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            „Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“ 
 

 

 

 

Grécka kaplnka v Priscilliných katakombách v Ríme 

 
      Rossanský Codex Purpureus 

 

 

 

„Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac:  
Vezmite, jedzte! Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol:  

Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy,  
ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“  

(Mt 26, 26 – 28)   

Andrea del Castagno 
               Posledná večera                                                           Zdroj: Wikimedia 
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Ježiš – živý chlieb na cestu 
 

Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beér-Šeby v Judsku, zanechal tam 

sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slova-

mi: Dosť už; teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a za-

spal pod kručinou. Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! Poobzeral sa, a hľa, pri hlave mal 

na žeravých kameňoch upečený posúch a krčah vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Nato sa ho anjel po 

druhýkrát dotkol a povedal: Vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a na-

pil, a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Chóréb. (1Kráľ 19, 3 – 8) 

 
Milí bratia a milé sestry, milí priatelia, aj po roku 

prežívame pôst od normálneho života. Obmedzenia, 

ktoré zúžili náš životný priestor, to je pôst, ktorý 

prežíva každý bez ohľadu na to, či je alebo nie je 

nábožensky založený.  

Aj po roku sa strachujeme o holý život. Cítime sa 

unavení. Izolácia ešte viac prehlbuje pocit samoty, 

duševnej úzkosti a beznádej.  

Pred vyčerpaním, strachom a beznádejou nie sú 

uchránení ani nábožensky založení ľudia. Vidíme to 

na veľkom Božom mužovi prorokovi Eliášovi. Aj on 

mal svoje slabé chvíľky a prežíval krízy. Ten, ktorý 

predtým nebojácne vystupoval a nedal sa nikým a ni-

čím zastrašiť – ani kráľom Achábom či presilou faloš-

ných prorokov na Karmeli – sa zrazu mení na vystra-

šeného bojka a zúfalého stroskotanca. Po triumfe na 

Karmeli, keď dokázal, že živý Boh, ktorému slúži, je 

jediným Bohom, sa nič nezmenilo. Ľudia ďalej pokra-

čujú v odcudzení sa Bohu. Ďalej pokračuje arogancia 

mocných. Pravda je pošliapaná, zlo triumfuje. Prorok, 

ktorý s nasadením života verne slúžil Bohu, je ďalej 

prenasledovaný. Hrozby kráľovnej, že zničí Eliáša 

tak, ako on na Karmeli zničil jej falošných prorokov, 

bola „poslednou“ kvapkou, ktorá Božieho muža cel-

kom rozhodila. Prorok si zúfa. Stráca pocit zmyslu a 

svoje doterajšie úsilie pokladá za zbytočné. Je v kon-

coch a radšej si praje zomrieť ako žiť. 

Eliášove pocity nie sú cudzie ani nám. Príde „posled-

ná“ kvapka a už nemáme silu bojovať a zasadzovať sa 

za pravdu. Máme všetkého dosť. Potom ako sme sa 

s vervou nasadili v rodine či v práci alebo aj v službe 

cirkvi, sa zrazu dostavia pochybnosti. Máme pocit 

prázdnoty, straty zmyslu a všetko naše snaženie 

pokladáme za zbytočné.  

Bratia a sestry, milí priatelia! Ten, ktorý kedysi na 

púšti zázračne sýtil Eliáša, alebo skrze Ježiša rozmno-

žil chleby zástupom (por. J 6, 1 – 15), sa aj dnes stará 

o tých, čo kráčajú životom ako púšťou a z rôznych 

príčin strácajú chuť do života. Aj dnes nám zosiela 

z neba chlieb na cestu – a v ňom silu a nádej pre život 

– v kázni evanjelia a tiež viditeľným spôsobom vo 

sviatostiach – vo Večeri Pánovej. Pán Ježiš nás aj 

dnes uisťuje: „Ja som chlieb života“ (J 6, 25). „Ja som 

ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je 

z toho chleba, bude žiť naveky...“ (J 6, 51).   

Za posledný rok sme sa mohli presvedčiť, že zárukou 

šťastného plného života nie je konzumný životný štýl. 

Radosť z toho, čo zasýti a uspokojí telo, je iba dočas-

ná. V tieni utrpenia a smrti rýchlo vyprchá. Potrebuje-

me sýtiť nielen naše telo, ale aj naše vnútro, duchov-

nú podstatu nášho bytia, našu dušu, inak aj nás pre-

môže ten najnebezpečnejší vírus – strach a beznádej.  
 

* * * 

Na smrť vystrašený Eliáš utekal na juh do Beér-Šeby. 

Tam sa pred ním rozprestierala už len púšť. Hoci je 

už v bezpečí, mimo dosahu kráľovnej a kráľa, stále si 

zúfa a bojí sa. Jeho útek na púšť bol vlastne návratom 

k Bohu. Miesta, ktorými na úteku prechádzal, boli dô-

ležitými zastávkami v dejinách vyvoleného izraelské-

ho národa. Pripomínali mu Božiu starostlivosť o ľudí 

v ich životných krízach: Beér-Šeba – miesto, kde Boh 

posilnil zúfalú Hagar (por. 1M 21, 14 – 19), alebo 

Izákovi požehnal pokoj od nepriateľov (por. 1M 26, 

26 – 33). Hebrejský názov kručinového kra s tŕňmi 

(hebr. rotem), pri ktorom Eliáš zaspal, zasa pripomína 

jednu zo zastávok Izraela na púšti (4M 33, 18nn). 

Práve tam, na púšti, kde Boh dal „manne pršať na 

nich, aby jedli“ (Ž 78, 24 – 25), sa po vyjdení z Egyp-

ta formovala viera izraelského národa. 

Aké je to miesto, pri ktorom sa smieme zastaviť my, 

keď strádame na púšti života a si zúfame? – G o l -

g o t a ! Tam sa smieme vrátiť k Bohu v srdci s pokor-

ným vyznaním Eliáša: Bože, „nie som lepší“. Na Gol-

gote Ježiš na našom mieste zakúsil ľudské utrpenie 

v tej najvyššej možnej miere – nielen telesnú bolesť, 

ale aj duševné úzkosti – osamelosť a strach zo smrti. 

On, nevinný, za nás zostúpil do pekiel a prešiel pek-

lom opustenosti Bohom aj ľuďmi, aby sme sa my 

nikdy nemuseli cítiť opustení a bez pomoci. Každú 

núdzu tela i duše i strach zo smrti, smieme prekoná-

vať vierou v Božiu lásku, ktorá sa na Golgote v Kris-

tovom kríži zjavila. Na púšti, keď si sami nevystačí-

me so silami, nás Boh sýti vierou v Jeho lásku, ktorá 

je nám ako Duch Svätý rozliata v srdciach (por. R 5, 

5). Práve na púšti naša viera prestáva byť nábo-

ženstvom a zvykom a mení sa na skúsenosť viery, na 

zažitie Božej lásky v našich srdciach. Div Božieho 

zázračného nasýtenia tak pokračuje aj dnes zakaž-

dým,  keď Duch Svätý  na nás prší z neba ako manna, 



  

 

živí naše srdcia vierou a nádejou v Boha a uskutoč-

ňuje pri nás zasľúbenie, že tí, čo Mu dôverujú: „dostá-

vajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, be-

žia, a neomdlievajú, chodia, a neustávajú“ (Iz 41, 31).  

Bratia a sestry! Dnes, keď nás o životnú silu a radosť 

oberá smrtiaci vírus, zo všetkého najviac potrebujeme 

prijať nádej v Ježišovi Kristovi. Lebo ten, ktorý sa za 

nás vydal na smrť na kríži, nie je mŕtvy, ale žije a viac 

neumiera! Na krídlach viery v Ježiša, toho ukrižova-

ného a vzkrieseného, sa aj my môžeme vznášať ako 

orly nad nebezpečnými roklinami a priepasťami živo-

ta v nádeji, že Boh nás nesie v živote a ponesie nás aj 

po smrti! Ako Boží milovaní sa aj na smrť pozeráme 

z úplne novej perspektívy – z perspektívy Kristovho 

nového života po smrti, ktorý je aj naším životom 

večným.  

* * * 

Na Karmeli, kde Eliáš zažil veľký triumf (por. 1Kr 

18, 20 – 40), si Eliáš mohol začať o sebe namýšľať. 

Veď on iba sám, jeden, si poradil s presilou falošných 

prorokov. Boh mu však dal poznať, že nie je nijaký 

hrdina, ale je iba človek, slabý, zraniteľný, smrteľný, 

celkom odkázaný na Božiu pomoc a zľutovanie. Nie 

je na tom o nič lepšie ako jeho otcovia.  

Zúfalý Eliáš sa na púšti modlil k Bohu: „...vezmi si 

môj život!“ Znič ma! Smrťou ma vysloboď z tohto 

trápenia! A Boh jeho prosbu vypočul, ale inak ako si 

Eliáš želal. Kým Eliáš zaujatý sám sebou seba ľutuje 

a za krízu, v ktorej sa nachádza, viní ostatných, Boh 

mu hovorí: Prestaň myslieť na seba! Nerob zo seba 

obeť! Prestaň sa ľutovať. Pozbieraj sily a poslušne 

choď, kam ťa posielam. 

Bratia a sestry! Teraz, keď Boh predivne viedol na 

púšť aj cirkev a poprial nám pôst od bohoslužieb, dal 

nám poznať, že ani my sa nesmieme uzatvárať do 

seba. Nestačí nám len sýtiť našu vieru v cirkvi. 

Cirkev, ktorú Ježiš vyslal do sveta (por. J 17, 18), sa 

nemá zatvárať do kostolov a riešiť len vlastné 

problémy, ale má byť otvorená svetu, ktorý potrebuje 

prijať nádej. Zo životov nás, kresťanov, má vyvierať 

uzdravenie a nádej pre tento nemocný svet. Pán Ježiš 

aj nám dnes hovorí: „Dajte im vy jesť.“ (L 9, 13) 

Teraz, keď pre zatvorené kostoly nemôžeme „konzu-

movať“ bohoslužby, Boh aj nás volá k pokániu – 

návratu k Nemu a dáva nám nové poverenie k službe. 

Ako na Eliáša po druhýkrát zavolal, aj na nás, 

kresťanov, volá, aby sme pokračovali v plnení 

poslania, ktoré Pán cirkvi začal, no ktoré sme opustili, 

alebo si ho plníme iba nedostatočne – aj pre 

pohodlnosť a lenivosť. S Kristom, ktorý sa prirovnal 

k zrnu, ktoré musí v zemi odumrieť, aby prinieslo 

úžitok mnohým (por. J 12, 24), aj my máme zomierať 

sebe, svojim sebeckým túžbam a plánom, a plniť 

Božiu vôľu. A tou je láska – nesebecká obetavá láska. 

Sme povolaní prijatú Kristovu lásku vydávať von 

v službe ľuďom, každému, kto potrebuje našu pomoc. 

To je bohumilá živá obeť, ktorú Boh od nás žiada. To 

je „pravá“ bohoslužba. Nielen slovom, ale nadovšetko 

životom lásky, ku ktorej nám Pán Ježiš dal príklad, 

máme ľuďom svedčiť o Božej láske – aj tým, čo 

nepatria do domu cirkvi, hľadajúcim a pochybujúcim. 

Láska, ktorá má byť viditeľná na našich životoch, to 

nie je „iba“ láskavosť, filantropia a humanizmus, ale 

je to dar z neba, ktorý do našich sŕdc rozlieva Duch 

Svätý. Duch v nás zapaľuje lásku, ktorá „všetko 

znáša... všetkého sa nádeje, všetko pretrpí“ (1K 13, 

7), aj keď je toho už priveľa. Jedine láska, ktorá je 

darom Ducha Svätého, je mocou, ktorá dokáže 

osloviť človeka a pritiahnuť do cirkvi.  

Milé sestry a milí bratia! JEŽIŠ KRISTUS SA STAL 

ŽIVÝM CHLEBOM PRE NÁS, 1. aby nás v ťaž-

kostiach sýtil vierou v Božiu lásku a 2. posilňoval 

k životu lásky, ku ktorému nám On sám dal príklad. 

Posilnení vierou v Božiu lásku a zapálení láskou 

medzi sebou sa spolu s Eliášom a tiež s Kristom takto 

modlime: „Pane, vezmi si môj život“, „avšak nech sa 

stane nie moja vôľa, ale Tvoja“ (L 22, 42). Amen. 

 

Modlitba 

Bože, starostlivý a láskavý náš Otče, ďakujeme za 

chlieb života, ktorým si nás sýtil na ceste, aby sme ani 

na púšti nestrácali nádej a aby sme sa aj cez slzy 

dokázali radovať z Tvojej pomoci a záchrany. 

Ďakujeme, že Ty si Boh, ktorý vstupuje aj do zdanli-

vo neriešiteľných situácií a ukazuje nám z nich vý-

chodiská. Prosíme, osloboď aj nás od pýchy, 

egoizmu, sebaľútosti, strachu a beznádeje. Pane, 

vezmi si náš život! Urob nás nástrojmi svojej vôle.  

Prosíme za cirkev, aby plnila poslanie, ktoré si jej 

zveril. Modlíme sa za všetkých unavených, ktorí strá-

cajú chuť do života; za tých, ktorých neúspechy a pro-

tivenstvá obrali o odvahu. Modlíme sa za ľudí v nú-

dzi, za prenasledovaných, za pochybujúcich a hľada-

júcich, aby si im dal poznať Tvoju lásku. 

Prosíme za nemocných a za tých, čo z rôznych dôvo-

dov prechádzajú krízami, zovretí zúfalstvom a stra-

chom i za tých, čo prežívajú bolesť pre stratu 

blízkeho. Prosíme za zomierajúcich a za všetkých, na 

ktorých táto doba ťažko dolieha. Popraj im liečivú 

moc lásky a nádeje, ktorá siaha až za hrob. 

Požehnaj nám zvyšok pôstneho času, aby to bol čas 

duchovného vnútorného pôstu, čas pravdy, pokánia 

a obrátenia jednotlivcov i cirkvi, aby sme poznali, že 

„nie sme lepší“. Nech nás Tvoj Duch vovádza do 

tajomstva Tvojej nepochopiteľnej lásky a zapaľuje 

v nás vieru činnú v láske. V mene Ježiša Krista. 

Amen. 

Kázeň s modlitbou odznela v priamom televíznom pre-

nose evanjelických Služieb Božích z Modry-Kráľovej 

na 4. pôstnu nedeľu na Jednotke RTVS. Nájdete ju aj  

v televíznom archíve  
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/264973  

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/264973


    

Prvotná cirkev uchovala pamiat-

ku  poslednej večere Ježiša 

s učeníkmi a ako dedičstvo 

odovzdávala túto slávnosť ďalej, 

i keď sa menili jej významy 

(lámanie chleba, eucharistia – 

vďakyvzdávanie).  

V evanjelickej cirkvi má až do-

dnes tento výraz význam spo-

mienkovej slávnosti. Biblistike 

pôsobia však nepodstatné po-

tiaže dve otázky: bola Ježišova 

posledná večera v pravom slova 

zmysle – paschálna večera (ale-

bo len priateľská večera na roz-

lúčenie?) a, ktorého večera sa 

konala? Obe otázky pramenia 

z rozdielneho vylíčenia evanje-

listov (predovšetkým Jána a sy-

noptikov); to pochopiteľne pod-

mieňuje rôzne ponímanie, nedo-

týka sa však vieroučných právd 

(ako napríklad skutočného usta-

novenia eucharistie). 

Táto večera sa zdôvodňuje ako 

na začiatku, tak i v spomienkach 

(ako oznámenie Ježišovej smr-

ti), pretože je zároveň sprítom-

nením spoločenstva s Ježišom 

i spoločenstva vzájomného: toto 

sa prejavuje napríklad v diakonii 

a v hostine lásky. Spomienková 

večera je však tiež ako me-

siášska večera znakom konca 

sveta (porovnaj L 14, 15 – 24, 

Lk 11, 26) a obracia zrak obce 

na prichádzajúceho Pána. 

V slovách ustanovujúcich naj-

väčšiu sviatosť a v sprevádzajú-

cich gestách sa Ježišova smrť 

označuje za „obetovanie sa za 

mnohých“ a tým za obeť a zmie-

renie; prvotná cirkev takto chá-

pala Ježišove pôsobenie a Jeho 

slová a vykladala ich tak. 

(Podľa Encyklopedie Biblie, 
vydavateľ. Gemini, spol. s r. o. 
Bratislava, vydanie prvé 1992; 
vydanie pripravil univ. Prof. Dr. 
Mattias Stubhann a kolektív) 
 

 

  

Posledná večera vo výtvarnom umení 
 

... povedzte pánovi domu: Majster sa spytuje: Kde je pre mňa sieň, v ktorej mám jesť veľkonočného 

baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže pripravenú veľkú dvoranu na poschodí, (už) vystrojenú; 

tam nám ho pripravte. (M 14, 14 – 15) 

O poslednej večeri Ježiša s Jeho 

učeníkmi podávajú správu všetci 

štyria evanjelisti. Od prvopočiat-

kov si ľudia utvárali predstavu 

o tom, ako táto večera Ježiša 

s učeníkmi vyzerala. Čoskoro svo-

je predstavy začali výtvarne zná-

zorňovať. 

Medzi najstaršie kresťanské maľ-

by patrí nástenná maľba  Posled-

ná večera alebo Lámanie chleba 

z gréckej kaplnky v Priscilliných 

katakombách v Ríme. Vznikla na 

konci 2. stor. a znázorňuje iba 

sedem hodovníkov rovnako ako 

na mnohých iných podobných 

maľbách.1 

Maľba Poslednej večere je aj 

v Rossanskom Codexe Purpu-

reus. Je to evanjeliár vyhotovený 

v Sýrii v 6. storočí. Zaujímavos-

ťou je už postava sýrskeho Krista 

s bradou, nápadne sa odlišujúcou 

od Krista helenistického s hladkou 

tvárou, ako ho poznáme z väčšiny 

západných ranokresťanských ma-

lieb. 

Posledná večera v tomto kódexe 

sa koná v triklíniu a podľa vtedaj-

šieho zvyku jej účastníci pri stole 

ležia. (Triklínium – v starovekom 

Ríme jedálny stôl s ležadlami 

z troch strán.) 

Ďalšia Posledná večera v refektá-

ri florentského kláštora Santa 

Apollonia sa pokladá za vrcholné 

dielo Andrea del Castagno. Tento 

výjav je zaujímavý aj svojou 

perspektívou, ktorú možno nazvať 

„pohyblivou“. Zblízka sa zdá hra-

nol, v ktorom sa výjav odohráva, 

pomerne plytký, z diaľky sa však 

zaujímavo prehlbuje. Podobne sa 

zdá perspektíva obrazu divákovi 

celkom iná podľa toho, či stojí od 

neho napravo alebo naľavo.  

                                                           
1 Dejiny umenia, 3. diel, José Pijoan, 
Tatran 1983 

Snáď najznámejším obrazom 

k tejto téme je Posledná večera od 

Leonarda da Vinciho v reflektári 

(kláštornej jedálni) milánskeho 

kláštora Santa Maria delle Grazie. 

z konca 15. stor. Dnes už je iba 

bledým tieňom Leonardovho diela 

plného „dôstojnosti a krásy“, ako 

ho videl Vasari a ktoré tak chválil 

matematik proporcií Lucca 

Paccioli. 

Leonardo naniesol totiž maľbu na 

stenu pokrytú zložitým podkla-

dom v dvoch vrstvách; druhá vrst-

va obsahovala zrejme mnoho sad-

ry, preto ňou presiakla vlhkosť. 

Napriek všetkým moderným po-

kusom maľbu reštaurovať (posled-

ný sa uskutočnil po druhej svet-

ovej vojne) sa nepodarilo 

zachrániť z nej viac, ako sa ešte 

zachrániť dalo, teda aby sa 

celkom nerozpadla a nevybledla. 

Začlenenie výjavu do reálneho 

priestoru reflektára predstavuje vr-

chol florentskej perspektívy. Tri 

otvory v pozadí s výhľadom do 

krajiny vytvárajú ilúziu nekoneč- 

nej hĺbky s odvážnym proti-

svetlom.  

Leonardovi v tejto freske nejde 

o abstraktnú a klasickú monumen-

talitu, ale o konkrétnu plnú obje-

movosť „prírodných“ tvarov, evo-

kovaných a znázornených pomo-

cou svetla a farby. V Poslednej 

večeri navyše tieto tvary ožívajú 

zásluhou skvelých výsledkov Leo-

nardových mimických a fyziono-

mických štúdií ľudských vášní, 

obdivuhodne skĺbených vlnami 

a obmenami gest, postojov a troj-

členných skupín, konvergujúcich 

k dokonalému ihlanu samého 

Krista, ktorý sa už zdržiaval kdesi 

„ďaleko od tohto sveta“, symbo-

licky osamelý a takmer neprístup-

ný. Optická „prírodná skutočnosť“ 

je na obraze zastúpená – odhliad-  

nuc  od  hlboko  ľudských  čŕt  



    

   

apoštolov – jednak nanajvýš ilu-

zívnym prostredím, ktoré dosahu-

je skutočný vrchol florentského 

perspektívneho umenia 15. stor. 

v tom, ako dokonale sa začleňuje 

do reálneho priestoru reflektára, 

jednak a predovšetkým svetlom – 

či už tým, ktoré dopadá na apoš-

tolov a pravú stenu zobrazeného 

interiéru z divákovej ľavej strany, 

kde sú aj jediné okná reflektára, 

alebo tým svetlom, ktoré prúdi 

troma priehľadmi v pozadí a má 

za úlohu osvetľovať výjav odzadu 

a tak vytvárať akúsi aureolu okolo 

Kristovej hlavy a prehlbovať po-

hľad do nekonečna. 

 

Drevené oltáre  

Posledná večera sa stala námetom 

aj pre oltáre. Známy je oltár 

Poslednej večere v kostole sv. 

Jakuba v Rothenburgu (Ba-

vorsko), ktorý vyrezal z dreva 

sochár Tilman Riemenschneider 

v r. 1499 – 1505. Toto dielo je 

akousi syntézou tvorby norim-

berskej školy.  

Posledná večera je aj súčasťou 

hlavného oltára sv. Jakuba vo 

farskom kostole sv. Jakuba 

v Levoči. Tento  najväčší gotický 

oltár na svete s výškou 18,6 m je 

dielom majstra Pavla z  rokov 

1507 – 1517. Jeho dielom vrcholí 

v prvom dvadsaťročí 16. storočia 

neskorogotické rezbárstvo u nás. 

V umeleckej vypätej podobe sa tu 

spája syntéza dekorativizmu obje-

movo plastickej výstavby drapé-

rie s vyhranenou jemnou kultivo-

vanou formou tvarového rukopisu 

tvárí a gesta, manieristická jem-

nosť ušľachtilého riešenia povr-

chu a línií s vyjadrením citovosti 

umocnenej bohatým zlatením 

a polychrómiou inkarnálov. 

Strednú časť oltára tvoria plastiky 

sv. Jakuba, Panny Márie a sv. Já-

na. Pod nimi je v predele pre-

krásna Posledná večera. Realis-

ticky sú zachytené postavy apoš-

lolov – napr. pijúci apoštol, 

jediaci, dvojica apoštolov so sv. 

Jakubom; pokoj a harmóniu 

vyžaruje aj trojica Krista 

s apoštolmi Jánom a Petrom. 

Otvorená predela konzolovo roz-

šírená do strán je stvárnená ako 

altán porastený viničom so strap-

cami hrozna a vtáčikmi, v ktorej 

je umiestnená vyrezávaná skupina 

postáv Poslednej večere. Apoštoli 

s Kristom v strede sedia okolo po-

dlhovastého stola pokrytého obru-

som, s baránkom na tanieri upro-

stred. Ikonograficky sa tu začína 

dej rozvinutý na tabuľových maľ-

bách krídel a končiaci sa scénou 

Zmŕtvychvstania na poslednej ta-

buli oltárnych krídel. Zachytáva 

okamih, keď Kristus prednáša tra-

gické slová: „Jeden z vás ma zra-

dí!“ Scéna je podaná až v rene-

sančnom duchu a tieto tragické 

slová vnímajú iba dvaja apoštoli – 

Peter sediaci vedľa Krista a Judáš, 

ktorému boli adresované. Ostatní 

apoštoli sa navzájom bavia, jedia 

a pijú, akoby sa nič nedialo. Sú to 

bežní ľudia, zachytení v určitom 

okamihu, pôsobiaci priam portrét-

ne. Apoštol sediaci na ľavom 

konci tabule pije práve z pohára, 

apoštol medzi ním a Judášom, 

ktorý sedí chrbtom k pozorovate-

ľovi, sa obracia ponad neho 

k v lístí sediacemu vtákovi; iný 

apoštol, ktorý je zakrytý Judášom, 

si práve odkrajuje krajec chleba; 

apoštol na pravom konci tabule si 

dáva kúsok chleba do úst. Cha-

rakteristické umenie Majstra 

Pavla tu dosahuje vrchol. 

Intímnosť tejto inak verejnej 

scény ešte zvýrazňuje dekoratívna 

clona nad figurálnou skupinou.2 

Tému pripravil Jozef Trtol 
__________________________________________________ 

2 Eva Spaleková, Juraj Maták, Rudolf 

Boroš, Hlavný oltár sv. Jakuba 

v Levoči od Majstra Pavla a gotické 

oltáre na Spiši, Pamiatkový úrad SR 

– Oblastný reštaurátorský ateliér 

Levoča, 2015 

  _______________________________________________________________________________________ 

 

Oltárny obraz Poslednej večere v našom kostole 
 

Obraz Poslednej večere je nám najviac známy 

z nášho kostola. Jeho autorom je akademický maliar 

Vladimír Droppa (1907 – 1994). 

Vladimír Droppa študoval na Akadémii výtvarných 

umení v Prahe, podnikol i študijnú cestu v Ta-

liansku. Venoval sa monumentálnej a dekoratívnej 

maľbe a bol jedným zo zakladateľov Vysokej školy 

výtvarných umení v Bratislave. 

Patril do generácie maliarov 1909. Ide o umelcov 

prichádzajúcich na výtvarnú scénu približne v 30-

tych rokoch 20. storočia. Nie je to ucelená skupina, 

každý z nich sa vyjadruje svojským spôsobom. 

Jednotiacim prvkom je ich generačná príslušnosť. 

Spoločným znakom ich úsilia bol odklon od špeku-

latívnej abstrakcie k životnej realite. Umelci tejto 

skupiny chceli sprístupniť umenie bežnému človeku, 

no nie na úkor kvality. Patrili sem napr. Majerník, 

Hoffstädter, Želibský, Droppa, Nevan, Šimerová 

(pražský prúd) či  Mudroch, Matejka, Kostka, 

Bednár, Pribiš (bratislavská vetva). 

Podľa záznamov v našom cirkevnom zbore autorom 

oltárneho obrazu nebol len akademický maliar Vla-

dimír Droppa, ale aj akademická maliarka Zuzka 

Medveďová, prvá akademická maliarka vojvodin-

ských Slovákov (narodila sa v r. 1897 v Báčskom 

Petrovci) a zároveň jedna z prvých slovenských 

maliarok. 

Obraz je súčasťou oltára, ktorý nahradil pôvodný 

oltár pri veľkej renovácii kostola v súvislosti 

s novým organom v roku 1952.  

Oltár bol posvätený 28. septembra 1952, avšak bez 

oltárneho obrazu, ktorý meškal, pretože jeho autor 

bol poverený inými prácami. Obraz dohotovovala 

práve akademická maliarka Zuzka Medveďová. 

Posvätil ho senior Dr. Adamiš na 80. výročie 

posvätenia chrámu 6.11.1955.        (Jozef Trtol, red.) 



 

 

 

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU  

Naši jubilanti v januári až apríli 2021 
 

 
85 rokov 

Ján Galáš 

Ľudmila Kucharíková 
 

80 rokov   
Pavel Kľúčik 

Pavel Hornáček 
 

75 rokov 

Jarmila Sodomová 

Ing. Ľudmila Uherčíková 

Helena Kujovičová 
 

70 rokov 

Elena Miklášová 

Viera Křupalová 

Miroslav Steinhübel 

 

65 rokov 

Jozef Trtol 

Milan Macko 

Juraj Holzmann 

Ján Šimonovič 

Marta Sabová 

60 rokov 

Darina Kľúčiková 

Krištof Pečuch 

Ján Orgon 

Miloslav Kľúčik 
 

55 rokov 

Eva Valachová             

Peter Miškovič 
 

50 rokov rokov         
Radoslav Poruban 

Ján Liberčan
 

Pozdravujeme aj jubilantov – rodákov 
 

 
 

v Modre 

Želmíra Machová 70 rokov 

Vladimír Uherčík 70 rokov 

Ján Juran 65 rokov 

Mária Orgonová 65 rokov 

Viera Bičanová 60 rokov 

Iveta Hornáčková 55 rokov 

Ľubica Dubovská 50 rokov 

v Pezinku 

Jana Trtolová 50 rokov 
 

v Liptovskom Mikuláši 

Ružena Antalová  60 rokov 
 

v Senci 

Stanislav Kravárik 65 rokov 

v Bratislave 

Viera Illešová  80 rokov 

Zuzana Ježová 50 rokov 
 

v Čataji 

Ivan Hlubocký 65 rokov

Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Milodary na Evanjelickú ratolesť:  

Koniec roka 2020: Lýdia Porubanová – 20 €, Viera Frnová – 20 €,  

rodina Hornáčková – 20 €, Božena Uherčíková – 20 €, Juraj  

Holzmann – 10 €, Ľubomír Juran – 100 € 

Rok 2021: Ján Galáš – 50 €, Helena Bartalošová – 10 €, Bohumil 

Slaboň – 20 €, manželia Čepcoví – 10 €, Ľudmila Kucharíková – 20 €, 

Božena Uherčíková – 20 €, Mária Miškovičová – 10 €, manželia 

Fleischhackerovci z Karpatskej ulice – 20 €, Ján Mareček – 20 €,  

Anna Valentovičová z Dubovej – 20 €, Pavel Hornáček – 20 €, 

manželia Marta a Dušan Valachovci – 10 €, Marta Sabová – 10 € 

Zosnulí a pochovaní: 
 

Zuzana Pešková  10. 1. 18.1. 

Viola Rášová  11.1.  19.1. 

Ivan Ružek  15.2.  19.2. 

Ján Prídala  27.2. 4.3. 

Anna Terneniová 27.3.  1. 4. 

Marcel Juríček  30.3.  7.4. 

Libuša Tučková  31.3.  12.4.

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Možnosť podporiť cirkevný zbor „na diaľku“ 
 

Platby prostredníctvom internetbankingu a mobilných aplikácií sú dnes pre 

mnohých už samozrejmosťou. Preto Vám dávame do pozornosti, že tieto spô-

soby môžete využiť aj pre príspevky pre náš cirkevný zbor. Za týmto účelom 

bol vytvorený QR kód alebo príspevok môžete zaslať bankovým prevodom na 

účet v Slovenskej sporiteľni, a. s. – IBAN SK04 0900 0000 0006 5308 7545  

(v správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a účel príspevku). Takto môžete 

uhradiť cirkevný príspevok, milodar alebo prispieť do zvončeka či na oferu 

vtedy, keď nemôžete prísť do kostola.  

Ďakujeme všetkým, ktorí myslia na potreby cirkevného zboru aj (no nielen) 

v čase pandémie. 
 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 

lebo ochotného darcu miluje Boh.“  



 

 

Korona a zdravie alebo koruna zdravia 
 

Len prečítať posledný riadok, ktorý bude prvý… 

Tieto riadky, ktoré sú teraz posledné, sú o ľudskom, pravdivom i formovanom strachu.  

 

Tak ako život plynie a vonia čas, tak dni chúliace sa 

v trblietavej tajomnej tme a znova podávajúce ruku 

slnečnej ostrej nehe, nesú v sebe aj punc blesti, stra-

chu a obáv. Čím sýtejší život, tým viac rizík možných 

strát. História sa brodí vo vojnách a iných medzi-

ľudských hrách. Dobrodružstvo hľadá v boji prežitia, 

víťazstiev, ale aj vo vzťahoch, spojenectvách, nepria-

teľstvách i láske. V hľadaní blízkosti spriaznených 

duší, romantických snov.  

Narodíme sa, niektorí do radostnej rodiny, niektorí 

vzdelaní i nevzdelaní, do bohatých i chudobných ro-

dín s láskou prijatím i očakávaním, ale i s obavami, či 

neprijatím. Niekto má detstvo pretkané radostnými 

spomienkami a niekoho ťaží šikana a iné rany na duši. 

A tak si nesieme celý balík generačných darov.  

Minulosť tvorí skalopevné múdrosti a poznania pre-

tavené do porekadiel či tradícií. Ponúka spomienky na 

ľudí, ktorých dávne životy fascinovane vnímame veľ-

kolepým spôsobom. Ponúka i hrôzy a plné vrece bo-

lesti mnohých ľudských osudov. Ako príliv a odliv je 

neustále sa opakujúci cyklus tohto kolosálneho fungo-

vania, pulzujúceho vo vesmírnej majestátnosti. 

Bytostne sa snažíme fungovať v spoločenstvách 

v neustálom tvárnení sa a prispôsobovaní podmien-

kam lákavým, príťažlivým, módnym, ale i potrebným 

a sebaurčujúcim, identifikujúcim naše žitie. Neexistu-

je nič, čo by nás ukrylo pred vysokou čiernou post-

vou, ktorá ako neúnavný úradník zbiera ľudí podľa 

zoznamu v svojej strohosti bez ohľadu na vek, posta-

venie, krásu, či detské nevinné oči. Vykonáva dôsled-

ne svoju funkciu, je ako podľa arabského príslovia 

čiernou ťavou, ktorá každému leží pri dverách a nik-

to nikdy nevie, kedy sa na nej zvezie.  

A to je to, čoho sa tak bojíme. Straty, bolesti, nečaka-

nosti, ktorá striehne. Vytvárame systémy, v ktorých sa 

snažíme perfektne, dobre i zle a niekedy aj smiešne 

fungovať. Takí akí sme – niekedy viac zlí, niekedy 

dobrí. Hľadáme bezpečie a šťastie, hľadáme vyrovna-

nosť i rozporuplnosť. Budujeme mestá, zoskupujúce 

v tých systémoch ľudí v spolufungovaní a spolužití. 

V našej vrodenej zvedavosti skúmame veci pekné, ale 

i ohrozujúce a neznáme, ktoré nás sprevádzajú. Nie-

ktoré môžeme nazvať choroby, poruchy, či patológie. 

Desivo a húfne nás prenasledujú, odkedy sme. Dáva-

me im názvy ako mor, lepra, týfus, cholera, tuberku-

lóza, malária, kiahne, sars, chrípka, obrna, besnota, 

AIDS, horúčka dengue a mnohé iné, i tie o ktorých 

zatiaľ ani netušíme. Koľko radosti a úľavy prináša 

zázrak ako antibiotiká, očkovanie, antivirotiká a ďal-

šie molekulárne výskumy a iné prevratné objavy 

v oblasti zdravia, vedy či technológií.  

Sme zvedaví a tvoriví, ale keď sa do partie pridá 

strach, tak sme len poslušní a tvárni. Všetky objavy 

vznikajú zo zanietenosti a vášne. Strach je hustá 

pavučina, ktorá nás svojou ťarchou zráža na kolená 

a nedovolí nám pohľad zdvihnúť od zeme. Nebáť sa 

znamená vykročiť, prekročiť a obísť, znamená ener-

giu, ktorá sa vráti. V rôznych oblastiach tak získava-

me mnohé poznania. Ale, je tu významné ALE. 

Nevieme ich skĺbiť v jednotu. Máme obmedzenú 

kapacitu pamäte a tých pár znakov, ktoré si vieme za-

pamätať a následne ich použiť, je ešte ovplyvnené 

štruktúrou jednotlivej osobnosti a obrannými mecha-

nizmami, spoločenskými vplyvmi, psychickými i fy-

zickými faktormi.  

Tak je to aj s epidémiou, ktorú máme dnes. Neuvedo-

mujeme si v plnom rozsahu, že sme tu len obyvatelia 

jedni z mnohých tejto planéty. Sme síce najvytrvalejší 

s druhosignálnou sústavou a komplikovanou nervo-

vou kapacitou, čo nám umožňuje prežiť takmer aké-

koľvek podmienky. Lenže príroda funguje vyvážene. 

Upokojuje seizmickými aktivitami, lieči si preplnené 

priedušky sopečnými erupciami, produkuje množstvo 

pre nás otravného hmyzu a blahosklonne rešpektuje 

a podporuje existenciu nám na mieru ušitých baktérií 

a vírusov.  

Lenže aj my chceme kontrolovať a regulovať, chceme 

o kúsok poznania viac. Preto už mnohé choroby vy-

mizli, dokážeme si regulovať počet detí a zabezpečiť 

im vysokú pravdepodobnosť prežitia. Lenže keď 

niečo objavíme, tak naša obmedzenosť nám nedovolí 

tanečným krokom zosúladiť naše poznania s inými 

poznaniami, v kombinácii im dať vyváženosť. Vieme 

sa pozerať len naľavo alebo napravo, len hore alebo 

dole, len pred seba alebo za seba. Tak to je.  

Zrejme v tom zosúladení by sme videli PRAVDU a 

nato už nemáme nervovú kapacitu. Preto aj teraz sme 

buď gniavení strachom zo SARS 2, z bolesti o dru-

hých, z úpadku, z budúcnosti. Vieme aj nevieme si 

určiť, čo je dôležité. Opatrenia zamedzujúce šírenie 

nebezpečných a nákazlivých patogénov popísané v le-

kárskej virológii sú presne formulované. Sú účinné, 

len musia byť stanovené cielene s presnými postupmi 

a na nevyhnutný čas. 

Lenže život nie je len o dezinfekcii, izolácii a obme-

dzeniach. Protiepidemiologické opatrenia vedú k izo-

lácii, ktorá hubí človečenstvo, vedie k stagnácií. 

„Nespievajte, nejedzte, nesmejte sa!“ „To naozaj?“ – 

dieťa na to pozerá s otvorenými ústami a nevie, prečo 

sa nemôže ďalej rozvíjať. Prečo sa školáci nemôžu 

klbčiť na školských chodbách a študenti v „partičke“ 

rebelovať proti všetkému, čím sa neskôr stanú. Prečo

 



 

 

má vyhasnúť toľko neurónov a zakrnúť toľko mozgo-

vých štruktúr. 

Nastupujú aj sociálnopsychologické faktory. Sú tu zá-

kazy a príkazy, ktoré môžu byť zrozumiteľné a akcep-

tovateľné; lenže moc sa ukazuje bez povinného rúška, 

chce mať korunu iba na hlave. Niekto musí a niekto 

môže, podľa svojho mocenského uváženia, a to je po-

trebné zviditeľniť. Je to opojné a omamujúce. Najmä 

pre tých, ktorí vychádzajú z ničoho. Zo strachom sa 

narába tak krásne, je ohybný, mäkký a poddajný! 

Niektorí v zajatí svojho pudového strachu ostávajú 

zabarikádovaní v plastovom vreci dúfajúc, že ich 

vírus nemôže zastihnúť a veriac, že i ten čierny úrad-

ník tak nejako na nich zabudne. Snáď si zoberie tých 

druhých. Všetko ostatné môže spľasnúť a udusiť sa. 

Niektorí deklarujú svoj zdravý úsudok a dodržiavajú, 

podľa logickej mierky, čo je správne a čo už rizikové. 

Niektorí, jednoducho, čo nevidia, tak tomu neveria. 

Mnohí sa pokúšajú v tom fungovať a hľadať vyváže-

nosť vo svojich prioritách a tak dávajú deti doučovať, 

v tajných spolkoch vyšportovať a rodiny potajomky 

s hrozbou šírenia nebezpečnej choroby sa v jednej 

obývačke objímajú. Veď, či nechať starenku v malom 

byte „zdravú“, vekom zhúžvanú a v srdci opustenú? 

Niektorí dodržiavajú zákony a opatrenia bez odchýl-

ky, aby seba neohrozili a niektorí sa snažia, ale potre-

bujú dostať informácie a rozmýšľať o faktoch a záve-

roch, ktoré tak či tak zatiaľ nemáme. Niektorí veria 

tomu, že striktne dodržiavajú všetko a všetkých upo-

zorňujú a sami netušia, že porušujú aj tie základné 

protiepidemiologické princípy. 

Jeden renomovaný, ale nemenovaný, no presvedčený 

„ateista“ mi povedal: „Keď by som chodil pravidelne  

do kostola a bolo by to pre mňa dôležité, nemohol by 

som prestať, určite by som protestoval a o svoju 

podstatnú pravdu a presvedčenie bojoval.“ Chcel 

vedieť, kam vlastne zmizli teraz všetci kresťania?  

Možno z toho všetkého vzíde niekto s niečím novým, 

významným a určujúcim. Niekto je vynikajúci v pod-

dajnosti, umnosti a precíznosti a niekto v dynamike, 

dobrodružstve a inovátorstve. Možno to bude posun, 

ktorého význam sa ukáže v prekvapivo nečakanej 

oblasti. Raz to bude všetko uložené v starej truhlici 

v starom dome a keď sa bude búrať, tak vtedy tí noví 

exitujúci, bežiaci v svojom kolobehu života, to obja-

via. Niektorí sa budú čudovať, budú očarení, ohúrení 

a niektorým to bude smiešne. Už budú mať svoje 

radosti i bolesti, svoje novosti i straty.  

My tu a teraz môžeme skúmať vírusové proteíny, vy-

lepšovať vakcíny a zároveň viesť spoločenské „hrát-

ky“ a tvoriť obchodné statusy a mocenské boje. To 

všetko k ľudskému spoločenstvu patrí. Možno to celé 

znechutenie povedie k obnoveniu morálky a opráše-

niu hodnôt, ak to, čo je teraz, vyjde z módy. Zatiaľ sa 

budeme prirodzene báť o seba, blízkych a chrániť to, 

k čomu s láskou vzhliadame. Môžeme sa báť aj 

neprirodzene v nezmyselnom prisudzovaní významu 

bezvýznamným veciam. Môžeme vnímať hodnotu 

nášho života v ozajstnom prežívaní daného okamihu. 

Až detskými očami vnímať všetko, čo nám je ponúka-

né. Vidieť krásu a uvedomovať si ju v radostnom 

opojení. Riešiť konflikty vnútorné i s tými ostatnými. 

Pestovať v sebe schopnosť milovať a dovoliť byť 

milovaní. Ako tých päť panien, ktoré vedeli udržiavať 

svetlo... „Nebojte sa!“ (Ježiš Kristus) 

 PhDr. Miroslava Muráriková, psychoterapeutka

_________________________________________________________________________________________ 
 

Televízne Služby Božie  

Počas druhého marcového víkendu 

bolo v našom kostole mimoriadne 

rušno, avšak pri dodržaní všetkých 

protiepidemiologických opatrení. 

Na základe oslovenia dôstojným ge-

nerálnym biskupom I. Eľkom boli 

z nášho kostola odvysielané dva 

priame prenosy Služieb Božích – 

v sobotu 13. marca o 18.00 hod. na 

Trojke a na 4. pôstnu nedeľu 

14. marca o 10.00 hod. na Jednotke.  

Na Služby Božie sme dostali a stále 

dostávame desiatky pozitívnych 

ohlasov a poďakovaní formou ko-

mentárov na facebooku, e-mailov 

a telefonických správ z celého Slo-

venska.  

Televíznemu prenosu predchádzala 

príprava účinkujúcich a generálka 

pod vedením doc. Mgr. art. Anny     

Predmerskej, predsedníčky seniorál- 

 

neho Výboru cirkevnej hudby  

a Mgr. art. Janka Siromu Ph.D., 

predsedu celocirkevného Výboru 

cirkevnej hudby. Ďakujeme im za 

ich vzácne usmernenia a rady, ktoré 

veľkou mierou prispeli  

k dôstojnému stvárneniu 

bohoslužieb.  

Ďakujeme Pánu Bohu, že sa priznal 

k našej príprave a tiež vrúcnym 

prosbám. Ďakujeme nielen členom 

z domáceho cirkevného zboru, ale aj 

členom z CZ V. Grob-Čataj, obom 

bratom konseniorom Bratislavského 

seniorátu – Pavlovi Kollárovi  

z V. Grobu-Čataja a Vladimírovi  

Kmošenovi z Pezinka ako aj Lenke 

Lennerovej za ich službu medzi 

nami.                                        (red.) 

Služby Božie sú dostupné  

v archive RTVS Bohoslužba - RTVS.sk.  

OZNAM 

O ZRUŠENÍ PEVNEJ 
LINKY 

 

Od 1. februára bola 

zrušená pevná linka 

033 / 647 26 52 

na Evanjelickom 

farskom úrade  

v Modre-Kráľovej. 
 

Zborová farárka je 

k dispozícii na 

mobilnom telefónnom 

čísle 

0903 957 440 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/264973


   

   

ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA 

Vitamíny a imunita (2. časť) 

 

Vitamíny  rozpustné vo vode 

Vitamín B1 (thiamín)  

Pomáha bunkám tela premieňať sacharidy na 

energiu a je nevyhnutný pre správnu funkciu srdca, 

svalov a nervového systému. Musí byť stále 

privádzaný prostredníctvom potravy, pretože môže 

byť skladovaný len v množstve 30 mg.  

Odporúčané denné množstvo pre príjem potravinami 

je 1,4 mg, tolerovaná horná hranica príjmu je 50 

mg/deň. 

Výskyt v potravinách: V malých množstvách sa 

vyskytuje takmer vo všetkých potravinách živo-

číšneho alebo rastlinného pôvodu, obzvlášť v celo-

zrnnej múke (pšeničné klíčky, žito, ovsená kaša, ry-

ža, kukurica), celozrnných výrobkoch, kvasniciach, 

strukovinách, zemiakoch, slnečnicových semien-

kach, slivkách, hrozne, vajciach, hovädzom mäse 

a vnútornostiach. 

Nedostatok thiamínu môže spôsobovať slabosť, 

únavu, poškodenie nervov, problém s koncentrá-

ciou, stratu váhy a chuti do jedla, nevšímavosť, zní-

ženú tvorbu žalúdočných štiav, poruchu kardio-

vaskulárneho systému, svalovú slabosť, kŕče, únavu, 

depresiu, podráždenosť. Úplný nedostatok vitamínu 

B1 vedie k ochoreniu zvanému beri-beri (kombiná-

cia nedostatku vitamínu a bielkovín s parestéziami, 

kŕčmi a svalovou slabosťou).  

Príznaky hypervitaminózy – nadbytku: v prípade 

dlhodobého alebo terapeutického príjmu sa ojedinele 

môžu vyskytnúť zažívacie poruchy, bolesti hlavy, 

potenie, zrýchlený tep, kožné reakcie. 

Čo sme možno nevedeli...  

Pri varení sa stráca až polovica tiamínu, záchranou 

sú však zdroje v zemiakoch, ktoré sa varia v šupke. 

 

Vitamín B2 (riboflavín)  

Tento dôležitý vitamín zo skupiny B má taktiež za 

úlohu uvoľňovanie energie z potravy. Je dôležitý pre 

dobrý stav kože, očí, funkciu srdca a ďalších 

orgánov. Zúčastňuje sa na viacerých chemických 

reakciách v organizme. Je nevyhnutý pre správnu 

funkciu vitamínu B6 a niacínu.  

Človek nemá veľkú možnosť uskladniť väčšie 

množstvo riboflavínu, preto musíme zabezpečovať 

pravidelnú dennú dávku. Odporúčané denné 

množstvo pre príjem potravinami je 1,5 mg. 

Výskyt v potravinách: sušené ovocie, čerešne, 

marhule, čierne ríbezle, kiwi, broskyne, brokolica, 

špenát, žerucha, vlašské orechy; taktiež potraviny 

živočíšneho pôvodu, obzvlášť mlieko  a  mliečne vý- 

 

 

robky, bravčové mäso a hydina, kvasnice, hovädzia 

pečeň, srdce a ľadviny, baranina, jahňacina, morské 

ryby (napr. sleď, makrela, losos), vajcia. 

Nedostatok sa prejavuje popraskaním pier, zápalmi 

ústnych kútikov a ťažkostí pri prehĺtaní. 

Čo sme možno nevedeli... 

Riboflavín je dosť stabilný pri varení, no ničí sa pri 

státí mlieka a na slnečnom svetle. 

 

Vitamín B3 (niacín)  

Niacín podporuje funkciu zažívacieho ústrojenstva, 

kože a nervov. Rovnako má nenahraditeľnú úlohu 

pri premene potravy na energiu.  

Výskyt v potravinách: mliečne výrobky, hydina, 

ryby, chudé mäso, orechy a vajcia, hrozno, grepy, 

broskyne, jahody, mrkva, karfiol, petržlenová vňať, 

zemiaky, červená paprika. 

Nedostatok niacínu môže viesť k pelagre, chorobe 

charakterizovanej postihnutím kože, problémom 

s trávením a duševnou poruchou.  

Čo sme možno nevedeli... 

Vitamín B3 prispieva k útlmu tvorby cholesterolu  

a je potrebný pre hojenie rán. 

 

Vitamín B5 (kyselina pantoténová)  

Tento vitamín je veľmi dôležitý pre metabolické 

spracovanie prijatých živín a je nenahraditeľný pre 

syntézu hormónov a cholesterolu. Je citlivý na teplo. 

Odporúčané denné množstvo pre príjem potravinami 

je 6 mg/deň. 

Výskyt v potravinách: vyskytuje sa takmer  

vo všetkých potravinách živočíšneho a rastlinného 

pôvodu, najmä v kvasniciach, vnútornostiach 

(pečienka, srdce, ľadviny), celozrnných výrobkoch 

a hríboch, melónoch, citrónoch, malinách, brokolici, 

karfiole, zeleri. 

Čo sme možno nevedeli: Názov je odvodený od 

gréckeho  slova  pantos  –  všade  prítomný.  A je  to 



   

  
doslova tak, pretože túto kyselinu nájdeme vo 

všetkých tkanivách ľudského tela a jej funkcia je 

nezastupiteľná. 

 

Vitamín B6 (Pyridoxín)        

Vitamín B6 pomáha uvoľňovať energiu z bielkovín. 

Je dôležitý pre imunitné funkcie organizmu, nervový 

systém, tvorbu a metabolizmus červených krviniek. 

Hrá dôležitú úlohu pri raste a vývoji kostry, pomáha 

v prevencii zubných infekcií a kazov, účinkuje ako 

koenzým vo svaloch, tkanivovom moku, pečeni 

a nervovom tkanive. Odporúčané denné množstvo 

pre príjem potravinami sú 2 mg. 

Výskyt v potrave: obzvlášť v živočíšnych pro-

duktoch (kuracie a bravčové mäso, pečeň, červené 

mäso, ryby, mliečne výrobky, mäsité pokrmy) a po-

travinách rastlinného pôvodu (celozrnné výrobky, 

zemiaky, strukoviny, banány, orechy),  kvasnice. 

Príznaky nedostatku: dermatitída (zápal kože), 

zápaly v oblasti úst, nespavosť, nervové poruchy, 

podráždenosť, depresia, strata vlasov, zvýšenie hla-

diny homocysteínu, anémia (chudokrvnosť), poru-

chy imunitného systému, rastu, svalov. 

Príznaky hypervitaminózy – nadbytku nie sú 

známe.  Pri veľmi vysokých dávkach neuropatie – 

postihnutie nervových zakončení.  

Čo sme možno nevedeli... 

B6 znižuje napätie svalov, pôsobí proti kŕčom 

a močopudne. 

 

Vitamín B7 (Biotín) - Vitamín pre krásu 

Biotín účinne pôsobí pri cukrovke (upravuje hladinu 

cukru v krvi a chráni pred diabetickým poškodením 

nervov v rukách a nohách), podporuje vstrebávanie 

tukov, čím pomáha pri znižovaní telesnej hmotnosti. 

Udržuje našu pokožku a pleť sviežu a pružnú, má 

významný vplyv na kvalitu našich vlasov (dodáva 

im lesk, spomaľuje šedivenie a vypadávanie vlasov, 

obmedzuje tvorbu lupín), pomáha zmierňovať 

ekzémy a kožné ochorenia aj u malých detí. 

Priaznivo pôsobí na ochorenia obličiek, podporuje 

činnosť pohlavných žliaz, čím môže ovplyvniť 

plodnosť a pomáha zlepšovať kvalitu spánku. 

Najlepšie sa vstrebáva za prítomnosti ostatných 

vitamínov skupiny B, horčíka a mangánu. 

Výskyt v potrave: Vyskytuje sa v rastlinnej aj 

živočíšnej potrave, ale v pomerne malom množstve. 

Obsiahnutý je tak ako ostatné vitamíny tejto skupiny 

v pivovarských kvasniciach, pekárskom droždí, pe-

čeni, sóji, arašidoch, orechoch, ovsených vločkách, 

ryži, strukovinách, gaštanoch, karfiole, brokolici, 

fenykli, paradajkách, banánoch, či malinách. 

Nedostatok biotínu je vzácny, nakoľko ho produ-

kujú črevné baktérie. Môže sa však objaviť pri 

narušení činnosti črevnej mikroflóry napríklad anti-

biotikami. Prejavuje sa začervenanou a šupinatou 

kožou, ekzémami, bolesťami svalov, stratovej svalo-

vej hmoty, nevoľnosťami, únavou, či nadmerným 

vyčerpaním. 

 

Vitamín  B9 (kyselina listová)  

Kyselina listová patrí medzi najvýznamnejšie vita-

míny. Je to prirodzene sa vyskytujúca látka, ktorá je 

dôležitá pre tvorbu DNA a syntézu RNA – tzv.  nu-

kleových kyselín, ktoré sú dôležité pre rast a dele-

nie všetkých buniek v organizme. Je nevyhnutná pre 

tvorbu červených krviniek, liečbu chudokrvnosti a 

zdravý vývoj buniek. Odporúčaný denný príjem je 

100 µg (mikrogramov). 
Výskyt v potrave: nachádza sa hlavne v strukovi-

nách, citrusových plodoch a džúsoch, pšeničných 

otrubách a celozrnných výrobkoch, listovej zelenine, 

hydine, bravčovom mäse, kôrovcoch a pečeni. 

Nedostatok kyseliny listovej môže spôsobiť poru-

chy rastu, šednutie vlasov, zápal jazyka (glositída), 

vredy v ústach, peptické vredy a hnačku. 

Čo sme možno nevedeli... 

Kyselina listová prospieva nervovému systému a jej 

užívanie môže napomôcť k celkovému emocionál-

nemu zdraviu. Zvýšenú pozornosť jej užívaniu by 

mali venovať ľudia pod neustálym stresom. 

 

Vitamín B12 (kobalamín)        

Vitamín B12 je tak ako ostatné vitamíny skupiny B  

dôležitý pre metabolizmus, tvorbu červených krvi-

niek a fungovanie centrálneho nervového systému. 

Vo veľkej miere podlieha deštrukcii pri výrobe 

potravín a príprave jedál. 

Výskyt v potrave: nachádza sa len v živočíšnych 

potravinách (vajcia, červené mäso, hydina, ryby, 

kôrovce, mlieko a mliečne výrobky, pečeň, ľadviny), 

v malých množstvách vo fermentovaných rastlin-

ných produktoch (kvasená kapusta, pivo) a v ko-

reňoch rastlín. 

Nedostatok sa vyskytuje len veľmi zriedkavo. Prí-

znaky sa objavujú po 5 až 10 rokoch úplného ne-

dostatku vitamínu B12 vo výžive. Ide napr. o poru-

chy rastu, pernicióznu anémiu (imunitne podmiene-

ný deficit vitamínu B12 a pacienti sú doživotne od-

kázaní na podávanie  vo forme injekcií do svalu),  

poruchu metabolizmu sacharidov, degeneráciu ner-

vov,  kostnej drene, dermatitídu, zápaly v oblasti úst, 

nervové poruchy, poruchy slizníc v tráviacom trakte. 

Príznaky hypervitaminózy nie sú známe.  

Čo sme možno nevedeli... 

Viac vitamínu B12 je treba v tehotenstve a v období 

dojčenia, pri prísnom vegetariánstve, zlej výžive 

a pri poruchách vstrebávania.  

Zdroj: internet                                 MUDr. Janka Juranová 

(pokračovanie v budúcom čísle) 



 Ovečka   

   Božia 

 

                    

ČASOPIS DETÍ CIRKEVNÉHO ZBORU 

ECAV V MODRE – KRÁĽOVEJ  
 

 

Milé Kraľovančatá, 
 

určite sa v každej rodine nájde nejaký album 

s fotografiami. Možno ste si ho počas 

tohtoročných veľkonočných sviatkov, keď 

sme sa nemohli navštevovať, aj prezerali 

a spomínali ste. Na to, čo ste kedysi robili. 

Ako ste kedysi vyzerali. Ako ste vyrástli. 

Alebo ako vyzerali vaši rodičia, súrodenci či 

vaši kamaráti. 

Aj Pán Ježiš nám zanechal na seba jednu 

spomienku. Aj keď sa Jeho fotografia 

nenachádza v nijakom rodinnom albume, 

predsa si na Neho môžeme spomínať. Cez 

obraz poslednej Večere Pánovej. Je na ňom  

vyobrazený aj so svojimi učeníkmi ako 

požehnáva chlieb a víno na stole. Aj keď obraz 

poslednej Večere zachytáva iba predstavu 

maliara o Pánovi Ježišovi, a nie ako náš Pán 

naozaj vyzeral, predsa, aj ten obraz nám 

pomáha zapamätať si Pána Ježiša, aby sme Ho 

nosili vierou v našom srdci a nikdy sme 

nezabudli na to, čo pre nás, pre našu záchranu 

urobil. 

Predtým ako Ho Judáš zradil a ako Ho 

ukrižovali, naposledy večeral s učeníkmi. Vzal 

chlieb a povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa 

vydáva za vás.“  Po večeri vzal kalich s vínom a 

podával ho učeníkom so slovami: „Toto je moja 

krv, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie 

hriechov. To čiňte na moju pamiatku.“   

Ozaj, keby ste si obraz poslednej Večere 

Pánovej chceli pozrieť, viete, kde ho môžete 

vidieť?  

                                                    Vaša Ovečka

Vedeli ste, že... 
 

... pamiatku vzkriesenia Pána Ježiša slávime 

nielen na Veľkú noc, ale každú nedeľu? Prví 

kresťania slávili ako sviatočný deň odpočinku 

najprv sobotu, no neskôr začali sláviť nedeľu. 

Práve preto, že v nedeľu Pán Ježiš vstal 

z mŕtvych! 

Veľká noc sa slávi v čase, keď sa príroda na 

jar prebúdza zo zimného spánku k novému 

životu. Aj my oslavujeme Pána Boha za nový 

život, ktorý sa na jar začína obnovovať nielen 

v prírode, ale aj v našich srdciach a životoch. 

Ježišov nový život po smrti má byť naším 

novým životom večným, ktorý vierou v Neho 

žijeme už dnes! 

 
Pospájaj čísla podľa poradia a zistíš, čo nesmie 

chýbať na oltári pri Večeri Pánovej.  

 



 

Priletia? 
 

V Afrike sa stretli 

bociany zo Slovenska. 

„Aj vy ste Ho počuli?“  – 

vypytovali sa jeden 

druhého. „Áno, áno!“ – 

ozývalo sa zovšadiaľ 

nadšene. Nikto Ho 

nevidel, ale všetci Ho počuli vo svojom vnútri. 

Hlas najvyššieho panovníka, Pána Boha, ktorého 

sa nedalo neposlúchnuť. 

„Tak ideme!“ – zabubnovalo tisíc päťsto 

zobákov a vzniesli sa do vzduchu. 

Po dlhej dlhočiznej ceste sa konečne dostali na 

rodné Slovensko. Každý bocianí pár sa tešil, že 

zletí do svojho hniezda. Poznali všetky domy, 

komíny, stromy i stĺpy. Len jeden pár nie a nie 

nájsť ten svoj stĺp. Vari uletel? Poletovali, 

hľadali, boli zmätení.  Chceli zaujať nový stĺp, 

ale čo ak patrí nejakému inému páru? 

„Čo budeme robiť?“ – nariekala nešťastná 

bocianica. „Kam znesiem vajíčka? Asi sme mali 

zostať radšej v Afrike.“  

„Neboj sa, moja! Pôjdeme na tú veľkú lúku za 

mestom.“ – potešoval ju bocian. Mlčky zleteli na 

trávu. Boli unavení. Čoskoro sa začalo stmievať 

a spoza oblaku sa vynoril mesiac. 

„Jedno si neviem vysvetliť!“ – ozval sa po 

dlhšom čase bocian. „Prečo nám Hlas 

nepovedal, že máme letieť s ostatnými?!“  

„Dobre, že si Ho spomenul? Som taká unavená 

a zmätená, že som Ho zabudla počúvať. Mali 

byt sme Ho poprosiť, aby sa nám ozval.“   

Ešte ani nedopovedala a už obaja hlboko v srdci 

počuli Hlas: „Nebojte sa!“  

To im stačilo. Popriali si dobrú noc a spokojne 

sa uložili k spánku. Ráno znova zaleteli do 

mesta, kde mali nájsť svoj stĺp, ktorý pred 

odletom do Afriky opustili. Keď uvideli, že nový 

stĺp nie je stále obsadený, hneď vedeli, že toto 

je ich nový domov. Radostne zakrúžili okolo 

neho a hneď sa ponáhľali hľadať prúty na 

stavbu nového hniezda. 

„Mami, mami! Vidím ich. Prileteli!“ Malá Miriam 

poskakovala pri okne.  

Hniezdo už bolo takmer hotové. Keď do 

hniezda k bocianici dosadol bocian, otočili sa k 

sebe, vyvrátili hlavy dohora a radostne kle-

potali zobákmi, až sa to ozývalo na celej ulici.  

„Čo to robia<“ – spýtala sa Miriam.  

„Ďakujú Pánu Bohu!“ – odpovedala jej mama. 

„Mami, ty rozumieš reči bocianov?“ – Miriam sa 

opýtala prekvapene. 

Odvtedy prešlo niekoľko rokov... 

Po tohtoročnej zime sa zdalo, že sa skoro 

oteplilo a bociany nepriletia. Alebo priletia? 

„Bociany meškajú!“ – písali noviny. „Asi nevedia, 

že jar je už tu!“  

A odrazu bác, prišla zima, taká silná ako takmer 

na Vianoce. Asi Vám už nič nemusím hovoriť. 

Sami sa dovtípite, že to boli meteorológovia a 

nie bociany, kto sa pomýlil. Bociany predsa 

vedia, kedy majú priletieť. Má im to kto 

povedať...  

(Na motívy príbehu Jany Nagajovej) 

______________________________________________________________________________ 

 

O detskej besiedke na Kráľovej 

Milé detičky, viete, že o vás a vašej besiedke 

sa dozvedeli deti a ich rodičia na celom 

Slovensku? Napísali o vás v detskom časopise 

Dúha, ktorý vydáva naša evanjelická cirkev. 

V tohtoročnom aprílovom čísle prináša veľký  

2-stranový článok o tom, čo všetko na 

besiedke robievate. 

A je tam aj niekoľko fotografií - z biblického 

karnevalu či z vystúpenia pri adventnom venci.   

 
 

 

Celý článok si môžete prečítať v časopise  

Dúha alebo vám ho rodičia môžu pomôcť nájsť 

na našom zborovom facebooku.  



 

 

 

Zo života zboru 

Cirkevno-zborové aktivity boli podmienené núdzovým stavom v dôsledku pandémie spojeným so zákazom 

verejných bohoslužieb a vychádzania. V záujme informovanosti členov cirkevného zboru ako aj šírenia 

Božieho slova boli na internete zriadené: zborový facebook, zborová webová stránka a zborový Youtube kanál. 

 

Webová stránka www.ecavkralova.sk 

Stránku spravuje Marek Matula, ktorý ju pravidelne  

dopĺňa a aktualizuje. Zverejňuje na nej aj kázne sestry 

zborovej farárky. 

Facebookový profil CZ ECAV Modra-Kráľová  

Tu pravidelne zverejňujeme oznamy o dianí v cirkev-

nom zbore. Spravuje ho sestra presbyterka Božena 

Uherčíková a sestry Juditka a Deborka Horňanové. 

Grafické úpravy realizuje Samuel Horňan. 

Nájdete na ňom aj fotografie o dianí v našom CZ. 

Youtube kanál ECAV Modra-Kráľová 

Počnúc Novým rokom sa každú nedeľu zverejňovala 

nahrávka kázní sestry zborovej farárky s modlitbami 

a piesňou zo spevníka. Nahrávky zabezpečuje Erich 

Horňan. Organovou hrou poslúžila Debora Hor-

ňanová. Spolu bolo zverejnených 12 nahrávok. 

V pôste od 24. februára do 17. marca sestra farárka s 

manželom a dcérou pripravili ako alternatívu 

k pôstnym večierňam nahrávky duchovných zamysle-

ní (z Daniela) s modlitbami a piesňou zo spevníka. 

Na Smrtnú a Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok sa 

uskutočnili bohoslužby podľa poriadku pašií, ktoré 

boli zverejnené na Youtube kanáli. Pašie čítali: 

Božena Uherčíková, Judita Horňanová, Katarína 

Macková, Mária Steinhübelová a Miloslav Ducho. 

Na Bielu sobotu 4. apríla deti z besiedky s podporou 

rodičov ako aj mládež pripravili krátky veľkonočný 

pozdrav vo forme pásma básní a piesne. 

Žiadosti o dotácie  
V januári a februári sestra farárka pripravila  

6 žiadostí o dotácie na Bratislavský samosprávny kraj 

a na Mesto Modra, z nich 5 bolo schválených. 

Výročná správa o živote cirkevného zboru 
Sestra zborová farárka vypracovala obvyklú výročnú 

správu o duchovnom živote cirkevného zboru na 

konvent, ktorý sa mal pôvodne konať 2. februára. 

Správa je zverejnená na webovej stránke zboru. 

Informačný list, materiály pre deti a veľkonočné 

pozdravy do rodín 

Vo februári sestra farárka pripravila informačný list 

do rodín s aktuálnymi informáciami o dianí  

v cirkevnom zbore ako aj s informáciami o možnosti 

prispieť 2 % z daní pre OZ "Poľné ľalie" v Modre-

Kráľovej. Informačný list ochotne distribuovali do 

rodín sestry zborové presbyterky. 

V marci v období pôstu pripravila sestra farárka pre 

40 detí z cirkevného zboru pôstne zamyslenia  

s omaľovánkami a s modlitbami na rôzne príležitosti, 

ktoré do rodín distribuovali opäť sestry presbyterky. 

V tzv. Tichom týždni pred Veľkou nocou sestra 

farárka v spolupráci so sestrami presbyterkami 

sprostredkovali do rodín v Modre-Kráľovej 220 ks 

pozdravov – pohľadníc k Veľkej noci. 

Pastorálne návštevy a prisluhovanie Večere 

Pánovej 

Zborová farárka pri dodržaní protiepidemiologických 

opatrení vykonala v tomto roku 12 pastorálnych 

návštev v domácnostiach, v nemocnici a v oboch 

strediskách sociálnych služieb v Modre. Večeru 

Pánovu prislúžila 15 sestrám a 2 bratom. 

Brigády a hospodárske záležitosti 
Počas mesiaca marec dobrovoľníci vykonali sezónne 

práce vo vinohrade (kopačka, olupovanie). 

29. marca brat predseda hospodárskeho výboru prero-

koval rozpočet zboru na rok 2021. Podnikli sa viaceré 

kroky za účelom opravy fary. 

 

 

PRAVIDELNÉ VZDELÁVACIE A BOHOSLUŽOBNÉ AKTIVITY 

POČAS PANDÉMIE COVID-19 OD APRÍLA 2021 
 

Vyučovanie náboženstva – vždy v piatok 

ZŠ Častá  11.30 h – trieda v Častej 

ZŠ Budmerice  13.00 h – Budmerice (MS Teams) 

ZŠ Jablonec     14.00 h – trieda v Jablonci 

ZŠ Vištuk  15.00 h – (edupage)   

Konfirmačná príprava (od 22. februára) 

Pondelok  1. ročník – 16.00 h – online (ZOOM) 

 3. ročník – 17.30 h – online (ZOOM) 

Sobota 2. ročník – 09.00 h – online (ZOOM) 

 

Príprava na Biblickú olympiádu  
Utorok – 15.30 h – online (MSTeams)  

Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť 

p o v o l e n é  v e r e j n é  b o h o s l u ž b y .   

Podmienkou je negatívny test, jedna osoba na 15 met-

rov štvorcových, dezinfekcia, odstupy a respirátor. 

Nedeľa 

Hlavné Služby Božie – 9.00 h 

Mládežnícke Služby Božie – 10.30 h  

Detské Služby Božie (detská besiedka) – 14.00 h  

http://www.ecavkralova.sk/


 

 

STRIHAČKA V CIRKEVNEJ ZÁHUMENICI  
Sobota 27. februára 

 

 
 

 
V sobotu 27. februára bolo v cirkevnej Záhumenici rušno.  
Po slovách z Písma svätého a modlitbe sestry farárky sa 
do strihačky s chuťou pustili bratia Miloš, Milan, Michal, 
dvaja Miroslavovia, Peter, Erich a traja Jozefovia.  
Deň predtým postrihal vinohrad Šimel brat Miroslav so 
synom Marekom.  
Ďakujeme všetkým strihačom a sestrám presbyterkám 
Marte a Vierke za občerstvenie. 
  

 

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi." (Kol 3, 23) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ekumenický Svetový deň modlitieb 2021                                         STAVAJTE SVOJ DOM 

s charitatívnou zbierkou pre VANUATU                                          NA PEVNOM ZÁKLADE!  
 
 

 
 
V nedeľu 7. marca sa v na-
šom kostole konala ekume-
nická bohoslužba pri príleži-
tosti Svetového dňa modli-
tieb, ktorý v tomto roku pri-
pravili kresťanky z Vanuatu – 
ostrovnej krajiny v Tichom 
oceáne východne od Austrá-
lie.  
Kázeň: Sidonia Horňanová 
Účinkujúce: Iveta Lennerová, 
Natália Horváthová, Henrieta 
Petrášová a Debora Horňa-
nová, hudobný sprievod: 
Lenka Lennerová. 
 

Celú bohoslužbu si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=NEJ90oTMg5M 

 

Večera s Havranom 
 

RTVS odvysielala 23. marca na Dvojke 
diskusnú reláciu o významnom 
slovenskom filológovi, teoretikovi kultúry, 
zakladateľovi slovenskej orientalistiky 
a evanjelickom farárovi Jánovi Lajčiakovi. 

V relácii účinkovali (na fotografii zľava):    
Stanislav Vallo – prekladateľ, diplomat 

Michal Havran – moderátor 

Sidonia Horňanová – docentka z Katedry 
Starej zmluvy EBF UK, evanjelická farárka 
Tomáš Jahelka – odborný asistent na 

Katedre politológie Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity.   
 

Reláciu si možete pozrieť v archíve RTVS na 
Večera s Havranom - RTVS.sk 

 
 

 
Telefonický kontakt na zborovú farárku: 0903 957 440 
Príspevky do časopisu alebo prípadné pripomienky posielajte elektronicky na adresu:  shornanova@gmail.com 
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Do Vašej pozornosti odporúčame zbierku, ktorá je určená na vzdelávací projekt pre ženy z Vanuatu a pomôže uľahčiť ich 
situáciu. Finančné dary môžete priniesť do konca apríla t. r. sestrám Márii Steinhübelovej alebo Ivete Lennerovej 
(obe z Národnej ul.), alebo ich môžete poslať priamo na účet Slovenského výboru SMD v Bratislave na č. účtu: SK 0900 
0000 0000 1148 5517 (do poznámky uveďte Modra-Kráľová). Ďakujeme Vám. 

https://www.youtube.com/watch?v=NEJ90oTMg5M&fbclid=IwAR2WlUACTDT5mljufm-ZpJqkh1Gdv-s_RMOh_La6cQw3gLT-EFS4MOoXQkM
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/265347

