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            „Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“ 
 

 

 

 

Už sláva Tvoja, Kriste, 

je verným odkrytá, 

z nej utešeným kvetom 

nám istá nádej skvitá. 

Svet zlobný je i dneska, 

Ty zvládneš jeho zlobu, 

ó, vyveď i nás niekdy 

z tmy studeného hrobu. 

Amen 
 

Martin Rázus: Suspíriá 
 





 

Čas pôstu 
V pôstnom čase pred dvomi rokmi (6. 
marca) bol u nás potvrdený prvý prípad 
koronavírusu. Následne boli zatvorené 
kostoly. Ak sme odpovedali iba tým, že 
sme prepínali programy v televízii, aby 
sme sledovali Služby Božie, nič sme 
nepochopili. Boh nás cez pandémiu volal 
k návratu k sebe. 
Sotva však utíchla pandémia koronavíru-
su, nastúpila nová pandémia krutostí 
a bezprávia, na ktorú ťažko hľadáme liek. 
Na Popolcovú stredu sa kresťania z celé-
ho sveta spojili v žalospevoch a prejave 
solidarity so všetkými trpiacimi na Ukra-
jine v dôsledku ruskej invázie. Na online 
ekumenickej bohoslužbe sa zúčastnili 
ukrajinskí farári a členovia cirkevných 
zborov žijúci v mestách, ktoré boli na-
padnuté. Modlitby organizoval Svetový 
luteránsky zväz (SLZ) a ďalšie cirkevné 
spoločenstvá. Anna Burghardt, generál-
na sekretárka SLZ, vo svojom príhovore 
okrem iného povedala: „Ako kresťania 
sme povolaní milovať svojich blížnych 
a poskytnúť podporu tým, ktorí to potre-
bujú. Nech sú naše modlitby prejavom 
nádeje v týchto temných časoch a nech 
sme povzbudení tým, že keď žije Kristus, 
aj my budeme žiť.“ 
V tejto chvíli je pôst už za nami. Pôst – 
nie však ako zrieknutie sa čokolády či 
tučných vecí. Odriekanie sa materiál-
nych vecí a skromnejší život nám prinie-
sol život sám. Cieľ pôstnej prípravy bol 
ten, aby bola vzkriesená naša viera v Bo-
ha, aby sme opustili povrchnosť a vo 
vzťahu s Bohom išli do hĺbky. Podstata 
pôstu je totiž duchovná očista, pokánie a 
prehĺbenie vzťahu s Bohom. V kresťan-
skej tradícii bol pôst vždy chápaný ako 
umenšovanie svojho ega, krotenie hne-
vu, závisti a ostatných vášní. Ďalej vy-
hýbanie sa „jedom jazyka“, ako sú príkre 
slová, ohováranie a šírenie nepriateľstva. 
Písmo sväté ako pravú formu pôstu uvá-
dza konanie dobra, usilovanie sa o spra-
vodlivosť a pomoc biednym a utláča-
ným. Vojnový konflikt, ktorý nás opäť 
zastihol v čase pôstu, bol tak 
príležitosťou pre nás, aby sme slávili 
skutočný pôst, v ktorom má Boh 
zaľúbenie.           (red.) 

 

Kázeň zborovej farárky na Veľký piatok 
 

Neodmysliteľnou súčasťou de-
jov utrpenia nášho Pána a Spasi-
teľa Ježiša Krista, o ktorých 
počúvame v pašiách, boli 
modlitby.  
Najznámejšou Ježišovou mod-
litbou je modlitba v Getseman- 
skej záhrade, v ktorej náš Pán 
prosil: „Otče, ak je to možné, 
nech ma minie tento kalich; 
napokon však na modlitbe prijal 
silu z neba podriadiť sa Božím 
plánom a odovzdaný do Božej 
vôle sa modlil takto: ale nie ako 
ja chcem, ale ako ty.”  
A boli to aj ďalšie prosby, ktoré 
sa Pán Ježiš modlil – medzi 
nimi aj prosba, aby Boh odpustil 
tým, ktorí Ho križovali: „Otče, 
odpusť im, lebo nevedia čo 
činia.”  Túto modlitbu však 
treba vnímať v oveľa širšom 
kontexte než len ako prosbu  
za Ježišových súčasníkov. V tej 
modlitbe sme zahrnutí aj my 
všetci, každý jeden z nás. Ako 
sa spieva v jednom spirituáli: 
„Bol si tam, keď Ho 
ukrižovali...“ Áno, bol si tam – 
v Jeuzaleme, na Pilátovom 
dvore a aj pod krížom... Pánova 
smrť sa týka každého z nás. On, 
nevinný, pretrpel Boží hnev  
a trest za naše hriechy, aby sme 
mohli byť zachránení z otroctva 
hriechu a smrti. 
Súčasťou dejov Pánovho 
utrpenia sú aj modlitby-
výpovede zo žalmov, ktoré Pán 
Ježiš  dobre poznal a ktoré 
predniesol v smrteľnej agónii na 
kríži: „Pane, do Tvojich rúk 
porúčam svojho ducha.“ A 
predtým než dokonal, modlil sa 
ešte takto slovami 22. žalmu: 
„Bože, môj, Bože, môj, prečo si 
ma opustil…“ Tieto slová 
pôvodne vyslovil neznámy 
zbožný muž, ktorý bojoval  
o vieru ako istotu, že Boh ho  
v utrpení neopustil, ale stojí pri 

ňom. A o stáročia neskôr sa 
tými istými slovami modlil aj 
Pán Ježiš na kríži... 
Ten, ktorý zakúsil zdrvujúci po-
cit osamelosti v tej najväčšej 
možnej miere, keď na kríži pod-
stúpil nielen ukrutné telesné 
bolesti, ale aj veľké duševné 
úzkosti – osamelosť a strach zo 
smrti. Ten, ktorý zažil 
opustenosť Bohom aj ľuďmi. 
Učeníci Ho opustili. Zástupy, 
ktoré ho najprv v Jeruzaleme 
vítali a oslavovali, Ho potom 
opustili. Pod krížom zostalo len 
pár žien. Pán Ježiš to všetko 
podstúpil dobrovoľne, z lásky  
k nám, za nás a na našom 
mieste, posilňovaný modlitbami.  
Keď náš Pán prechádzal peklom 
opustenosti Bohom i ľuďmi,  
v tej najčernejšej chvíli života 
hľadal svetlo viery a nádeje na 
modlitbe. Modlitba živila jeho 
vieru v Božiu lásku i nádej na 
Božiu záchranu zo smrti. 
Posilnený modlitbami vo viere 
dovidel ďalej než dovidia iba 
telesné oči. Dovidel za kríž, že 
tam za čiernymi mrakmi 
Veľkého Piatku, za nespra- 
vodlivým súdnym procesom, za 
krutou popravou nevinného, za 
ľudskou zlobou je skrytý Ten, 
čo svojich neopúšťa a ktorý je 
mocnejší ako moc hriechu, 
pekla a smrti. A naozaj.  Po tme 
Veľkého Piatku prišla „Veľká“ 
noc a s ňou tá ohromujúca 
a bezprecedentná udalosť 
Kristovho vzkriesenia a nového 
života po smrti. Boh sa nakoniec 
postaral o to, aby netriumfovalo 
zlo a aby zvíťazila pravda, keď 
nevinného a na smrť umučeného 
Ježiša nenechal ležať v hrobe, 
ale Ho vzkriesil z mŕtvych  
a vyviedol Ho z hrobovej  tmy 
do  svetla svojej večnej slávy  
v nebesiach.  
Bratia a sestry! Keď myslíme na 



  

 
na pamiatku ukrižovania Ježiša Krista, usilujeme sa 
vierou preniknúť tajomstvo Kristovho kríža a Jeho 
požehnania pre nás. Usilujeme sa tiež pochopiť 
tajomstvo našich vlastných krížov. Boh nás krížom 
svojho Syna uisťuje, že ľudský život, aj keď sa zdá 
byť niekedy nezvládnuteľný, ba nezmyselný a strate-
ný pre utrpenie, ktoré v ňom v mnohorakej podobe 
zažívame, vôbec nemusí byť prehratým, ale stojí  
za to ho žiť, nevzdávať sa a bojovať až do samého 
konca! Lebo Boh neopúšťa svojich verných, ktorí 
v Neho dúfajú. Golgotský kríž je pre nás zdrojom 
sily, potešenia a povzbudenia. Je našou istotou, že 
nech sa deje čokoľvek, sme Bohom milovaní  
a chránení a na ceste do večného života. Ak spolu 

 s Kristom trpíme – s Ním zjednotení vo viere  
v Božiu lásku a vyslobodenie, s Ním budeme aj žiť, 
ba s Ním prežijeme aj svoju vlastnú smrť!  

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
Ak máme pocit, že vo svete triumfuje zlo a pre 
rozličné trápenia sa cítime byť opustení a bez 
pomoci, spolu so žalmistom a tiež v jednote  
s Kristom na modlitbách zápasme o poznanie Božej 
vôle a Božej zachraňujúcej blízkosti pri nás, aby sme 
neupadli do pokušenia a aby nás nepremohol strach, 
zúfalstvo a beznádej. Za nič na svete nedovoľme, 
aby sme stratili vieru a nádej v Božiu lásku, ktorá sa 
na Golgotskom kríži zjavuje dnes aj nám. Amen. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pomoc Ukrajine 
 

Vojnový konflikt, ktorý na Ukrajine prebieha už 
niekoľko týždňov, zasiahol asi každého. Väčšina 
z nás sa snaží pomôcť, ako sa len dá – materiálne, fi-
nančne, poskytnutím dočasného príbytku pre vojno-
vých utečencov z Ukrajiny či formou dobrovoľníctva. 
Keďže sa táto situácia dotýka aj mňa, popri materiál-
nej a finančnej pomoci som sa rozhodla zapojiť aj do 
dobrovoľníckej činnosti na Univerzite Palackého 
v Olomouci, kde už druhý rok študujem. A tak popri 
štúdiu, zamestnaní a mimoškolských aktivitách pracu-
jem aj ako dobrovoľníčka v KACPU (Krajské asis-
tenční centrum pomoci Ukrajine). Je to informačné 
a registračné stredisko, ktoré pomáha ľuďom utekajú-
cim z Ukrajiny. Centrum bolo zriadené v spolupráci 
s armádou, Hasičským záchranným zborom, policaj-
tami, záchranármi, pracovníkmi Ministerstva vnútra, 
Červeného kríža a Univerzitou Palackého 1. marca a 
odvtedy funguje nepretržite. Každý deň prijme asis-
tenčné centrum niekoľko stoviek ľudí. Ukrajinci pri-
chádzajúci do Česka sa tu môžu registrovať, požiadať 
o špeciálne dlhodobé vízum, vybaviť si zdravotné po-
istenie či získať informácie o zamestnaní. Je im tak-
tiež poskytnutá asistencia pri prípadnom zaistení 
ubytovania a ďalšej pomoci.  
Keďže vo väčšine prípadov tieto administratívne vy-
bavovania trvajú aj niekoľko hodín, rodiny si môžu 
deti „odložiť“ do detského kútika, kde na ne dozerajú 
dobrovoľníci, ktorí pracujú aj ako koordinátori, po-
mocníci, tlmočníci, psychológovia alebo majú na sta-
rosti administratívne záležitosti. Pre prácu v detskom 
kútiku som sa rozhodla bez váhania vďaka skúse-
nostiam s prácou s deťmi v detskej besiedke a v let-
nom tábore v našom cirkevnom zbore aj v Amerike. 
Počas 6-hodinovej rannej, poobednej či nočnej smeny 
(tá trvá 12 hodín) majú 2 – 3 dobrovoľníci na starosti 
aj niekoľko desiatok detí. S deťmi sa hráme, kreslíme, 
vyfarbujeme a robíme všetko preto, aby sme im tieto 
ťažké časy aspoň trochu spríjemnili. Deti majú k dis-
pozícii jednu veľkú miestnosť, kde sa nachádza 
všetko, čo majú radi – hračky, hry, výtvarné potreby, 

ale aj občerstvenie, ktoré sa neustále dopĺňa. Každé 
dieťa si tiež môže vziať so sebou plyšové zvieratko. 
Komunikácia s ukrajinskými deťmi je náročnejšia, 
takže je výhodou, ak niekto z dozerajúcich hovorí po 
rusky alebo ukrajinsky. V kútiku máme tiež prebaľo-
vací pult s plienkami, hygienickými potrebami, 
detskými výživami, mliekom a všetkými nevyhnutný-
mi potrebami pre novorodencov.  
Najrušnejšie bývajú ranné a obedné hodiny, keď pri-
chádza najviac ľudí. Vtedy je miestnosť plná detí. 
V noci, naopak, to zvyčajne utíchne. Ak nie sú plá-
nované veľké skupinové príjazdy, nočné smeny býva-
jú viac-menej pokojné a môžeme si chvíľu aj pospať. 
Od apríla je zriadené aj nové oddelenie pre Ukrajin-
cov pozitívnych na ochorenie Covid-19 vo Fakultnej 
nemocnici v Olomouci. Olomoucký kraj preto hľadá 
dobrovoľníkov, ktorí pomôžu pri organizácii a vedení 
tohto nového oddelenia.  
Napriek tomu, že dobrovoľnícka služba uberie nám 
študentom dosť voľného času, je to pre nás veľmi 
obohacujúca skúsenosť. Predovšetkým je to však nie-
čo, čo v tejto dobe má urobiť každý – podať pomocnú 
ruku tomu, kto to práve teraz potrebuje.  

                                        Judita Horňanová 

Modlitba za mier  

Všemohúci Bože, zdroj života a smrti, pokorne Ťa 
prosíme o pomoc. Zachovaj život a požehnaj ľudí 
Ukrajiny. Daruj nám všetkým mier. Neexistuje 
ospravedlnenie pre túto vojnu. Kým vojna stále zúri, 
daj ukrajinskému ľudu odvahu a silu ustáť ničenie  
a pustošenie. Ukáž nám cesty, ako môžeme pomáhať. 
Prosíme o pomoc pre tých, čo museli opustiť svojich 
blízkych a svoje domovy. Modlíme sa za deti a matky. 
Modlíme sa za znásilnené dievčatá a ženy. Za 
všetkých, ktorých sa táto vojna akýmkoľvek 
spôsobom bolestne dotkla. Krutosti na Ukrajine, ktorá 
je Golgotou dneška, presahujú naše ľudské chápanie. 
Pre Kristove rany, prosíme Teba, Bože, o milostivý 
zásah a zastavenie hrôz. Amen. 



    

  

Čo nám ukázalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
 

V roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov (SODB 2021) na Slovensku. 

Prvýkrát to bolo integrované sčítanie založené  

na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov 

a údajov získaných od obyvateľov. Sčítanie bolo 

realizované výlučne elektronicky, bez použitia 

papierových formulárov, prostredníctvom e-formulárov. Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa 

vzťahujú zisťované údaje, bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. 
K tomuto dátumu malo Slovensko 5 449 270 obyvateľov, z toho 2 665 376 mužov (48,91 %) a 2 783 894 žien 

(51,09 %).  

Pokiaľ ide o vierovyznanie, najviac obyvateľov SR (3 milióny, t. j 56 %) si uviedlo rímskokatolícke 

náboženské vyznanie. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov. 

Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania. Ich podiel predstavuje 5,3 % (287-tisíc). Evanjelici majú najväčší počet 

obyvateľstva na Myjave, v Turčianskych Tepliciach a v Liptovskom Mikuláši. 

Tretie najpočetnejšie náboženské vyznanie predstavujú príslušníci gréckokatolíckej cirkvi (218-tisíc, t. j. 

4 %), štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 %). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely 

menšie ako 1 %. 

Zdroj: http://scitanie.sk 

_______________________________________________________________________________________

 

Evanjelici a sčítanie obyvateľstva 
 

Pred pár týždňami publikoval Štatistický úrad údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2020. 

Dávnu tradíciu má na Slovensku aj otázka týkajúca sa náboženského vyznania obyvateľov. Čísla a následné 

interpretácie či náznak trendov zahrnuje celé spektrum postojov – od pozitívnych až po katastrofické. Ako 

tieto údaje vieme dať do kontextu s ECAV na Slovensku a aj v našom regióne? Pozrime sa na to bližšie. 

Býva už takmer pravidlom, že výsledky sčítania 

obyvateľov vyvolávajú na rozličných úrovniach 

v cirkvi diskusiu. Často sa kladú otázky o tom, prečo 

cirkev stráca svojich členov, ako tento pokles zasta-

viť a či možno za tieto zmeny brať niekoho na zod-

povednosť. Nie je to pritom novodobá záležitosť, už 

v medzivojnovom období sa mnohí predstavitelia 

cirkvi s nepokojom pozerali na štatistické údaje. 

Súviselo to s výskytom vedomého nižšieho počtu 

detí v mnohých evanjelických obciach na juhu stred-

ného Slovenska a následnou nerovnováhou medzi 

narodenými a zomretými. V období silnejúcich kon-

fesionálnych sporov v predvečer II. svetovej vojny 

boli štatistické údaje o menšinovej cirkvi pre mno-

hých veľmi znepokojivými. Je teda zrejmé, že publi-

kované údaje o cirkvi boli už dlhšie predmetom 

polemík a hľadania príčin a ich dôsledkov. Súvisí to 

aj s tým, že od začiatku etapy novodobého zisťova-

nia počtu príslušníkov cirkvi vykazovali počty  

za ECAV takmer výlučne sústavný pokles. A to 

najmä v prípade percentuálneho zastúpenia  

na celoslovenskej populácii. Tento trend sa ešte 

výraznejšie zosilnil po páde socializmu, kedy sa 

otázka týkajúca sa vierovyznania opäť dostala, hoci 

v zmenenej podobe, do sčítacích hárkov 

a formulárov (pozri tabuľka). O týchto údajoch sa 

opäť diskutuje často s veľkým zápalom a neraz tieto 

diskusie končia výzvami či stanoviskami, ktoré by 

chceli tento proces zvrátiť. Situácia však nie je taká 

jednoduchá a priamočiara. Ľudská spoločnosť je aj 

v tomto, zdá sa, čoraz viac komplikovanejšia.  

 

Tabuľka 1 Vývoj počtu a podielu evanjelikov a. v. na území SR (podľa sčítaní obyvateľov 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1991 2001 2011 2021 

Počet 391 

tis. 

377 

tis. 

382 

tis. 

394 

tis. 

395 

tis. 

383 

tis. 

400 

tis. 

443 

tis. 

326 

tis. 

372 

tis. 

316 

tis. 

286 

tis. 

% 15,9 15,3 14,8 14,2 13,5 12,8 12,1 12,9 6,2 6,9 5,9 5,27 

 
 



    

   

V súvislosti s údajmi zo sčítania sa vynára na jednej 

strane problém poklesu (v absolútnom aj percentuál-

nom zastúpení) evanjelikov na Slovensku a na druhej 

strane stojí interpretácia týchto údajov, ktorá nie je 

vôbec jednoduchá a spôsobuje ju viacero spolo-

čenských faktorov, ktoré vieme odhadnúť len na 

úrovni trendov a tendencií s viacerými regionálnymi 

odlišnosťami. Prvá problematika, ktorú je potrebné 

v súvislosti s údajmi zo sčítania v súčasnosti nazna-

čiť je, že nám neposkytuje údaje o počte veriacich, 

ale len o počte tých, ktorí deklarovali nejaký vzťah 

k cirkvi, ale na jej živote sa nezúčastňujú a veľká 

časť sa ani zúčastňovať nechce. Je to akési definova-

nie „mantinelov”, kam až v spoločnosti nejaké 

cirkevné povedomie (nie viera) siaha. Bol by som 

veľmi skeptický označiť túto hodnotu ako akýsi mi-

sijný potenciál. Pre veľkú časť nielen evanjelikov sa 

totiž deklaráciou pri sčítaní začína a končí vzťah 

k cirkvi. Oveľa lepšie údaje poskytuje vnútrocirkev-

ná štatistika. Počty evidovaných veriacich aj na zá-

klade platenia cirkevného poplatku sú najpresnejším 

zrkadlom cirkvi. Napokon aj z týchto vnútrocirkev-

ných štatistík je zrejmé, že väčšina evanjelikov sa 

aktívne do života vo vlastnom cirkevnom zbore vô-

bec nezapája. Netreba úplne zatratiť údaje zo sčítania 

smerom dovnútra cirkvi a ani sa nimi príliš neznepo-

kojovať, ale na lepšie a presnejšie zhodnotenie 

vnútrocirkevnej kapacity a potenciálu sú najlepšími 

údajmi hodnoty zo štatistík cirkevných zborov.  

Najkomplikovanejšia súvislosť spojená s údajmi zo 

sčítania je hľadanie odpovede „prečo?“. Tá vôbec 

nie je jednoduchá, hoci by sa možno na základe 

vlastného pozorovania zdalo, že to nie je nič ná-

ročné. Všetky vyspelé spoločnosti najmä v druhej 

polovici 20. storočia intenzívnejšie začali cítiť 

dôsledky fenoménu tzv. sekularizácie. Je to pomerne 

záhadné a často čarovné slovo, ktorým vysvetľujeme 

všetky premeny cirkevnej príslušnosti v súčasnosti. 

Zdalo by sa, že je to moderným trendom, no mnohí 

sociológovia a historici by za jeden z najvýraznejších 

hýbateľov sekularizácie označili už práve reformáciu 

(napr. narušením a spochybnením autority stredove-

kej cirkvi). Spoločnosť sa odvtedy posunula ďalej 

a k ďalším vplyvom, ktoré vzdialili moderného člo-

veka od cirkvi a viery možno zaradiť aj vedecko-

technický rozvoj, urbanizáciu a industrializáciu, mi-

gráciu, individualizmus, nárast vzdelanostnej úrovne, 

pokles autority inštitúcií, diverzifikáciu náboženské-

ho „trhu“ a príchod nových hnutí, vier, spiritualít 

a podobne. Navyše, spoločnostiam a ľuďom sa otvo-

rili mnohé nové možnosti a príležitosti a to, čo bolo 

postačujúce pre našich predkov, my už často odmie-

tame ako nepotrebné, nezaujímavé a neaktuálne. To 

a týka napríklad aj vzťahu k cirkvi a participácii na 

jej živote. Všetky tieto javy sa stávajú najviditeľnej-

šími v medzigeneračnom pohľade. Akoby sa jedna 

generácia odlišovala od tej druhej – odchádzajúca od 

tej prichádzajúcej.  

V medzigeneračnom pohľade je skutočne vidieť, že 

sa naša spoločnosť posunula. Pod vplyvom veľkých 

spoločenských zmien po II. svetovej vojne, spome-

nutých vyššie, vrátane silnej ateizácie v rokoch 

1948-1989 sa zdá, že sa rozdiely medzi generáciami 

aj vo vzťahu k cirkvi zväčšujú, najmä pod vplyvom 

akéhosi zrýchlenia doby. Aj hlbšie štatistiky zo sčíta-

ní ukazujú, že veľký generačný nepomer zasiahol 

ECAV na Slovensku takmer najvýraznejšie. Ukazuje 

sa totiž, že veľká časť tých, ktorí sa k cirkvi hlásia sú 

v seniorskom veku, čo znamená, že sa presun cirkev-

nej identity na mladšie generácie v ostatných desať-

ročiach obmedzil. Rodičia už nebudovali v deťoch 

cirkevnú identitu, a ak aj áno, títo sa jej v častých 

prípadoch neskôr zriekli. Tieto súvislosti medzigene-

račných zmien následne vedú k zmenám celých 

cirkevných organizmov prakticky v celej Európe. 

U nás je tento proces mierne spomalený. Kým v zá-

padoeurópskych krajinách neexistovala ateizácia 

spoločnosti, ale tie sa postupne samé vzdali svojich 

cirkevných koreňov, u nás aj napriek rokom socia-

lizmu tento odliv zabrzdilo mierne oživenie nábo-

ženského života (aspoň štatisticky) po roku 1990. 

Zdá sa však, že západné krajiny v tomto trende 

čoskoro dobehneme.  

Otázka a dilema by mala zrejme znieť nie v tom, ako 

pokles zastaviť, ale ako skôr pokles spomaliť a pri-

merane reflektovať. Úbytku sa ECAV a napokon ani 

ostatné väčšie cirkvi nevyhnú, otázka je ako sa 

k poklesu postavíme. Dnes už totiž platí základné 

východisko, že do cirkvi sa nerodíme, ale cirkev si 

vyberáme (slobodne a bez sankcií). Ako teda osloviť 

tých, ktorí si chcú vybrať a ako udržať tých, ktorí si 

už vybrali? Ťažká odpoveď na nie menej ťažkú 

otázku...                       
Mgr. Juraj Majo, PhD., Univerzita Komenského,  

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie,  

demografie a územného rozvoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporte darovaním 2 % zo svojich daní pre 
 

„Občianske združenie Poľné ľalie“. 
 

Ak sa tak rozhodnete, pozorne vyplňte tlačivo 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 
dane a spolu s Potvrdením o zaplatení dane 
od zamestnávateľa doručte poštou alebo osobne 
na daňový úrad v mieste vášho trvalého 
bydliska. 
Vaše dane nám cez občianske združenie 

pomôžu pri ďalších opravách a zveľaďovaní 

nehnuteľností vo vlastníctve cirkevného zboru 

(kostol, fara, škola, Zelený les), pri práci s deťmi 

a mládežou či pri organizovaní kultúrnych 

podujatí – koncertov, výstav...  
 

Ďakujeme. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost


 
 

 

 

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU
 

Naši jubilanti v januári – marci 2022  
 

 
91 rokov 
Ján Galáš 
 

85 rokov  
Mária Miškovičová  
 

80 rokov 
Jozef Ružek 
 

75 rokov 
Jozef Prídala 
Ľubica Hrdlovičová 
 

70 rokov 
Božena Jurikovičová 
Lýdia Liberčanová 
 

65 rokov 
Vladimír Sodoma 
Libuša Lalinská 
 

60 rokov 
Irena Ružeková 
 

55 rokov 
Libuša Kľúčiková 
Zlata Kintlerová 
 

50 rokov 
Stanislav Minarových  
Božena Kintlerová 
Patrik Mešťan 

Pozdravujeme jubilantov – rodákov  
 

do Modry 
Milan Mydlárik 75 rokov 
Božena Ferancová 70 rokov 
Darina Šindelárová 65 rokov 
Lívia Ondrejkovičová 55 rokov  
 

do Pezinka 
Alena Lacková 60 rokov  
 

 
do Bratislavy 
Eva Ťazarová 50 rokov 
 

do Ivanky pri Dunaji 
Marta Letenajová 65 rokov 
 

Dodatočne blahoželáme Jarmile Hlaváčkovej z Prahy, ktorá  
sa v máji 2021 dožila 60. narodenín.  

    
Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková 

__________________________________________________________________________________________________ 

Zosnulí a pochovaní:  Milodary na Evanjelickú ratolesť (od 19.12.2021):
 

Milan Juríček 17. 12.      22. 12. 
Ján Uherčík 21. 1.        31. 1. 
Mária Kintlerová 21. 1.        29. 1. 
Vladimír Fajnor 28. 2.        7. 3. 
Ing. Miloslav Ducho 28. 3.         3. 4. 

Ján Zemanec a Ľubica Hrdlovičová 10 €, Miroslav Mydlárik 20 €, 
Jarmila Hlaváčková z Prahy 20 €, rod. Hečková 20 €, Božena 
Kľúčiková 10 €, Zuzana Ježová 10 €, Viera Macková 10 €, manželia 
Fleischhackerovci 20 €, Miroslava Trojáková 20 €, Božena 
Kintlerová so synmi 20 €, Ľudmila Kuchariková 20 €, Slávka 
Prídalová s dcérami 10 €, rodina Hečková 10 €, Milada Ružeková  
10 €, Lýdia Liberčanová 20 €, Božena Uherčíková 20 €, Zdenka 
Oškerová 10 €, Vlasta Dúbravová a Darina Šindelárová 10 € 

___________________________________________________________________________________________________ 

Pomocnú ruku ľuďom utekajúcim z Ukrajiny podáva aj náš Evanjelický 
cirkevný zbor v Modre-Kráľovej prostredníctvom finančnej zbierky. Za vaše 
doterajšie milodary sme kúpili 4 chladničky do izieb v Študijnom a 
kongresovom stredisku Univerzity Komenského v Modre-Harmónii, kde je 
ubytovaných 30 ukrajinských matiek s 33 deťmi.  
 

Finančná zbierka stále pokračuje. Milodar môžete priniesť v týždni na faru 
alebo ho môžete odovzdať sestre pokladníčke M. Steinhübelovej v kostole, či 
zaslať na účet  nášho CZ ECAV v Slovenskej sporiteľni:  
IBAN SK66 0900 0000 0001 8168 7672 (v správe pre prijímateľa uveďte svoje  
meno a účel „UKRAJINA“). 
 

Vaše príspevky použijeme adresne ľuďom z Ukrajiny v našom okolí na nákupy podľa ich 
aktuálnych konkrétnych potrieb, o čom vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme. 



 

 

Naša fara  
 

Počas minuloročného leta náš cirkevný zbor „žil“ opravou fary a zborovej miestnosti na fare. Na práce sme sa 

pripravovali dlhšie. Kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá bola súčasťou žiadosti o stavebné povolenie, 

nám zadarmo pripravila Ing. arch. Jarmila Konečná. Všetky stavebné práce od 26. mája do 3. augusta, od 

pondelka do soboty s výnimkou kresťanských sviatkov, t. j. spolu 8 týždňov (48 pracovných dní) kompletne zrea-

lizovali štyria pracovníci z firmy Equistyle z Rovinky s výdatnou pomocou dobrovoľníkov – členov nášho CZ.  
 

Hlavným cieľom opráv bolo zriadenie priestorov pre 

aktivity, návštevy na fare i pre verejnosť pri 

podujatiach v Zelenom lese, a tiež zriadenie kancelá-

rie – farského úradu. Popri tom sa podarilo vymeniť  

zo dvora fary a zo záhrady 4 okná aj s roletami  

a  4 dvere. Kompletnou rekonštrukciou prešla aj 

kuchyňa fary a tri izby služobného bytu fary (zo 

dvora). Pred prácami sa od marca postupne 

vypratávali miestnosti, ktoré boli predmetom 

rekonštrukcie. Počas opravy fary sestra farárka  

s rodinou obývala dve izby od ulice –  tie by sa mali 

aj s úkolom renovovať v ďalšej etape.   

Počas rekonštrukcie sa urobila nová elektroinštalácia, 

nová kanalizácia a odpad z kuchyne. Do verejných  

a úradných priestorov – do siene a kancelárie sa 

zaviedlo kúrenie a voda. Sanovali a renovovali sa 

všetky omietky. Vo všetkých renovovaných verejných 

priestoroch a tiež v služobnom byte sa na plafón 

umiestnil sadrokartón. V sieni, v predsieni  

a v kancelárii sa urobili nové podlahy. Nanovo sa 

osadili odkvapové rúry, keďže z pôvodných vytekala 

voda priamo pod múry fary. Zrealizovalo sa nové 

schodisko s bezbariérovou rampou do zborovej siene. 

Fara sa zo dvora a zo záhrady odizolovala a zateplila. 

Počas rekonštrukcie cirkevný zbor fungoval bez 

akýchkoľvek obmedzení v plnej prevádzke. 

Prvé dni prác priniesli okrem plánovaných činností aj 

prekvapenia, o aké nebýva pri rekonštrukciách 

starých budov núdza a s ktorými sa treba za pochodu 

vysporiadať (napr. hrubé korene stromu, ktoré 

prerástli kamenný základ zborovej miestnosti  

a značne ho poškodili). Prekvapením bola aj rúra, 

ktorá sťahovala vodu z vinohradov zo záhumenice, 

ústiaca priamo pod schodmi do zborovej siene. Alebo 

chýbajúci odpad z kuchyne či kanalizácia. S Božou 

pomocou sa však podarilo vyriešiť všetky problémy 

tak, aby práce napredovali bez prerušenia. 

Pri prácach sme spolupracovali s miestnymi firmami, 

ktoré nám dodali materiál alebo zrealizovali práce 

s výraznou zľavou, príp. nám materiál darovali: 

MaxBeton (betón, štrk), Ferova (dovoz štrku),  

p. Arvay (kontajnery a odvoz sutiny), brat Milan 

Varga (kuchynská linka do fary a podlahové lišty), 

Ján Lenner (elektroinštalácia), Ján Lukačovič 

(kúrenárske a vodoinštalatérske práce), Ferko Kollár 

(zdarma urobil všetky klampiarske práce na streche 

fary – štíty, odkvapové rúry a osadil skladacie schody 

na povalu). Ďakujeme aj bratovi Vladimírovi 

Sodomovi, ktorý po celý čas poskytol na družstve  

v Modre zadarmo ubytovanie pre 4 robotníkov. 

Tu je zoznam ďalších 28 brigádnikov, ktorí sa 

podieľali na prácach a ktorí nezištne odpracovali viac 

než 500 brigádnických hodín (búracie práce, odvoz 

sutiny, škrabanie a obúchanie omietky, výkop 

kanalizácie ai.): zborový dozorca Miloš Ružek, 

zboroví kurátori Milan Galáš a Milan Macko, všetci 

členovia zborové presbyterstva –  Michal Bednár, 

Jozef Liberčan, Jozef Trtol, Jaroslav Kintler, Juraj 

Holzmann, Miloš Ružek, Miloslav Kľúčik; ďalej to 

boli otcovia konfirmandov – Boris Bartoš, Bohuš 

Hornáček, Ľubomír Hornáček, Ján Hornáček, Marek 

Hornáček, Pavol Jedinák, Michal Makovník, Jozef 

Petráš; ďalší dobrovoľníci: Boris Bajcár,  Erich 

Horňan, Bohdan Horňan, Samuel Horňan, Milan 

Kľúčik ml., Viliam Kľúčik, Milan Matula, Marek 

Matula, Roman Fleischhacker, Mário Štefanák. Práce 

aj brigádnikov koordinovala zborová farárka, ktorá 

zabezpečovala aj dovoz a odvoz pracovníkov z firmy, 

dovážala potrebný stavebný materiál a tiež odvážala 

objemnejší odpad na zberný dvor. 

Do opravy sa zapojili aj niektorí konfirmandi 

čistiacimi prácami v pivnici pod farou. Nepotrebné 

veci z pivnice skončili na zbernom dvore alebo 

v zberných surovinách. 

Po práci sa podával obed z Mlsnej lienky, ktorý  

vo dvore fary striedavo servírovali a podávali 

všetkým pracovníkom aj brigádnikom sestry 

presbyterky: Eva Kollárová, Eva Kišoňová, Zdenka 

Oškerová, Marta Sabová, Anna Horváthová, Ľudmila 

Terlandová, Vlasta Bartošová, Lýdia Liberčanová, 

Viera Macková, Mária Steinhübelová a Viera Rášová. 

Na prilepšenie podávali aj slané a sladké dobroty  

zo svojej kuchyne. Všetky sestry presbyterky vrátane 

Boženy Uherčíkovej a tiež nových sestier 

presbyteriek Elenky Matulovej a Katky Mackovej  

boli nápomocné aj inak a tiež pri čistiacich prácach.  

Okrem fary sa v októbri minulého roka opravila aj 

rovná strecha na bývalej škole, kde sa vymenila 

asfaltová lepenka (IPA). Žeriav, ktorý lepenku na 

strechu vyniesol, nám bezplatne poskytla firma 

Ferova. Popri jednom platenom pracovníkovi ďalšie 

práce zadarmo urobil Ferko Kollár. 

Práce sa zavŕšili oldomášom na fare – gulášom, ktorý 

pre všetkých robotníkov, sponzorov a brigádnikov 

pripravila sestra farárka s rodinou. Všetkým 

ochotným bratom a sestrám ďakujeme. Vďaka 

brigádnickým prácam sa cirkevnému zboru podarilo 

ušetriť obrovské finančné prostriedky a v ne-

poslednom rade sa utužilo spoločenstvo cirkevného 

zboru.                                                             (SH, red.) 



 

Je jar 
slnko sa oprie 
o hlinitý svah 
a aha 
razom žltá záľaha 
poďme na podbeľ 
kvietky plné peľu 
a nektáru 
nemá teraz páru 
láka všetky včely 
je proti kašľu 
a astme 
srdcovité listy 
zasa v lete 
hoja rany 
si náš nenápadný 
liečiteľ 
priateľ podbeľ... 

Jozef Trtol 
 

 

Z Božej lekárne 

Jedna ľudová múdrosť vraví, že na každú chorobu vyrástla bylina. Pán Boh nám 

zanechal stopy v prírode okolo nás, ktoré nám pomáhajú prekonať rôzne neduhy 

a choroby. Často aj ja sama siaham do „Božej lekárne“ – teda po bylinkách, ktoré 

si počas roka zbierame, sušíme a neskôr v zime keď je to potrebné, tak aj užívame 

vo forme čajíkov. V našej domácej bylinkovej lekárničke nesmú chýbať prví 

poslovia jari – objavujú  sa hneď po zime. K nim patria podbeľ liečivý, prvosienka 

jarná,  pľúcnik lekársky a medvedí cesnak. 

 

Podbeľ lekársky 
Podbeľ je trváca bylinka 

s plazivým (môže byť aj 

výbežkatý) šupinatým pod-

zemkom, z ktorého vyras-

tajú kvitnúce stonky. Ston-

ky sa objavia skôr než sa 

vytvoria veľké okrúhle, 

zelené, plytko laločnaté 

zúbkaté listy zospodu po-

rastené bielymi chĺpkami. 

Kvety sú žlté a na stonke s purpurovými šupinkami 

je vždy len jeden kvet. Nájdeme ho na veľmi vlhkej, 

najmä hlinitej pôde, ale aj na poliach, či v prieko-

pách. Táto bylinka kvitne už v marci – v tomto čase 

je najlepšie zbierať kvety. Kvety je nutné zbierať 

čerstvé a najlepšie za slnečného dňa, sušiť sa musia 

rýchlo, pri teplote do 40°C, aby semená počas 

sušenia nedozreli.  

Využitie podbeľu je najmä proti kašľu alebo pri 

dýchacích ťažkostiach. Čaj z neho sa môže použiť 

aj na zahlienené priedušky a pľúca. Osoží tiež pri 

tráviacich problémoch, napomáha látkovej preme-

ne. Obsahuje prospešné slizovité látky, triesloviny, 

fytosteroly, horčiny, stopy éterických olejov a mno-

ho ďalších látok.  

 

Prvosienka jarná 

Kto by nepoznal túto 

krásku, ktorá patrí 

k liečivým poslom jari? 

Je to trváca bylinka 

s krátkym, hnedým, 

valcovitým, husto roz-

konáreným podzem-

kom. Z neho vyrastá 

ružica podlhovastých 

prízemných listov 

s vrúbkovaným okra-

jom a 10 až 30 cm vy-

soká byľ s okolíkom 

voňavých žltých 

kvetov.  

Prvosienku môžeme nájsť na lúkach, v hájoch či  

v listnatých lesoch. Zbierajú sa žĺtkovo-žlté kvety 

(celé korunky s kalichom). Môžeme zbierať aj listy, 

sú vhodné do šalátov. 

Kvety sa sušia dôkladne a 

rýchlo pri teplote do 35°C. 

Najvyššia hodnota prvo-

sienky je v tom, že obsahu-

je saponíny – látky, ktoré 

zrieďujú hlieny v prieduš-

kách a pľúcach a veľmi 

tým napomáhajú  od-

kašliavaniu. Má aj upoko-

jujúce účinky, preto sa 

často mieša do zmesí čajov 

proti stresu, neurózam, 

migréne či nespavosti. Prvosienka obsahuje okrem 

saponínov aj éterické oleje, v listoch aj vitamín C a 

iné. Nezabúdajme, že prvosienka patrí k čiastočne 

zákonom chráneným rastlinám, preto s jej zberom 

treba byť obozretný. Kvietky, či lístky si z prírody 

môžeme odniesť, no je zakázané vykopávať jej 

podzemky.  

 

Pľúcnik lekársky  

Pľúcnik je ďalšou jarnou 

bylinkou, ktorá kvitne už 

od marca. Je to trváca by-

linka, drsne chlpatá, s pla-

zivým valcovitým pod-

zemkom. Má podobne ako 

prvosienka 10 až 30 cm 

vysoké, krátko vystúpavé 

alebo priame stonky so 

sediacimi listami, ukonče-

né korunkou kvetov, ktoré 

sú najskôr ružové, pri rozkvitnutí fialové, po opelení 

modré, niekedy aj trvalo ružové. Listy sú prízemné, 

stopkaté, niekedy majú aj biele škvrny. Túto bylinku 

nájdeme prevažne v lesoch, húštinách na zatiene-

ných a vlhkých miestach. Zbiera sa prevažne 

kvitnúca vňať alebo len bieloškvrnité mladé listy. 

Suší sa hneď a pri teplotách do 40°C. Pľúcnik 

lekársky sa využíva najmä pri zápaloch pľúc, proti 

kašľu, napomáha odhlieňovaniu, má protizápalové 

účinky. Obsahuje triesloviny, kyselinu kremičitú, 

sliz, saponíny, z minerálnych látok prevažne sodné, 

draselné a vápenaté soli, rôzne sacharidy a iné.  

  



   

  
Medvedí cesnak 

Ďalšia prospešná rastlinka, 
ktorá sa objavuje v našej do-
mácej lekárničke, je  medve-
dí cesnak. Nesušíme ho, pre-
tože sušením stráca svoje 
hodnotné látky, avšak snaží-
me sa ju maximálne využiť 
v čase, keď je k dispozícii.  
Medvedí cesnak je vytrvalá 
približne 10 až 45 cm vyso-
ká bylinka s podzemnou ci-
buľkou, ktorá má podlhovas-
tý tvar. Listy sú dlhé, jasno-
zelené, lesklé, kopijovité 
a majú typickú cesnakovú 

vôňu. Vyskytuje sa v listnatých a lužných lesoch, no 
rastie len dva mesiace v roku. Zbierajú sa z neho mla-
dé listy, ktoré sa používajú do šalátov, polievok, ná-
tierok, alebo na výrobu pesta. Listy zbierame v marci 
a apríli. Už keď vykvitne, zber sa neodporúča, lebo 
hladina jeho obsahových látok sa znižuje. Obsahuje 
veľa prospešných látok ako napríklad vitamín B a C, 
alicín, flavonoidy, jód, sodík, draslík, železo, vlákninu 
a mnohé ďalšie. Užitočný je hlavne pre našu tráviacu 
sústavu, keďže podporuje trávenie a vyprázdňovanie, 
prečisťuje črevá, má silné antibiotické a anti-
bakteriálne účinky. Pre svoje zdraviu prospešné látky 
je veľmi vhodným na posilnenie imunity, taktiež čistí 

zahlienené pľúca a priedušky. Určite ho odporúčam 
pozbierať a urobiť si z neho dobré domáce pesto.  

* * * 
Títo liečiví poslovia jari majú spoločné jedno – osožia 
hlavne pri problémoch s dýchacími cestami, sú 
vhodné pri kašli, a zahlienení priedušiek. Ak sa u nás 
doma vyskytnú dýchacie alebo tráviace problémy, 
siahneme po týchto daroch, ktoré rastú v prírode.  

Pánu Bohu za ne vďaka! 
Ing. Katarína Macková 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA 

Herpetické vírusy  
 

Milý bratia a sestry, kto z nás sa ešte nestretol s takouto vyrážkou na pere, ktorú ľudovo voláme „zima, 
vonkajšia horúčka, opar“. Vieme však v skutočnosti, čo nám to vyvoláva? Viete, že ide o vírusové ochorenie? 
Herpetické vírusy patria nesporne k najrozšírenejším v ľudskej populácii. Sú zodpovedné za široké spektrum 
ochorení od klinicky nezávažného labiálneho (na perách) herpesu až po fatálne (život ohrozujúce) ochorenie 
typu herpetickej encefalitídy (vírusoveho zápalu mozgu). 
 

Herpetická infekcia v podobe pľuzgierikov na pere 
bola prvýkrát popísaná už v 1. storočí nášho letopočtu 
rímskym lekárom Herodotos. Herpes je bežné a vyso-
ko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa objavuje  
prevažne na koži a slizniciach. Avšak môže postihnúť 
aj vnútorné orgány, prípadne vyvolať stavy ohrozujú-
ce život, najmä u ľudí so zníženou imunitou. 
Lekári takmer všetkých lekárskych odborov sa stre-
távajú s pacientmi s herpetickou infekciou, ktorá si 
vyžaduje liečbu. Liečba je najúčinnejšia, ak sa začne 
do 2 dní od začiatku subjektívnych ťažkostí, akými sú 
pocity pálenia či svrbenia. V prípade častého 
opakovania je vhodné posúdenie celkovej obrany-
schopnosti organizmu. 
 

P R Í Č I N Y  O C H O R E N I A  
Herpetickú infekciu vyvolávajú dva typy vírusov, 
ktoré sú si veľmi podobné: 
 vírus herpes simplex typ 1 (HSV-1) je pôvodcom 

orálneho (ústneho) herpesu, zvyčajne je lokalizo-
vaný na perách a iných častiach tváre, niekedy aj 
na hornej časti tela;  

 vírus herpes simplex typ 2 (HSV-2) infikuje pre-
dovšetkým vonkajšie pohlavné orgány, ich okolie, 
prípadne dolnú časť tela. 

Predpokladá sa, že až 85 % dospelých jedincov je na-
kazených vírusom HSV-1 a asi 25 % ľudí je infikova-
ných HSV-2. Mnohí infikovaní sú bez príznakov a ani 
nevedia, že boli nakazení alebo že môžu vírus 
prenášať.  

Recept  na pesto 
z medvedieho cesnaku 
 

200 g medvedieho cesnaku 
100 g píniových (prípadne iných)        
orieškov 
300 ml olivového oleja 
soľ a čierne mleté korenie  
podľa chuti 

 

Umytý a dobre vysušený medvedí 
cesnak dáme do mixéra, pridáme 
oriešky, olej, soľ a korenie 
a všetko dobre rozmixujem. Pesto 
dáme do sklenenej uzatvárateľnej 
nádoby a skladujeme v chlade. 



   

  

Š Í R E N I E  V Í R U S U  

Herpetický vírus sa zvyčajne šíri priamym kontaktom 

s infikovanou osobou, ktorá má čerstvé prejavy ocho-

renia (napr. slinami pri bozkávaní alebo nepriamo 

kvapôčkovou infekciou, napr. pri kýchaní). Vírus 

HSV-2 sa prenáša najčastejšie pohlavným stykom 

s chorou osobou.  

Herpetický vírus je veľmi citlivý, neprežíva na neži-

vých predmetoch. Prenos infekcie pohárom, príbo-

rom, uterákom, zubnou kefkou, vaňou či toaletnou 

misou je nepravdepodobný. V ľudskom tele sa herpe-

tický vírus správa nepredvídateľne a pretrváva v ňom 

temer navždy. Infekcia sa prejavuje dvoma základný-

mi spôsobmi ako primárna a recidivujúca (opakujúca 

sa).  
 

P R I M Á R N A  I N F E K C I A  

Vírusom HSV-1 sa človek zvyčajne prvýkrát infikuje 

už vo veku 1 až 3 rokov. Inkubačná doba trvá 2 – 12  

dní, priemerne 4 dni. 

Vo väčšine prípadov vírus infikuje sliznicu ústnej du-

tiny a vznikne akútna herpetická gingivostomatitída 

(zápal ďasien a slizníc v ústach) s týmito príznakmi:  

 v ústach sa objavia drobné bolestivé, v malých 

skupinkách usporiadané pľuzgieriky, ktoré rýchlo 

praskajú a vznikajú bolestivé ranky, 

 ďasná a mäkké podnebie opuchnú, 

 môže byť postihnutý aj jazyk, 

 nezriedka sa zväčšia aj regionálne lymfatické 

uzliny, 

 infekciu sprevádza zvýšená telesná teplota, 

 ochorenie je sprevádzané nadmerným slinením, 

 bolesti obmedzujú príjem stravy. 

Choroba sa hojí bez následkov. Ohrozené môžu byť 

zrakové orgány. Ak je prvotnou infekciou postihnutý 

spojovkový vak oka, dochádza k zápalu spojiviek. Ak 

je postihnutá očná rohovka, vzniká keratitída. Aj tu sa 

objavia drobné, bolestivé, spočiatku číre zoskupené 

pľuzgieriky, ktoré sa zakrátko menia na malé plytké 

ranky. Pľuzgieriky sa môžu vytvoriť aj na očnom 

viečku (blefaritída). Očné viečko býva opuchnuté, 

ťažko sa otvára, očná štrbina je zúžená. Nekompliko-

vaná infekcia sa hojí do 2 až 3 týždňov. Ťažká 

neliečená očná infekcia môže oko trvalo poškodiť. 
 

P R E J A V Y  

Primárny herpes simplex na koži je zriedkavejší, pre-

tože pokožka svojou hrúbkou a obrannými mecha-

nizmami  odoláva  mikroorganizmom. Avšak jej 

drobné poranenie, odreniny a trhlinky napomôžu 

k lepšiemu preniknutiu vírusu do jej hlbších vrstiev, 

v ktorých sa začne množiť. 

Často sú postihnuté pery, prípadne iná časť tváre. 

Miesto, kde sa herpes zjaví, začne svrbieť až páliť. 

Objavia sa malé zoskupené číre, neskôr skalené 

pľuzgieriky (pozri obrázok), rýchle sa meniace na  

bolestivé ranky zasychajúce v chrastičky. Rovnako aj 

tu sa môžu zväčšiť regionálne lymfatické uzliny. 

Celý priebeh ochorenia trvá približne 7 dní. Proces 

hojenia sa predĺži, ak sa lézie komplikujú 

bakteriálnou infekciou. 

 
 

Herpes 

simplex – 

prejavy  

na koži 

 

 
 

R E C I D I V U J Ú C A  I N F E K C I A  

Herpetický vírus zostáva v tele navždy. Prechádza fá-

zami pokoja a aktivity. Po infekcii sa vírus stáva ne-

aktívnym na rôzne dlhú dobu, čiže zotrváva 

v latentnom štádiu. 

Vplyvom rôznych okolností, akými sú napr. stres, 

psychická záťaž, podchladenie, zlá životospráva, ne-

dostatok spánku, prepracovanosť, poranenia, horúčka, 

pobyt na slnku alebo menštruácia, sa vírus opäť 

aktivuje a infekcia sa znova objaví. Vekom počet 

recidív ustupuje. 

Opakované infekcie sa tiež začínajú pocitmi pálenia, 

svrbenia a bolesti. V priebehu 6 – 24 hodín sa objavia 

typické malé zoskupené číre pľuzgieriky. Priebeh 

opakovaných herpesov je miernejší, nie je už spre-

vádzaný výraznými celkovými príznakmi. 

 

L I E Č B A  
Liečba je najúčinnejšia, ak sa začne do 2 dní od za-

čiatku subjektívnych ťažkostí a trvá zvyčajne 7 až 10 

dní. Pri ľahkej forme infekcie postačí aplikovať na 

postihnuté miesto dezinfekčný roztok, napríklad s ob-

sahom liehu, ktorý urýchli vysušenie pľuzgierikov 

a zabráni bakteriálnej infekcii. K dispozícii je tiež 

množstvo liečív v podobe mastí, krémov, gélov a ná-

plastí, ktoré dokážu priebeh ochorenia výrazne skrá-

tiť, ba zabrániť vzniku pľuzgierov. Musia sa však 

aplikovať už pri prvých subjektívnych príznakoch.  

Pri závažnejších infekciách sa liečba dopĺňa tablet-

kami s antivírusovým účinkom (acyklovir, famcyklo-

vir). V prípade častých recidív je vhodné odborné 

lekárske vyšetrenie imunológom zamerané na posú-

denie stavu obranyschopnosti chorého a zaistenie 

podpornej terapie. 

 

P R E V E N C I A  
Je nutné dodržiavať hygienické opatrenia, vyvarovať 

sa priameho kontaktu (napr. bozkávaniu, maznaniu)  

s ľuďmi nakazenými herpetickou infekciou. Pri 

dojčení, prebaľovaní a kúpaní detí je potrebné 

používať ochrannú masku na tvár.  
Zdroj: internet                   (Pokračovanie v budúcom čísle.) 

                             MUDr. Janka Juranová 

https://lekar.sk/clanok/zapaly-oka


 Ovečka   
   Božia 

                     

ČASOPIS DETÍ CIRKEVNÉHO ZBORU 
ECAV V MODRE – KRÁĽOVEJ  

 

Milé Kraľovančatá! 

Pán Ježiš  má moc nad všetkým! Pána Ježiša musí 

poslúchnuť aj smrť! V evanjeliách sa dočítame, 

ako Pán Ježiš vzkriesil malú Jairovu dcéru, 

mladého muža z Naimu alebo dokonca svojho 

priateľa Lazara, ktorý bol už štyri dni v hrobe. 

Najväčším divom však bolo, keď po smrti  

na kríži na Golgote vstal z mŕtvych aj Pán Ježiš 

sám, a to na tretí deň, a teda v nedeľu.  

Na pamiatku vzkriesenia Pána Ježiša slávime 

veľkonočné slávnosti. Vlastne každé Služby Božie 

v nedeľu  sú  oslavou  Kristovho  vzkriesenia.  Ako  

 Pán Ježiš vstal z mŕtvych, spolu s Ním  

v nedeľu v cirkvi duchovne ožívame aj my, 

ktorí v Neho veríme. 

Veľkonočné sviatky sa slávia v čase, keď sa 

príroda prebúdza zo zimného spánku 

k novému životu. Ako kresťania oslavujeme 

Pána Boha predovšetkým za dar nového 

života, keď nám pre obeť Pána Ježiša 

odpúšťa naše hriechy a zachraňuje nás pre 

život večný. Záchrana Pána Ježiša zo smrti 

je základom aj našej nádeje života po smrti. 

 

Modlitba  
Je mi ľúto, Bože,  

že tak slabú vôľu mám. 

Nevydržím dobre robiť,  

hnevám sa a odvrávam. 
 

Odpusť mi to, veľmi prosím, 

len Ty môžeš vinu zmyť. 

Chcem mať opäť srdce čisté  

a viac Ťa už nermútiť. 
 

Ochraňuj ma, prosím, stále,  

pomáhaj mi, pri mne stoj.  

Ja som slabý, Ty si silný,  

chcem sa zmeniť, Pane môj. Amen. 

______________________ 

 

Vymaľuj obrázok ukrižovaného   
Ježiša Krista týmito farbami: 

1 – ružová  4 – tmavozelená  
2 – hnedá  5 - tmavomodrá 
3 – svetlozelená 6 - svetlomodrá 



 

Čo nového na besiedke? 
 

Na prvej besiedke v novom roku 16. januára 

sme sa s deťmi zamerali na povolanie 

učeníkov,  pretože Pán Ježiš povedal: „Poďte 

za mnou, urobím z vás rybárov ľudí“. Na 

začiatku sme si s deťmi ako obvykle zaspievali 

piesne z detského spevníka. Na klavíri nás 

sprevádzala Deborka. Okrem iných to boli 

piesne o galilejských rybároch. Z nich sme si 

zapamätali mená a počet povolaných učeníkov 

Pánom Ježišom. Musím podotknúť, že medzi 

deťmi máme veľmi dobrých spevákov. Deti 

veľmi rady a pekne spievajú. Po modlitbe mala 

pani farárka výklad biblického textu a potom 

sme sa naučili zlatý text z Evanjelia podľa 

Jána z 15. kapitoly: „Nie vy ste si mňa 

vyvolili, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli 
a prinášali ovocie.“ Na tvorivých dielňach 

sme si vyrábali rybičky, keďže až štyria 

učeníci, ktorých boli rybármi.  

Ďalšia nedeľa sa niesla v téme povolaných 

učeníkov. Rozprávali sme si o bohatom love 

rýb. Keď Pán Ježiš nastúpil na loď k učeníkom, 

prikázal im, aby spustili siete do vody a neskôr 

ich vybrali plné rýb. Bolo ich toľko, až sa lode 

potápali. Na tvorivých dielňach sme si preto 

vyrobili papierovú loďku, na ktorej bol Pán 

Ježiš s učeníkmi. Nechýbala ani súťaž  

v „lovení“ rybičiek. Zlatý text, ktorý sme sa 

naučili, bol z Evanjelia podľa Matúša a znel: 

„Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky 
národy krstiac ich v meno Otca, Syna 

i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať 
všetko, čokoľvek som vám prikázal...“  

Týždeň ubehol rýchlo a s deťmi sme sa stretli 

na ďalšej besiedke, na ktorej sme si rozpove-

dali podobenstvo o búrke na mori. Možno nie 

každý človek zažil búrku na mori, ale s letnou 

búrkou sme sa stretli určite už všetci. Deti sa 

podelili o zážitky, či už zažili búrku a aké 

pocity počas nej cítili. Nielen deti, ale aj 

dospelí priznali, že majú pri búrke tak trochu 

strach. Podobný strach prežívali aj učeníci, 

ktorí boli na mori, keď sa strhla búrka. 

Našťastie bol s učeníkmi Pán Ježiš, ktorý 

vtedy pohrozil moru i vetru, a búrka zaraz 

ustala. Deti sa naučili ďalší zlatý verš  

z Evanjelia podľa Marka 5. kapitola, 36. verš: 

„Neboj sa, len ver!“ Na tvorivých dielňach 

sme si robili rozmanité druhy lodičiek – 

tradičnú loďku z papiera, naučili sme sa 

skladať z papiera plachetnicu a nakoniec sme 

si urobili loďku z orechovej škrupinky.  

Na ďalšej besiedke po speve piesní a modlitbe 

sme si povedali o zázraku pri Genezaretskom 

jazere, keď Pán Ježiš kráčal po mori. Zlatý 

verš bol z biblickej knihy Izaiáš, 41. kapitola, 

10. verš: „Neboj sa, lebo ja som s tebou, 

nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som 
Boh tvoj!“. Deti si vymaľovali a vystrihli z pa-

piera loď aj Pána Ježiša a vytvorili si 

papierovú skladačku. Keďže detičky radi 

čítajú z obrázkovej Biblie, vyrobili si aj 

záložku do knihy, aby si vedeli ľahšie nájsť 

miesto, kde sme v čítaní prestali.  

V nedeľu Deviatnik sme si rozpovedali podo-

benstvo o tom, ako Peter vyznal, že Pán Ježiš 

je Božím Synom. Z Evanjelia podľa Matúša, zo 

16. kapitoly sme sa naučili tento zlatý verš: 

„Ty si Peter a na tej skale postavím si 
cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ Na 

tvorivých dielňach sme si vyrobili ešte ďalšie 

záložky do Biblie a hrali sme sa rôzne hry.  

V nedeľu 20. februára sa konal biblický karne-

val, na ktorom bolo 13 biblických masiek. Jeho 

ústrednou témou bola Božia láska. Deti sa na-

učili tento zlatý verš z Evanjelia podľa Jána  

z 3. kapitoly: „Tak Boh miloval svet, že 

svojho jednorodeného syna dal, aby 

nezahynul, ale večný život mal každý, kto 

verí v Neho.“ Po biblickej lekcii a prehliadke 

masiek sa deti pustili do súťaženia. Karneval 

sme zakončili tombolou, ktorá bola tento rok 

mimoriadne bohatá. Ďakujeme všetkým, ktorí 

do tomboly prispeli. Žiadne dieťa neobišlo 

naprázdno. Hlavnú cenu – dva ručne ušité 

vankúšiky – nám aj tento rok venovala sestra 

Majka Steinhübelová. 

Na besiedke po jarných prázdninách sme pre-

berali posledné udalosti zo života Pána Ježiša 

predtým, ako Ho ukrižovali: o Petrovom 

vyznaní viery v Pána Ježiša, o Ježišovej 

modlitbe v Getsemanskej záhrade, o zapretí 

Petra a o pomazaní Ježiša v Betánii Máriou.  

Najbližšie sa tešíme na vystúpenie detí 

v kostole na Veľkú noc a na vyhodnotenie 

dochádzky detí.                        Katka Macková  



 

 

  

Zo života zboru 
 

Január 

18. a 22. januára (utorok a sobota) sa konalo stretnutie brata predsedu hospodárskeho výboru s predstaviteľ-

mi zboru ohľadom rozpočtu na rok 2022. 

21. január (piatok) večer zasadala redakčná rada zborového časopisu. 

25. január (utorok) hospodársky výbor vykonal revíziu hospodárenia za rok 2021.  

V januári sestra zborová farárka vypracovala 7 žiadostí o dotácie, z nich všetky boli úspešné. 
 

Február  

6. februára sa konal výročný konvent cirkevného zboru, na ktorom odzneli obvyklé výročné správy o du-

chovnom a hospodárskom živote zboru. 

13. februára (Nedeľa deviatnik) bol rozhlasový prenos Služieb Božích z Modry-Kráľovej v Rádiu Modra. 

20. februára (nedeľa) sa uskutočnil biblický karneval, na ktorom sa v maskách predstavilo 13 detí z besiedky. 

Po prehliadke masiek nasledovali súťaže a bohatá tombola, ktorú pripravili členovia cirkevného zboru 

vrátane rodičov detí. 

Od 27. februára do 6. marca sestra zborová farárka čerpala riadnu dovolenku. Na Službách Božích ju zastu-

povali brat farár Ján Kolesár v Petržalky a brat farár v. v. Miroslav Jäger. 

Vo februári zborová farárka vykonala 3 pastorálne návštevy v domácnosti, na ktorých pozdravila troch 

jubilantov a jedného nemocného na lôžku. 
 

Marec 

17. marec (štvrtok) po pôstnej večierni zasadalo zborové presbyterstvo. Pred pracovným rokovaním sestra 

zborová farárka v mene prítomných pozdravila štyroch jubilantov spomedzi presbyterov. Spomedzi 

jubilantov sestra presbyterka Lydka Liberčanová pripravila pre všetkých pohostenie. 

22. marca (utorok) sa po konfirmačnom vyučovaní uskutočnila schôdza rodičov konfirmandov a sestry 

zborovej farárky ohľadom konfirmačnej slávnosti. 

25. marca (piatok) sestra zborová farárka odovzdala priebežný výťažok zbierky na pomoc Ukrajincom vo 

výške 390,- Eur koordinátorke pomoci v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Harmó-

nii. Z výťažku boli zakúpené 4 chladničky do izieb, kde sú utečenci ubytovaní. Zbierka na pomoc 

Ukrajine ďalej pokračuje. 

25. marca (piatok) sa dvaja žiaci zo ZŠ Budmeríc - Jakub a Maťko Šimončičovci pod vedením zborovej 

farárky zúčastnili na seniorálnom kole biblickej olympiády. Obaja postúpili do celoslovenského kola. Na 

seniorálne kolo súťaže Duchovná pieseň sa pod vedením sestry kantorky Lýdie Cibulovej pripravovali 

sestry Natálka a Nikolka Horváthové.  

26. marec (sobota) sa uskutočnila brigáda presbyterov, konfirmandov a ich rodičov v bývalej škole vedľa 

fary za účelom jej vypratania a vyčistenia. 

27. marec (nedeľa) sa v našom kostole pod vedením sestry kantorky Mgr. art. Cibulovej uskutočnil detský 

koncert pri príležitosti Dňa učiteľov. 

V marci zborová farárka vykonala 4 pastorálne návštevy v domácnosti, na ktorých pozdravila štyroch 

jubilantov. Vypracovala 2 žiadosti o dotácie, ktoré boli úspešné. 
 

Apríl 

1. – 3. apríl (piatok – nedeľa) sa traja konfirmandi zúčastnili na víkendovom stretnutí konfirmandov 

Bratislavského seniorátu v Častej. Každému z nich prispel na pobyt aj cirkevný zbor. 

3. apríl (nedeľa) sme sa v Evanj. kostole v Dolnej Strehovej naposledy rozlúčili s Ing. Miloslavom Duchom, 

dlhoročným predsedom hospodárskeho výboru a hospodárom OZ „Poľné ľalie“. Smútočnú rozlúčku 

viedla sestra zborová farárka na prianie rodiny. Za cirkevný zbor sa spoločne rozlúčilo 12 členov a tiež 

3 susedia z Dubovej.  

9. apríl (sobota) sa uskutočnila druhá brigáda presbyterov, konfirmandov a ich rodičov v bývalej škole vedľa 

fary a tiež v záhumenici. 

________________________________________________________________________________________ 
 

Pravidelné Služby Božie sa konajú  

každú nedeľu v kostole: 

Hlavné Služby Božie – o 9.00 h v kostole 

Nešporné Služby Božie – o 14.00 h v kostole 

 

Náboženstvo sa vyučuje na 4 základných školách 

vždy vo štvrtok od 12.15 do 17.00 h 

Konfirmačná príprava – piatok o 16.00 h na fare 

Biblická hodina s modlitebným spoločenstvom – 

piatok o 19.00 h na fare 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

SLUŽBY BOŽIE V EVANJELICKOM CHRÁME V MODRE-KRÁĽOVEJ  

POČAS VEĽKONOČNÝCH SLÁVNOSTÍ  2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 8. máj 2022 
 

 9.00 Hlavné Služby 
 Božie s programom detí z besiedky 

 14.00 Nešporné Služby Božie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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VEĽKÝ PIATOK – 15. apríl 

9.00 Pašiové hlavné Služby Božie s Večerou 
Pánovou po spovedi 

ofera na cirkev 

14.00 Nešporné Služby Božie s Večerou Pánovou po 
spovedi pre nemocných a vekom pokročilých 

ofera na cirkev 
 

1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ – nedeľa 17. apríl  

9.00 Hlavné Služby Božie  s Večerou Pánovou po 
spovedi  a s programom detí z besiedky 

ofera pre slova Božieho 
kazateľa a sestry kantorky 

14.00 Nešporné Služby Božie  
 

ofera na cirkev 

2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ  - pondelok 18. apríl 

9.00 Hlavné Služby Božie   ofera na cirkev 


