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            „Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“ 
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Medzinárodný organový festival v Modre 2020 – VII. ročník  
Evanjelický kostol Modra-Kráľová, sobota 25. júla 2020  

 

            VLADIMÍR KOPEC, organ / SK                                  JÁN GAŠPÁREK, saxofón / SK   

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu 
Organizátori: Bachova spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra, CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová  

Foto: Jozef Koník 

Koncert a duchovné slovo  
na svätodušnú nedeľu 31. mája 2020 
 
Hudobné vstupy: 

 Lenka Lennerová 
 
Duchovné slovo: 

 Sidonia Horňanová,  
 zborová farárka-seniorka 
 Janka Dudová Ružek               
 Katka Macková 
 
Fotografie:  

 Lea Lovišková 
 
Charitatívna zbierka z koncertu vyniesla 340 
EUR, ktoré boli venované Základnej umeleckej 
škole v Modre. 



  

 

HYGIENA SRDCA  
Kázeň zborovej farárky na 5. pôstnu nedeľu (Smrtnú) 29. marca 2020 v čase karantény spôsobenej 

pandémiou COVID-19 
 

Suspírium: Žalm 15, 1 – 3 

„Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na Tvojom svätom vrchu? 

Ten, kto je bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca; 

kto neutŕha jazykom, neubližuje inému a hanu na blížneho nekydá...“ Amen. 
 

Kázňový text: Iz 1, 16 – 18 

„Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť, učte sa dobre robiť, 

hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. Poďte len a súďme 

sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, 

môžu byť ako vlna. “ 
 

Milé sestry a milí bratia vo viere! 

V tomto čase venujeme zvýšenú pozornosť hygiene: 

dôkladne si umývame ruky. Domácnosti a verejné 

priestranstvá sa častejšie dezinfikujú... Výzva 

k osobnej hygiene nám znie aj z Božieho slova. Nie 

však k vonkajšej hygiene, ale k čistote vnútornej, na 

ktorú však nestačí mydlo ani dezinfekčné prostried-

ky. Čistotu srdca nám môže darovať jedine Pán Ježiš 

v krvi Jeho kríža, ktorú On, nevinný, na smrť umu-

čený Baránok Boží, na Golgote vylial za všetkých 

ľudí – aj za každého z nás. 

Práve pôst je čas, keď sa intenzívne pripravujeme sa 

na sviatky Veľkej noci spovedaním a prijímaním 

sviatosti Večere Pánovej. Ako evanjelickí kresťania 

sa v kostole zhromažďujeme častejšie aj v pracov-

nom týždni. Z dôvodu núdzového stavu sú však 

verejné zhromaždenia zakázané. To, na čo sme si 

zvykli a, priznajme si, čo nám časom aj zovšednelo a 

prestali sme si to vážiť, je odrazu nedostupné a vzác-

ne. Chýbajú nám spoločné zhromaždenia v kostole. 

Nielen starším členom, ale aj mladším. Môj dospelý 

syn mi v tomto týždni povedal, že je to čudné, keď 

nechodíme v nedeľu do kostola a že mu Služby 

Božie v kostole chýbajú...  

Kritické situácie sú dobré nato, aby nami zatriasli, 

aby sme duchovne precitli. Obmedzenie životného 

priestoru v dôsledku pandémie má rozšíriť naše 

duchovné obzory. Obmedzený prístup do kostola nás 

všetkých provokuje k tomu, aby sme opäť objavili 

cenu a hodnotu Božích darov, ktoré pokladáme za 

samozrejmé a možno sme si ich prestali aj vážiť. 

Máme si priznať, že sme si Kristovu obeť nie vždy 

vážili, keď sme popri týchto daroch v cirkvi 

prechádzali len tak bez povšimnutia a záujmu, alebo, 

keď sme ich síce prijímali, no bez úžitku – bez toho, 

aby sme prinášali ovocie kresťanského zmýšľania a 

skutkov, najmä lásky. 

„Umyte sa, očisťte sa!“ – v pozadí tejto výzvy je 

kritika náboženskej dvojtvárnosti tých, čo na jednej 

strane horlivo uctievajú Pána Boha, no na druhej 

strane žijú, akoby Pána Boha nebolo: dopúšťajú sa 

bezprávia, násilia, nepomáhajú slabým – v časoch 

proroka takýmito sociálne slabými skupinami, 

najzraniteľnejšími v spoločnosti boli vdovy a siro-

ty... Prorok odhaľuje vinu tých, čo rozdelili svoj 

život na sviatočný a nesviatočný, keď mimo chrámu 

páchajú všelijaké hriechy, v ich srdci sú zlé nečisté 

myšlienky a na ich perách nečisté slová, no potom 

vo sviatok sa v chráme postavia pred Pána Boha a 

Ho uctievajú, akoby sa nič nestalo.  

Na Izaiáša o niekoľko storočí nadviazal Pán Ježiš, 

keď pod pozlátkom vonkajšej rituálnej zbožnosti 

odhaľoval skrytú nečistotu náboženských autorít, 

farizejov, ich hriešne myšlienky a túžby po ľudskej 

sláve, ich náboženskú pýchu a samospravodlivosť. 

Nazval ich priamo pokrytcami, keď im povedal: 

„Pokrytci! Dobre prorokoval o vás Izaiáš, hovoriac: 

Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko 

odo mňa. Darmo ma však uctievajú...“ (Mt 15, 7 – 

8). Ako u prorokov aj u Ježišových súčasníkov 

kritika náboženskej pretvárky vyvolala nevôľu a od-

por tých, ktorí sa ňou cítili najviac dotknutí: veľkňa-

zov, farizejov a zákonníkov. Preto židovská rada, 

ktorú tvorili práve popredné náboženské autority, 

vyriekla nad Pánom Ježišom rozsudok smrti, ako si 

to pripomíname práve dnes na Smrtnú nedeľu.  

Bratia a sestry! Tvrdé slová prostredníctvom proroka 

Izaiáša, ale aj toho najväčšieho proroka v dejinách, 

Syna Božieho a nášho Spasiteľa a Pána Ježiša 

Krista, sú aktuálne aj dnes pre nás a stavajú nás pred 

otázky: Neuviazli sme vo vonkajšej povrchnej 

zbožnosti? Neskĺzli sme pri uctievaní Pána Boha do 

zvyku, rituálu, formy, bez priloženia srdca? Je moja 

zbožnosť naozaj vnútorná srdečná? Nie je aj môj 

všedný život v krikľavom rozpore s tým, čo 

počúvam a vyznávam v chráme? Iste, aj dnes je 

mnoho dvojtvárnosti, neúprimnosti, formalizmu – aj 

v cirkvi. Keby sme všetci kresťania, čo chodíme do 

kostola, bez ohľadu na to, akej konfesie sme, žili 

v rodine, v práci, v každodennom živote tak, ako to 

Pán Boh od nás žiada, či by život v tejto spoločnosti 

nevyzeral inak, lepšie?  

Ak je naša viera v Pána Boha úprimná a srdečná, 

potom   to   spojenie   s Ním nemôže   obmedziť  ani  



  

zákaz verejne sa zhromažďovať. Z túžby po vnútornej 
čistote  aj v čase izolácie pestujeme  spoločenstvo   
s Bohom  aj  doma, v rodine, na domácej pobožnosti, 
modlitbami, prostredníctvom internetu alebo aj teraz 
pri rádiu. Oslavujeme Pána Boha aj za múrmi kostola. 
Nielen vo sviatok, ale aj vo všedné pracovné dni 
preukazujeme dobro, lásku a pomoc tým, ktorí sú na 
ňu dnes odkázaní. Nie sme bezohľadní k iným a sprá-
vame sa zodpovedne. Čas karantény využívame na 
rozhovory s blízkymi v spoločnej domácnosti. Zatele-
fonujeme príbuznému alebo priateľovi, aby sme ho 
občerstvili slovom a podporili. Všímame si potreby 
ľudí v našom okolí, najmä seniorov a osamelých 
a hľadáme spôsoby, ako im môžeme pomôcť s rúš-
kom, výberom liekov či s nákupom. 
Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!  
V súvislosti s pandémiou viacerí vyslovujú túžbu 
a nádej, že núdzový stav sa skončí a život bude opäť 
ako predtým. Ja si však neželám, aby sa naše životy 
vrátili do starých zabehaných koľají. Modlím sa za to, 
aby sme z tejto krízy všetci vyšli premenení, s novým 
srdcom, s novým myslením, s novým vnútorným 
postojom, v ktorom nebude mať miesto nijaká faloš 
a pretvárka, takže ako kresťania budeme vieru v Pána 
Boha dosvedčovať nielen v nedeľu, ale aj vo všedné 
dni. Tú premenu Pán Boh chce s nami začať už dnes. 
Ako sa otec rozpráva s dieťaťom, Boh nás v tejto 
chvíli pozýva na rozhovor: Poďte len a súďme sa. 
Ten, ktorý je naším Sudcom, je aj naším Otcom a pre 

lásku svojho Syna nás nechce odsúdiť. Ako otec volá 
k sebe deti, aj On nás volá k sebe, aby sme prišli 
k Nemu a pohovorili sme si s Ním. Tak pristúpme  
k Nemu a roztrhnime si v pokání srdcia, nie šaty. 
Otvorme pred Ním svoje srdcia a vyznajme v Jeho 
prítomnosti naše zlé skutky, nečisté slová a špinavé 
myšlienky a túžby srdca – našu sebestrednosť, 
sebectvo a pýchu. Osobitne teraz, keď ich nemôžeme 
zakrývať vonkajšou zbožnosťou – nedeľnou 
návštevou kostola. Nenahovárajme si, že naše srdcia 
sú čisté. Apoštol Ján píše: "Ak vyznávame svoje 
hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil 
hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti" (1J 1, 1 – 
9). Ak sa budeme kajať srdečne a úprimne, splnia sa 
pri nás slová proroka o zázraku Božieho odpustenia  
a o novom živote z Božej moci: „Ak sú vaše hriechy 
ako šarlát, môžu zbelieť na sneh, ak sú červené ako 
purpur, môžu byť (biele) ako vlna“ (v. 18) Tak 
pristúp k Nemu. Otvor pred Ním svoje srdce a obmytý 
krvou Baránka Ježiša Krista prijmi zázrak odpustenia 
z Jeho prebodnutých dlaní.  

Bratia a sestry! Vezmime si k srdcu slová proroka 
Izaiáša: „Umyte sa, očisťte sa!“ a aj slová apoštola 
Jakuba: „Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite 
si ruky, hriešnici, a vy, dvojtvárni, neúprimní (dosl. 
duševne rozpoltení)... Pokorte sa pred Pánom a povýši 
vás.... A neohovárajte sa navzájom“ (Jk 4, 8 – 10). 
Amen.  

 
Modlitba po kázni: 

Všemohúci a milosrdný Bože, 
ktorý si z lásky k nám poslal na svet svojho Syna  
ako lekára duše a tela!  
Pohliadni milostivým okom na nás, svoje deti,  
ktoré sa ku Tebe obracajú v týchto ťažkých časoch.  
Sme takí dezorientovaní, vystrašení, zmietaní  
obavami o zdravie a životy svojich blízkych.  
Nielen u nás, ale po celej Európe, ba po celom svete  
u Teba hľadáme silu a nádej na liek a uzdravenie. 
Osloboď nás od strachu a pochybností.  
Vlej do našich sŕdc Tvoj pokoj a nádej,  
že nech sa deje čokoľvek, sme v Tvojich rukách,  
či žijeme a či umierame. 
Buď silou lekárom a zdravotníkom a všetkým ostatným,  
ktorí s nasadením svojho vlastného zdravia a života  
pomáhajú iným. 
Daruj múdrosť štátnikom robiť správne  
a múdre rozhodnutia pri zvládnutí epidémie.  
Prosíme o múdrosť pri hľadaní účinných prostriedkov  
na zastavenie nákazy. 
Prosíme za premenené srdcia a životy ľudí,  
aby sme z tejto skúšky vyšli posilnení a premenení, naplnení 
dôverou v Teba, v Tvoje láskavé vedenie a milosrdenstvo. 
Prosíme o Tvoj pokoj pre všetkých pozostalých. 
Neopusť nás v čase skúšky, a vysloboď nás zo zlého,  
lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poraziť smrť 
vierou 
i v dnešnom ťažkom čase 
cestou Tvojho svetla Pane, 
keď nádej bliká 
v srdci hasne 
tieň kríža z Golgoty 
v sebe prehodnotiť, 
to samaritánske človečie 
ponúknuť každému 
v núdzi, 
veď Hospodin 
nikoho za to neodsúdi, 
nad Tvojím otvoreným  
 hrobom Pane 
       potom pre nás 
       nezostane iba údiv, 
       lež odmena 
       dar spasenia... 
 
Jozef Trtol 
10.4.2020 
 



 

 

 

Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice 
 

Koncom minulého roka uzrela svetlo sveta dlho očakávaná kniha, ktorá 

pútavým spôsobom približuje obdobie od príchodu reformačných myšlienok na 

územie Bratislavskej stolice až po nástup totalitného režimu v päťdesiatych 

rokoch 20. storočia. 
 

Autorom publikácie „Príbeh Lutherovej reformácie 

na území Bratislavskej stolice“ je Mgr. Martin 

Kováč, vedúci Ústredného archívu Evanjelickej cirkvi 

na Slovensku, ktorý na nej pracoval rovné štyri roky. 

Viac ako 600-stranová monografia je doplnená vyše 

stopäťdesiatimi obrázkami a mapami, ktoré spracoval 

Mgr. Juraj Majo, PhD. z Katedry ekonomickej a so-

ciálnej geografie, demografie a územného rozvoja 

Prírodovedeckej fakulty UK. 

Autor knihy Mgr. Martin Kováč nám o svojej knihe 

povedal: „Dejiny evanjelikov augsburského vyznania 

na území Bratislavskej stolice treba vnímať skutočne 

ako príbeh alebo lepšie povedané príbehy mnohých 

ľudí, ktorí zápasili o a za svoju vieru. Preto som aj 

knižke, ktorá sa zaoberá dejinami nášho seniorátu, 

vybral názov Príbeh Lutherovej reformácie na území 

Bratislavskej stolice.  
Dejiny nie sú niečím sterilným, nie sú to len vojny 

a politika, ale pozostávajú z množstva celkom osob-

ných príbehov jednotlivcov, ktorí sa vtedy dávno, ale 

i dnes, snažia pochopiť, uchopiť a čo možno najlep-

šie prežiť svoj život. Príbeh vydanej publikácie má 

však ešte vznešenejší obsah. Pozerá sa na spolo-

čenstvo kresťanov, ktoré zápasí o čistotu viery. Z hnu-

tia vzniká spoločenstvo evanjelickej cirkvi augs-

burského vyznania, ktoré zápasí najskôr o prežitie, 

potom o rovnoprávnosť s rímskokatolíckou cirkvou, 

v 20. storočí musí čeliť sekularizácii, ale  i komu-

nistickej ideológii, a tak podobne, až do dnešných dní.  

Čo bolo pre mňa a môže byť aj pre čitateľa príno-

som, sú momenty a spôsoby, ktoré sa zo života našej 

cirkvi vytratili, a pritom boli dobré a dôležité. Vedeli 

ste napríklad, že farári v cirkevných zboroch vo 

svojich povinnostiach neboli takí osamotení, ako to 

býva v mnohých menších cirkevných zboroch v sú-

časnosti? Ešte v 19. ale i začiatkom 20. storočia im 

boli výdatnou pomocou v cirkevnom zbore evanje- 

lickí učitelia, ktorí ich 

často zastupovali aj 

pri konaní služieb Bo-

žích, pohreboch  ale-

bo pri vedení písom-

nej agendy. Alebo, 

vedeli ste o tom, že na 

vnútromisijnú a misij-

nú činnosť sa začal 

klásť veľký dôraz už 

koncom 19. storočia? 

A zďaleka to nie sú jediné zaujímavosti, ktoré som sa 

aj ja popri svojom  bádaní a výskume dozvedel. 

Prajem každému, kto vezme do rúk knižku o histórii 

nášho seniorátu, aby pre neho bola obohatením, 

posilnila a utvrdila ho vo viere a vernom nasledovaní 

nášho Pána Ježiša Krista.“  

Možno práve teraz je čas zahĺbiť sa do tejto knihy, 

aby sme lepšie spoznali našu cirkev, náš región či 

významné osobnosti nielen cirkevného, ale aj 

národného a kultúrneho života. Ako o tom píše autor 

v závere knihy: „ ... evanjelici žijúci a pôsobiaci na 

území niekdajšej Bratislavskej stolice zasiahli vý-

znamným spôsobom nielen do dejín tohto regiónu, ale 

i celého Slovenska. Hlavne v mestských cirkevných 

zboroch, ale nezriedka i dedinských sa koncentrovali 

predstavitelia duchovného, ale i svetského stavu, kto-

rým dnes právom prideľujeme označenie – osobnosti 

národného a kultúrneho života. Práve na území Bra-

tislavskej stolice sa prostredníctvom evanjelickej 

inteligencie kládli základy moderného slovenského 

národa a štátnosti, zveľaďovalo sa vzdelávanie, rozví-

jala sa sociálna a charitatívna činnosť.“             (red.) 

 

____________________________________________ 

 

Matej Hrebenda - prvý slovenský kolportér kníh 
 

Matej Hrebenda-Hačavský – ľudovýchovný pracovník, národný buditeľ, ľudový básnik, zberateľ národných 

piesní, misionár slovenského národa, prvý slovenský kolportér kníh – sa narodil v r. 1796 v Rimavskej Píle. 

Zomrel pred 140 rokmi v Hačave. Priblížme si jeho život, ako ho opísal Jaroslav Rezník v knihe „Po 

literárnych stopách na Slovensku“ (vydali Mladé letá Bratislava v r. 1982). 
 

Do koľkých slovenských miest 

a dedín zavítal, to už dnes nikto 

nezráta. Starý, ošumelý sedliacky 

kroj, na nohách obdraté krpce, 

ktoré si sám ušil, a na chrbte hlbo-

ký slamený kôš a v ňom – čudujte 

sa, ľudia – nie sviečky, zápalky, 

tabak alebo podobný tovar, ale 

knihy! Celá kopa kníh, starostlivo  

    Publikáciu, ktorú vydal Bratislavský seniorát 

ECAV na Slovensku, si môžete za 10 eur kúpiť aj 

priamo v našom cirkevnom zbore. 



   

 
zabalených do starých handričiek.  
Ľudia ho spočiatku považovali za 
čudáka. Ale keď zložil svoju nošu 
s nevídaným tovarom, rozbalil 
knihy a začal o každej z nich zá-
palisto rozprávať, zvedavosť sa  
menila na obdiv a veru aj na nut-
kanie kúpiť si niektorú z nich. 
„Nielen chlebom je človek živý! 
Čo by z nás bolo, keby sme jedli 
a pili, a svojho ducha nezveľaďo-
vali! Beda národu, ktorý nečíta!“ 
Tak hovoril putujúci predavač 
kníh Matej Hrebenda prostým 
ľuďom v slovenských mestečkách 
a dedinách. Bola to neuveriteľne 
náročná a statočná národno-budi-
teľská práca slepého predavača 
kníh. Matej prešiel krížom-krá-
žom celú rakúsko-uhorskú mo-
narchiu. Pešo, na furmanských 
vozoch i na plti dolu Váhom. 
Najskôr, keď mu zrak ešte ako-
tak slúžil, chodieval sám. Keď 
celkom oslepol, na cestách ho 
sprevádzali mladí chlapci, poväč-
šine siroty.  
Okrem toho, že predával knihy, 
vedel aj veršíky rýchlo skladať. 
Na krstiny, na svadbu i na smutné 
dni pohrebné. Zachovala sa ich 
celá knižka.  
Matej Hrebenda sa na cestách 
zoznámil i s mnohými slo-
venskými národnými dejateľmi. 
V Bratislave sa stretol s Ľudo-
vítom Štúrom, J. M. Hurbanom 
a mnohými mladými štúrovcami. 

V Budapešti zasa s Jánom 
Kollárom. Zatúlal sa i do 
Prahy, kde ho nadšene pri-
jali mnohí českí vlastenci. 
Aj vydavateľ kalendárov 
v Liptovskom Mikuláši  
Gašpar Fejerpataky-Belo-
potocký pochopil jeho 
neoceniteľnú činnosť a dlhé 
roky mu zveroval celé 
zväzky svojich kalendárov 
na predaj po slovenskom 
vidieku. Nie nadarmo mu 
Karol Kuzmány napísal do 
pamätníka: „Nemôže slepý 
slepého viesť; tento slepý 
však dobrým by vodcom bol 
mnohému vidomému.“  
Za roky ciest získal Matej 
Hrebenda úžasný prehľad, 
kde a u koho sa nachádza 
tá-ktorá vzácna kniha. 
Mnohé takto zachránil a do-
dnes sú uložené v zlatom fonde 
zbierok Matice slovenskej. Svoje 
ťažko nadobudnuté knihy daroval 
slovenským školským ústavom. 
Napríklad dvanásť cenných zväz-
kov kníh daroval Ústavu reči a li-
teratúry československej v Bra-
tislave, päť zväzkov daroval Ma-
lohontskej učiteľskej knižnici 
a dvadsaťpäť zväzkov Matici slo-
venskej. Slovenskému gymnáziu 
v Revúcej daroval dar najvzácnej-
ší – celú svoju knižnicu. Boli 
v nej všetky knihy, ktoré vyšli 
v Čechách a na Slovensku 

v r. 1848 – 1870. Okrem toho 
slovenskému gymnáziu v Revúcej 
venoval aj všetky svoje úspory – 
viac ako 200 zlatých! Koľká to 
obeta od človeka, ktorý bol celý 
život viac hladný ako sýty!  
Matej Hrebenda pochádzal z Ri-
mavskej Píly poniže Tisovca, no 
najplodnejšie obdobie jeho života 
je spojené s neďalekou Hačavou. 
Tu na kraji dediny si postavil dre-
venú chalúpku pokrytú slamou. 
Odtiaľto sa vydával na cesty. Tu 
aj dožil svoj obetavý život. 

          Spracoval: Jozef Trtol 
_______________________________________________________________________________________ 
 

                Webová stránka nášho cirkevného zboru 

www.ecavkralova.sk 
 
Internet  nám umožňuje  rýchly 
prístup k informáciám a rozširuje 

možnosti sociálnych kontaktov. Využívanie 
webových stránok a sociálnych sietí sa stalo 
samozrejmosťou pre ľudí bez ohľadu na vek. 

Od septembra 2019 náš cirkevný zbor prevádzkuje 
webovú stránku www.ecavkralova.sk. Možno tu 
nájsť informácie o aktuálnych udalostiach a poduja-
tiach, ktoré sa pripravujú. Z udalostí, ktoré sa konali, 
možno vo fotogalérii nájsť fotky. Ďalej sú na stránke 
uvedené administratívne kontakty ako aj predchá-
dzajúce vydania časopisu Evanjelická ratolesť.  

Tento rok, v období uzavretia kostolov z dôvodu 
opatrení súvisiacich s koronavírusom, sme na strán-
ke zverejňovali aj kázne a v tomto trende chceme 
pokračovať.  
Cieľom webstránky je zvýšiť informovanosť o dianí 
v našom cirkevnom zbore. Jednak pre ľudí, ktorí sa 
aktuálne nemôžu zúčastniť na bohoslužbách, ale aj 
pre tých, ktorí pochádzajú z Kráľovej a radi by si 
prečítali Evanjelickú ratolesť a dozvedeli sa o ak-
tuálnom dianí v našom cirkevnom zbore.  
Vítané sú aj Vaše príspevky na uverejnenie, ktoré 
môžete zasielať redakcii časopisu Evanjelická 
ratolesť.                                                Marek Matula 



 
 

 

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU
 

Naši jubilanti v marci až auguste 2020
 

 
101 rokov 
Mária Sodomová 
 
93 rokov 
Mária Liberčanová 
 
92 rokov 
Božena Farkašová 
 
85 rokov 
Mária Kľúčiková 
 
80 rokov 
Mária Škarčáková 
Vladimír Prídala 
Božena Frnová   
  

75 rokov 
Jozef Slavomír Ružek 
 
70 rokov  
Miloš Ružek    
Mária Porubanová  
Branislav Kováč 
Ľubomír Hubek 
Daniela Ružeková 
Eva Galášová 
 
65 rokov   
Michal Bednár  
Milan  Hornáček 
Darina Fleischhackerová 
 
 

60 rokov 

Mária Körösiová 
Oľga Bartošová 
 
56 rokov 
Miroslav Valach 
 
55 rokov 
Miroslav Darula 
Jana Zigová 
Drahoslava Glozneková 
Anna Kissová 
 

50 rokov 

Miroslav Slimák 
Lýdia Porubanová 
Marek Fleischhacker 
Miroslava Kopčíková 
Stanislava Hutterová 
Zdenko Kvasnica 
Marcel Hornáček 
Dušan Svrček 

Dodatočne blahoželáme kresťanským manželom  
Miroslavovi a Ľudmile Hornáčkovcom, ktorí ešte v novembri  
minulého roka oslávili 50. výročie manželstva. 

 
Pozdravujeme aj jubilantov – rodákov 
 

v Modre 
Milan Ružek 91 rokov 
Anna Flajšokerová 87 rokov 
Ján Duban  85 rokov 
Ľudmila Ivicová 70 rokov 
Peter Ružek 65 rokov 
Mária Šeborová 60 rokov 
Milan Kintler  60 rokov 
Peter Juran  60 rokov 
Ľudmila Barasová 55 rokov 

v Pezinku 
Mária Kováčová 75 rokov 
Ľubomír Kormanovič 70 rokov 
Marta Sodomová 65 rokov  
 
V Bratislave 
Jaroslav Liberčan 70 rokov 
Viera Godálová 65 rokov 
Ľubica Uherčíková 60 rokov 
Elena Baliová 60 rokov  
 

 
 
 
 
 
v Trnave 
Viera Mesiariková  70 rokov 
 

V Bernolákove 
Renáta Várošová 55 rokov 

Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Narodení a pokrstení: 
 

Eliana Šlahorová 18.1.      18.6. 
Michal Pekník 3.1.   19.7. 
David Armah 9.4. 2018 1. 8. 
Šimon Vároš 8.6.             16. 8. 

 
Sobášení: Martin Sodoma a Michaela  

r. Hudecová  6.6. 

  Zosnulí a pochovaní:  
 

Milan Fleischhacker 28.6.  1.7. 
(pohreb zapísaný v matrike  
v CZ Bratislava Legionárska) 
Mária Kováčová  1.8.    4.8. 
Branislav Galáš 1.7. 13.8.

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Milodary na Evanjelickú ratolesť:  
rod. Kučerová zo Slov. Grobu – 20 eur, Ľudmila Kucharíková – 20 eur, Miloš Ružek – 20 eur, Ivan Farkaš – 
20 eur, Božena Uherčíková – 20 eur, Dušan Valach – 10 eur, Darina Kľúčiková – 20 eur, Jozef Sodoma – 20 
eur, rod. Klenovská – 20 eur, Marcel Hornáček z Pezinka – 20 eur, Božena Frnová – 20 eur, Eva Galášová – 
20 eur, Dušan Svrček– 20 eur, Bohu známi darcovia pri výbere cirkevného príspevku – 50 eur. 



 

 

 

Životné jubileum sestry farárky Zuzany Kolárovskej 
 

Zuzana Kolárovská bola prvou ženou evanjelickej cirkvi vo vtedajšej 

Juhoslávii, ktorá prišla študovať teológiu do Bratislavy, a tým sa stala 

inšpiráciou aj pre mnohé iné. Na Slovensku na vydala a zostala tu žiť 

a pracovať. Po smrti manžela v roku 1994 sa presťahovala do Modry 

a vídali sme ju aj v našom zbore. V súčasnosti žije v diakonickom 

stredisku EDEN v Galante. 
 

Zuzana Kolárovská 

rod. Sljuková sa na- 

rodila 19. 02. 1945 

v Silbaši vo Vojvo-

dine v Srbsku, vo 

vtedajšej Juhoslávii. Detstvo prežila v Silbaši 

pri starých rodičoch. Študovala na strednej Sta-

vebnej priemyselnej škole v Novom Sade a 

v rokoch 1965 – 1970 na Slovenskej evanje-

lickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Vyda-

la sa za slovenského evanjelického kňaza Pavla 

Kolárovského. Majú spolu dvoch synov, z nich 

Ondrej je evanjelický farár, ktorý v súčasnosti 

pôsobí v Slovenskom evanjelizačnom stredisku. 

V rokoch 1975 – 1985 pôsobila Zuzana Kolá-

rovská v CZ Rača, kde vypomáhala svojmu 

manželovi, zborovému farárovi. Spolu s manže-

lom pôsobila tiež v dcérocirkvi Bernolákovo 

a vo filiálke Ivanka pri Dunaji.  

Ako občianka Juhoslávie nemohla byť zo 

začiatku na Slovensku riadne zamestnaná. Keď 

sa neskôr zamestnať mohla, v rokoch 1985 – 

1990 pôsobila v CZ Svätý Jur, kde zastupovala 

zborového farára J. Fila počas jeho pôsobenia 

vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve.  

Na prelome rokov 1989 – 1990 ju Generálny  

konvent poveril, aby rozbehla prácu žien 

v ECAV na Slovensku. Stála tak pri zrode 

myšlienky Spoločenstva evanjelických žien, 

práce so ženami, s tzv. „Oltárnymi krúžkami 

žien“.  

V r. 1991 ju pán biskup Rudolf Koštiaľ poveril 

obnovením diakonie v ECAV. Vďaka jej húžev-

natosti, ktorou ju Pán Boh obdaroval, spolu 

s ďalšími spolupracovníkmi, s Božou pomocou 

doslova od nuly a bez akýchkoľvek finančných 

prostriedkov začala postupne budovať a rozširo-

vať činnosť evanjelickej diakonie na Slovensku 

(ED ECAV). Stala sa prvou riaditeľkou „staro-

novej“ diakonie a za jej pôsobenia vzniklo pr-

vých päť Stredísk evanjelickej diakonie: doško-

ľovacie stredisko Agapé vo Svätom Jure, stre-

disko pre hluchoslepé deti v Červenici, Domov 

detí rodinného typu v Ľubietovej, Domov dô-

chodcov v Kšinnej a Domov dôchodcov v Hor-

ných Salibách.  

Sestra farárka úzko spolupracovala s evanjelic-

kou cirkvou a diakoniou v Nemecku. Keď v má-

ji 1998 ukončila svoje pôsobenie riaditeľky 

Evanjelickej diakonie, začala aktívne rozvíjať 

myšlienku zborovej diakonie. Až do roku 2004 

bola vedúcou referátu pre zborovú diakoniu na 

Ústredí ED ECAV. Spolu so sestrami Barbarou 

Haugh a Marie-Luise Rieger, diakonisami z Ne-

mecka, navštevovali cirkevné zbory, vyučovali 

v nich návštevnú službu seniorov, chorých, bez-

vládnych a súčasne prednášali po zboroch na 

tému: Kurz opatrovania v domácnosti. Spoločne 

pripravili publikáciu „Staroba a choroba – ume-

nie chápať a radosť pomáhať“ a metodické 

príručky „Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách 

I.“ a „Objaviť diakoniu v dejinách“. Okrem toho 

publikovala lekcie pre žiakov v detskej besiedke 

a na školách pod názvom „Diakonia v Biblii“. 

Jeseň života prežila v Modre, kde sa zapájala do 

služby aj v našom CZ. Neskôr sa presťahovala 

do diakonického zariadenia Eden pod zriaďova-

teľskou pôsobnosťou CZ Galanta, v ktorom tiež 

príležitostne slúžila. V rokoch 2004 – 2005 pô- 

sobila aj ako vedúca Modlitebného spoločenstva 

v ECAV.  

Hoci v roku 2004 sestra farárka odišla do 

dôchodku, svoj voľný čas aj naďalej venovala 

rozvoju diakonickej činnosti. V súčasnosti je 

členkou výboru pre zborovú diakoniu 

Bratislavského seniorátu.  

Ďakujeme Pánu Bohu, že túto Božiu spolupra-

covníčku a našu oltárnu spolusestru a v jednej 

osobe priateľku Zuzku Kolárovskú viedol a po-

silňoval na úzkej ceste služby lásky Bohu a blíž-

nym. Aj týmto príspevkom jej chceme vysloviť 

naše uznanie a poďakovanie za jej obetavú 

službu, ktorú z Božej milosti a s Božou 

pomocou vykonávala a v ktorej je nám mladším 

živým vzorom Kristovej lásky a pokory.  

Sidonia Horňanová, zborová farárka-seniorka 



   

  

Vzkriesenie Krista - vzácny dar pre náš cirkevný zbor 
 

K trom drevo-

rezbám v na-

šom kostole 

od brata Du-

šana Valacha 

pribudla štvrtá 

– Vzkriesenie 

Krista. Stalo 

sa tak v čase, 

keď kostoly – 

a teda aj  ten 

náš – boli zatvorené pre pandémiu koronavírusu 

(COVID-19). V tichosti, pri príležitosti 76. narode-  

nín daroval Dušan Valach nášmu cirkevnému zboru 

tento vzácny dar, ktorý završuje tri najdôležitejšie 

udalosti v živote Ježiša: Pánov krst v Jordáne a ukri-

žovanie a vzkriesenie Krista. Ďalšia z drevorezieb 

znázorňuje Ježišove podobenstvo o milosrdnom 

Samaritánovi. 

Zaujímalo nás, ako sa vôbec náš brat k drevorezbe 

dostal, čo ho inšpirovalo, aké námety spracúval či 

koľko drevorezieb doteraz vytvoril. Tu sú jeho 

odpovede na naše zvedavé otázky: 

„Keď som ešte pracoval v kartografii, robil som 

vojenské mapy a tiež som bol modelárom plastickej 

mapy. Tým som získal predstavivosť a cit. Neskôr, 

keď som pracoval v OPMP, veľa som pochytil od 

pána Rigana, ktorý bol už v tom čase drevorytcom. 

Ukazoval mi svoje prace, ktoré ma inšpirovali. Mal 

som v sebe tento dar, no sprvoti som ho nevedel 

presadiť.  

S drevorezbami som začal v polovici 90-tych rokov. 

Najprv to boli jednoduchšie piesty, kvety, najviac 

som urobil vinohradníckych motívov a momentálne  

robím náboženské motívy. Pracujem výlučne s lipo-

vým drevom, ktoré je ľahké, neláme sa a je tuhé, aj 

keď robím jemnejšie veci. 

Doteraz som vyrobil cez stovku drevorezieb, 

najväčšia bola 70 x 35 cm – Adam a Eva, ale aj 

podlhovastá Večera Pánova.“ 

Bratovi Dušanovi Valachovi ďakujeme za jeho 

vzácny dar, ktorý už zdobí náš kostol a prajeme mu 

veľa zdravia, Božieho požehnania a radosti 

v rodine a pri jeho milovanej záľube. Nech svojimi 

dielami robí radosť ešte veľa rokov.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

KEĎ SA KAŽDÝ DEŇ MENÍ NA PIATOK 
Život v čase pandémie na jednej americkej strednej škole 

 

Piatok vždy bol a je jeden z najobľúbenejších dní celého týždňa. Veď kto by sa v piatok netešil na celé dva dni 

pokoja, leňošenia a dobrého jedla? Možno dospať hodiny spánku stratené počas týždňa školy či práce. Inými 

slovami: Kto by nemal rád piatok? Keď som nad tým premýšľala, spýtala som sa náhodne mojej priateľky, či 

má stále rada piatky (aj po rozšírení koronavírusu). Okrem pohľadu, ktorý hovoril, že sa obáva o moje 

mentálne zdravie, mi povedala, že ťažko povedať, pretože už ani nevie, aký je dnes deň, nieto ešte, kedy je 

piatok, ktorý má mať rada.  
 

KAŽDÝ DEŇ MÁM MÔJ OBĽÚBENÝ PIATOK 

Koronavírus zmenil životný štýl a tempo dňa. Ranné 

lúče nám teraz naznačujú, že tých „päť minút” na 

mobile pred spaním asi nebol dobrý nápad. Nočné 

dobrodružstvo hľadania jedla a filmu na Netflixe opäť 

berie večer našu pozornosť. Tieto malé dobrodružstvá 

alebo radosti však nemajú na naše svedomie príliš 

veľký dopad, ako škola alebo práca, ktorá by nám 

ukázala dôsledky nášho konania. Namiesto toho nám 

však pomáhajú nemyslieť na hrozné dopady korona-

vírusu, ktorý si vo svete už vyžiadal viac ako dvesto-

tisíc obetí z takmer troch miliónov nakazených. V po-

rovnaní s časťami Ameriky, ako napríklad New York 

alebo New Jersey, ja si tu žijem, dalo by sa povedať, 

pokojný karanténny život. Všetky školy sa povinne 

zatvorili a vyučovanie často prebieha cez internet. To 

bol aj jeden z mnohých dôvodov, prečo veľa štu-

dentov, vrátane mojich najbližších priateľov, odišlo 

domov, kde si už užívajú domáce jedlo a radosť z ro-

diny. „Prom“ (čo je niečo ako stužková), maturitná 

ceremónia a iné očakávané plány sa automaticky 

zrušili a vytvorili sa nové dôvody pre depresiu štu-

dentov. Ja osobne sa nechcem opovážiť si sťažovať. 

Moje rozhodnutie zostať v Amerike aj napriek hrozia-

cej pandemickej katastrofe, som doteraz ani raz 

neoľutovala. Každý deň mám môj obľúbený piatok. 
 

VÝUČBA OD PONDELKA DO PIATKA 

Školu zatvoriť úplne nemohli. Na dokončenie se-

mestra nám stále chýba mesiac, a tak vyučovanie 

ďalej prebieha, aj keď v inej forme. Namiesto dlhej 

osemhodinovej výučby máme skrátenú výučbu, aby 

sa učivá dali prebrať jednoduchšie a skúšať cez počí-

tač či mobil. Aj keď by sa dalo povedať, že škola je 

tak ľahšia, niekedy sa dá v učive „stratiť“, hlavne keď 

ide o matematiku alebo otázky z histórie, ktoré znejú 

všetky úplne rovnako. Učitelia sú síce veľmi chápaví, 

ale nesnažte sa ich presvedčiť, že ste nemali čas 

dokončiť nejakú úlohu. Často máme až príliš veľa 

voľného  času.  Maturitná ceremónia  sa  posunula  až 



   

 
na august, a teda je viac než isté, že tu mnoho 
seniorov, t. j. študentov, ktorí v tomto roku 
maturujú, vrátane mňa, už nebude. Tak či onak, 
tento rok bol skvelý. Avšak jednu z vecí, na ktoré 
som sa tešila už od začiatku roka, bolo dávanie ruží 
na konci maturity počas ceremónie. Ruže sa dávajú 
tým, ktorým chceme poďakovať za pomoc, podporu 
i za všetko dobré, ale aj zlé,  čo nám  pomohlo  
prejsť  posledný ročník pred vysokou školou. Aj keď 
sa to už pravdepodobne nestane, všetkým, ktorým by 
som darovala tie ruže, ďakujem za všetky úsmevy, 
ktoré mi spôsobili svojimi slovami a činmi. 
  

PIATKOVÉ VEČERY 

Viac ako osemdesiat percent študentov z internátu sa 
vrátilo do svojich domovov. Emocionálne vyťaženie 
a polnočné revanie sa však nekonalo (ak nerátam 
dni, keď odchádzali Nóri, a po nich aj všetci ostatní). 
S takou ráznou prázdnotou, ktorá nás zrazu 
obklopila, sme sa museli rýchlo popasovať. Aktivity 
ako umelecká alebo hudobná miestnosť, telocvičňa, 
či filmové večery sú vždy dobrý nápad, ale po 
týždňoch opakovania aj táto zábava začína blednúť. 
Našťastie, priatelia sú tu na to, aby nám s touto 
nudou pomohli. Tráviť čas s nimi alebo hodiny 
písania si s tými, čo odišli, je prekvapujúco skvelé. 
Dôležité je nájsť si ľudí, ktorí ťa vedia rozosmiať. 
Dobré filmy, seriály alebo aj hudba sú základom 
každej dobrej karantény.  
Po dlhom roku, v ktorom som mala len málo 
voľného času, som tento čas kľudu privítala. Ale 
keby som mala byť úprimná, chcela by som sa vrátiť 
späť v čase, keď som si musela vybrať medzi 
únavou alebo filmovým večerom. Byť s tímom 
a podporovať ho počas súťaží a športových hier je 
niečo, čo mi veľmi chýba.  
 

POCITY ŠTUDENTOV V PIATOK VEČER  

Aj keď väčšina ľudí sa vrátila domov, stále je tu 
dosť ľudí, ktorých môžem otravovať mojou 
existenciou. Jedna z nich je Jenny, pôvodom z Ukra-
jiny, ktorá žila a študovala niekoľko rokov v Číne. 
Keď som sa jej spýtala, čo je najťažšie na tejto 
situácii, povedala, že najviac jej prekáža samota. 
Veľa ľudí odišlo a táto karanténna situácia 
spôsobuje zjavné ticho a nudu, ktorá číha vždy 
a všade. Ale aj keď by rada bola so svojou rodinou, 
uznala, že je to tu bezpečnejšie.  
Moja ďalšia najbližšia priateľka je Moona (Nguyen) 
z Vietnamu. Najväčším problémom pre Moonu je 
nájsť niečo, čo ju vie zabaviť počas týchto dní. 
Školské povinnosti si rada dokončí vopred. 
Výsledok toho je, že má príliš veľa voľného času. 
Zo začiatku sa veľmi tešila, že sa škola zjednodušila, 
aj keď nový systém bol zo začiatku mätúci a museli 
sme    si    naň    zvyknúť.     Napriek     počiatočným  
 

problémom  jej  nový školský  systém  veľmi  
vyhovuje. Najviac jej je však ľúto študentov-
seniorov, ktorí v tomto roku končia. Teda aj mňa. 
Koniec školského roka je pre nás rozbitý. Moona má 
našťastie stále ešte jeden rok na škole. Aj keď jej 
nebolo dopriate vidieť koniec školského roka a pre-
žiť so seniormi skúsenosť z maturitnej ceremónie, 
dúfa, že budúci rok si tým všetkým prejde ona 
sama.  
 

NÁDEJ V BOHU 

Nikdy tu nie som sama. Hneď cez chodbu viem 
nájsť ľudí, na ktorých mi záleží, a viem sa na nich 
spoľahnúť. Počas týchto dní je to veľmi dôležité. 
Nech sa vo svete deje čokoľvek, rodina a priatelia 
mi skrášľujú každý deň. Jenny a Moona sú iba jedny 
z týchto ľudí. Každodenná situácia sa zmenila skoro 
všade, nielen tu. Ľudia môžu byť zmätení a niektorí 
sa aj začínajú pripravovať na apokalypsu, ktorá, ako 
tvrdia, môže prísť každú chvíľu. (Prípravy na 
apokalypsu z nejakého dôvodu často zahrňujú aj 
kúpu prehnaného množstva toaletného papiera.) 
Áno. Niekedy svet okolo nás je chaotický a každý 
deň sa mení na piatok, keď nevieme, čo máme robiť. 
Avšak aj počas týchto každodenných piatkov si 
musíme pripomínať, že nech sa deje čokoľvek, máme 
trvalú nádej a lásku, ktorú nachádzame v Bohu, 
ktorý nám, ako vždy, pomôže dostať sa aj z tejto 
každodennej piatkovej karantény.  

Debora Horňanová, absolventka Saint Paul Lutheran  
High School v Concordii, Missouri, USA 

Čerstvá maturantka Debora Horňanová 



   

 

                     ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA 

                      KORONAVÍRUS COVID-19 – ako ďalej? 
 

S pandémiou COVID-19 bojujeme už niekoľko mesiacov. Hlavne vďaka disciplinovanosti 

a zodpovednosti sa na Slovensku podarilo držať nákazu mimo extrémneho, nekontolovateľ-

ného šírenia a sme vo fáze, keď sa opäť dostávame do nášho bežného denného režimu. 
 

Rýchle zavedenie opatrení sa ukázalo ako dobrý 

začiatočný krok. Ešte však zďaleka nie sme na 

úplnom konci, ale viacero rozhodujúcich “bitiek” sa 

nám už podarilo vyhrať. Najmä tie o svedomitom 

dodržiavaní hygienických opatrení a disciplinova-

nosti. Riziko nákazy COVID-19 je však stále 

vysoké. Zvíťaziť sa nám podarí len v prípade, ak ne-

podceníme stále pretrvávajúce nebezpečenstvo a ďa-

lej budeme dodržiavať prísne hygienické opatrenia.  

Buďme preto aj naďalej disciplinovaní a ostražití, 

pretože: 

 COVID-19 je 2x nákazlivejší ako sezónna 

chrípka.  

 COVID-19 môžete šíriť aj vy, hoci necítite 

príznaky ochorenia. Príznaky COVID-19 sa pre-

javujú pomalšie ako pri sezónnej chrípke, pretože 

inkubačná doba môže trvať 2 až 14 dní, zatiaľ čo 

inkubačná doba sezónnej chrípky je len 1 deň.  

 Imunitu na COVID-19 nemá nikto vybudovanú, 

čo podporuje jeho šírenie.  

 Vírus je veľmi variabilný a prejavuje sa rôzne. 

U niekoho sa príznaky nemusia objaviť  vôbec, 

iný môže zomrieť. 

 Viac ľudí v uliciach a obchodoch zvyšuje riziko 

šírenia nákazy. Neodhalený prenášač vírusu 

môže nevedomky nakaziť mnoho zdravých ľudí.  

 Svedomitým dodržiavaním hygienických opatre-

ní robíme správnu vec. 

Ak musíte ísť na miesta, ktoré navštevujú aj iní: 

 Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup 

aspoň 5 metrov od cudzích osôb.    

 Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo 

kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo 

operte ho ihneď, ako sa dá.  Ak rúško práve 

nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa 

alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a 

umyte si ruky.    

 Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 

2 metre.    

 Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne 

(aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne 

hravo (pomocou básničky alebo pesničky).    

 Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst.    

 Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, 

vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými 

ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, 

nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.    

 Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa 

vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, 

kľučky a pod.).   
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dodržiavajte hygienické opatrenia 
v duchu zásad 

R. O. R. (ruky, odstup, rúško). 

Pre účastníkov bohoslužieb a svadieb v kostoloch platia i naďalej nasledovné pokyny: 
‒ vstup do kostola a pobyt v ňom je možný len v rúšku, resp. s prekrytím horných dýchacích ciest; 

‒ pri vchode do kostola si treba dezinfikovať ruky, resp. prísť v rukaviciach; 

‒ lavice obsadzovať mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami ostane 

jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať; 

‒ po bohoslužbe pri východe z kostola si nepodávať ruky. 

https://korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/#klzavay-median-a-postupne-uvolnovanie-opatreni
https://www.researchgate.net/profile/De_Kai/publication/340933456_Universal_Masking_is_Urgent_in_the_COVID-19_Pandemic_SEIR_and_Agent_Based_Models_Empirical_Validation_Policy_Recommendations/links/5ea5962192851c1a90710bdc/Universal-Masking-is-Urgent-in-the-COVID-19-Pandemic-SEIR-and-Agent-Based-Models-Empirical-Validation-Policy-Recommendations.pdf


 Ovečka   

   Božia 

 

                    

ČASOPIS DETÍ CIRKEVNÉHO ZBORU 

ECAV V MODRE – KRÁĽOVEJ  
 

 

Pán Ježiš je cesta do neba 
 

Keď sa vydáme na cestu na neznáme 

miesto, používame na orientáciu mapu 

alebo navigáciu (GPS).  

Aj život je cesta, po ktorej máme kráčať 

po vierou v Pána Ježiša do neba.  

Pán Ježiš nám hovorí: „Verte v Boha 

a verte vo Mňa! V dome môjho Otca je 

mnoho príbytkov, idem vám pripraviť 

miesto...”  Po tom ako bol Pán Ježiš 

ukrižovaný na Golgote za hriechy ľudí 

a vstal z mŕtvych, odišiel do neba, 

k nebeskému Otcovi. A nielen On sa vrátil 

do neba, ale pripravuje miesto aj nám, aby 

sme aj my boli tam, kde je On. Pán Ježiš 

nás uisťuje: „V nebi je mnoho príbytkov.” 

Je tam dosť miesta pre všetkých. 

Aj Tomáš, jeden z dvanástich učeníkov, 

chcel prísť do neba, preto sa opýtal Pána 

Ježiša na cestu, ktorá do neba vedie. Pán 

Ježiš mu odpovedal, že tou cestou je On 

sám: „Ja som cesta... nik neprichádza k 

Otcovi ak len nie skrze Mňa.”  

Deti, byť dobrý, modliť sa alebo chodiť 

do kostola, to všetko sú dobré veci, ktoré 

máme robiť, ale nie sú cestou do neba. 

Iba Pán Ježiš je tá cesta. Nebo si my, 

ľudia, nemôžeme zaslúžiť tým, čo robíme. 

Nebo je nám darované z Božej lásky. Ak 

sme boli pokrstení a spoliehame sa na 

Pána Ježiša, že On urobil všetko preto, 

aby sme do neba prišli, určite tam 

prídeme.  

Vaša Ovečka 

Doplň biblický verš! 



  

 

Detský denný biblický tábor  
 

Občianske združenie Poľné ľalie pri na-

šom cirkevnom zbore s podporou Mesta 

Modry zorganizovalo v poslednom júlovom 

týždni biblický denný tábor pre deti na 

tému: „Vitajte v auto-škole!”.  Zúčastnili 

sa na ňom deti vo veku 5 až 12 rokov nie-

len z Modry-Kráľovej, ale aj z okolitých 

obcí, ktoré patria do pastorálneho obvodu 

cirkevného zboru.  

Pre deti bol pripravený pestrý program: 

hry, súťaže, pohybové aktivity, výlety do 

prírody, tvorivé dielne ako aj biblické 

lekcie a piesne. Účastníci tábora mali 

možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, na-

príklad mestských aj štátnych policajtov,  

hasičov alebo pani doktorku a dozvedieť 

sa niečo o ich náročnej službe, s ktorou 

sa stretáme aj na cestách.  

Keďže celý týždeň sme boli požehnaní 

krásnym slnečným počasím, všetky akti-

vity si deti mohli užiť vonku vo farskej 

záhrade, kde bol rozložený veľký vo-

jenský stan, ktorý zapožičal pán Heizer, 

a tiež prístrešok, ktorý poskytol pán 

Lenner. Pri táborových aktivitách boli 

deťom nápomocní aj starší dorastenci. 

O obed sa postarali sestry. Niektoré 

aktivity pre deti pripravili členovia zboru: 

Anna Valentovičová pozvala deti do príro-

dovedného múzea na povalu svojho domu, 

kde deťom predstavila zbierku motýľov

a chrobákov. Tvorivé dielne zasa viedli 

Irenka Galášová a Janka Dudová Ružek, 

ktorá so svojím manželom pre deti pri-

pravila aj povozenie sa na vlečke traktora 

a koštovku muštu. Zaujímavou aktivitou 

bola aj návšteva neďalekého levanduľové-

ho poľa, ktorú nám sprostredkovala rodi-

na Gulíková z Vištuka. Pri večernej 

opekačke sa mali možnosť stretnúť aj ro-

dičia detí. Po nej niektorí využili možnosť 

prespať jednu noc v stane.  

Tábor vyvrcholil nedeľnými detskými 

Službami Božími, na ktorých deti pred-

stavili svojim rodičom a ostatným prí-

tomným získané vedomosti z biblických 

príbehov, zlaté verše z Biblie a piesne, 

ktoré sa počas tábora naučili. Deti na 

pamiatku dostali fotku z levanduľového 

poľa, ktorú pre nich pripravil otecko 

Martin Sodoma.  

Odmenou organizátorom bola spokojnosť 

účastníkov tábora, za ktorú hovorí 

vyznanie: „Toto bol najlepší tábor, na 

ktorom som bol, a kľudne by som na ňom 

zostal aj dva týždne.”  

Ďakujeme všetkým menovaným, rodine 

Mackovej, ďalej rodičom detí za podporu 

tábora a mestu Modre za dotáciu. 

Prajeme si tábor zorganizovať aj v lete o 

rok. 
                         Judita Horňanová 

_______________________________________________________________________

MODLITBIČKY PRE DETIČKY 
 

Na konci prázdnin  Začiatok školského roku

Za prázdniny ďakujem, 

aj keď trochu ľutujem,  

že si prázdnin nedal viac – 

napríklad  

aj o mesiac. Amen.  

 
 

 

Škola sa začína,  

my do nej kráčame,  

nech ako včeličky 

múdrosť v nej 

zbierame. 

 

Múdrosti popraj nám,  

sily daj tiež, Pane, 

na celý školský rok 

spolužiakom i mne. 

Amen.

 



 

 

Zo života zboru 
 

Marec – máj  
4.3. (streda) sa uskutočnil Ekumenický svetový deň modlitieb s charitatívnou zbierkou pre ženy zo Zimbabwe. 

Bohoslužbu spojenú s premietaním fotografií pripravili spoločne sestry z nášho evanjelického cirkevného 
zboru a rímskokatolíckej farnosti. Na bohoslužbe mali príhovory pán dekan J. Mišík a sestra zborová farárka. 

11.3. (streda) sme sa naposledy zišli v kostole na bohoslužbe na večierni. Pre šírenie koronavírusu boli pozastavené 
bohoslužobné a vnútromisijné stretnutia. Duchovný život sa opäť obnovil 10. mája, keď sa po dlhšej prestávke 
opäť konali Služby Božie na Deň matiek (4. nedeľa po Veľkej noci). Po nešporných Službách Božích 
zasadalo zborové presbyterstvo k rekonštrukcii fary. 

Počas koronakrízy boli z Evanjelického kostola v Modre-Kráľovej dvakrát odvysielané Služby Božie v Rádiu 
Modra: na Smrtnú nedeľu (29.3.) a na Veľkonočnú nedeľu (12.4.). Členovia cirkevného zboru dostali do 
poštových schránok modlitby a pozdravy k Veľkej noci. Seniorom boli doručené rúška a sestra zborová 
farárka ich kontaktovala aj telefonicky. V čase koronakrízy bola pripravená kompletná projektová doku-
mentácia k rekonštrukcii komunitného centra pri Zelenom lese v objekte fary. Bratia P. Juran a M. Macko 
orezali ovocné stromy v ovocnom sade cirkevného zboru. 

24.5. (nedeľa) po nešporných Službách Božích zasadalo zborové presbyterstvo k zmene účelu ofery a k výberu 
cirkevného príspevku. 

31.5. (Svätodušná nedeľa) Služby Božie so spoveďou spestrila hrou na flaute evanjelička z Grinavy Nasťa 
a spevom sestry z mládeže. Ofera zo Služieb Božích určená pre zborovú farárku bola venovaná na opravu 
fary. Popoludní na 1. slávnosť svätodušnú sa uskutočnil organový koncert Lenky Lennerovej so sprievodným 
slovom sestry zborovej farárky k súčasnej pandémii. Dobrovoľný výťažok z koncertu sme venovali Základnej 
umeleckej škole v Modre na zmiernenie dôsledkov epidémie. 

21.5. (štvrtok) a 30.5. (sobota) bratia presbyteri a niektorí otcovia konfirmandov pokopali cirkevný vinohrad. 
 

Jún 
7.6. (Svätodušná nedeľa) na Službách Božích sme poďakovali bratom Jozefovi Sodomovi z Národnej ul. a Miro-

slavovi Hornáčkovi z Karpatskej ul. za ich dlhoročnú nezištnú službu vo vinohradoch pre cirkevný zbor. 
9.6. (utorok) sa v kostole konala porada sestier presbyteriek s duchovným príhovorom sestry zborovej farárky. 
21.6. (2. nedeľa po Svätej Trojici) sme sa na nešporných Službách Božích s konfirmandmi a ich rodičmi modlili za 

požehnanie konfirmačnej prípravy. Dohodli sme sa, že konfirmácia sa presunie o rok z dôvodu pandémie. 
22. 6. (pondelok) zborová farárka navštívila 6 klientov v Mestskom centre sociálnych služieb na Súkenníckej ul. 

a v oddelenej miestnosti im po pastorálnom individuálnom rozhovore prislúžila Večeru Pánovu. 
23.6. (streda) sa konalo ďalšie stretnutie bratov s projektantkou s cieľom oboznámiť sa s projektovou dokumen-

táciou týkajúcou sa fary. 
28. 6. (2. nedeľa po Svätej Trojici) popoludní sa uskutočnil seniorálny konvent vo Veľkom Grobe, na ktorom sa 

zúčastnilo predsedníctvo a delegáti cirkevného zboru. 
 

Júl 
27.7. – 31.7. (pondelok – piatok) sa uskutočnil denný detský biblický tábor, na ktorom sa zúčastnilo 15 detí. Tábor 

vyvrcholil Službami Božími v nedeľu 1. augusta, na ktorých deti prezentovali vedomosti získané v tábore a za-
spievali piesne. Služby Božie spestrili spevom sestry z mládeže. 

 

August  
10.8. – 12.8. (pondelok – streda) zborová farárka rozniesla pozvánky vekom 37 pokročilým a nemocných členom 

cirkevného zboru na bohoslužbu na Kajúcu nedeľu a viacerých seniorov aj navštívila v domácnosti. 
13.8. (štvrtok) zborová farárka navštívila 4 klientov v Mestskom centre sociálnych služieb na Zochovej ul. a po 

pastorálnom rozhovore im prislúžila Večeru Pánovu. 
13. 8. (štvrtok) hospodársky výbor vykonal polročnú revíziu účtov.  
16.8. (Kajúca nedeľa) na hlavných službách Božích bola po dlhšej prestávke opäť prislúžená Večera Pánova – 

intinkciou. Program bol spestrený sólospevom zborovej farárky so sprievodnou organovou hrou Deborky. Na 
nešporných službách Božích bola prislúžená Večera Pánova nemocným a vekom pokročilým členom. 

19. 8. (streda) sestry presbyterky mali brigádu v Zelenom lese. 
21. 8. (piatok) sa uskutočnilo natáčanie pre Televízny posol RTVS v Zelenom lese, na ktorom sa zúčastnili viacerí 

členovia cirkevného zboru. Náboženská relácia bude odvysielaná v nedeľu 6. septembra. 
22.8. (sobota) bratia presbyteri vykonali brigádu v cirkevnom vinohrade. 
23.8. (nedeľa) predstavitelia cirkevného zboru pozdravili v Modre v rodinnom kruhu sestru farárku Ľudmilu 

Petríkovú v predvečer jej 90. narodenín.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblický denný tábor 
 

     
       

                         
 

Bohatú fotodokumentáciu  
z tábora nájdete aj  
na facebookovom profile  
CZ ECAV Modra-Kráľová           
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