečo Ježišovi vytýkali, že porušuje sobotu ako sviatočný deň? V 
čom spočíval spor o pôvode Ježišovej moci? A potom sme nemohli pokračovať 
v ďalších stretnutiach kvôli pandémii. Trpezlivo čakáme na nové stretnutia a 
budeme pokračovať v týchto témach: Mal alebo nemal Ježiš ďalších 
súrodencov, Kritika Ježiša, že Jeho učeníci nedodržiavajú niektoré predpisy,  

Ježišova moc a pod. To sú témy, ktoré na nás čakajú. Srdečne pozývame 
všetkých, keď oznámime, že pokračujeme v biblických hodinách.                      VF 

 

 

 

 

OTVORENÝ KOSTOL 
Podobne ako po minulé roky aj tento rok bol kostol v lete otvorený pre 
širokú verejnosť. Tento rok sa o otvorený kostol starali najmä naše 
sestry na dôchodku, za čo im patrí veľká vďaka. Úderný tím tvorili sestry 
Ničová, Uhelová, Beťková, Foorová, Stojanoska a vypomáhali aj sestry 
Motýľová, Pápayová a Krajčíriková. 
Obľube sa opäť tešili utorkové organové polhodinky. Na organe hral už 
tradične M. Rakár a piesňami nás dôstojne sprevádzala V. Motýľová.   
Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s Informačným centrom mesta   
Liptovský Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa, čo si veľmi vážime.             red. 

 

HODŽA 210
Príležitosti 210. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu sme 
v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a mestským Múzeom Janka 
Kráľa venovali celý dvadsiatyšiesty septembrový deň. Po slávnostných 
Službách Božích, kde bol kazateľom Božieho Slova generálny biskup Ivan 

Eľko, sme sa presunuli do vedľajšej budovy, pôvodne Hodžovej fary, kde 
múzeum oficiálne sprístupnilo novú nápaditú expozíciu spolku Tatrín, 
ktorého bol Hodža spoluzakladateľom. Následne sme sa preusnuli na 

Vrbický cintorín, aby sme položili kyticu a zapálil sviečku aj priamo pri 

Hodžovom hrobe a spomienku sme zakončili hudobno-dramatickým 

stvárnením Hodžovho premýšľania v jednotlivých fázach jeho života 

v réžii Petra Gustáva Hrbatého. Bola to spomienka na vysokej úrovni.  red. 
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ADVENTNÝ KONCERT  

SKLONILI SA  
NEBESÁ   
účinkuje 
 
 
  

 
Nájdete vo vysielaní TV Liptov a online 

na www.tvliptov.sk  a www.ecavlm.sk 

do konca Vianoc. 

JANAIS 
s kapelou 

 

VIANOČNÉ SLUŽBY BOŽIE 
 

 

24.12. – ŠTEDRÝ VEČER 

15:00 Hl.kostol a Okoličné / 15:15 Ondrašová   
/ 16:30 Iľanovo / 17:00 Hl.kostol / 17:00 TV Liptov 

 

25.12. - NARODENIE PÁNA (1. SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ) 
9:00 Hl.kostol a Ondrašová / 10:15 Okoličné a Iľanovo 

 

26.12. – UMUČENIE ŠTEFANA (2. SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ) 

9:00 Hl. kostol 

 

31.12. – SILVESTER  

15:15 Ondrašová / 16:30 Iľanovo / 17:00 Hl.kostol / 17:00 TV Liptov 

 

1.1. – NOVÝ ROK  
9:00 Hl.kostol / 10:15 Okoličné 

 
 

Služby Božie podliehajú COVID automatu, a teda dnu smú ľudia len v režime OP. Kapacity kostolov sú nasledovné: 
Hlavný kostol = 70 ľudí, Iľanovo = 60 ľudí, Ondrašová = 40 ľudí, Okoličné = 30 ľudí  

Pred hlavným kostolom je tiež možné vypočuť si služby Božie pod otvoreným nebom z reproduktorov na námestí. 
Zmena rozpisu vyhradená. Aktuálne informácie na www.ecavlm.sk. 

 


