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            „Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“ 
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Bože Otče, Stvoriteľ a Vykupiteľ môj, poznávam Ťa z Písma,  

a tiež z prírody – zo šumenia lipy pred kostolom, zo slnka, oblohy, zo spevu vtákov...   

Ako listy lipy v tvare srdca sa spájajú do vznešenej koruny,  

nech z nás Tvoja láska ako Duch Svätý prúdi von  

a spája nás, Tvoju cirkev, v jeden mocný živý strom. Amen. 
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Spomienka na pani farárku Annu Olexovú-Adamovičovú 

 

 

 

 

 

 

„Smieť žiť pre Krista...“ 

stotožnená s tou piesňou  

niesla si ten pocit 

keď rozsievala pokoj, vľúdnosť 

 genius loci 

 Človeka, 

Rozvinula včas plášť slova 

sťa stredoveká  

Madona Ochrankyňa, 

no v kútiku srdca 

v pokore 

kryla bolesť, 

noblesne 

s prežiarenou tvárou 

žena kazateľka 

niesla vždy svetlo 

jasnú lampu života... 
 

Jozef Trtol, apríl 2018 

Koncert študentského speváckeho zboru „SINGING SAINTS“ 

 

 

 

 

 

Projekt bol uskutočnený vďaka 

finančnej podpore REVIE – 

Malokarpatskej komunitnej 

nadácie.  
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Viditeľné prejavy cirkvi kedysi a dnes
Kázeň prednesená v 1. nedeľu po Svätej Trojici v Evanjelickom chráme v Modre-Kráľovej 

 

Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na 

všetky duše, a apoštolovia činili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali 

spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval; deň po dni zotrvávali 

jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, 

chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň (takých), ktorí boli zachránení. 

Skutky apoštolov 2, 42 – 47 

 

Z prvej správy o živote cirkvi v najranejšej fáze 

možno vyčítať štyri znaky cirkvi, ktoré zostávajú 

v platnosti dodnes: Prví kresťania zotrvávali 

v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní 

chleba a na modlitbách. Toto sú štyri základné 

prejavy cirkvi platné aj dnes: 

1. Prví kresťania si ústne podávali svedectvá o Pá-

novi Ježišovi Kristovi. Spočiatku neboli zapísané. 

K tomu došlo až po smrti apoštolov. My, na 

rozdiel od prvých kresťanov, máme učenie 

apoštolov zapísané v Novej zmluve a vyložené 

aj v Symbolických knihách. 

2. Prví kresťania zotrvávali v spoločenstve. Cirkev 

je spoločenstvom veriacich v Ježiša Krista. Spája 

nás viera v Krista a Kristova láska. Do 

spoločenstva s Kristom a s bratmi a sestrami 

v cirkvi sme prijímaní v krste svätom. 

3. Prví kresťania „lámali chlieb“. To je reč o prijí-

maní druhej sviatosti – o Večeri Pánovej. Popri 

tom však treba mať na mysli aj spoločné stolo-

vanie kresťanov po domoch – tzv. agapé, ktoré 

malo sociálny rozmer, keďže jeruzalemský 

cirkevný zbor tvorili prevažne otroci. 

4. A konečne – prví kresťania sa modlili. 

Apoštolské učenie, t. j. Písmo a tradícia, spolo-

čenstvo, lámanie chleba a modlitby – to sú štyri 

základné vonkajšie znaky, podľa ktorých možno 

rozpoznať cirkev aj dnes. Keď však porovnáme 

správu o živote prvých kresťanov s obrazom 

súčasnej cirkvi a cirkevných  zborov, vidíme 

podstatný rozdiel. Prvotná cirkev v Jeruzaleme 

nebola unaveným frustrovaným spoločenstvom, 

ktoré sa utápalo vo vlastných problémoch a ktorého 

členov ubúdalo. Bola živým rozrastajúcim sa 

spoločenstvom: A Pán pridával na každý deň 

takých, ktorí boli zachránení... Bolo to 

spoločenstvo plné spontánnych prejavov lásky 

k Bohu a lásky k blížnym, ktorej neutíchajúcim 

zdrojom bol Duch Svätý. Ten istý Duch Svätý je 

hybnou silou a životom cirkví a kresťanských 

spoločenstiev aj dnes.  

LÁSKA PRVÝCH KRESŤANOV BOLA 

SPOJENÁ S BÁZŇOU PRED BOHOM.  
A prišla bázeň na všetky duše... Nie však v zmysle 

strachu pred trestom, ale bázeň ako rešpekt a úcta 

pred Bohom. Cirkev nie je cirkus. Na to treba 

pamätať, ak sa usilujeme priviesť do cirkvi deti 

a mladú generáciu, aby sme im s evanjeliom o Božej 

láske vštepovali aj úctu v Božej prítomnosti a aby 

túto posvätnú úctu videli aj na nás. V jednej kázni 

Luther napísal: „Úcta... nemá so strachom nič 

spoločného, lebo úcta sa spája s láskou..., je to tak, 

ako keď ctíme svätyňu, máme istú bázeň, keď do nej 

vstupujeme. Neutekáme z nej ako pred trestom, ale 

sa snažíme do nej dostať. Boh nechce, aby sme sa 

Ho báli, naopak, chce, aby sme mali k nemu úctu, 

bázeň pred Ním – a to vždy spojili s láskou 

a dôverou.“ Aj výklad každého z Božích prikázaní 

v Malom a Veľkom katechizme náš reformátor 

začína slovami: „Máme sa Pána Boha báť, Jeho 

milovať a len v Neho samého dúfať.“ Mať bázeň 

pred Bohom znamená Ho poslúchať, no nie 

z povinnosti, pretože Ho musím poslúchať – o to 

skôr, keď zastávam vedúce úlohy v cirkvi a keď sa 

odo mňa očakáva, že pôjdem príkladom. Pán Ježiš 

od každého z nás očakáva nie vonkajšie formálne 

plnenie Božích príkazov, ale vnútornú srdečnú 

poslušnosť. Takáto „nová“ poslušnosť nie je 

výsledkom ľudského snaženia a vôle, ale je 

výsledkom pôsobenia Ducha Svätého v našich 

srdciach a životoch.  

To, že prví kresťania mali skrze Krista láskavý 

srdečný vzťah s Bohom, dosvedčuje aj správa o tom, 

že sa dennodenne zhromažďovali v chráme: deň po 

dni zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali 

chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim 

a úprimným srdcom. Prví kresťania využívali každú 

príležitosť pestovať spoločenstvo s Bohom. 

Priznajme si, že dnes nám príde zaťažko pravidelne 

sa zúčastňovať na službách Božích raz do týždňa. 

Prví kresťania však chodili do cirkvi radi. Brali to 

ako výsadu, nie ako povinnosť. Veď vtedy ešte 

neexistovali nijaké cirkevné zákony, ktoré by im to 

nariaďovali. Koľkí – aj z nás – to skutočne berieme 

ako výsadu, a nie ako povinnosť, že môžeme 

prichádzať na služby Božie v cirkvi?! Osobitným 

privilégiom pre nás má byť spoločné stolovanie 

s Kristom vo Večeri Pánovej, ktoré je vrcholným 

prejavom lásky Boha k nám. Ale berieme to 

skutočne ako výsadu? Či nehľadáme skôr spôsoby 

a výhovorky, ako sa tomuto stretnutiu z rôznych 

dôvodov vyhnúť?  



  

 

Prvotní kresťania tiež predávali svoje majetky, lebo 

očakávali skorý návrat Pána Ježiša na zem a po 

stretnutí s Ním priam prahli. Nevideli zmysel 

vlastniť veci a zabezpečovať sa na zemi, keď Pán 

Ježiš bol najväčším pokladom ich srdca. A tá chvíľa, 

keď ich bude večne blažiť Božia prítomnosť, bola 

podľa nich tak blízko! Prví kresťania neprikladali 

svoje srdcia k majetku a hmotným veciam, ale 

naplno ich odovzdali Pánovi Ježišovi. Na Pána 

Ježiša zavesili svoju nádej v dôvere, že On sa o nich 

postará. Verili Jeho slovám: „Nebuďte ustarostení, 

čo budete jesť, alebo čo budete piť... veď váš Otec 

nebeský vie, že to všetko potrebujete.“ Dokážeme sa 

aj my takto odovzdať Pánu Bohu vo viere, že On sa 

o nás postará a povedie nás, takže nebudeme mať 

nedostatok? 

Bratia a sestry! Otvorme svoje srdcia, aby nám Pán 

Ježiš poslal Pomocníka z neba, Ducha Svätého, aby 

sme v Bohu spoznali starostlivého láskavého Otca, 

aby sme Ho milovali a sa Ho báli. Dovoľme, aby 

sme sa, osvietení Duchom Svätým, dokázali pozrieť 

na seba a na svoj život v Božom svetle – z pohľadu 

prichádzajúceho Božieho súdu a večnosti; aby sme  

spoznali našu slabú vieru v Boha, že viac sa 

spoliehame na seba, než by sme svoj život zavesili 

na Boha; našu neúprimnú vonkajšiu zbožnosť bez 

priloženia srdca i márnosť vecí, ktorým venujeme 

toľko energie, času a úsilia, no na úkor času, ktorý 

máme venovať Pánu Bohu.  

LÁSKA PRVÝCH KRESŤANOV PRÚDILA 

NIELEN OD SRDCA K BOHU, ALE AJ OD 

SRDCA K SRDCU.  

Práve láska k blížnym je skúškou pravdivosti 

a úprimnosti lásky kresťana k Bohu, ako je napísané: 

„Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí bra-

ta, je luhár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, 

ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? (1J 4, 20). 

Výrazom skutočnej lásky prvých kresťanov k sebe 

navzájom bolo spoločné vlastníctvo. Aj keď tento 

spôsob života nemohol z dlhodobého hľadiska 

fungovať, predsa tento spontánny prejav lásky je 

úchvatný. Utŕžené peniaze za predaný majetok 

udeľovali všetkým, ako kto potreboval.  Medzi 

prvými kresťanmi v Jeruzaleme bolo veľa otrokov, 

takže príchod do cirkvi pre nich znamenal zmenu 

k lepšiemu a nádej pre život. Viditeľným ovocím ich 

lásky bolo spoločné stolovanie po domoch, ktoré 

poskytovali majetnejší kresťania.  

So založením cirkvi prišla medzi ľudí úplne nová 

kvalita vzťahov založená na vzájomnej úcte a láske, 

ktorá sa pretavovala do konkrétnych skutkov. Tá 

nová kvalita vzťahov bola zvonka nepre-

hliadnuteľná, vzbudzovala zvedavosť, čo sa deje za 

bránami chrámu alebo v domoch, kde sa kresťania 

stretávali. A tak prichádzali ďalší. Láska ako magnet 

priťahovala ľudí do prvej cirkvi, nebola však len 

filantropiou založenou na ľudskom snažení a súcite, 

ale bola to láska Božia, ktorú v srdciach kresťanov 

vzbudil Duch Svätý a ktorá sa rýchlo rozšírila po 

celej vtedajšej Rímskej ríši. 

Ak porovnáme prvotnú cirkev a cirkev dnes, fasci-

nuje nás vzájomná súdržnosť a láska prvotných 

kresťanov. Fascinuje nás o to viac na pozadí slabých 

prejavov lásky a solidarity bohatších zborov 

k slabším – menším zborom alebo na pozadí nelásky 

a rozdelenia v Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. 

Po vonkajšej stránke ECAV na Slovensku má síce 

všetky štyri vonkajšie znaky prvej apoštolskej cirkvi, 

no chýba nám to najdôležitejšie – láska. Bez lásky 

sú naše slová o Kristovi iba pekné slová, no bez 

moci strhnúť oheň nadšenia u ďalších. Nestačí, aby 

duchovní o Božej láske iba pekne hovorili v kázni 

evanjelia. Božia láska má byť predovšetkým 

viditeľná na živote zboru, seniorátu, dištriktu a celej 

cirkvi! Na vzájomnej úcte a pomoci členov, ktorí 

žijú ako jedna rodina, netriedia sa, nezávidia si, 

neosočujú sa. Ak z cirkvi bude svietiť Božia láska 

rozliata v srdciach kresťanov ako Duch svätý, pevne 

verím, že Duch Svätý dá do pohybu oheň nadšenia 

a túžby aj do sŕdc ďalších, ako tomu bolo v prvej 

cirkvi. Lebo aj keď sa časy menia a túžba ľudí po 

veciach s nimi, túžba po láske zostáva tá istá cez 

stáročia. A cirkev má byť miestom, kde Božiu 

bezpodmienečnú lásku prijímame, ale tiež sa učíme 

milovať a odpúšťať – tak ako Boh miloval nás a nám 

v Kristovi odpustil.  

Ale prečo je tak málo lásky v nás a okolo nás – cir-

kev nevynímajúc? Príčinou je sebectvo, egoizmus, 

prehnané sústredenie sa na seba, na vlastné potreby. 

Skutočne milovať ľudí a vidieť i v nepriateľoch 

blížnych, dokáže len ten, komu Duch Svätý vierou 

otvorí oči pre poznanie vlastného hriechu sebectva 

a nelásky a odpúšťajúcej Božej lásky v Kristovi. 

Bratia a sestry! Otvorme svoje srdcia a prosme o dar 

Ducha Svätého, aby On odpútal našu pozornosť od 

seba samých, od malicherností z Božieho pohľadu, 

aby sme boli uzdravení pohľadom na Pána Boha, 

ktorý nás stretá v ľuďoch okolo nás – v núdznych 

a slabých, ale aj v našich nepriateľoch i v neveria-

cich. Prosme o uzdravenie z hriechu sebectva, aby 

Boh cez nás ľuďom sprostredkoval živé evanjelium 

– svoju lásku, pokoj a odpustenie do sŕdc ľudí okolo 

nás.  

Milí bratia a milé sestry! Prvá cirkev priniesla do 

života ľudí novú kvalitu z Božej moci. Tou novou 

kvalitou bola láska ako dar Ducha Svätého. Tak 

prijmime túto novú kvalitu života od Boha aj my 

a modlime sa o dar Ducha Svätého, aby On viedol 

naše srdcia viedol k živej fungujúcej viere, ktorá je 

činná v LÁSKE. Amen.  
Sidonia Horňanová, zborová farárka

 



  

 

Pani farárka Adamovičová 
 

V stredu 28. marca – v tichom týždni – nás zastihla smutná správa. Svoju pozemskú púť ukončila pani 

farárka Anna Adamovičová. Pán Boh jej doprial dožiť sa takmer 85 rokov. Pôsobila ako farárka v susednom 

CZ v Modre. V Modre prežila takmer 65 rokov svojho života, ale aj v Kráľovej sme ju poznali snáď všetci. 

Veď s Kráľovou sa spájali niektoré jej životné míľniky – v našom kostole bola v roku 1955 ordinovaná za 

evanjelickú farárku, tu v jej náručí na farárskej schôdzi v Modre-Kráľovej 18. októbra 1984 zomrel jej druhý 

manžel. V minulom roku – na seniorálnom dni 15. októbra – si v našom kostole prevzala Pamätnú medailu 

ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie. 

V posledných rokoch sme ju mohli u nás stretávať častejšie – či už v kostole na službách Božích, keď nám 

kázala Božie slovo, ale aj pri mnohých iných podujatiach – vždy usmiatu, elegantnú, plnú energie, ktorej 

mala na rozdávanie. A hlavne vždy mala poruke slová, ktorými vedela povzbudiť, potešiť i pochváliť.  

Vždy, keď jej to dovoľoval čas, zúčastňovala sa na podujatiach v Zelenom lese. Bola tiež neodmysliteľnou 

súčasťou všetkých doterajších ročníkov Svetla pre Kráľovú, keď sme zapaľovali sviece na adventnom venci. 

Vždy sme sa tešili na jej múdre slová, ktoré si pre nás s láskou pripravila a za ktoré sme jej boli a sme veľmi 

vďační.                                                                                                 (red.) 

                   

Životopis a odobierka  
ThMr. Anna Adamovičová sa narodila 10. mája 

1933 v Trnave. Na sklonku roka 1938 sa pre 

nacionálne vášne mladá rodina s tromi deťmi zo 

Slovenska vysťahovala; útočisko našla v Kunovi-

ciach pri bratovi otca rodiny. Tu Anna ako 5-ročná 

zažila vstup nemeckých vojsk na územie tzv. 

Protektorátu Čechy a Morava. Z Kunovíc sa rodina 

neskôr presťahovala do Uherského Hradište, ktoré sa 

jej stalo skutočným „domovom“. Tu prežila vojnu 

a oslobodenie v máji 1945 dostala, ako sama hovo-

rievala, „ako najvzácnejší dar k 12. narodeninám“.  

V Uherskom Hradišti v roku 1951 zmaturovala 

a zapísala sa na Slovenskú evanjelickú bohoslovec-

kú fakultu v Bratislave. Po 1. roku štúdia na teolo-

gickej fakulte sa v auguste 1952 vydala za Vladimíra 

Olexu, ktorý v tom roku ukončil štúdium, stal sa na 

fakulte asistentom a  bol aj ordinovaný za 

evanjelického  kňaza. Po roku spoločného man-

želského života sa manželia aj s prvorodeným 

synom Vladimírom presťahovali  do Modry, do 

budovy modranského sirotinca, kam sa na štátny 

nátlak sťahovala celá fakulta aj s internátom. 

Teologické štúdium ukončila v Modre 15. septembra 

1955. Po kaplánskej skúške bola už 18. septembra 

1955 ordinovaná v evanjelickom kostole v Modre-

Kráľovej za evanjelickú farárku. Medzitým sa 

manželom Olexovým narodil druhý syn Roman.  

Po ordinácii nastúpila Anna ako kaplánka k pánovi 

farárovi Júliusovi Dérerovi v Modre. Svojho 

principála si vysoko vážila a veľa sa od neho 

naučila. Ako ordinovaná žena ho presvedčila 

„zodpovednou službou a vrúcnym vzťahom 

k cirkvi“. Toto ocenenie pána farára Dérera bolo pre 

ňu tým „najkrajším ocenením“, aké počas 50 rokov 

kňazskej služby kedy dostala. Počas 20-ročnej 

kaplánskej služby  mala však aj ďalších principálov: 

pána farára Stanislava Blaha a v rokoch 1964 – 1971 

bola seniorálnou kaplánkou u p. prof. Karola Gábri-

ša v Pezinku. 

V roku 1962 bol manžel sestry farárky menovaný za 

námestného kňaza do CZ Modra a manželia 

Olexovci začali písať svoj spoločný život na 

modranskej fare.  

Keď ako 42-ročná ovdovela, modranský cirkevný 

zbor si ju zvolil za zborovú farárku. Vo svojom 

inštalačnom príhovore uviedla, že sa jej zbor ujal 

ako „raneného blížneho“. S láskou si na toto obdo-

bie spomínala, totiž na podporu a pomoc bratov 

a sestier v cirkevnom zbore i na spoluprácu s bratom 

zborovým dozorcom Jánom Čepcom, s ktorým 

nastúpili do vedenia cirkevného zboru naraz a viedli 

cirkevný zbor v porozumení a zhode 23 rokov.  

V júni 1978 vstúpila do stavu manželského s ovdo-

velým Vojtechom Adamovičom, zborovým farárom 

CZ Veľký Grob-Čataj. Manželstvo spojilo aj oba 

cirkevné zbory, takže veľa aktivít podnikali spoloč-

ne. Ale ovdovela aj druhýkrát. Manžel jej zomrel 

v náručí na farárskej schôdzi v Modre-Kráľovej 

18. októbra 1984. Pán Boh jej však bol nablízku a na 

pomoci, keď opäť našla podporu v bratoch a sestrách 

svojho cirkevného zboru, v členoch zborového 

presbyterstva a v bratovi dozorcovi.  

Ale prežila aj radostné chvíle – boli to chvíle v kru-

hu jej najbližších – detí Vladimíra a Romana, vnúčat 

Andulky, Romanky, Mateja, Katarínky, Barunky 

a Karolínky, ku ktorým naposledy pribudli aj dve 

pravnúčatá vo Francúzsku: Luisek a Valentínka. Za 

svojimi blízkymi aj vo vysokom veku pravidelne 

cestovala. Ak sme obdivovali na sestre farárke, 

odkiaľ berie toľkú energiu – vzťahy s ľuďmi, 

osobitne s najbližšími, boli pre ňu zdrojom sily 

a energie, ktorou, ako vyznala: „posilnená smiem 

zase ja odovzdávať aspoň čosi zo svojej sily im 

a každému, koho mi Božia múdrosť pošle do života, 

koho stretnem...“   



 

Sestra farárka sa dočkala aj vytúženej náboženskej 

slobody po roku 1989. Bolo to obdobie nových 

príležitostí, ale aj sklamaní, pričom jej prichádzali na 

um slová apoštola Pavla: „Dajte pozor, aby sa vám 

sloboda nestala zásterkou zlosti“– dodnes aktuálne 

– ak sa bojom za slobodu maskuje neúprimnosť, 

ľudská zloba a pomstychtivosť.  

Zmena režimu priniesla nové výzvy v duchovnej 

službe aj v hospodárskej oblasti, a to starostlivosť 

o nehnuteľný majetok, ktorý bol cirkvi vrátený po 

neľahkom zápase v reštitúciách. A boli to aj krásne 

koncerty, ktoré pohládzali i zušľachťovali dušu 

človeka a ktoré práve vďaka sestre farárke majú 

v Modre už dobrú tradíciu – za desať rokov ich 

v Modre usporiadala viac než sto!  

Popritom rozvíjala spoluprácu s mestom Modra 

a s Rímskokatolíckou farnosťou v Modre. Bola  

aktívna v oblasti ekumenickej práce – od roku 1995 

viedla sekciu žien pri Ekumenickej rade  

v Slovenskej republike. Pestovala kontakty 

s cirkevnými zbormi doma i v zahraničí, i so Spolo-

čenstvom Klincového kríža z Coventry v Anglicku, 

ktorého jedno z centier je vytvorené aj tu v Modre 

práve jej pričinením.  

Sestra farárka prežila v kňazskej službe celé 

polstoročie – ako evanjelická duchovná slúžila od 

roku 1955 do roku 2005, keď 1. júla odišla do 

dôchodku. V tom roku sa lúčila nielen so zborom, 

ale aj so svojou drahou maminkou, ktorá bola jej 

vzorom v tolerancii, trpezlivosti, jemnosti 

a v schopnosti odpúšťať.  

Do posledných chvíľ si spomínala na ducha 

vzácnych predkov na modranskej fare, ktorý ju 

počas jej kňazského pôsobenia v Modre napĺňal 

bázňou, pokorou, a tiež zaväzoval k zodpovednej 

službe: na Dr. Samuela Zocha, Dr. Dušana Fajnora, 

Dr. Samuela Štefana Osuského, Júliusa Dérera; 

kaplánov Martina Rázusa, Emila Boleslava Lukáča i 

na Jána Smreka, ktorý sa formoval pri Samuelovi 

Zochovi. 

Cirkevný zbor, v ktorom pôsobili títo vzácni kňazi, 

vyprevadil ďalšieho verného Kristovho vyznávača –

Božiu služobnicu, ktorá je nám, mladším v službe 

postaveným, osobitne nám, ordinovaným ženám 

v cirkvi, veľkým vzorom – príjemným vystupova-

ním a precíteným zreteľným prejavom na službách 

Božích pri liturgii a pri kázni, ako aj širokým 

záberom vedomostí a distingvovanosťou. 

Nezabudnuteľný precítený prejav sestry farárky sme 

mohli počúvať aj potom, keď odišla na dôchodok – 

na pozvanie vždy ochotne a rada poslúžila zvesťou 

Božieho slova i liturgiou v Modre, u nás v Modre-

Kráľovej, ale aj v ďalších cirkevných zboroch. Jej 

kázne, ktoré vychádzali z osobne prežitej viery 

pretavenej skúškami, s morálnym odkazom a pozva-

ním k pokore, skromnosti a vďačnosti, oslovovali 

ľudí bez rozdielu veku. Jej nezabudnuteľný hlas 

s hlbokými myšlienkami sme často mohli počúvať aj 

prostredníctvom vysielania v Slovenskom rozhlase.  

Ako roky jej života pribúdali z Božej milosti, v jej 

srdci sa množila vďačnosť za prijatú milosť: 

„Vrúcne, veľmi vrúcne ďakujem Pánu Bohu za 

každé ráno, za nový deň života. Beriem ho ako DAR 

a DIV.“ Najmä po ťažkom úraze pred štyrmi rokmi 

bola naplnená vďačnosťou svojim záchrancom, leká-

rom i bratom a sestrám, ktorí sa za ňu modlili, a tiež 

najbližším, ktorí sa o ňu starali a podporovali ju 

svojou prítomnosťou, úprimným slovom alebo 

konkrétnym skutkom pomoci. Na krídlach modlitby 

a piesní z Kancionála, v ktorých denne vyspievala 

Pánu Bohu vďačnosť za dar života,  za svojich 

milovaných blízkych, za skutočných priateľov, 

preniesla sa až k záveru svojej pozemskej cesty. Ako 

sme my v duchu s Kristom kráčali počas pôstnych 

nedieľ po krížovej ceste na Golgotu, ona vierou 

spojená s Kristom, zaťažená krížom nemoce, kráčala 

s Ním na pomyselnú Golgotu. Spolu s Kristom 

niesla poslušne svoj kríž, nie však opustená ako On. 

Do posledných chvíľ bola obklopená najbližšími, 

ktorí sa o ňu s láskou starali, a tiež spojená 

s priateľmi po telefóne. Mala ich toľko, že sa s nimi 

všetkými ani nemohla rozlúčiť.  

Odovzdaná do Božej vôle na lôžku v nemocnici 

v Bratislave a posilnená slovami jej obľúbeného 

139. žalmu i darmi Večere Pánovej, ukončila svoju 

pozemskú púť v  bratislavskej nemocnici v raných 

hodinách v stredu 28. marca. Pán Boh jej doprial 

dožiť sa takmer 85 rokov. 

V Evanjelickom kostole apoštolov Petra a Pavla 

v Modre sa s ňou rozlúčili jej najbližší,  početní 

veriaci z Evanjelického a. v. cirkevného zboru 

v Modre, evanjelickí duchovní Bratislavského 

seniorátu v aktívnej službe i na dôchodku, vedenie 

mesta Modry, jej priatelia, známi.  

Sidonia Horňanová,  

seniorka Bratislavského seniorátu  

 

 

Na bielu sobotu 31. marca sa s pani farárkou 

Adamovičovou prišli rozlúčiť aj mnohí z nás 

z Kráľovej. Vďační za to, že sme ju mohli poznať. 

 

 

 
Keď cesty naše rozchodia sa 

a slnko žitia tratí jas – 

ó, Pane Kriste, prichýľ nás! 

Stlm bôľ a srdcu pridaj sily, 

by sme sa tíško rozlúčili, 

a poteš v smútku, Pane milý 

a niekdy v nebi spoj nás zas. Amen. 

Martin Rázus 



 

 

 

 

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU  

Naši jubilanti v apríli – júli 2018 

 

 

90 rokov 

Božena Farkašová 

 

89 rokov 

Božena Šimečková 

 

86 rokov 

Darina Valachová 

 

75 rokov 

Viera Uherčíková 

Viola Rášová 

70 rokov 
Jozef Steinhübel 

Božena Koblišková 

Zuzana Koníková 

 

65 rokov 

Jozef Liberčan 

Mária Steinhübelová 

Katarína Galášová 

 

 

 

60 rokov 

Božena Pešková 

 

50 rokov 

Boris Plávala 

Jana Holzmannová 

Mária Janotíková 

 

 

 

 

 

 

Pozdravujeme jubilantov – rodákov  
 

v Modre 

Zdena Galusová 65 rokov 

Peter Kľúčik 65 rokov 

Jozef Šimeček  60 rokov 
 

v Pezinku 

Anna Grgáčová  60 rokov 
 

v Častej 

Bohumil Minarových 55 rokov 
 

v Bratislave 

Miroslav Kintler 65 rokov 

Pavel Knapek  60 rokov 

Juraj Steinhübel 60 rokov                                Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková

 

 

Pokrstené dietky:  

Samuel Pekník  15. 4 

Patrik Kain   6. 5. 

Natália Stribulová 12. 5.  

Alžbeta Stribulová 12. 5.  

Krst dospelého: 

Tomáš Kučera 11. 5. 

 

Sobášení:  

Tomáš Kučera a Táňa r. Ružeková 9. 6. 

Zosnulí a pochovaní:  

Ľudmila Pukančíková 28. 3. 3. 4.  

Anna Chybová 28. 5.  30. 5.    

Ján Juran 6.7. 10.7. 

________________________________________________________________ 

Milodary na Evanjelickú ratolesť:  

Miroslav Kľúčik – 40 €, rodina Fleischhackerová – 20 €, súrodenci Marečkovci – 10 €, Mária 

Miškovičová – 10 €, Miroslav Hornáček – 20 €, Michal Makovník – 10 €, Jozef Steinhübel – 15 €,  

rodina Lennerová – 20 €, rodina Kainová – 10 €, Božena Uherčíková – 10 €, Mária Porubanová – 5 €, 

Jarmila Sodomová – 5 €, Jozef Petráš – 5 €, Jozef Prídala – 5 €, Mária Klenovská – 10 €, Mária 

Steinhübelová – 20 €, rodina Juranová – 20 €, Božena Farkašová – 20 €, Zuzana Koníková – 15 €,  

Pavol Kintler  - 10 €, Viera Křupalová – 20 €, Oľga Štefanáková – 10 € 

 



 

 

 

 

Veľká vojna (2. časť) 
 

V tejto časti prinášame správu o druhom roku Veľkej vojny – o roku 1915, ako to zaznamenal farár nášho 

cirkevného zboru Vladimír Jurkovič vo svojej výročnej správe, ktorú predložil konventu dňa 2. februára 

1916.  

A zase jeden rok, rok plný úzkosti a strachu, pomi-

nul z milosti Božej. Naše túžby a žiadosti, aby roz-

zúrená vojna kresťanských národov navzájom sa 

potierajúcich a mordujúcich prestala, neboli splnené; 

dnes ešte vždy ďaleko sme toho okamžiku, v ktorom 

Pán privolá národom: schovajte meč svoj do pošvy, 

vražedné nástroje prekujte v pluhy a motyky a po-

dajte si pravice na zmierenie. Bohužiaľ, nevidíme 

žiadne príznaky alebo znamenia, ktoré by nám 

veštili blízke zakončenie vojny. Nikdy, odkedy svet 

svetom sa menuje, nebolo takej hroznej a ukrutnej, 

toľko obetí životov a majetkov pohlcujúcej vojny, 

ako je tá terajšia, ku ktorej sa národy od polstoročia 

chystali a pripravovali. Je to svedectvo chudoby 

vystavené terajšiemu kresťanstvu, keď hovoríme, že 

brat na brata, národ na národ pol storočia brúsil 

meče. Či je úlohou kresťanstva pustošenie krajiny, 

búranie domov, škôl a chrámov, vyháňanie obyvate-

ľov z dedín a miest, mordovanie miliónov, potápanie 

lodí a ľudí, trhanie zväzkov príbuzenstva a lásky, 

množstvo vdov a sirôt? Keby tie peniaze, ktoré 

v tejto vojne na kanóny, pušky, meče, prach, náboje, 

výbušné látky atď. vynaložené sú, obrátené boli 

k vzdelanostným, náboženským a kultúrnym cieľom, 

nebolo by snáď v celej Európe ani len jednej 

dedinky bez školy a chrámu, mestečka bez verejnej 

knižnice, strednej školy, nemocnice, sirotinca, 

chudobinca; a ani vypočítať nestačím, čo by sa 

všetko za ohromné tieto peniaze nastavať, nado-

budnúť a udržovať mohlo. A keby len peniaze 

a majetky odplavené boli touto vojnou. Ale tie straty 

životov kto, kedy a ako nahradí? Na milióny počíta 

sa už tých, ktorí padli na bojisku, milióny je rane-

ných – práceneschopných – žobrákov následkom 

ťažkého poranenia. A potom – v akom smere vycho-

váva vojna? Snáď zjemnení v mravoch, utvrdení vo 

viere, zapálení láskou k Bohu a ľudom navrátia sa tí, 

ktorí dediny podpaľovali, ľudí mordovali, kostoly 

búrali z rozkazu svojej vrchnosti, že vraj z taktic-

kých príčin a strategických ohľadov?  

Rok plný úzkosti a strachu pominul. Či skutočne 

nezvierala – akoby železnými kliešťami – úzkosť, 

keď ste stávali i líhali, Vás, ktorí máte svojich 

synov, manželov, otcov, bratov na bojisku? 

S úzkostlivosťou čakáte každý deň, či a aká správa 

Vám prinesená bude; či žije ešte ten, ktorého máte 

na vojne? A tonúť strachom cez celý rok, koľké to 

utrpenie. Tých, ktorí sú ešte doma, zase tá starosť 

morí, či a kedy aj oni odvolaní budú.  

Vojna je nenásytný moloch. Pobrali 18-ročných, ba 

i 14-roční prídu na rad, 36 – 42-roční už museli 

nastúpiť službu, teraz sú na odchode 42 – 50-roční  

a do výhľadu postavené je odvolanie starcov 50 – 

56-ročných. Od 17 do 56 rokov, teda 40 ročníkov 

zdravých mužov musí opustiť svoje povolanie 

a postaviť sa do služby vojenskej. Kto nám zostane 

doma, kto bude orať, siať, žať, mlátiť, kosiť, 

vinohrady zarábať?  

A ako keby i nebo smútilo s nami – od polroka málo 

sme mali jasných dní, ustavičné dažde znemožnili 

jesenné obsievanie rolí, takže len malá čiastočka je 

oziminami posiata. I zima je neobyčajná, ľavná, bez 

ľadu a snehu, snáď následkom ohromných otrasov 

v povetrí, zapríčinených výbuchom mín a ohlušujú-

cou streľbou kanónov na desiatky tisícov postave-

ných a obrátených na nepriateľa. Že vraj v hore 

kvietky kvitnú, kríčky sú už na rozpustenie a stromy 

akoby sa už rozzelenať mali. Čo prinesie nám blízka 

jar, je síce skryté pred nami, ale mnohé a veľké 

obavy naplňujú srdcia naše ohľadom budúcnosti.   

Rok plný úzkosti a starosti, ale aj nebývalého 

a nezaslúženého požehnania Božieho sme pocítili. 

Vzdor neprajnému počasiu zhromaždili sme – zase 

len v daždi – prehojné úrody viníc našich. Údajne sa 

urodilo u nás na Kráľovej do 8000 hl vína, úroda to 

nebývalá, hojná a zriedkavá. A táto úroda – násled-

kom mnohých dažďov len strednej a nižestrednej  

akosti – bola v prevažnej väčšine temer od preša za 

vysokú cenu odpredaná a speňažená. Veľkokupci 

vrhli sa na nás a zaplavili mesto sudmi, ktorých by 

veľký nedostatok bol býval; a snáď mnohí, nemajúc 

sudov, boli by bývali prinútení úrodu vo viniciach 

ponechávať. Boh požehnal hojné úrody, vysoké ceny 

a postaral sa aj o nádoby na víno. Víno platilo sa od 

50 K – a dnes dosiahla cena výšky 90 K. Hodnota 

celej úrody odhadnutá je na 500 000 korún (v Kráľo-

vej ulici)!  

Len si predstavte, čo by bolo s nami v terajšej 

drahote, keby ste neboli utŕžili peňazí za víno i za 

statok, ktorý dosiahol ceny nikdy nebývalej, takže 

pár volov stojí vyše 4 000 K a pekná krava do 2 000 

K. Pán Boh nás jednou rukou potrestal vojnou, 

druhou ale požehnal nám hojné úrody. A či ozaj 

povšimne si ľud tejto milosti Božej nezaslúženej? 

Vojna zapríčinila problémy i cirkvi našej odvolaním 

oboch učiteľov do služby vojenskej. Najprv naruko-

val p. učiteľ Štetka, a síce 15. marca, potom 18. júna 

bol  aj p. učiteľ Neumann  odvolaný  a cirkev musela 

požiadať p. učiteľa P. Rúžeka z Trlinka. Pána učiteľa 

Neumanna reklamoval som 5 týždňov pred jeho 

narukovaním a už 14. júna je datovaný výrok 

ministra  kultu,   že ako  do AI. triedy  domobrancov 



 

 

 

 

patriaci, teda vycvičený vojak, nemôže byť 

oslobodený. 

Vyzvaný biskupským úradom reklamoval som p. 

učiteľa Štetku a pošťastilo sa mi výrokom ministra 

vykonať jeho prepustenie z vojska. P. učiteľ Štetka 

sa v polovici septembra vrátil a ihneď aj započal 

vyučovanie v škole. Podotýkam, že p. učiteľ Neu-

mann pridelený je k pohraničnej polícii, nateraz 

v Barci. Oba tieto výroky predkladám konventu aj 

z tej príčiny, že sa u nás našli ľudia, ktorí toto moje 

pokračovanie čestné očiernili a rozhlasovať sa 

neštítili tú nepravdu, že som – staršieho učiteľa 

pominúc – vymohol  z vojenskej služby mladšieho. 

Školu väčších dietok od 1. novembra vzal som si ja 

na starosť a nakoľko mi čas a sily dovoľujú, 

v predpoludňajších hodinách zaoberám sa mládežou 

do vyššej školy príslušnou.  
_____________________________________________________________________________ 

 

Jeden vojak mládenec vo Viedni zomrel následkom 

ťažkého poranenia na bojisku v Karpatoch a jeden 

mládenec vojak vo východnej Galícii zomrel a na 

neznámom mieste pochovaný bol. Na bojisku 

padlých zvečním, keď ich mená zapisujem do tejto 

správy. Sú to Michal Uherčík – syn Jána Uherčíka 

n. t. c. kurátora cirkvi a Márie Juranovej a Ján 

Melter – syn Jána Meltra a Márie Sodomovej. Buď 

ich pamiatka požehnaná! 

Pred rokom v ročnej správe mojej uvedených bolo 

69 ľudí vo vojenskej službe postavených, dnes ich 

máme 105, teda o 36 viacej.  Že kto všetci sú ranení 

a zajatí, nemohol som sa určite dozvedieť; po 

skončenej vojne, aby sme pred svetom vydať mohli 

svedectvo o pravde, keď mi dá Boh zdravia a života,  

pokúsim sa napísať krátku históriu vojny tejto, 

nakoľko ona týkala sa cirkvi našej.  
_____________________________________________________________________________ 

 

Na vojnovú pôžičku značila cirkev naša zo zákla-

diny P. Jamnického 250 K; na vojnové potreby 

popísané boli aj naše 1393 kg vážiace zvony, avšak 

nedúfam, že by zo zvonov, ktoré živých do chrámu 

volajú a v Pánu zomrelých do hrobu odprevádzajú, 

vražedné nástroje, delá uliate boli.  

Cirkev vo svojom výbore dňa 5. decembra uzavrela 

medenú krytinu veže ponúknuť krajinskej správe na 

vojnové ciele.  

Cirkev a jej údovia prispievali štedro k zbierkam: 

‒ na vojnou spustošené kraje zozbieralo sa 100 K, 

‒ na invalidov 37 K 32 h,  

‒ na čítanie pre vojakov 34 K 30 h,  

‒ vojakom na vianočný dar 21 K 90 h,  

‒ na Červený kríž 160 K (odvedené do mestského 

domu). 
(Krátené, čiastočne jazykovo upravené – red.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA 

Pokožka v lete a ako ju chrániť pred negatívnymi vplyvmi slnečného žiarenia 
 

Opäť tu máme leto a prázdniny. Mnohí z nás si užívajú teplo a slniečko. Pred rokom sme sa v našej 

zdravotníckej rubrike venovali vplyvu tepla v letných mesiacoch na ľudský organizmus, ktoré môže vyústiť 

do úpalu a v horšom prípade až do úžehu. Určite ste sa však už zamýšľali nad tým, aké účinky majú slnečné 

lúče na vašu pokožku. V lete sa totiž na pokožke objavujú mnohé poškodenia, ekzémy či iné infekčné 

ochorenia. Niektorým sa vyhnúť môžeme, niektorým nie. 
 

Koža a jej funkcie 

Koža pokrývajúca ľudské telo je najväčším orgánom 

človeka. Je to rovnako dôležitý orgán ako ktorý-

koľvek vnútorný – srdce, pľúca či žalúdok. Jej 

povrch je u dospelého jedinca približne 1,5 až 2 m², 

hrúbka sa pohybuje od 0,5 mm do 5,0 mm. Na 

miestach, kde je vystavená menšiemu tlaku či namá-

haniu, je koža tenšia a na miestach, ktoré sú vysta-

vené vysokej námahe a opotrebovaniu, je  hrubšia.  

Koža je dôležitým „spravodajcom” pre nervový, 

hormonálny a imunitný systém a súčasne je „hovor-

com” citov. Je poverená širokou škálou rozmanitých 

úloh: obaľuje a chráni vnútorné orgány pred rôznymi 

nepriaznivými vplyvmi, podľa potreby zadržiava 

alebo zbavuje telo tepla, dýcha, vylučuje odpadové 

látky, cíti. Zohráva tiež dôležitú úlohu pri tvorbe 

vitamínu D, odzrkadľuje naše duševné problémy 

a neraz prezradí aj to, čo by sme najradšej zatajili. 

K svojej pokožke sa zvykneme správať macošsky 

nielen v lete. Všímame si ju vlastne až vtedy, keď 

nás v niečom zrádza. Pre pokožku v lete je dôležité, 

aby sa udržiavala hydratovaná po celý deň. Keď sa 

potrebné množstvo vody z pokožky vytratí, nastáva 

poškodenie kože – popraskanie, vysušenie, lámanie. 

Práve vtedy je pokožka najcitlivejšia na rôzne 

infekcie a bacily. Aj pri nadmernom umývaní, po 

športovaní, kúpaní sa, opaľovaní sa, stráca naša koža 

ochrannú funkciu.  

Vplyv slnečných lúčov na  našu pokožku 

Slnko je zdrojom energie a je nevyhnutné pre mnohé 

procesy  (fotosyntéza  či tvorba vitamínu D  v našom 

tele). Ako pri väčšine biologických procesov, i tu je 

potrebné zachovávať určitú mieru - slnečné žiarenie 

síce k životu potrebujeme, ale nadmerné vystavova-

nie   sa  slnku   nám  môže   škodiť,   a najmä   našej 
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pokožke. Môže totiž spôsobiť spálenie, predčasné 

starnutie kože, poškodenie očí, oslabenie imunitného 

systému, fotoalergické a fototoxické reakcie, dokon-

ca i rakovinu kože. Lekári stále častejšie upozorňujú, 

že viac než 90 % prípadov rakoviny kože je spôso-

bených slnečným žiarením.  

Slnečné žiarenie sa skladá zo spektra lúčov rôznej 

vlnovej dĺžky. Na kožné bunky pôsobí neviditeľné 

krátkovlnné ultrafialové (UV) žiarenie, ktoré sa 

vyskytuje v troch formách:  

 ultrafialové žiarenie A (UVA) – prispieva 

k poškodeniu pokožky, najmä jej predčasnému 

starnutiu; 
 ultrafialové žiarenie B (UVB) – prináša energiu, 

ktorú pokožka potrebuje na tvorbu vitamínu D, 

ale zároveň je príčinou spálenia pokožky a pria-

meho poškodenia DNA; 
 ultrafialové žiarenie C (UVC) – na pokožku sa 

nedostane – zablokuje ho zemská atmosféra. 

Množstvo UV žiarenia, s ktorým prichádza pokožka 

do kontaktu, závisí od mnohých faktorov (denná 

doba, ročné obdobie, nadmorská výška či  poloha na 

zemeguli). Jeho intenzitu ovplyvňujú aj ďalšie 

faktory – napríklad ľahko zatiahnutou oblohou môže 

preniknúť až 90 % UV žiarenia, snehová pokrývka 

odráža až 80 %  a piesok až 25 % UV žiarenia, do 

vody – do hĺbky pol metra prenikne až 40 % UV 

žiarenia. Tieň znižuje intenzitu UV žiarenia o 50 % 

i viac, ale aj v budovách sme vystavení 10 – 20 % 

UV žiarenia.  

Kým UVA žiarenie je počas dňa prítomné 

v konštantnej intenzite, intenzita UVB žiarenia sa 

počas dňa mení a najväčšia je na poludnie. Obidve 

žiarenia však majú škodlivé účinky na našu pokožku 

a preto sa treba pred nimi chrániť. 

 

Prirodzené mechanizmy, ktoré bránia  

poškodeniu kože pred slnkom  

Naša pokožka sa pred slnečným žiarením chráni 

dvomi spôsobmi: tvorbou pigmentu a rohovatením.  

Náchylnosť kože k sčervenaniu a miera jej pigmen-

tácie delí ľudskú populáciu do kategórií označova-

ných ako kožné fototypy. Tie určujú, nakoľko je 

pokožka citlivá na pôsobenie UV žiarenia:  
Fototyp I: veľmi svetlá koža, ryšavé vlasy, veľa 

pieh, modré oči - vždy sa spáli, niekedy sa opáli do 

červena, nikdy nepigmentuje (nesfarbí sa do hneda); 
prirodzená ochrana pokožky proti slnku je 5 – 10 

minút.  

Fototyp II: svetlá koža, svetlé vlasy, pehy v malom 

množstve, modré, zelené alebo šedé oči – vždy sa 

opáli do červena, často sa spáli, pigmentuje len 

zriedka; bez ochrany na spáli za 10 – 20 minút. 

Fototyp III: stredne svetlá koža, hnedé až tmavé 

vlasy, hnedé oči - niekedy sa opáli do červena, 

zriedka sa spáli a ak, spálenie býva mierne, dobre 

pigmentuje; bez ochrany na spáli za 20 – 30 minút. 

Fototyp IV: tmavá koža, tmavé vlasy a oči – takmer 

nikdy sa nespáli, veľmi dobre pigmentuje; 
prirodzená ochrana pokožky proti slnku je 30 - 

40 minút. 
 

Ako predísť nepríjemnému spáleniu  

či prípadným vážnejším poraneniam pokožky 

V lete by sme nemali používať určité lieky, 

parfumované výrobky a parfumy, ktoré v reakcii so 

slnkom môžu vyvolať nepríjemné reakcie. 

Deti do 1 roka veku (niektoré zdroje uvádzajú až 5 

rokov) by nemali byť slnečnému žiareniu vystavené 

vôbec, u starších detí treba dbať na vysokú ochranu 

pred UV žiarením, keďže detská pokožka je 

najcitlivejšia na spálenie a má dobrú pamäť - 

nezodpovedné opaľovanie v detstve to môže 

„spočítať" v dospelosti. Staršie deti majú mať vždy 

klobúčik so strieškou a svetlé tričko. 

Primerane treba chrániť pokožku oblečením (neza-

búdať na pokrývku hlavy) – existuje už aj oblečenie 

s UPF (ochranný UV faktor textílií). Najlepšiu 

ochranu poskytuje polyester, nylon, vlna a hodváb. 

Dôležité je tiež chrániť si oči kvalitnými okuliarmi 

a na pokožku používať prípravky na ochranu pred 

UV žiarením. Až 60 % ľudí nepoužíva ochranné 

opaľovacie prostriedky (často ich nesprávne 

označujeme ako prostriedky na opaľovanie). Je to 

alarmujúci stav, keďže ročne na Slovensku pribudne 

približne 650 nových prípadov rakoviny kože.  

Jedinou ochranou pred spálením je používanie 

krémov s ochranným faktorom SPF viac ako 50, 

ktoré treba nanášať na celé telo (vrátane pier, uší či 

očných viečok) už 30 minút pred pobytom na slnku. 

Pre dospelého človeka je dostatočné množstvo 

krému 2 mg/cm2, čo je asi 7 čajových lyžičiek 

prípravku (približne 36 gramov). Ak sme na slnku 

celý deň, proces treba opakovať 2 – 3 razy za deň.  

Pre ľudí s akné sú vhodné hydrofilné základy (tekutá 

“fluid” textúra), naopak pre pacientov s atopickou 

a suchou kožou sú určené lipofilné masťové základy. 

Detská koža je veľmi citlivá, tenká, preto je vhodné, 

aby sa deti natierali prípravkami určenými pre ich 

kožu. 

Optimálny ochranný kozmetický prípravok by mal 

spĺňať nasledovné kritériá:  

 poskytuje ochranu pred UVB aj UVA žiarením – 

t. j. má uvedený stupeň ochrany SPF a symbol 

UVA v krúžku;   

 je vodeodolný, fotostabilný a termostabilný; 

 nie je toxický voči štruktúram kože (minerálne 

filtre); 

 nezanecháva biely film po aplikácii na kožu. 
Skratka SPF (Sun protection factor) označuje 

faktor slnečnej ochrany v kozmetickom výrobku. 

Číslo za skratkou SPF vyjadruje, koľkokrát dlhšie sa 

človek môže opaľovať s naneseným krémom bez 

toho, aby sa pokožka spálila. Ak napríklad dochádza 
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u človeka k začervenaniu už po 10 minútach, tak 

ochranný prípravok s SPF 30 odďaľuje začervenanie 

o 300 minút (30 x 10 min.). Pozor - SPF neponúka 

väčšiu ochranu, ale ponúka dlhšiu ochranu pred 

slnečným žiarením a týka sa len UVB žiarenia.   

Nemá však žiadnu výpovednú hodnotu v súvislosti 

s UVA slnečným žiarením. Preto si treba vyberať 

ochranné prípravky, ktoré poskytujú širokospektrál-

nu ochranu, pričom UVA ochrana by mala 

zodpovedať minimálne jednej tretine SPF.  
 

Ako sa správne opaľovať na dovolenke pri mori 

 Počas prvých troch dní slnenia ostávajte viac 

času v tieni a používajte ochranné prípravky 

s vysokým ochranným faktorom podľa typu pleti.  

 Prípravok nanášajte pol hodiny pred opaľovaním.  

 Slnečné lúče prenikajú aj cez vodu do hĺbky 

50 centimetrov či cez mraky, slnečník a odrážajú 

sa od okolitých plôch.  

 Neopaľujte sa cez obed (11.00 – 15.00 hod.) 

 Nezabúdajte na pitný režim, ochranu vlasov, pier 

a očí.  

 Voda a soľ na pokožke pôsobia ako lupa, po 

každom kúpaní sa treba osprchovať, vysušiť 

a opätovne natrieť.  

 Pokožka nikdy nesčervenie okamžite, ale v roz-

pätí 1 – 7 hodín po opaľovaní. 
 

Rada na záver 
Keď už sa spálite, je potrebné vyhnúť sa ďalšiemu 

účinku slnečného žiarenia, pokožku schladiť stude-

ným kúpeľom a natrieť gélom, krémom alebo 

sprejom s chladivým a protizápalovým účinkom 

(Panthenol). Ak nie sú po ruke, použite jogurt, kyslé 

mlieko, smotanu či studený obklad z uvareného vy-

chladeného čierneho alebo zeleného čaju. Je vhodné 

užiť vitamíny (C a E) a prijať veľa tekutín. 

Pri ťažkom spálení alebo iných vážnych problémoch 

s pokožkou určite navštívte lekára.                    (red.) 

Zdroj: www.hnporadna.hnonline.sk, www.zdravie.sk, 

www.bioderma-sk.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spev nás spája  - koncert študentského speváckeho zboru ,,SINGING SAINTS“ 
 

Milí čitatelia zborového časopisu, 

ako iste viete, uplynulý školský rok som absolvovala 

ročné štúdium na strednej škole Saint Paul Lutheran 

High School v Concordii, v štáte Missouri v USA. 

V škole sme mali veľa možností zapojiť sa do 

rôznych aktivít, a tak som neváhala a zapísala som 

sa do spevokolu. Spevokol má 60 členov z rôznych 

krajín, napr. Slovensko, Vietnam, Srbsko, Nemecko, 

Ghana, Etiópia, Libéria a tiež Mexiko. Vystupuje od 

roku 1973 a na konte má viac ako 1000 vystúpení 

v 29 štátoch USA a v Kanade, vrátane Carnegie Hall 

v New Yorku. Keďže spevokol tvoria zahraniční 

študenti, ktorí spravidla po roku odchádzajú domov, 

jeho zloženie sa z roka na rok mení. Spevokol vedie 

dirigentka Dr. Jerrode Baker Marsh. Nacvičuje sa 

každý deň hneď po vyučovaní v hudobnej učebni. 

Počas roka sme veľakrát vystupovali v rôznych 

kostoloch na bohoslužbách, mali sme vianočný aj 

veľkonočný koncert. Vystupovali sme na dvoch veľ-

kých koncertoch pri príležitosti 500. výročia refor-

mácie v hlavnom meste Missouri, Kansas City, kde 

sme spievali s ďalšími viac ako 300 členmi iných 

spevokolov a so sprievodom veľkého orchestra.  

Spevokol každoročne absolvuje aj týždňové turné po 

rôznych mestách celej Ameriky. Keďže som vedela, 

že okrem turné po Amerike sa plánuje aj európske 

turné vrátane Slovenska, oslovila som pani dirigent-

ku, či by mohli urobiť koncert aj v Kráľovej. Môj 

nápad sa jej zapáčil, a tak sa v posledný májový deň 

konal v našom kostole koncert stredoškolského 

študentského speváckeho zboru ,,SINGING 

SAINTS“. Pod vedením dirigentky Jerrode Baker 

Marsh vystúpilo 36 členov zboru vrátane mňa. 

Zaspievali sme 16 piesní na biblické texty a koncert 

sme ukončili nemeckou večernou piesňou. Náš 

výkon bol odmenený veľkým potleskom publika.  

Počas prestávky predstavil riaditeľ školy p. Paul 

Mehl štúdium na tejto strednej škole. 

Po koncerte sme sa presunuli spolu s publikom pred 

kostol na rozhovory a občerstvenie, ktoré pre nás 

pripravili domáci členovia evanjelického cirkevného 

zboru. Zaspievali sme aj pred kostolom – okrem 

iného aj evanjelickú hymnu Hrad prepevný v sloven-

čine.  

Na druhý deň po koncerte sa členovia speváckeho 

zboru oboznámili s Modrou a jej tradíciami, oso-

bitne s výrobou keramiky počas exkurzie, ktorú 

zakončili aj kúpou keramiky. Popoludní už cestovali 

do Lipska v Nemecku, kde turné po Európe ukončili. 

Po návrate do USA nám pani dirigentka poslala list 

s poďakovaním za naše prijatie s tým, že sa u nás 

veľmi dobre cítili.                          Judita Horňanová 

Organizátor projektu – Bratislavský seniorát ECAV 

na Slovensku so sídlom v Modre-Kráľovej ďakuje 

všetkým, ktorí projekt podporili:  

Projekt „Spev nás spája“ bol uskutočnený vďaka 

finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej 

komunitnej nadácie. 
Projekt podporilo  dotáciou aj Mesto Modra. 

Ďakujeme členom domáceho cirkevného zboru za 

pripravené občerstvenie a vedeniu Strednej odbornej 

školy vinársko-ovocinárskej v Modre za poskytnutie 

ubytovania a výdaj stravy pre účinkujúcich. 

https://hnporadna.hnonline.sk/
http://www.zdravie.sk/
http://www.bioderma-sk.com/
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Cestu domov už poznám... 

 
Milé Kráľovančatá! 

V jednom meste sa stratilo malé dievčatko. Keď ju okoloidúci našli a chceli ju odviesť 

domov, nevedelo povedať, kde býva. To dievčatko nepoznalo adresu, na ktorej býva. 

Keď sa jej snažili pomôcť a hľadali cestu, zrazu sa ocitli pri kostole. Vtedy dievčatko 

spozornelo a povedalo: „Už môžem ísť sama. Cestu domov už poznám.“ To dievčatko 

poznalo cestu domov, lebo s rodičmi chodievalo pravidelne do kostola.         

          Nájdeš cestu z bludiska von? 

Milé deti,  

aj vy už poznáte cestu do chrámu.  Nejeden 

raz ste po tej ceste kráčali aj v uplynulom 

školskom roku, keď ste s rodičmi a so 

súrodencami prišli na služby Božie alebo ste 

vystupovali v kostole. Ak ste aj počas 

letných prázdnin kade-tade roztratení, 

verím, že s Božou pomocou sa po tej známej 

ceste do otvorenej Božej náruče opäť 

vydáte. Ak nám Pán Boh popraje milosť, po 

prázdninách sa opäť uvidíme 2. septembra 

na službách Božích ráno o deviatej hodine 

pri príležitosti začiatku nového školského 

roka. Nezabudnite to povedať aj svojim 

kamarátom.  

Teší sa na Vás  

                     Vaša Ovečka. 
 



  

  

Na obrázku je Noemova archa. 

Môžete si ju, milé deti, vyfarbiť. 

 

O potope 
 

Potomkovia Adama a Evy sa rozmnožili, ale zabudli na Pána Boha a boli zlí. Keď to Pán 

Boh videl, povedal: „Pošlem na svet potopu a vyhladím ľudí aj zvieratá.“ 

V tom čase žil len jeden človek spravodlivo. Volal sa Noe (Noach). Pán Boh sa zľutoval 

a povedal mu, aby postavil koráb, vošiel do neho s manželkou, tromi synmi a ich 

rodinami. A tiež aby zobral aj zo 

všetkých zvierat po dvoch, lebo 

príde na svet potopa. 

Noe urobil, ako mu Pán Boh kázal. 

A keď už boli všetci aj so 

zvieratami v korábe, pretrhli sa 

oblaky. Pršalo štyridsať dní a nocí. 

Voda vyzdvihla koráb zo zeme 

a zakryla aj najvyššie vrchy. 

Všetko sa utopilo, len Noachov 

koráb sa zachránil.    

Pán Boh potom poslal na zem 

vietor, ktorý osušil zem. Začali sa 

ukazovať vrcholce hôr a koráb 

zastal na vrchu Ararat. 

Noe vyšiel s rodinou i zvieratkami 

z korábu, postavil oltár Hospodi-

novi a ďakoval Pánu Bohu za 

záchranu. Nato Pán Boh povedal, 

že už viac nevyhladí ľudí potopou. 

A poslal na oblohu dúhu na 

znamenie zmluvy medzi sebou 

a ľuďmi. 

Poučenie: Noe je príkladom 

veriaceho človeka. Poslúchol Pána 

Boha a tak zachránil svoju rodinu 

a všetko, čo bolo v korábe.   
________________________________________________________________________________________________ 

 

Modlitbička pre detičky pred spaním 

 

Už idem spať, môj Ježiško, 

zavriem očká, zaspím tíško. 

Ochraňuj ma v nočnom čase, 

aby som vstal ráno zase 

(by som vstala ráno zase). Amen 



 

 

Zo života zboru 
 

31. 3. (Biela sobota): naposledy sme sa rozlúčili s evanjelickou farárkou Annou Adamovičovou 

v Evanjelickom chráme Božom apoštolov Petra a Pavla v Modre.  

1. 4.  (1. slávnosť veľkonočná): na službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou vystupovali deti 

z besiedky, mládež a spevokol. Navštívil nás brat vyslúžilý senior Miroslav Jäger s manželkou, ktorý 

spolu so sestrou farárkou liturgoval.  

6. 4.  (piatok): v speváckej súťaži Duchovná pieseň Bratislavského seniorátu, ktorá sa konala v Senci, 

získala bronzové pásmo v 1. kategórii Natálka Mrvová z Vištuka pod vedením brata kantora. 

8. 4.  (nedeľa): po nešporných službách Božích sa konalo pracovné stretnutie sestier presbyteriek 

cirkevného zboru.  

6. 4. – 7. 4.  (piatok – nedeľa): Konfirmandi a mládež boli na víkendovke v Častej. 

20.4.  (piatok): konalo sa seniorálne kolo biblickej olympiády na EBF UK, na ktorom sa zúčastnili štyri deti 

pod vedením zborovej farárky. Z nich sa najlepšie umiestnila Alexandra Danišová z Budmeríc, ktorá 

v 2. kategórii obsadila 4. miesto. Do celoslovenského kola za Evanjelické lýceum v Bratislave 

postúpila Debora Horňanová, ktorá získala 1. miesto v 4. kategórii za cirkevné školy. 

10. 5. (štvrtok): Po večerných službách Božích na sviatok Vstúpenie zasadalo zborové presbyterstvo. 

13. 5.  (Nedeľa po Vstúpení): na službách Božích vystupovali deti besiedky pri príležitosti Dňa matiek.  

20. 5.  (1. slávnosť svätodušná): popoludní sa členovia zborového spevokolu pod vedením brata zborového 

kantora zúčastnili na seniorálnej prehliadke spevokolov Bratislavského seniorátu v Bratislave-

Petržalke. Sestra zborová farárka sa na pozvanie miestnej rímsko-katolíckej farnosti podvečer ešte 

zúčastnila obradu posvätenia sochy sv. Urbana vo vinohradoch a predniesla tam krátky pozdrav. 

26. 5.  (sobota): v úzkom rodinnom kruhu bola do hrobu na miestnom cintoríne v Kráľovej uložená urna 

zosnulého Borislava Petríka aj za účasti niekoľkých členov cirkevného zboru. 

27. 5.  (Svätá Trojica): dopoludnia sa na službách Božích konali voľby na funkciu biskupa Západného 

dištriktu ECAV na Slovensku. Popoludní sa brat dozorca Miloš Ružek a bratia kurátori Ľubomír Frno 

a Milan Galáš so sestrou zborovou farárkou zúčastnili na seniorálnom stretnutí mužov v Sládkovičove. 

31. 5. (štvrtok): v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej vystupoval študentský spevokol zo strednej školy 

v Concordii v štáte Missouri z USA. Po koncerte zotrvali účastníci pred kostolom na rozhovory a  na 

občerstvenie, ktoré pripravili sestry zborové presbyterky.  

17. 6.  (3. nedeľa po Svätej Trojici): konali sa voľby na funkciu predsedníctva generálnej cirkvi ECAV na 

Slovensku. Popoludní sa pri príležitosti Dňa otcov uskutočnil futbalový zápas otcov z CZ Modra a CZ 

Modra-Kráľová. Víťazný putovný pohár opäť získali otcovia z Modry-Kráľovej.  

21. 6. (štvrtok): zborová farárka sa zúčastnila školenia o ochrane osobných údajov (GDPR). 

24. 6. (nedeľa): zborovým presbyterom schválené dvojice sestier presbyteriek vyberali cirkevný príspevok 

a dávali podpisovať tlačivá o ochrane osobných údajov (GDPR).  

29. 7. (nedeľa): počas zborového zájazdu sme navštívili služby Božie v partnerskom cirkevnom zbore 

v Mošovciach pri príležitosti 225. výročia narodenia Jána Kollára a tiež pamätihodnosti obce. 

25. 6. – 22. 7. bola zborová farárka na dovolenke s rodinou. Na službách Božích ju zastupoval teológ Filip 

 Púpala a pri kazuáliách prvý konsenior, zástupca seniorky, Pavel Kollár z Veľkého Grobu-Čataja. 

30. 7. – 5. 8. (pondelok – nedeľa): zborová farárka navštívila 21 nemocných a vekom pokročilých členov 

cirkevného zboru. V domácnostiach poslúžila pobožnosťou a v prípade záujmu aj prislúžila Večeru 

Pánovu po spovedi. Navštívila aj seniorov v oboch Strediskách opatrovateľskej služby v Modre. 

Evanjelické služby Božie v médiách (august – október): 
 

RTVS – Rádio Slovensko a Rádio Regina  

(posledná nedeľa v mesiaci – spravidla   

o 9.05 hod):  

26. augusta – Trebišov  

23. septembra – Muránska Dlhá Lúka  

28. októbra – Pukanec 

31. októbra – Pamiatka reformácie – Sása  
 

 

RTVS – Slovenská televízia  

(spravidla DVOJKA o 10.00 hod.): 

23. septembra – Ordinácia novokňazov – Banská 

 Bystrica-Radvaň 

21. októbra – 100. výročie založenia ČSR a 100. 

 výročie konca 1. svetovej vojny – Sučany 

31. októbra – Pamiatka reformácie – Príbovce 

PRIPRAVUJEME služby Božie pri príležitosti začiatku školského roka 2. septembra o 9. 00 hod 

v evanjelickom kostole v Kráľovej. Žiaci, študenti, učitelia a vychovávatelia, ale aj ostatní, príďte prosiť 

o požehnanie prác v novom školskom roku. 



Zo života cirkevného zboru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonický kontakt na zborovú farárku: 033/647 26 52 alebo 0903 957 440 

Príspevky do časopisu alebo prípadné pripomienky posielajte elektronicky na adresu:  shornanova@gmail.com 
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1. slávnosť veľkonočná - 1. april 

Záver školského roka – 

hry vo farskej záhrade pod vedením dorastu -  24.6.2018 

Posviacka sochy sv. Urbana v kráľovskom chotári 
 



 

Projekt finančne podporili:         

Kultúrna pamäť v Zelenom lese – 8. september 2018 

Koncert Jany Orlickej 
8. septembra 2018 o 18.00 hod. 

Cena za slobodu  
Výstava fotografií Juraja Mravca 

Stalo sa už tradíciou, že v septembri – pri príležitosti pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa 

v Zelenom lese konajú podujatia, ktorými si pripomíname udalosti, na ktoré nemôžeme a nesmieme 

zabudnúť. Nebude tomu inak ani v tomto roku. Občianske združenie „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej 

v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Modre-Kráľove pripravili koncert a výstavu pod 

spoločným názvom Kultúrna pamäť v Zelenom lese, na ktorý Vás srdečne pozývame.          

Jana Orlická je multižánrová speváčka – spieva v 28 ja-

zykoch rôzne žánre – jazz, šansóny z celého sveta, etnic-

ké, cigánske a židovské skladby. Ako sólistka vystupuje 

s Orchestrom Jána Berkyho Mrenicu ml., Pražským  

jazzovým septetom a s ďalšími hudobnými zoskupeniami.   

Téma holokaustu je jej veľmi blízka a jej interpretáciu 

židovských piesní v rôznych jazykoch vysoko hodnotia aj 

odborníci. Spieva židovskú tradičnú hudbu východného 

sveta a staré židovské modlitby. Je to hudba sefardská, 

chasidská, jemenitské ladino, sýrske nárečia. Spieva tiež modlitby v starej hebrejčine. Snáď za všetko hovorí jej 

vyznanie: ...„Napríklad aramejský jazyk je jazykom minority, ale zároveň jazyk Krista. Je veľmi emotívne a 

zároveň veľmi zaväzujúce interpretovať modlitby, ktoré sa modlil, tým istým jazykom Boh. To už nie je 

interpretácia. To je posolstvo. Tu sa posúvam do roviny, keď odovzdávam publiku omnoho viac. Niekoľkokrát na 

takomto koncerte po aramejskej modlitbe ľudia zabudnú tlieskať, sedia v tichosti, ustrnutí z toho, čo práve počuli 

a v akom jazyku to začuli. Niektorí reagujú stiesnene, niektorí s obrovskou harmóniou, víziou, modlia sa so mnou 

v duchu a niektorí plačú. A toto je rozmer, ktorý som ja ani pri jednom žánri doteraz nezažila. Takže to je asi 

najvyšší bod, aký som mohla dosiahnuť.“ 

V Zelenom lese budú Janu Orlickú sprevádzať dvaja významní českí hudobníci – na kontrabase a klavíri medziná-

rodne uznávaný kontrabasista Petr Kořínek a na akordeóne a flaute Radek Pobořil – člen skupiny Čechomor. 
 Zdroj: www.janaorlicka.sk 

 

Juraj Mravec je absolventom Ateliéru kameramanskej tvorby 

a fotografie Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Ako 

fotograf pokrýval niekoľko významných udalostí doma i vo svete 

(krízu a vojnu na Ukrajine, migračnú krízu, slovenské väznice). 

V rokoch 2014 a 2015 získal 2. miesto na Czech Press Photo v ka-

tegórii reportáž, v roku 2015 1. miesto na Slovak Press Photo 

a Novinársku cenu 2017 v kategórii Fotožurnalistika za najlepšiu 

fotografiu. Spolupracoval ako kameraman na niekoľkých doku-

mentárnych filmoch. Mir vam (Mier vám) je jeho režijným debu-

tom. Aktuálne  pripravuje svoj nový dokument o vojne v Iraku. 

V tomto roku si pripomíname ukončenie 1. svetovej vojny. Ale aj 

dnes – po 100 rokoch – svet žije v konfliktoch a vojnách, ktoré 

ničia ako jednotlivcov, tak aj celé národy a kultúry. Výstava v Zelenom lese chce reagovať na aktuálne dianie vo 

svete prostredníctvom dokumentárnej tvorby (vojnový konflikt na Blízkom východe, utečenecká kríza, vojna 

21. storočia, ISIS, genocída jazídov...), a to pohľadom vojnového fotografa – priameho účastníka bojov o Mosul. 

Pretože aj keď sa tieto udalosti odohrávajú vo vzdialenej krajine, týkajú sa nás všetkých. Výstava chce 

sprostredkovať obraz vojny a jej dopad na ľudí, krajinu a kultúru. Chce podporiť budovanie kritického postoja voči 

mýtom a predsudkom, ktoré vznikajú o ľuďoch z iných kultúr. Chce podporiť solidaritu a empatiu s utrpením iných 

ľudí, uvedomenie si krehkosti mieru a priateľských medziľudských vzťahov. A chce apelovať na mladých ľudí, 

ktorí majú často skreslené až romantické predstavy o boji/vojne a často sympatizujú s ideami, ktorých dôsledky si 

vôbec neuvedomujú.                    Zdroj: www.jurajmravec.sk  

____________________________________________________________________________________________ 
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