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            „Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“ 
 

 

 

 

 

 

Foto: Erich Horňan 

Lubina, 23. jún 2019 (1. nedeľa po Svätej Trojici) 
Návšteva pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika 

 

A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.  

Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom...  

A toto prikázanie máme od Neho, aby kto miluje Boha, miloval aj brata.  
(Z epištoly na 1. nedeľu po Svätej Trojici, 1 List Jánov 4, 16 –21) 
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Zborový zájazd do CZ Lubina 
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SAMI NA TO NEMÁME NASLEDOVAŤ JEŽIŠA 

Kázeň zborovej farárky Sidonie Horňanovej 21. júla 2019 – 5. nedeľa po Svätej Trojici  
 

Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k nim obrátil a povedal: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nená-

visti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo 

kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si 

najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali 

posmievať, keď uvidia, že položil základy, a pritom nemá na dokončenie stavby: ‚Tento človek začal 

stavať a nebol schopný dokončiť.‘ Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne 

a neporadí sa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi 

tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. Tak 

nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má… “ (Evanjelium podľa Lukáša 

14, 25 – 33) 
 

Pán Ježiš je na ceste. Kráča do Jeruzalema. Sprevá-

dzajú ho „veľké“ zástupy. Nasledujú ho mnohí. Ježiš 

ich vyučuje. Poučuje ich o tom, čo znamená byť 

Jeho učeníkom. Očakávali by sme, že Ježiš potencio-

nálnych kandidátov k nasledovaniu ešte viac povzbu-

dí a rozhorlí. On ich však skôr odrádza, keď hovorí 

o ťažkostiach, ktoré sú s nasledovaním spojené: „Len 

si dobre rozmyslite, či ma chcete nasledovať!“ 

Pánovi Ježišovi nejde o to, aby štatisticky vykázal čo 

najväčší počet nasledovníkov. Preto nikoho nemani-

puluje, neláka, nesľubuje žiadne výhody. Nechce len 

tak povrchne strhnúť svojich fanúšikov, aby získal 

pre seba čím viacerých, no slabých. Nejde mu 

o kvantitu, ale o kvalitu. Chce, aby si Jeho nasle-

dovníci svoje rozhodnutie dobre premysleli a na 

ceste za Ním necúvli, ale vytrvali až do samého 

konca. Aj potom, keď príde Golgota a zostane pri 

Ňom len hŕstka verných. A tiež potom, keď Jeho 

učeníci budú musieť čeliť prenasledovaniu a posme-

chu ako ich Pán.  

Pán Ježiš aj dnes nám, ktorí Ho chceme nasledovať, 

dáva tvrdé, priam nerealizovateľné požiadavky, aby 

naše rozhodnutie ísť za Ním nebolo iba povrchné, 

založené na chvíľkovom zážitku, na  emocionálnom 

vzrušení. Pán nemá záujem o „slepých“ naivných na-

sledovníkov, ktorí sa tešia, že sú v blízkosti hviezdy, 

majú od nej fotku alebo podpis, užívajú si s ňou jej 

minúty popularity a slávy. Pán Ježiš vie, že Jeho 

hviezda zakrátko zhasne. Ďalšou zastávkou na ceste 

má byť Golgota a na nej Jeho kríž. Čo bude potom? 

Potom bude treba ísť s kožou na trh a priniesť tú 

najvyššiu cenu – obetovať život pre Krista a Jeho 

evanjelium. – Ako môj nasledovník si pripravený 

užívať si chvíle slávy so mnou, počúvať o „veľkých“ 

zástupoch, o mojich zázrakoch…  Ale si pripravený 

nasledovať ma aj na ceste kríža?! Strácať život pre 

mňa a pre evanjelium (por. L 9, 24)?! Ten „život“,  

ktorého sa väčšina naokolo kŕčovite drží a bráni si 

ho, aby ho nestratila? 

1. Keď počúvame Ježišove požiadavky na nasle-

dovníkov, kto z vás má odvahu nasledovať Ho?! 

Mať v nenávisti blízkych?! Kráčať úzkou krížovou 

cestou?! Nič nevlastniť?! Povedzme si úprimne: 

Ježišove požiadavky sa nám nepáčia a odrádzajú nás. 

Tie požiadavky sú priam neľudské až nerealizo-

vateľné... 

Nemôžeš mi byť učeníkom, ak nemáš v nenávisti 

rodinu. T. j. ak viac ako mňa miluješ a predo mnou 

uprednostňuješ svoju rodinu. „Nenávidieť“ je 

v Evanjeliu podľa Matúša zjemnené na: „milovať 

viac ako“... Aj my význam Pánových slov chápeme 

takto: Nemôžeš byť môj učeník, ak ma nemiluješ 

celým svojím srdcom, ak predo mnou upred-

nostňuješ niekoho iného alebo niečo iné. 

Ďalej: Nemôžeš mi byť učeníkom, ak nie si ochotný  

niesť kríž. V Evanjeliu podľa Matúša je uvedené na-

miesto „niesť“ kríž výraz „prijímať“ kríž, čím je 

zdôraznená požiadavka vytrvalosti Pánovho nasle-

dovníka. – Na ceste za mnou nečakaj slávu  

a komfort, ponúkam ti „iba“ kríž. Buď pripravený 

deň po deň brať svoj kríž. V privlastňovacom 

zámene „svoj“ neprepočujme požiadavku osobnej 

ochoty nasledovníka Krista kríž prijať a v po-

slušnosti viery ho bez reptania niesť. 

Do tretice: Nemôžeš mi byť učeníkom, ak sa 

nedokážeš pre mňa zriecť majetku. Naše dávanie 

v nedeľu by nemalo byť také, že siahnem do 

peňaženky a dám, čo mi tam zvýšilo, ale dopredu by 

sme mali uvážiť, koľko obetujeme pre Božie dielo. 

A nielen peniaze, ale obetovať napr. aj svoje auto, 

svoj čas, pohodlie... 
Pán Ježiš prirovnáva rozhodnutie nasledovať Ho 

k rozhodnutiu stavať vežu alebo vstúpiť do vojny. 

Keď niekto začne stavať, nepustí sa do práce tak 

neuvážene, ale spočíta si, či na to má. Ani kráľ sa 

nepustí do boja proti inému kráľovi bezhlavo, ale 

premyslí si, aké sú jeho šance a akú stratégiu zvolí. 

Aj týmito podobenstvami nás Pán Ježiš pozýva 

k sebareflexii. Spočítajte si a uvedomte si, že 

n e m á t e  n a  t o  b y ť  m i  u č e n í k m i ! 

Keď počúvame o Ježišových nárokoch na Jeho 

nasledovníkov, prídu nám na um aj ďalšie rozhovory 

Keď Pán Ježiš volá: „Nasleduj ma!“ 

1. Svoju neschopnosť si priznajme. 

2. O Božiu milosť ustavične prosme. 
 



  

 

Pána Ježiša s potencionálnymi kandidátmi, ktorí sa 

mu ponúkli, že Ho budú nasledovať: Jednému z nich 

Pán Ježiš povedal:  „Líšky majú svoje nory a nebeské 

vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu 

skloniť“ (L 9, 58). Alebo bohatému mládencovi dal 

požiadavku: „Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudo-

bným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasle-

duj ma!“ (L 18, 22). Ako títo dva potencionálni nasle-

dovníci Krista aj my si máme uvedomiť, že sami od 

seba Ho nedokážeme skutočne nasledovať, iba ak nás 

On sám svojimi nasledovníkmi urobí. Pán Ježiš ne-

chce, aby sme sa na chvíľu len nadchli pre Neho a pri 

prvých ťažkostiach zo strachu cúvli a sa stiahli. To 

rozhodnutie nasledovať Ho má byť z našej strany 

dobre premyslené: na ceste za Ním máme počítať nie 

so slávou, ale s hanou, nie s výhodami, ale s problé-

mami, nie so ziskom, ale s obeťami. Ak naše nasledo-

vanie Krista bude iba povrchné, založené na našich 

vlastných očakávaniach a túžbach, budeme podobní 

staviteľom v Babylone, ktorí sa pustili do projektu 

stavby veže, aby seba oslávili, a pretože vo svojich 

plánoch nepočítali s Bohom, vežu nedostavali a vyšli 

na posmech (por. 1M 11, 1nn). Alebo skončíme 

v životnom boji ako porazení, pretože sme sa 

spoliehali na vlastné sily a šikovnosť, a neposilňovali 

sme sa v Pánovi a v sile Jeho moci a neobliekli sme si 

výzbroj Božiu (por. Ef 6, 10 nn).  

2.  Keď počúvame Ježišove požiadavky, akí máme 

ako Jeho nasledovníci byť, cítime, ako sa naše vnútro 

vzpiera Jeho nárokom, ako nám Jeho požiadavky nie 

sú po chuti, ba sú v priamom rozpore s našimi sebec-

kými chúťkami, s prirodzenou ľudskou túžbou po 

sláve, po úspechoch a zisku. K tým trom požiadavkám 

zo svätého kázňové textu by sme mohli pokojne 

pridať aj ďalšie – z tzv. Kázne Pána Ježiša na vrchu: 

milovať nepriateľov alebo ak nás niekto udrie, nasta-

viť aj druhé líce atď. Čím viac o Ježišových požiadav-

kách počúvame alebo si o nich čítame v Písme, tým 

cítime väčší a väčší vnútorný tlak, a zároveň dochá-

dzame k zdravému sebapoznaniu, ako nám k ich napl-

neniu chýba motivácia a sila: Jednoducho sa m i  n e -

m á m e  n a  t o  n a s l e d o v a ť  J e ž i š a ! Kto skutoč-

ne nasleduje Krista, nie však zidealizovaného podľa 

vlastných predstáv, ale toho ukrižovaného, ten si viac 

nezakladá na sebe, na svojich schopnostiach a výk-

onoch, ale, naopak, s pokorou si priznáva a vyznáva, 

že je iba hriešnikom odsúdeným bez Božieho zmilo-

vania na smrť a vo všetkom úplne odkázaným na Bo-

žiu milosť: „Pane, ja som slabý, sám od seba urobiť to 

rozhodnutie nasledovať Ťa. Tak veľmi sa bojím Tvo-

jich nárokov na mňa. Bojím sa, že zlyhám a Ťa skla-

mem, a preto radšej cúvam alebo rozhodnutie slúžiť 

Ti odkladám. Bojím sa vzdať vecí  a spôsobu života, 

ktorý som si obľúbil, no ktorý nie je v súlade s tým, čo 

Ty odo mňa žiadaš. Cítim, že moje srdce nie je úplne 

zavesené na Tebe. Je toľko vecí, ktoré ešte stále 

uprednostňujem pred Tebou, živým Bohom...“  

To, že ľudská vôľa a ochota, hoci úprimná a srdečná, 

nestačí k tomu, aby si sa stal verným Kristovým nasle-

dovníkom, pekne vidíme aj na príklade horlivého uče-

níka a neskôr apoštola Petra, ktorý sa nadchol pre 

Pána, úprimne túžil Krista nasledovať, ba vyznal, že je 

hotový ísť s Ním až na smrť, na kríž. Keď však prišlo 

na lámanie chleba, Peter nebol schopný splniť svoje 

plány a predsavzatia, zbabelo sa stiahol, ba trikrát 

Krista zaprel.  

Poznaj, že Petrova slabosť je tvojou slabosťou! Len si 

spočítaj, koľko ťa nasledovanie Krista „stojí“, no nie 

peňazí, ale strát a síl – sebazapierania. Prerátajte si to, 

koľko vás to stojí! No nie preto počítajte, aby ste cúvli 

z nastúpenej cesty za Kristom alebo sa azda vyhli 

zlyhaniu – lebo to je pre nás, ľudí, nemožné –, ale 

spočítajte si to, aby ste poznali pravdu Ježišových 

slov: „... bezo mňa nič nemôžete činiť“ (J 15, 5). Bez 

Božieho zmilovania, bez Božej pomoci nikto z nás 

nedokáže Krista nasledovať celým srdcom dobro-

voľne, s láskou až do smrti a verne s Ním vytrvať na 

celej ceste aj uprostred prekážok. Ale: „Čo je ne-

možné ľuďom, je možné Bohu.“ (L 18, 27). Preto nás 

Pán Ježiš konfrontuje s možnosťou zlyhania a dáva 

nám do výhľadu ťažkosti spojené s nasledovaním, aby 

narušil naše prehnané sebavedomie  a sústredil náš 

pohľad na zdroj našej sily v Bohu, aby sme my, slabí, 

zatúžili po Božej milosti, po Božom zmocnení. 

Odkiaľ čerpám silu k nasledovaniu Krista, keď sa 

dostavia prekážky a som znechutený, demotivovaný, 

slabý? Z akej rezervy načerpám novú silu na ďalšiu 

cestu alebo aj silu pre nový začiatok, ak som zlyhal? 

Ako mobil sa musí nabiť, aby mohol slúžiť, alebo 

nádrž potrebuje dotankovať, aby auto nezastalo 

uprostred na ceste, tak kresťan na ceste za Ježišom 

potrebuje čerpať silu k nasledovaniu od Pána Boha. 

Preto prosme o dar Ducha Svätého, aby On sám prial 

nášmu dobrému a úprimnému úmyslu a rozhodnutiu 

nasledovať Ježiša svoju silu a požehnanie. A tiež 

prijímajme silu z Božieho slova z Písma svätého,  

z kázne alebo viditeľne a hmatateľne prisluhovaného 

vo sviatosti Večere Pánovej. Lebo Božie slovo nie je 

obyčajné ľudské slovo, ale je to slovo, v ktorom je 

skrytá Kristova moc – Duch Svätý.    

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

V tomto kázaní sme počítali, koľko nás nasledovanie 

Krista stojí a zistili sme: S a m i  n a  t o  n e m á m e  

n a s l e d o v a ť  J e ž i š a !  Ak sme Božiu matematiku 

správne pochopili, totiž, ak sme s vierou prijali 

vštepované Slovo do srdca, potom nevyjdeme  

z chrámu sklamaní a smutní, že sme slabí Ho 

nasledovať, ale, naopak, povzbudení a rozhorlení 

nasledovať Ho ešte vernejšie a oddanejšie. Nie zo 

svojej vlastnej vôle a sily, ale z milosti a moci Božej! 

Tak prosme o Božiu milosť a pomoc v Duchu 

Svätom, aby sme nasledovníkmi Pána Ježiša nielen 

chceli byť, ale sa nimi aj  n a o z a j  s t á v a l i . Amen. 



  

Ľudia v Lubine 
 

Lupene margariet odtŕha  

detská hra 

„ľúbi ma, neľúbi“, 

A tu zrazu hľa 

Lubina, 

holuby letiace k Javorine 

belavé perie Karpát – 

ľudia  v Lubine 

spod kôry duba 

lyko vylúpnuté 

cez luteránske cestičky 

nové pnutie,  

záhrada fary 

Božie kvetenstvo 

záľuba chlapca Holubyho 

kostolík s upreným 

oltárnym okom 

obraz ukrižovaného Krista 

s bohatým kovovým 

ornamentom 

kol chóra, 

za máčny mak 

kto má čo za lubom 

to si tam ukladá, schová, 

pohostinná ľúbivá Lubina 

vložím si ťa  

do herbára 

svojho poznania... 
 

Jozef Trtol, jún 2019 

 

  

AKO SVIETILA BOŽIA LÁSKA V LUBINE 

  
Prvá nedeľa po Svätej Trojici sa v Lubine niesla v duchu Kristovej 

lásky. Prežili ju spoločne dva cirkevné zbory Lubina a Modra-

Kráľová, ktoré majú dlhoročné partnerstvo. Hosťujúcou kazateľkou 

bola sestra seniorka Bratislavského seniorátu doc. Sidonia 

Horňanová. Za základ zvesti Božieho slova si zvolila text zo Skutkov 

apoštolov 2. kapitola, verše, 42 – 47 o živote prvého cirkevného zboru 

po zoslaní Ducha Svätého v Jeruzaleme. 
 

Vo svetle života prvých kresťanov, ktorí denne 

navštevovali bohoslužobné zhromaždenie z čistej 

úprimnej lásky k Bohu, a nie z povinnosti, v kázni 

zazneli otázky: Je aj  naša viera taká živá a úprimná 

ako prvých kresťanov? Dychtíme po živom Bohu? 

Pestujeme spoločenstvo aj mimo chrámu?  

Viera prvých kresťanov sa tiež viditeľne prejavovala 

v láske k blížnym – v konkrétnych skutkoch pomoci: 

mali spoločný majetok; delili sa, aby nikto netrpel 

núdzu. Prví kresťania nemali spory o majetky. Láska 

prvých kresťanov bola neprehliadnuteľná aj zvonka 

a priťahovala do cirkvi ako magnet. Nebola to iba 

filantorpia, láska ľudská, ale láska Božia, ktorú Duch 

Svätý rozlial do sŕdc prvých kresťanov a ktorá sa 

rýchlosťou požiaru rozšírila po vtedajšej Rímskej 

ríši. Pretože hlavným nepriateľom lásky je sebectvo, 

máme prosiť o dar Ducha Svätého, aby nás naplnil 

nesebeckou i odpúšťajúcou Kristovou láskou, ktorá 

v tom druhom vždy vidí brata a sestru.  

Po spoločnom obede nasledovala Akadémia  

k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 

Prednášajúcim bol hosť generálmajor Svetozár 

Naďovič, ktorý v dvoch vstupoch pútavou formou 

priblížil život a dielo M. R. Štefánika. Štefánik mal 

rád Taliansko, plánovite sa Taliansku venoval a mal 

rád Talianku. Všetka jeho snaha vyvrcholila 

najväčším úspechom v Taliansku v r. 1918, keď  

21. apríla talianska vláda a Československá národná 

rada podpísali dohodu. V nej Taliansko uznalo 

vytvorenie Československej armády v Taliansku 

(légie) ako autonómnu súčasť Československej 

národnej rady a tiež uznalo Československo ako 

budúci štát. Aj 24. máj 1918 bol veľmi dôležitým 

dňom pre Štefánika, keď na Piazza Venezia pri oltári 

vlasti odovzdali zástavu československým 

legionárom. V ten deň Štefánika pre jeho prejav 

označovali za „kráľa Ríma“.  

Vytvorenie Československej armády v Taliansku  

malo za následok, že Československá  armáda 

v Taliansku už 8. decembra sa začala presunovať 

 do novovzniknutej Československej republiky, aby 

vybojovala jej hranice, nastolila poriadok 

a predovšetkým bojovala proti maďarským 

boľševikom. Vybojovanie hraníc Československej 

republiky bolo Štefánikovým najväčším úspechom 

dosiahnutým v roku 

1918, ktorý bol zá-

roveň najšťastnej-

ším rokom aj v jeho 

osobnom živote. 

Prednášajúci vy-

zdvihol postoj Ta-

lianov, ktorí vý-

znamnou mierou  

pomohli k vzniku 

Česko-slovenskej 

republiky, osobitne 

vyzdvihol prínos šé-

fa talianskej armády 

maršala Diasa 

a predsedu vtedajšej 

talianskej vlády Or-

landa.  

Osobnosť M. R. 

Štefánika bola do  

veľkej miery formo-

vaná evanjelicko-

kresťanskou výcho-

vou, ktorej sa Štefá-

nikovi dostalo v ro-

dine evanjelického kňaza v Košariskách. Pri výchove 

rodičia kládli dôraz nielen na  náboženskú stránku, 

ale učili ho aj dôverovať Bohu, sebe a milovať 

svojich blížnych. Hodnoty, ktoré si priniesol 

z rodičovského domu, ho naučili byť zodpovedným, 

trpezlivým, húževnatým, takže sa nikdy nevzdával. 

Svedčia o tom aj Štefánikove výroky: „Ja sa 

prebijem, lebo sa prebiť chcem.! Alebo „Nič nebolo 

pre mňa nemožné, pretože som chcel.“  

Śtefánik vždy vedel, čo chce a išiel za svojím cie-

ľom. Miloval nadovšetko svoj národ, túžil vydobyť 

pre neho slobodu a uznanie vo svete. Stálo ho to veľa 

odriekania, hladovania, štúdia, skúmania, bádania 

a vyjednávania s vtedajšími politickými mocnosťa-

mi. Nebolo to vždy ľahké, ale on sa nebál  a smelo 

šiel za naplnením vznešených nesebeckých cieľov. 

Nech spomienka na Štefánika je inšpiráciou pre 

lídrov vo svetskej aj v cirkevnej správe i dnes. „Sku-

točných  lídrov,  ktorí ukazujú,  ako prekonávať pre-

kážky  a inšpirovať ostatných.  Ľudí, ktorí pomáhajú 
 



 

Svetozár Naďovič 

Ing. Svetozár Naďovič, ktorý na slávnostnej akadémii 

v Lubine prednášal o M. R. Štefánikovi, je generálma-

jorom vo výslužbe, ktorý má za sebou bohatú vojenskú 

kariéru. V roku 1990 bol ustanovený za náčelníka 

Správy pre zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk 

z Československa. Ešte počas pôsobenia v tejto funk-

cii ho vymenovali za náčelníka Hlavnej správy pozem-

ných síl Československej armády, kde pôsobil až do 

rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky. 

Potom pôsobil v Armáde Slovenskej republiky v naj-

vyšších funkciách až do odchodu do výslužby v r. 

1997. Je neustále činný v Klube generálov Armády SR 

a s veľkou vervou sa venuje životu a dielu M. R. 

Štefánika.  

V našej ev. cirkvi pôsobil 12 rokov ako seniorálny 

dozorca Považského seniorátu ECAV na Slovensku. 

Svetozár Naďovič oslávil 5. júla t. r. 80. narodeniny. 

Srdečne blahoželáme.                                             (red.) 

 

 

V sérii článkov k nápisom v našom kostole prinášame v tomto čísle nápis, ktorí nemáme až tak veľmi 

zafixovaný v pamäti. Možno len tí, ktorí pravidelne vychádzajú hore na „pavlač“, pretože nápis „Kdo 

z Boha jest, slova Boží slyší“ nájdete nad vchodom do veže kostola. Ako jediný sa zachoval v pôvodnej 

podobe v slovakizovanej biblickej češtine s prvkami švabachového písma. 

 

Pôvodnými adresátmi tohto výroku Pána Ježiša boli 

Židia, ktorí Ježišove slová neprijímali ako Božie Slo-

vo, ba sa na Jeho slovách pohoršovali, až Ho chceli 

ukameňovať. Pri výklade tohto výroku treba brať do 

úvahy dva významy gréckeho slova, ktoré je v na-

šich prekladoch Biblie preložené ako „poslúchať“:  

1. poslúchať v zmysle počúvať ušami, no nie iba 

vonkajšími ušami, ale srdcom: prijímať ho ako 

pravdivé, spoliehať sa naň, veriť mu;  

2. a tiež v druhom význame zachovávať, uskutočňo-

vať Božie slovo v živote. Kto je z Boha, ten Bo-

žie slovo s vierou prijíma do srdca a ochotne sa 

mu podriaďuje – zachováva ho vo svojom živote. 

Počula som príbeh, ako do zboru prišiel farár. Jeho 

kázeň sa ľuďom páčila. Ďalšiu nedeľu farár prednie-

sol tú istú kázeň. Všetci sa usmievali a mysleli si, že 

sa kazateľ pozabudol. Ale keď na ďalšiu nedeľu 

predniesol tú istú kázeň, dohovárali mu, že káže stále 

to isté. Kazateľ im na to odpovedal: „Prečo mám 

povedať druhú kázeň, keď nemeníte svoj život ani po 

tej prvej?“  

Výrok Pána Ježiša o tých, čo počúvajú Božie Slovo, 

lebo sú z Boha, a o tých, ktorí Ho nepočúvajú, lebo 

z Boha nie sú – ako tento výrok ďalej pokračuje –, 

nevnímajme len v tom zmysle, že je to tak dopredu 

určené, že niekto slovo Božie počúva a otvára sa 

Jeho pôsobeniu, kým iný o to isté Slovo nemá 

záujem alebo sa na ňom pohoršuje; že tí, čo sú  

z Boha, majú jednoducho šťastie, a tí, ktorých ich 

Božie Slovo nezaujíma, majú, naopak, smolu. Skôr 

to prijmime ako pozvanie ďakovať Pánu Bohu za 

Jeho milosť, že nás uschopňuje veriť Jeho slovu, 

alebo, naopak, ako výzvu prosiť Ho o Jeho milosť, 

ak sa nám jej nedostáva. Ak vás Božie slovo 

zaujíma, dotýka sa vás a mení, radujte sa z Božej 

milostivej moci, ktorá pôsobí vo vás! A naopak, ak 

sa vás Božie Slovo nedotýka, ak k vám nehovorí  

a len-tak popri vás prechádza, proste Pána Boha, aby 

vás uschopnil s vierou prijímať to Slovo od Boha, 

aby bolo živým slovom pre vás, ktoré sa vás dotýka 

a mení vaše životy. Aby som nemusela kázať tú istú 

kázeň každú nedeľu.  

Zborová farárka 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

 

tvoriť, chrániť a rozvíjať identitu Slovenskej 

republiky,“ ako to uviedol vo svojom prejave aj 

bývalý pán prezident Andrej Kiska pri 

tohtoročnom udeľovaní štátnych vyznamenaní   

osobnostiam Slovenska. Medzi vyznamenanými 

bol aj Svetozár Naďovič, ktorý na návrh 

Spoločnosti M. R. Štefánika bol ocenený Radom 

Ľudovíta Štúra I. triedy.  

Na službách Božích a na slávnostnej akadémii sa 

aktívne zúčastnila aj mládež oboch cirkevných 

zborov príležitostnými básňami, spevom a hud-

bou a poslúžili aj spevokoly oboch cirkevných 

zborov.  

Na spoločnom podujatí sa zúčastnili aj veriaci 

z okolitých cirkevných zborov pod Javorinou. 

Sidonia Horňanová a Eva Juríková 

 

„Kto je z Boha, počúva Božie slová…“ (J 8, 47). 



 

 

 

 

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU  

Naši jubilanti v máji, júni a júli 2019 

 

 

91 rokov 

Božena Farkašová 

 

90 rokov 

Božena Šimečková 

 

80 rokov 

Božena Kintlerová 

Božena Uherčíková 

 

75 rokov 

Eva Radošovská 

 

70 rokov 

Miroslav Holzmann 

Natália Königová 

 

65 rokov 

Ľudmila 

Kintlerová 

 

60 rokov 

Ľuboš Hornáček 

 

55 rokov 

Ján Hornáček

Pozdravujeme jubilantov – rodákov  
 

v Modre 

Mária Orgonová 85 rokov 

Ľubomír Galáš 70 rokov 
 

v Pezinku 

Ľubomír Mydlárik 70 rokov 

Peter Hornáček 60 rokov 
 

v Bratislave 

Jozef Plávala   75 rokov 

Anna Ternenyová 65 rokov 

Ľudmila Kraváriková 65 rokov
 

v Limbachu 

Elena Muráriková 60 rokov 
 

v Trnave 

Viera Pinčeková 70 rokov 

 
Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková 

 

_________________________________________ 

                                                                

Zosnulí a pochovaní:  
 

Libuša Žigmundová, r. Kintlerová 

             18. 5.       23. 5. 

 

_____________________________________ 

 

Milodary na Evanjelickú ratolesť:  

B. Uherčíková – 20 €, H. Bartalošová – 10 €,  

manželia Prídalovci – 10 €,  

M. Klenovská – 10 €,  

M. Valach – 10 €, J. Mareček – 10 €,  

M. Kováčová – 20 €, rod. Juranová 20 €,  

M. Sabová – 10 €,  

rod. S. Uherčíka – 20 € 

Rok Daniela Neumanna 

V decembri tohto roka uplynie 110 rokov od smrti 

pána učiteľa Daniela Neumanna – jedného 

z najvýznamnejších predstaviteľov nášho CZ.  Pri 

tejto príležitosti sa pripravuje rekonštrukcia fasády 

historickej ľudovej školy vedľa kostola. Na novej 

fasáde plánujeme umiestniť pamätnú tabuľu 

venovanú tejto významnej osobnosti. 

Na rekonštrukciu fasády sa nám podarilo získať 

granty v celkovej výške 2 800 €.  Dve ofery na tento 

účel vyniesli spolu 1 758 € a na milodaroch ste do 

30.06.2019 prispeli celkovou sumou 1 453 €.  

 

 
Poďakovanie  

CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová ďakuje 

Mestu Modre za dotáciu vo výške 2 200 Eur na 

rekonštrukciu dobovej ľudovej školy pri príležitosti 

110. výročia úmrtia pána učiteľa Daniela Neumanna.  

Projekt „Neumannova škola“ môže byť uskutočnený 

aj vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej 

komunitnej nadácie, ktorá ho podporila grantom vo 

výške 600 Eur. 

OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej založené pri 

cirkevnom zbore ďakuje mestu Modre za dotáciu vo 

výške 450 Eur za tlač propagačných materiálov. 
 

 



  

 

Mohyla na Bradle 
 

Dňa 4. mája uplynulo 100 rokov od tragickej smrti 

Milana Rastislava Štefánika – nášho národného 

hrdinu, astronóma, nadaného vedca, diplomata 

a vojaka, hlavne však humánne a demokraticky 

zmýšľajúceho človeka. Miestom jeho posledného 

odpočinku sa stalo Bradlo – najvyšší vrch 

Myjavskej pahorkatiny. Od roku 1928 sa na ňom 

týči  bielo sa skvúca terasovitá stavba so štyrmi 

obeliskami – Mohyla Milana Rastislava Štefánika. 

Je dielom Štefánikovho priateľa – architekta 

Dušana Jurkoviča.  
 

Hneď, ako sa Jurkovič dozvedel o tragickej smrti 

svojho priateľa Milana Rastislava Štefánika, skrsla 

v ňom myšlienka pochovať ho na Bradle. Bol pre-

svedčený, že Štefánik si zaslúži výnimočné miesto 

posledného odpočinku. Štefánik si prial byť pochova-

ný v rodnom kraji vedľa hrobu otca. Jurkovič to zrea-

lizoval tak, že navrhol pochovať Štefánika a ta-

lianskych letcov na Bradle – vrchu, ktorý dominuje 

Štefánikovmu rodnému kraju. 

Jurkovič pre svoju myšlienku získal súhlas od Štefáni-

kových pozostalých aj od príslušných úradov, ktorí ho 

poverili organizáciou pohrebu. 

Dňa 11. mája 1919 bol generál Milan Rastislav 

Štefánik i traja talianski letci, ktorí zahynuli spolu 

s ním, pochovaní na temene Bradla. Na pohrebe sa 

zúčastnilo tridsaťtisíc ľudí.  

Postavenie mohyly na Bradle inicioval Spolok na vy-

budovanie pomníka M. R. Štefánikovi ako výraz úcty 

k tvorcovi štátnosti slovenského národa. Cesta k  

postaveniu pomníka však nebola jednoduchá. Prvý 

návrh Mohyly predstavil Jurkovič verejnosti už v roku 

1920. V ďalšom roku založil Spolok pre postavenie 

pomníka a začal zbierať financie na stavbu. V ná-

rodnej zbierke, vyhlásenej pod heslom „Národ 

svojmu hrdinovi“, vyzbierali na výstavbu medzi 

Slovákmi doma i v zahraničí 2 milióny korún. Celko-

vé náklady dosiahli výšku takmer 3 mil. korún. 
 

Základný kameň mohyly bol položený nad pôvodným 

hrobom 4. mája 1924 pri príležitosti 5. výročia tra-

gickej Štefánikovej smrti. So samotnou stavbou sa za-

čalo dňa 17. júla 1927. Na stavbe  nepretržite pra-

covalo 150 až 200 robotníkov a za 280 pracovných 

dní bola stavba dokončená. Mohylu slávnostne odha-

lili 23. septembra 1928 počas celonárodnej slávnosti. 

Mohyla je 96 m dlhá a 70 m široká stavba. Na hornej 

terase sú umiestnené štyri 12,5 m vysoké obelisky, 

ktoré symbolizujú štyri obete leteckého nešťastia a zá-

roveň štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil.  

Po čelných a bočných schodiskách sa dá vystúpiť až 

k vlastnému náhrobku (tumbe). Pod vrcholom mohy-

ly, asi v 10-metrovej hĺbke, sa nachádza verejnosti 

neprístupná hrobka s telesnými pozostatkami generála 

Štefánika a jeho dvoch sprievodcov; telo tretieho 

Taliana Manzinettiho Scottiho odviezli v roku 1921  

do rodnej zeme. Nad hrobkou je ďalšia miestnosť, kde 

je uložený základný kameň mohyly a kríž zo Štefáni-

kovho dočasného hrobu. Pri kríži je keramická skrinka 

a v nej sklenená so srdcom a mozgom Štefánika. 
 

Na tumbe sú po stranách umiestnené štyri nápisy: 

 Čs. minister a generál dr. Milan R. Štefánik        

21. júla 1880 4. mája 1919. 

 Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri 

Bratislave. 

 S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol. G. 

Aggiunti. 

 Veľkému synovi oslobodený národ českoslo-

venský. 
 

Objekt Mohyly predstavuje typickú čistotu architek-

tonického prejavu Dušana Jurkoviča. Celá stavba je 

postavená z travertínových blokov, ktoré zo Spišských 

Vlách doviezlo 194 železničných vagónov. Svojím 

umiestnením v krajine, kompozičným, hmotovým, 

priestorovým a materiálovým ponímaním predstavuje 

mohyla vrcholný štandard európskej monumentálnej 

architektonickej tvorby. Stala sa  symbolom samostat-

nosti a slobody nášho národa a pamätníkom význam-

nej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi 

slobodné národy sveta. 
 

V roku 1968 bola Mohyla vyhlásená za národnú 

kultúrnu pamiatku. Dlhé roky však chátrala a až  

po páde totality sa dočkala rekonštrukcie. Tá trvala 

takmer 7 rokov a ukončená bola v r. 1996. 

Vďaka nespornému významu Štefánikovej osobnosti  

i vďaka svojim umeleckým kvalitám bola Mohyla 

Milana Rastislava Štefánika v roku 2009 slávnostne 

zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho 

dedičstva.          Božena Uherčíková 

Zdroj: sk.wikipedia.org, www.bradlo.sk 

Viete, že rovnaký travertín použitý na Bradle sa 

nachádza aj v našom meste? Je z neho vytvorený 

podstavec sochy Ľudovíta Štúra na námestí 

v Modre a Dušan Jurkovič ho použil aj na 

náhrobný kameň svojho brata – nášho farára 

Vladimíra Jurkoviča na cintoríne na Kráľovej. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Obelisk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Travert%C3%ADn


   

   

Slávnosť jubilejnej konfirmácie 
 

Tohtoročná slávnosť jubilejnej konfirmácie sa konala na sviatok Svätej Trojice 16. júna. Pozvanie prijali 

traja diamantoví, štrnásti zlatí a štyria strieborní konfirmandi. Za všetkých jubilujúcich konfirmandov 

pripravil pozdrav a poďakovanie brat Milan Matula a predniesla ho sestra Božena Uherčíková, ktorí boli 

konfirmovaní pred 50 rokmi.  

Prinášame Vám aj časť príhovoru, ktorým sa 27. apríla 1969 prihovoril dnešným zlatým konfirmandom 

vtedajší dozorca nášho cirkevného zboru, syn pána farára Jurkoviča a významný slovenský muzeológ Ing. 

Miloš Jurkovič. Pretože jeho slová sú aktuálne aj pre dnešnú mladú generáciu konfirmandov.   
 

Vážené kresťanské zhromaždenie, 

vážená pani farárka, 

milí konfirmandi, 

 

pred 60, 50 a 25 rokmi sme v tomto chráme potvrdili 

svoju vieru a stali sa tak právoplatnými členmi 

cirkevného zboru. Je mi potešením, že v dnešný deň 

sa v tomto chráme stretávame znovu, aby sme  si 

zaspomínali na túto významnú udalosť, na krásne 

roky mladosti, ale aj na tých, ktorí už medzi nás žiaľ, 

nemohli prísť. 

Pri pohľade na fotografiu z konfirmácie sa nám vy-

nárajú spomienky na kamarátov a kamarátky, s kto-

rými sme vyrastali, ale aj na pána farára Petríka, 

ktorý nás s jemu vlastnou trpezlivosťou pripravoval 

na tento slávnostný deň. Rovnako si  strieborní 

konfirmandi spomínajú na pána farára Tótha.  

Vtedy sme stáli na prahu dospelosti, mali pocit, že 

už všetko vieme a 60-ročných sme považovali za 

starých. Dnes si to už nemyslíme. 

Medzi fotografiami z konfirmácie ma zaujal ešte 

jeden zažltnutý papier, z ktorého si dovolím citovať: 

„Ďakujeme úprimne aj duchovnej matke, cirkvi na-

šej evanjelicko-kresťanskej za všetky pravdy, kto-

rým sme sa v jej lone naučili a za utvrdenie vo viere, 

ktoré sme pri dnešnej konfirmácií prijali.  

Milí bratia a sestry vo viere, obraciame dnes k vám 

svoje zraky, aby ste nám chyby a nedostatky 

prehliadli v celku aj jednotlivé. A prosíme vás 

úprimne, prijmite nás za svojich spoluúdov, milujte 

ako svojich bratov a sestry, od zlého nás vystríhajte, 

na dobré napomínajte, príkladným životom predchá-

dzajte, v modlitbách sa za nás u nebeského Otca 

prihovárajte, aby sme sa vo viere zdokonaľovali, 

Bohu na chválu a ľuďom na radosť žili, svoj daný 

sľub dodržali a vieru otcov slovom i životom až do 

smrti verne vyznávali.“ 

Je to poďakovanie konfirmandov z roku 1969. Vtedy  

sme si možno ani neuvedomovali hĺbku slov ob-

siahnutých v tomto poďakovaní. Dnes mi tieto slova 

znejú ako modlitba. 

Záverom sa chcem poďakovať pani farárke Sidonii 

Horňanovej a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 

stretnutia konfirmandov, za to, že nám bolo umožne-

né stráviť spolu tieto krásne chvíle. A mám ešte jed-

no neskromné želanie, aby toto naše stretnutie 

nebolo posledné. V tom nám pán Boh pomáhaj!  
                 Milan Matula, Božena Uherčíková

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Milí konfirmandi, mladí bratia a sestry, 
 

v deň Vášho významného sviatku – Vašej konfirmá-

cie – , keď ste obnovili krstnú zmluvu, vyznali vieru 

obecnú kresťanskú, sľúbili ste vernosť našej evanje-

lickej cirkvi a viesť bohabojný život, pozdravujem 

Vás menom predsedníctva nášho modransko-krá-

ľovského cirkevného zboru. Zo srdca Vám želám, 

aby Hospodin požehnal všetkým Vašim šľachetným 

predsavzatiam, ktoré ste si dnes vytýčili. Nech 

dnešný deň stane sa východiskom na prahu Vášho 

veku dospelosti, Vaše dnešné sľuby majákom na 

cestách Vášho života, aby ste nimi vedení nezablú-

dili, ale vždy vedomí si svojich povinností oproti 

pánu Bohu po nastúpenej ceste nezablúdili, ale vždy 

našli v spletiach života správne východisko. 

Konfirmáciou ukončili ste detský vek, po ňom nastá-

va obdobie vážnej práce, prípravy na Vaši životné 

povolanie. Na dnešný deň ste sa vážne a starostlivo 

pripravili. Táto príprava a získané vedomosti nech 

sú Vám základom k ďalšej vážnej práci. Preto neza-

ostávajte v tom, čo ste sa naučili, ďalej sa vzdelávaj-

te, zhromažďujte si duševné poklady, ktorých základ 

ste už získali. Bude to pre Vás zdrojom k životným 

skúsenostiam, až sa ocitnete na rázcestí, kedy sa 

budete rozhodovať, ktorým smerom.  

Podľa Vášho sľubu veríme a očakávame, že budete 

dobrými evanjelikmi, že našu evanjelickú cirkev bu-

dete mať vždy radi, že budete dobrými údmi zboru 

a budete si voči nemu konať svoje povinnosti. Ale 

želáme si, aby ste toto svoje evanjelické presvedče-

nie uplatňovali vždy a všade, vo Vašom štúdiu, v ne-

skoršom povolaní, v občianskych cnostiach a v láske 

k vlasti a národu. Toto očakávame od Vás a ubezpe-

čujeme Vás, že Váš zbor bude vždy ochotne pohoto-

vý v prípade, ak sa na neho obrátite. Buďte ale aj 

dobrými, vďačnými a poslušnými dietkami Vašich 

milých rodičov, ktorí Vás vychovali a zahrňujú sta-

rostlivosťou. Zachovávajte Božie prikázania, riaďte 

sa nimi a veríme, že budete šťastní a spokojní a to 

bude najkrajšia spomienka na dnešný Váš významný 

deň.                  
Ing. Miloš Jurkovič, dozorca – 27.4.1969 (krátené) 



   

 

   

ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA 

Závislosť (2. časť)
 

V minulom čísle evanjelickej ratolesti sme si niečo všeobecne povedali o závislostiach, ktoré boli rozdelené 

podľa predmetu závislosti na drogové závislosti a na návykové konanie. V tomto pokračovaní sa zameriame na 

nelátkové závislosti,  a to predovšetkým na tie, ktoré súvisia s počítačmi a internetom. 
 

Drogová (látková) závislosť je syndróm, ku ktoré-

mu dochádza následkom opakovaného užívania jednej 

alebo viacerých psychoaktívnych látok – drog.  

Drogy poznáme: 

‒ nelegálne: heroín, morfín, ópium, marihuana, 

hašiš, kokaín, crack, amfetamín, pervitín, extáza, 

LSD, PCP 

‒ legálne: alkohol, nikotín, prchavé látky a roz-

púšťadlá, psychofarmaká.  

Nelátkové závislosti vznikajú pri rôznych čin-

nostiach, aktivitách. Patria sem najmä: 

Gambling (patologické hráčstvo, závislosť od hier): 

 hráč miluje časté riziko; 

 hra pohltí väčšinu jeho záujmov, aktivít a fantázií; 

 ak už raz vyhral, hráč je neschopný prestať hrať; 

 riskuje neúmerne vysoké čiastky; 

 medzi vložením peňazí a výsledkom hráč prežíva 

slastné napätie; 

 hráč je optimistický, neschopný poučiť sa z pre-

hier, verí, že sa mu raz vytrvalosť oplatí. 

Internetová závislosť: človek v dôsledku „interne-

tovania“ dlhodobejšie zanedbáva svoje vzťahy, 

pracovné aj sociálne povinnosti, objavia sa poruchy 

správania, sústredenia alebo fyzické poruchy (bolesti 

chrbta, zhoršovanie zraku, bolesti rúk atď.). 

Workoholizmus je chorobná závislosť od práce, 

workoholici v zamestnaní takmer spávajú, na povin-

nosti neprestávajú myslieť ani vo voľnom čase. 

V záverečnej fáze ju uprednostňujú aj pred rodinou. 

Shopoholizmus je závislosť na nakupovaní. Väčši-

nou sa prevalí, až keď sa minú všetky finančné 

prostriedky a vzniknú dlhy. Týka sa najmä žien  

od tridsiatky do päťdesiatky. Pramení z pocitu osame-

losti, frustrácie, nudy, vyvolávajú ho partnerské 

nezhody, rozvod, neúspech v práci či strata za-

mestnania. Závislým nezáleží na vlastnení vecí, ale  

na ich nadobúdaní nakupovaním. Množstvo balíčkov 

ani neotvoria a nepoužité odložia. Abstinenčné 

príznaky sú najme nervozita, nepokojnosť atď. 

Ortorexia – posadnutosť zdravou výživou. 

Bigorexia – posilňovanie, kult tela. 

Tanorexia – závislosť od opaľovania. Tí, čo touto 

závislosťou trpia, príliš často navštevujú soláriá. Ich 

heslo je: len hnedá pokožka vyzerá zdravo.  

Počítač, internet, hry... 

Aktivity na počítači alebo na internete môžu byť prí-

jemnou zábavou a relaxom. Nebezpečné však je, ak 

čas trávený pri týchto aktivitách presiahne rozumnú 

mieru a stane sa hlavnou náplňou života človeka. 

Činnosť sa stáva drogou, človek neustále potrebuje 

ďalšiu dávku. 

Ľudí závislých od počítačových hier či internetových 

diskusií v súčasnosti neustále pribúda. Podľa odborní-

kov z odboru psychiatrie sa počítačové hry a gambling 

stávajú nelátkovou závislosťou číslo jeden. Obe tieto 

závislosti sú si podobné a prejavmi sa podobajú  

na závislosť od alkoholu či drog. 

Závislosti od nových technológií majú podobné 

symptómy ako iné typy závislostí: 

 Dôležitosť: aktivita na počítači alebo internete sa 

stáva najdôležitejšou v živote. Ovplyvňuje správa-

nie aj myslenie človeka, púta jeho pozornosť. Aj 

keď sa aktivite práve nevenuje, aspoň o nej roz-

mýšľa, plánuje ju a teší sa na ňu. 

 Zmeny nálady: ak sa človek práve nevenuje akti-

vite, mení sa jeho nálada, reaguje podráždene, je 

nervózny, nesústredený. Prehnane reaguje aj na to, 

ak ho niekto pri jeho aktivitách vyruší alebo ho  

za jeho správanie kritizuje. 

 Zvyšovanie tolerancie: na vytvorenie príjemného 

pocitu potrebuje človek tráviť pri aktivite stále viac 

času. Nie je schopný prestať, stále nájde ešte niečo, 

čo potrebuje spraviť (dokončiť ďalší level v hre,  

pozrieť si ďalšie videá či stránky). 

 Abstinenčné príznaky: po prerušení aktivity sa 

dostavujú nepríjemné pocity, rovnako aj keď sa 

dlhšiu dobu nemôže aktivite venovať. Po svojej 

aktivite túži rovnako ako drogovo závislý  

po ďalšej dávke drogy. Reaguje podráždene, ak sa 

nemôže dostať k počítaču alebo sa nachádza 

niekde, kde chýba pripojenie na internet či mobilný 

signál. 

 Konflikty s okolím: človek sa pre svoju závislosť 

dostáva do konfliktov s okolím, pretože zanedbáva 

svojich blízkych, školu, prácu či ostatné záujmy, 

nedodržiava dohodnuté termíny. 

 Recidívy: aj keď sa človek snaží závislosti vyhý-

bať a skúša s ňou prestať alebo ju aspoň obmedziť, 

často jej znova podľahne. Pri recidíve býva 

dokonca vtiahnutý rýchlejšie a hlbšie. 



   

     

 Zmiešané pocity: človek na jednej strane prežíva 

príjemné pocity a úľavu, keď sa môže venovať 

svojej aktivite na internete, na druhej strane má 

pocit zlyhania, keď sa mu opakovane nepodarí 

vyhrať nad závislosťou.  
 

Závislosti od počítača a internetu predstavujú 

zvýšené nebezpečenstvo najmä pre deti. Čím sú deti 

mladšie, tým je riziko väčšie.  

Z výskumu, ktorý realizoval Výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave 

v spolu-práci s eSlovensko, o. z. v roku 2010 

vyplýva, že aktivity na internete patria medzi jeden 

z častých spôsobov, ako trávia deti a dospievajúci 

voľný čas. Obľúbené je četovanie (44 %), aktivity na 

sociálnych sieťach (43 %), pozeranie videí (24 %), 

hranie hier (20 %), vyhľadávanie a sťahovanie 

súborov, hudby, filmov (19 %) alebo surfovanie na 

internete (13 %). 

Detstvo a dospievanie sú citlivým vývinovým obdo-

bím, počas ktorého potrebuje dieťa nadobudnúť 

mnohé zručnosti a schopnosti, nevyhnutné pre 

úspešné fungovanie v dospelosti:  

 Detský vek je obdobím vytvárania návykov a re-

žimu dňa (delenia času medzi povinnosti a zába-

vu). Je ťažšie nahradiť závislosť, ak dieťa nemalo 

predtým vytvorené iné zvyklosti, ku ktorým by sa 

mohlo vrátiť. 

 Školské roky sú tiež obdobím utvárania rovesníc-

kych vzťahov. Dieťa sa učí fungovať v skupine, 

osvojuje si nové komunikačné a sociálne 

zručnosti. Ak sa stiahne do izolácie, budú mu 

neskôr tieto zručnosti chýbať. 

 Ďalšou dôležitou schopnosťou je zvládanie stresu 

a ťažkostí. Ak si dieťa vytvorí vzorec správania, 

v ktorom pri nepríjemných pocitoch siaha  

po rýchlych riešeniach (nahradenie nepríjemného 

pocitu príjemným) alebo pred záťažou uniká 

niekam, kde na ňu nemusí myslieť, tak je zvýšené 

riziko, že závislosť od internetu neskôr prerastie 

do iného typu závislosti (od nikotínu, alkoholu 

alebo drog). Tiež hrozí, že dieťa sa bude aj neskôr 

vyhýbať riešeniu problémov, než aby im čelilo. 

 Závislosť vytvára bludný kruh – dieťa sa pre ňu 

dostáva do izolácie, má málo rozvinuté sociálne 

a komunikačné zručnosti, málo vytvorených 

vzťahov alebo sa do virtuálneho sveta uchýlilo 

práve pre osamelosť v reálnom svete. Vo 

virtuálnom svete sa cíti bezpečnejšie – závislosť 

zvyšuje izoláciu a izolácia zvyšuje závislosť. 

 V detskom veku sa utvárajú aj návyky súvisiace  

so zdravým životným štýlom. Nepravidelná 

životospráva a nedostatok pohybu u detí, ktoré sú 

závislé od počítačov a internetu, sa prejavuje 

rôznymi sprievodnými zdravotnými problémami, 

ako sú obezita, poruchy spánku, bolesti chrbta, 

hlavy, očí alebo syndróm karpálneho tunela 

(bolesti zápästia spôsobené pravidelnou jedno-

strannou záťažou pri práci s myšou). 
 

Príčiny, ktoré sa môžu podieľať na vzniku 

závislosti: 
 nuda, 

 neúspech v skutočnom živote, problémy v škole, 

 rodičovský vzor trávenia voľného času a riešenia 

problémov, 

 nezáujem rodičov, málo spoločne tráveného času, 

 konflikty v rodine, 

 chýbajúce kamarátske vzťahy, 

 nízke sebavedomie, 

 psychické problémy (depresia, sociálna fóbia, 

úzkostné poruchy), 

 potreba vybitia frustrácie a nahromadeného hnevu 

(násilie v rodine, šikanovanie). 

Všetky internetové závislosti majú jeden hlavný spo-

ločný znak, a tým sú rýchlo a jednoducho získané 

príjemné pocity. Pri týchto aktivitách sa v tele 

človeka tvoria tzv. hormóny šťastia (endorfín, 

dopamín) a navodzujú tak podobné pocity ako pri 

užívaní alkoholu alebo iných drog. Podobné je aj 

prežívanie a správanie závislého človeka. 

V prípade závislosti od internetu v skutočnosti nejde  

o závislosť od samotného internetu ako takého, ale  

od aktivít, ktoré pripojenie na internet umožňuje. 

V tejto súvislosti sa stretáme s pojmom 

netholizmus. Je to odborný výraz pre závislosť od 

internetu (odvodené od slov „net“ a koncovky 

„holizmus“ ako v slovách alkoholizmus, worko-

holizmus). 

V dnešnej dobe je možné byť online kedykoľvek 

a kdekoľvek, čo vytvára ešte väčší priestor pre vznik 

závislosti. Pripojenie na internet má väčšina detí 

priamo doma a v školách, v mestách sú hotspoty, 

umožňujúce pripojenie na Wi-Fi, pripojenie na inter-

net ponúkajú mobilní operátori cez mobilné telefóny. 

Deti a dospievajúci si často vôbec neuvedomujú, že 

ich aktivity už prestali byť obyčajnou zábavou a pre-

rástli do závislosti. Preto je dôležité všímať si už  

prvotné signály, ktoré môže naznačovať smerovanie 

k závislosti (napr. časté a nutkavé kontrolovanie 

profi-lu na Facebooku). Je lepšie zasiahnuť v začiat-

koch, lebo rozvinutá závislosť je už vážny a ťažko 

riešiteľný problém, ktorý vyžaduje odbornú pomoc. 

Bližšie sa jednotlivým internetovým závislostiam 

budeme venovať pokračovaní článku v budúcom 

čísle nášho časopisu. Povieme si tiež niečo o tom, 

ako chrániť deti pred závislosťou od internetu. 
Zdroj: Internet                                 MUDr. Janka Juranová 

 



  Ovečka    

    Božia 

 

                                      

ČASOPIS  DETÍ  CIRKEVNÉHO  ZBORU 

ECAV  V  MODRE – KRÁĽOVEJ  
 
Taliansky spisovateľ Papini napísal knihu 

Život Krista. Autor v nej napísal myšlienku, 

že pre veľkých ľudí sú ich žiaci alebo učeníci 

trestom. Myslel pritom na žiakov, ktorí robia 

svojim učiteľom hanbu, keď nežijú podľa 

toho, čo sa od svojho učiteľa naučili. 

Učeníkov alebo žiakov mal aj Pán Ježiš. Nie 

však iba dvanástich. Aj nás si vybral  

za svojich učeníkov. Všetci, ktorí sme boli 

pokrstení v Jeho meno, máme nasledovať 

príklad Pána Ježiša a učiť sa od Neho. 

Počas školského roka nás ten Učiteľ z neba, 

Pán Ježiš, vyučoval prostredníctvom pani 

farárky v kostole na službách Božích,  

na besiedke, na konfirmačnej príprave 

a v škole na náboženstve. Ježišove slová 

máme nielen počúvať, ale aj žiť podľa nich. 

Aj cez prázdniny. 

Milí žiaci! Nech sa výrok Papiniho pri vás 

nikdy nesplní. Nech sa nebeský Učiteľ, Pán 

Ježiš, oslávi na vašom živote. Nech sa z vás, 

z vášho kresťanského života radujú vaši 

rodičia, učitelia náboženstva, pani farárka. 

Preto prosím o dar Ducha Svätého pre vás, 

aby ste slová Pána Ježiša nielen počúvali, ale 

aj poslúchali – zachovávali ich vo svojom 

živote.  

Prajem Vám Božiu ochranu a požehnanie 

počas zvyšku prázdnin! 

Vaša Ovečka 

_________________________________________________________________ 
 

Záver školského roka 

 

Na záver školského roka sa vždy veľmi tešíme 

a tak to bolo aj tohto roku. V piatok 28.6. sme 

dostali vysvedčenia v škole a v nedeľu 30.6. 

sme na nešporných službách Božích ďakovali 

Pánu Bohu za požehnanie počas celého 

uplynulého školského roka.  

Po službách Božích sme sa presunuli do farskej 

záhrady, kde sme mali rôzne športové hry. Na 

stretnutiach dorastu sme sa už dlhšie pri-

pravovali na toto športovo-zábavné podujatie, 

kde sme si rozdelili, kto akú súťaž pripraví. 

Každý si mal na svoju súťaž zabezpečiť 

potrebné pomôcky.  

Deti súťažili v rôznych disciplínach, ako bolo 

gúľanie melóna a tiež hry chvostíky a ostrovy. 

Deti sa zabavili aj pri vodnom volejbale. 

Najviac ich však zaujalo hľadanie pokladu.  

Pripravili sme aj súťaž pre dospelých – od-

hadnúť hmotnosť dvoch melónov. Víťaz dostal 

melón.  

Deti mali radosť z celého popoludnia a my 

dorastenci sme mali dobrý pocit, že sme aj 

takto mohli poslúžiť.  

Ďakujeme všetkým, ktorí na toto podujatie 

priniesli občerstvenie. 

  Michal Makovník ml.

 



  

Štefan Krčméry 
 

Milan Rastislav Štefánik 
 

Mali sme my vtáka, 

šírym nebom lietal, 

zlatú niesol slobodienku, 

horko zaplakal. 
 

Horko zaplakal, 

horko o žiali, 

zlatú niesol slobodienku, 

padol na skaly. 
 

Padol na skaly, 

krídla zlomené, 

a tá naša slobodienka 

kvitne zo zeme. 
 

Náš ty jasný vták, 

kde ťa pochovať? 

Na tom Bradle, na vysokom, 

tam bude môj hrad. 
 

Tam ja budem rád 

hľadieť v šíry kraj, 

zlatú našu slobodienku 

Pán Boh zachovaj! 
 

Z detstva Milana Rastislava Štefánika 
 

Milé deti, iste ste si v našej zborovej miestnosti všimli fotografiu, na ktorej je vojak 

v uniforme. Hlavne tí väčší asi viete, že na tej fotografii je Milan Rastislav Štefánik. V tomto 

roku ste mohli o ňom veľa počuť, pretože 4. mája si celé Slovensko pripomínalo 100. výročie 

jeho tragickej smrti. Pre Slovákov je Štefánik hrdinom, ktorý sa významnou mierou pričinil 

o vznik Československa po 1. svetovej vojne. Možno sa pýtate, prečo táto fotografia visí 

v našej zborovej miestnosti a čo má Štefánik spoločné s našou evanjelickou cirkvou. 
 

Milan Rastislav Štefánik pochádzal z evanje-

lickej farárskej rodiny. Jeho otec i starý 

otec boli evanjelickí farári a veľkí národovci, 

ktorí bojovali za práva Slovákov. Štefánikova 

matka bola zase dcérou dobrovoľníckeho 

kapitána z povstania v rokoch 1948 – 1849. 

A na faru do Krajného k Štefánikovcom často 

chodieval jeden z vodcov slovenských 

revolucionárov Jozef Miloslav Hurban Hurban 

– krstný otec Štefánikovho otca Pavla.  

Štefánikovci mali 12 detí. Dospelého veku sa 

však dožilo len 9 z nich. Milan sa narodil 21. 

júla 1880 ako šieste dieťa. Už v útlom 

detstve bol veľmi zvedavý a vypytoval sa otca 

na všetko možné. Preto ho otec žartovne na-

zýval filozofom, a tak ho posmešne volali i de-

ti. Veľmi rád sedával pri okne a díval sa  

na hviezdy. Niektoré z nich nazýval „svojimi 

hviezdičkami“. Keď sa ho raz ktosi opýtal, čo  

bude robiť, keď bude veľký, povedal: „Budem 

hviezdičky čítať.“ Raz sa dokonca spustil 

s plachtou zo stola – chcel lietať. Ale spadol 

a dotĺkol sa.  

Do školy chodil do jednotriedky v Košaris-

kách. Bol usilovným žiakom, dychtil po vedo-

mostiach a pre svoju tichú a krotkú povahu 

bol obľúbený nielen u učiteľa, ale aj u svojich 

spolužiakov. Už tu prejavoval zvláštnu náklon-

nosť k vedám fyzickým a matematickým. Dalo 

sa preto očakávať, že v ďalších štúdiách bu-

de v týchto predmetoch vynikať. To sa ne-

skôr aj dokázalo, keď sa stal svetochýrnym 

hvezdárom. Je po ňom dokonca pomenovaná 

aj  planétka (3571) Milanštefánik. 

Milan Rastislav Štefánik chcel byť v detstve 

vynálezcom, meteorológom, fotografom, spi-

sovateľom, organistom, hvezdárom... Hvezdá-

rom sa po rokoch štúdia stal. No nikdy ne-

chcel byť vojakom, dôstojníkom. Nakoniec sa 

stal generálom. Dokonca generálom letectva. 

Asi preto, že z lietadla je najbližšie k oblohe. 

Z lietadla sa dá dotýkať jej modrej farby. 

Milan Rastislav Štefánik mal modré oči 

a vždy boli plné oblohy. 

Už ako malý školák rád pozoroval oblohu. 

Najradšej z neďalekého Bradla, lebo - ako 

hovorieval – z Bradla je bližšie k hviezdam. 

Často sa tam zabudol a domov prišiel neskoro 

večer, na čo sa jeho otec veľmi hneval.  

Raz malý prvák 

Milan vysvetľoval 

baťkovi Hurbano-

vi, že keď pospá-

jame najjasnejšie 

hviezdy, vzniknú 

rôzne obrázky. 

A to znamená, že 

„hviezdy na nebi 

sú pekne poukla-

dané, a nie len tak 

rozhádzané...!“ 

Toto a ešte mno-

ho iných zaujíma-

vostí zo žiackych 

rokov nášho ná-

rodného hrdinu 

Milana Rastislava 

Štefánika sa mô-

žete dozvedieť 

z knižky Oči plné 

oblohy, ktorú 

napísal Jaroslav 

Rezník. 
Božena Uherčíková 

https://sk.wikipedia.org/wiki/3571_Milan%C5%A1tef%C3%A1nik


 

Zo života zboru 
 

Máj 

10. 5  – 12. 5. (piatok – nedeľa): osem konfirmandov sa pod vedením sestry zborovej farárky a teológov – 

manželov Resutíkovcov zúčastnilo spolu s konfirmandami a so sestrou farárkou zo Zeleníc na  

víkendovom tábore s duchovným programom a s hrami a zábavou v Jabloňovciach v okrese Levice. 

26. 5. (5. nedeľa po Veľkej noci) a na sviatok Vstúpenia (vo štvrtok) počas neprítomnosti zborovej farárky 

vykonal služby Božie brat M. Jäger, námestný farár na mieste seniorálneho kaplána. 

31. 5. (piatok) bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR podaný projekt zriadenia podporovaného 

bývania v bývalej škole vedľa fary, ktorý postúpil do 2. kola prijímania žiadostí a ktorým sa cirkevný 

zbor uchádza o dotáciu – o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. 

 Jún 

 9. 6.  (nedeľa – 1. slávnosť svätodušná): počas tzv. Kráľovského hodovania sme sa po službách Božích so 

spoveďou a Večerou Pánovou zhromaždili pred kaplnkou na spoločné rozhovory spojené s ob-

čerstvením pri dychovke na pozvanie členov miestnej rímsko-katolíckej farnosti. 

15. 6. (sobota): otvorené boli brány pietneho miesta Zelený les v rámci podujatia Otvorené záhrady. Sestrám 

presbyterkám a rodine pani farárky ďakujeme za prípravu záhrady. 

16. 6. (nedeľa – sviatok Svätej Trojice): na hlavných službách Božích sa uskutočnila slávnosť jubilejnej 

konfirmácie, ktorá sa začala vystúpením mládežníckej skupiny. Na slávnosti sa zúčastnili traja 

diamantoví, štrnásti zlatí a štyria strieborní konfirmandi. Pri príležitosti Dňa otcov vystúpili tri deti 

z besiedky s krátkym programom. Za jubilujúcich konfirmandov predniesla sestra Božena Uherčíková 

pozdrav, ktorý pripravil brat Milan Matula. Po službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou sa 

zboroví predstavitelia s jubilujúcimi konfirmandmi odobrali na spoločný obed do Modry-Harmónie. 

17. 6. (pondelok): po schválení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku bolo zriadené Stredisko 

evanjelickej diakonie (SED) Modra-Kráľová. Za jeho správkyňu bola menovaná sestra zborová farárka a 

za členov správnej rady boli menovaní: brat zborový dozorca Miloš Ružek a sestry A. Horváthová, 

M. Steinhübelová, B. Uherčíková a K. Šoltésová, pracovníčka referátu Zborovej diakonie na 

Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku. 

23. 6. (1. nedeľa po Svätej Trojici): po ranných skrátených službách Božích v posunutom skoršom čase sa 40 

členov cirkevného zboru zúčastnilo na zborovom zájazde do CZ Lubina, nášho dlhoročného partner-

ského cirkevného zboru. Na službách Božích zvestovala Božie slovo sestra seniorka-zborová farárka S. 

Horňanová. Mládežnícka hudobná skupina z Modry-Kráľovej: súrodenci Makovníkovci (trúbka, 

harmonika), I. Hornáček (harmonika) a D. Horňanová (organ) vystúpili v kostole počas akadémie pri 

príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika, na ktorej prednášal generálmajor Ing. Svetozár Naďovič. 

Lubinskí pod vedením sestry zborovej farárky sa o nás príkladne postarali, preukázali nám pohostinnosť 

v podobe výdatného obeda s koláčikmi v zrekonštruovanej starej evanjelickej fare a účastníkov zájazdu 

obdarovali tradičnými darčekmi (slivovicou a drevenými vareškami). 

30. 6.  (2. nedeľa po Svätej Trojici): na službách Božích sme ďakovali za Božie požehnanie náboženskej 

výučby v cirkevnom zbore aj na školách. Prednesom biblických textov aj modlitieb poslúžili mladí 

(dopoludnia S. Šefčík, M. Makovník, popoludní T. Jedinák  a N. Horváthová). Po nešporných službách 

Božích s priebežnou skúškou konfirmandov sa deti s rodičmi presunuli do farskej záhrady na zábavu 

a hry. Konfirmandom a mládeži ďakujeme za prípravu programu a súťaží pre deti z besiedky, Samuelovi 

Horňanovi za pokosenie trávy a rodičom detí za prinesené občerstvenie. 

 Koncom júna brat Milan Varga dokončil zhotovenie vstavanej skrine v zborovej sieni vedľa kostola. 

Sestry Božena a Ľubica  Uherčíkové venovali do zborovej siene na fare veľký okrúhly drevený stôl, 

ktorý brat Milan Varga previezol a zložil. Brat František Kollár opravil zatekajúcu strechu na zborovej 

sieni pri kostole. Brat Peter Bojkovský sprostredkoval stoličky pre potreby cirkevného zboru, ktorých 

prevoz zabezpečili bratia kurátori. Všetkým darcom a ochotným dobrovoľníkom  ď a k u j e m e . 

Júl 

7. 7.  (3. nedeľa po Svätej Trojici): na službách Božích dopoludnia a popoludní zastúpili hrou na organe brata 

kantora, ktorý bol na dovolenke, súrodenci Horňanovci. 

19. 7. (sobota): hospodársky výbor vykonal polročnú revíziu hospodárenia cirkevného zboru. 

29. 7. (pondelok) má firma Lutzbauer z Trnavy v pláne začať rekonštrukciu fasády bývalej ľudovej školy na 

Národnej ul. 16. Pred rekonštrukciou bude spolupráci s Mestom Modra uskutočnený výrub stromov pred 

fasádou.  



 

 

 

 

 

 

Koniec školského roka – 30. jún 2019 

„Toľko dôvodov, Pane dal si nám, by sme spievali tebe k sláve“. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Pozvánky 
 

Pozvanie do Mošoviec 
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Mošovce pozýva členov 

nášho CZ na slávnostné Služby Božie pri príležitosti 
235. výročia posvätenia chrámu  

a posviacky znovuobnovených kostolných zvonov,  
ktoré sa uskutočnia  

v nedeľu 8. septembra 2019 o 10.30 hod. 
v chráme Božom v Mošovciach. 

Zvesťou slova Božieho poslúži a posviacku zvonov  
vykoná brat biskup Slavomír Sabol. 

 
Prosíme záujemcov o návštevu Mošoviec, aby sa čo 
najskôr prihlásili u sestry kostolníčky. 

 


