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„Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“

Slová z Písma svätého k duchovnému príhovoru pred konfirmáciou:

„Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova
a manželka jeho sa pripravila a smela sa obliecť do skvúceho čistého kmentu...
(Zjav 19, 7 – 8).

Konfirmandi 2020 - 2021

Konfirmácia - 4. júl

Uvedenie funkcionárov – 1. august 2021 a 7. november

Michal Makovník – rozlúčka 26. september

Sila viery
Kázeň zborovej farárky v 19. nedeľu po Svätej Trojici 10. októbra 2021
Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán povedal: „Ak by
ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: „Vytrhni
sa aj s koreňom a presaď sa do mora!“, poslúchla by vás. (L 17, 5 – 6)
Apoštoli prosia Pána Ježiša: Pane, prispor nám
viery! Pane, daj nám viac viery! Aké sú situácie,
v ktorých my máme pocit, že máme málo viery
a prosíme o viac viery?
Keď sa nachádzame v životných skúškach alebo
očakávame nejaké ťažkosti. Alebo keď sa modlíme,
a Boh neodpovedá na našu modlitbu, ba opakované
modlitby. Pripisujeme to „malej“ viere, že naša viera
nebola dosť veľká, a preto Boh nezasiahol,
nevyriešil náš problém, nevypočul našu prosbu.
Alebo horlivo slúžime v cirkvi, no veľkú zmenu
okolo seba nevidíme; nevidíme, že by semeno
Božieho slova prinášalo úžitok v premenených
životoch poslucháčov, kostoly sa vyprázdňujú a nás
sa zmocňuje pocit straty zmyslu toho, čo robíme.
Alebo keď je naša viera otrasená a pohoršená
škandálmi v cirkvi, trpkým nechutným ovocím
života kresťanov, spolu s apoštolmi voláme: Len
viac viery, Pane!
Viera ako skrytá neviditeľná sila
Pán Ježiš odpovedá na našu prosbu tak, ako kedysi
odpovedal apoštolom, že ak budeme mať malú
vieru, hoci len takú maličkú ako semienko horčice,
dokážeme ňou vytrhnúť aj hlboko zakorenený strom
moruše a presadiť ho do mora. Ako máme týmto
záhadným slovám rozumieť?
Nie je to náhoda, že Pán Ježiš prirovnáva vieru
k semienku. V semene je ukrytá obrovská sila. Keď
je semeno zasiate do zeme, nič nevidíme. A predsa
ono v zemi klíči a rastie, aj keď to nevidíme.
Podobne aj viera je neviditeľná, no ohromná sila
v ľudskom srdci, ktorá dokáže spôsobiť zázrak
podobný tomu, ako keď zo semienka vyrastie klas
s mnohými zrnami. Je to skrytá sila, ktorej účinky
nie sú viditeľné hneď. Preto, ak sa nič zásadné
nedeje, nemôže za to naša „malá“ viera. Ak
nevidíme účinky, resp. ovocie viery, máme byť
trpezliví ako roľník, ktorý vyčkáva vzácnu úrodu zo
zeme (por. Jk 5, 7).
Keď Pán Ježiš prirovnal vieru k semenu, učí nás aj
to, že viera – to je proces. Viera v srdci človeka
rastie postupne, nie však z ľudskej moci, ale z Božej
moci. Viera rastie z Božieho slova. Rastie tam, kde
sa zvestuje evanjelium Ježiša Krista, ktoré Duch
Svätý z neba zalieva ako dážď. A tam, kde sa Boh
stretá s vierou ľudí, nie s náboženským bezduchým
formalizmom či prílišnou ľudskou aktivitou, ale
s pravou vierou ako spoľahnutím sa na Božie
konanie a Božiu moc – a taká viera je darom Ducha

Svätého – , tam sa
začnú diať veľké
veci. Nie však hneď,
ale pomaly a postupne. Viera je
skrytá
sila
v ľudskom srdci,
ktorej účinky sa
nedajú vidieť hneď,
ale po čase. Pritom
platí, že čím viac je
človek zakorenený
v Božom slove, tým
viac jeho viera rastie
a sa navonok aj
viditeľne prejavuje
v ovocí viery. Preto
je namieste otázka:
V čom sme zakorenení? V Bohu
a v Jeho slove? Vyhľadávame
Božiu
blízkosť a usilujeme
sa o Božie kráľovstvo? Alebo sme
zakorenení v pominuteľných veciach
tohto sveta, keď sa
usilujeme hromadiť
majetok, zabezpečiť
si pohodlný život
alebo získať slávu
a uznanie od ľudí
alebo moc?

Milé sestry, milí bratia,
po dlhšej odmlke prichádza k vám ďalšie číslo
nášho časopisu, dokonca
dvojčíslo 2 – 3/2021.
Prestávka nebola spôsobená tým, že by nebolo
o čom písať. Naopak, ako
sa uvoľňovali protiepidemiologické opatrenia,
činnosť nášho zboru sa
rozbehla na plné obrátky
tak na poli duchovnom,
ako aj prácami na
zveľaďovaní
hmotného
majetku zboru.
Na poli duchovnom sme
tak trochu „dobiehali“
zameškané. Konala sa
spojená
konfirmácia
dvoch ročníkov konfirmandov, keďže v minulom
roku konfirmácia nebola.
V lete sme boli svedkami
až šiestich krstov, uvoľnilo sa miesto kantora...
Veľa času a energie mnohí z vás venovali prácam
na rekonštrukcii fary so
zborovou
miestnosťou.
K pôvodne plánovaným
prácam pribúdali ďalšie
práce,
s ktorými
sa
nerátalo, no ktoré bolo
treba vykonať. K tomu sa
ešte uskutočnili práce
v cirkevnom
vinohrade
a oberačka.
Dnes si môžeme povedať,
že čas, ktorý uplynul od
prvého tohtoročného čísla
nášho časopisu, sme s Božou pomocou využili vrchovate, ako o tom svedčí
aj toto dvojčíslo. (red.)

Viera hory prenáša?
Hovorí sa, že viera
dokáže
zázraky.
Viera prenáša hory.
A naozaj! Takým
zázrakom z Božej
moci, ktorý viera
pôsobí, je Božie
odpustenie hriešnikovi a jeho nový premenený život
z viery.
Bratia a sestry! Nečakajme na zázraky okolo seba.
Na zázraky mimo nás. Silu viery a jej zázračné
účinky potrebujeme poznať a prežiť predovšetkým
sami na sebe, totiž poznať, že sami od seba nedoká-

žeme zatočiť so zlom v nás, iba ak nám pritom
pomôže sám Boh! Boh chce aj z tvojho srdca
vytrhnúť hriech, najmä hriech sebectva a pýchy, aby
nezapustil silné korene a zo srdca neprerástol do
tvojho života a nenarúšal tak medziľudské vzťahy –
v rodine, v cirkvi, v práci, v spoločnosti. Ak máš
vieru, hoci aj malú ako horčičné semienko, a počuješ
Kristovo slovo: odpúšťajú sa ti hriechy, Duch Svätý
vytŕha tvoje hriechy z tvojho srdca, prenáša ich
a topí v mori Božieho milosrdenstva podľa
zasľúbenia proroka Micheáša: „Zľutuje sa opäť nad
nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora
všetky naše hriechy“ (Mich 7, 19).
Odpustenie hriechov – najväčší zázrak!
Odpustenie hriechov a nový život človeka – to je ten
najväčší zázrak, ktorý pôsobí viera, hoci aj malá ako
horčičné semienko. Ale, vraj, aký zázrak? Keď Pán
Ježiš uzdravil chromého, ktorého štyria niesli na
nosidlách, opýtal sa zákonníkov v dome: „Čo je
ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy?, alebo
povedať: Vstaň a choď!“ (Mt 9, 5) Či by sme aj my
nepovedali, že ťažšie je urobiť zázrak v podobe
navrátenia zdravia chromému než odpustiť hriechy?!
Odpustenie je predsa vnútornou záležitosťou srdca.
Nevidíme to, ako Boh odpúšťa hriechy, a preto sa
nad tým nijako nepozastavujeme a nevnímame to
ako nejaký zázrak. A predsa zázrak to je! Je to ten
najväčší zázrak alebo div, ktorý viera pôsobí, keď sa
človek stretne s Božou láskou v Kristovi a Duch
Svätý rozmnoží v jeho srdci vieru, takže jej vnútorná
sila sa začne aj navonok prejavovať v premenenom
živote veriaceho. Ako keď porazený, ktorému Pán
Ježiš najprv odpustil hriechy, potom odkráčal domov
po svojich, aj život človeka, ktorý vierou prijal
Božie odpustenie do srdca, sa radikálne zmení a táto
zmena k lepšiemu je viditeľná aj navonok.
Viera je sila, ktorá oslobodzuje od egoizmu
Nie náhodou Pán Ježiš prirovnal vieru k semenu.
Semeno musí v zemi odumrieť. Aj my, aby sme
zakúsili silu viery, musíme najprv odumrieť sebe,
svojim túžbam, najmä pokušeniu sebectva a pýchy,
aby sme neprekážali dobrému Božiemu dielu, ktoré
Duch Svätý v nás pôsobí, a aby sme na ňom ochotne
spolupracovali.
My však máme skôr sklon chápať vieru magicky:
Vieru chceme „zapriahnuť“ do pozemských vecí,
aby sa nám darilo, aby sme boli zdraví, šťastní, bohatí, úspešní atď. Takí sme egocentrickí, takí zahľadení do seba alebo ako hovorieval náš reformátor: zakrivení do seba (incurvatus se). Namiesto
toho, aby sme hľadali Božiu vôľu s naším životom,
chceme uskutočňovať svoje vlastné túžby a priania
a k tomu si ešte voláme na pomoc aj Pána Boha.
Preto ak prosíme s učeníkmi o viac viery, položme si
otázku: Na čo vieru potrebujeme? Na aký cieľ

chceme tú silu z neba použiť? Na Božie dielo, alebo
na svoje ľudské ciele, často sebecké a prízemné?
Ozajstná viera, ktorá je darom Ducha svätého,
oslobodzuje od egoizmu pre lásku k blížnym.
Skutočná viera je moc od Boha, ktorá sa dokazuje
v skutkoch lásky. V jej sile veriaci už nežiada pre
seba, neprosí za seba, ale za iných. Boh chce aj teba
obdarovať silou viery, ktorá oslobodzuje pre
nesebeckú lásku a službu blížnym.
Viera činná skrze lásku (por. G 5, 6)
Na čo žiadali tú silu z neba apoštoli? Všimnime si,
čo bezprostredne predchádzalo ich prosbe: Pane, daj
nám viac viery. Predchádzali jej slová napomenutia
Pána Ježiša: „Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho;
a ak učiní pokánie, odpusť mu. A čoby sa sedem razy
cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa
k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu“ (L 17,
3 – 4) Neodsúď ho, ale mu odpusť!
Odpustiť niekomu sedemkrát počas jedného dňa, to
je sila! To nie je v ľudskej moci. Boh nám však vo
viere zosiela Kristovu silu, aby sme sa nepovyšovali
nad hriešnikov, nad tých, ktorí opakovane zlyhávajú,
aby sme nad nimi – obrazne povedané – „nelámali
palicu“, ale aby sme mali pre nich pochopenie
a súcit, a ako Kristus, aby sme aj my hojne
odpúšťali. A nielen to. Máme sa modliť za zázrak
Božieho odpustenia a dar nového života pre slabých
vo viere. Ako oní štyria niesli porazeného na
nosidlách k Ježišovi, aj našou úlohou je niesť na
modlitbách jeden druhého – prihovárať sa za seba
navzájom ako Pán Ježiš, ktorý v smrteľnej agónii
nemyslel na seba, ale na záchranu hriešnikov. Ich na
modlitbe prinášal pred tvár nebeského Otca a takto
sa za nich u Boha prihováral: „Otče, odpusť im, lebo
nevedia, čo činia“(L 23, 34). Nie sa súdiť,
povyšovať nad druhých máme, ale, naopak, byť
k sebe navzájom milosrdní a odpúšťať si, ako aj nám
odpustil Boh v Kristovi.
Keby som mal takú vieru, že by som hory
prenášal...
Bratia a sestry! Viera je nezaslúženým darom
Božím. Vieru nemáme sami zo seba ani sami od
seba, ale z moci Ducha Svätého, ktorý seje semienko
viery do ľudského srdca a rozmnožuje ten dar z neba
prostredníctvom Božieho slova a na modlitbách. Tak
prosme o tú silu z neba, nie však o viac viery
prosme, ale o jej kvalitu, aby sme aj my z moci
Ducha Svätého prijali do srdca dar pravej a živej
viery, ktorá aj nás oslobodí od egoizmu a pýchy pre
lásku a milosrdenstvo k blížnym, aby sme aj my boli
silní odpúšťať a milovať tak, ako nás On miloval.
Lebo je napísané: „Keby som mal takú vieru, že by
som hory prenášal, ale lásky by som nemal, nič nie
som“ (1K 13, 3). Amen.

Desať Božích slov
Výklad prológu k Božím prikázaniam
„Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z
domu otroctva... “ (2. Mojžišova 20, 1 – 2)
Dekalóg – nie zákonník, ale Desať Božích slov
Desatoro alebo Desať Božích prikázaní vnímame
skôr ako zákonník – ako mravný kódex, ktorý
obsahuje príkazy a zákazy, ktoré musíme plniť.
Desatoro však v skutočnosti nie je zákonníkom,
kódexom. V prológu sú Božie prikázania predstavené ako „Božie slová“: Boh hovoril „všetky tieto
slová“. Nie zákony – príkazy a zákazy, ale slová. To
vystihuje aj iné označenia Desatora – Dekalóg (deka
= desať, logos = slovo), čo doslova znamená: desať
slov. A naozaj. Dekalóg v podstate tvorí desať slov,
ktoré Boh odovzdal prostredníctvom Mojžiša
izraelskému národu a dnes aj nám.
Fakt, že Desatoro sa neskladá zo zákazov a príkazov
je zrejmé aj z pôvodného hebrejského textu. Nám sa
to zo slovenského prekladu síce tak nezdá, ale slová
Desatora v ňom po stránke gramatickej nie sú
formulované ako imperatívy – rozkazy, ale ako
indikatívy (ako budúci čas), príp. ako infinitív.
Osobný Boh, ktorý vyslobodzuje
Aký je to Boh, ktorý nám „desať slov“ hovorí?
Podľa prológu Desatora Boh nie je neosobné súcno,
ale je to osobný Boh, ktorý sa o nás ľudí zaujíma, ba
chce s nami vstúpiť do dôverného vzťahu. On nie je
len jednoducho Bohom, ale je tvojím Bohom: „Ja
som Hospodin, tvoj, Boh... “ Nechce však s nami
mať vzťah, v ktorom by nám ako dominantný
partner dokazoval svoju prevahu, vydával rozkazy
a potom nás trestal, keby sme ich nesplnili. Božou
podstatou je láska. Boh, ktorý niečo od nás požaduje, je ten, ktorý nás miluje a vyslobodzuje z otroctva.

Poslušnosť lásky alebo vnútorná poslušnosť
Prečo vlastne venujeme toľkú pozornosť úvodu
alebo prológu Desatora? Aby sme mali správnu
motiváciu pri plnení Božích slov, ktoré nám Boh
v Desatore predkladá.
Keď nám niekto niečo prikazuje, automaticky sa
proti príkazu búrime. Nám ľuďom je vlastné, že
nechceme poslúchať, nechceme sa podriaďovať. Pre
hriech sebectva, ktorý je v nás silno zakorenený,
odmietame poslúchať. Každý príkaz či zákaz v nás
automaticky vzbudzuje vzdor. Ak príkaz splníme,
len preto ho splníme, že musíme. Naša poslušnosť
nie je vnútornou srdečnou poslušnosťou, ale,
naopak, vynútenou. Správnou motiváciou k plneniu
Božích prikázaní však nemá byť vynútená
poslušnosť, ale poslušnosť lásky. To je dôvod, prečo
treba venovať pozornosť úvodným slovám
Dekalógu, aby sme plnili Božie slová Desatora nie
preto, že „musíme“, ale preto, že ich plniť chceme.
Nie z donútenia, ale z lásky k tomu, ktorý je naším
Bohom. Boh, ktorý sa nepozerá iba na to, čo je pred
očami, ale hľadí na srdce (por. 1S 16, 7), sa
neuspokojí len s perfektným zovňajškom, ale skúma
motívy a myšlienky nášho správania. Či žijeme
podľa Desatora preto, lebo sme sa tak slobodne
rozhodli, z lásky k Nemu, ktorý je naším osobným
milujúcim Bohom, alebo preto, že sa bojíme
Božieho trestu. Skutočná láska sa nebojí, ako je
napísané: „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska
vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti
pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“
(1J 4, 18).

Ja som Hospodin tvoj Boh
Prvé Božie prikázanie nie je iba: „Ja som Hospodin
tvoj Boh... “ ako naspamäť poznáme jeho skrátenú
formu z katechizmu. Jeho formulácia je dlhšia: „Ja
som Hospodin, tvoj, Boh, ktorý ťa vyslobodil
z Egyptskej krajiny, z krajiny otroctva...“ Odkazuje
na Božiu záchranu Izraela v Egypte, a teda národa,
ktorý ani nebol národom, ale len skupinou otrokov.
Ale práve ich si Boh vybral za svoj zvláštny
vyvolený ľud, s ktorým uzavrel zmluvu. Jej
viditeľným znamením boli kamenné dosky Desatora.
Každú zmluvu uzatvárajú dve strany. Zmluva medzi
Bohom a Izraelom spod Sínaja hovorí na jednej
strane o tom, aký je Boh, že je to osobný Boh, ktorý
vyslobodzuje, a na druhej strane hovorí o tom, aký
má byť a ako má žiť Jeho vyvolený ľud.

Láska k Bohu
Je darom. Rodí sa – ako každá láska – zo stretnutia
s Bohom, ktorý s nami vstupuje do dôverného,
priam intímneho vzťahu a ktorý nás miluje až tak
veľmi, že sa v Ježišovi Kristovi ponížil a obetoval
pre nás. Kristovým krížom aj nás Boh vyslobodil
z otroctva ako kedysi Izrael – z otroctva hriechu
a kliatby smrti ako odplaty za hriech. Takže Boh,
ktorý ti Desatoro predkladá, je tvoj milujúci zachraňujúci Boh, ktorý chce vstúpiť do tvojho života, aby
Ti pomohol a zmenil Tvoj status – z otroka na
slobodného. Aby si viac nebol bohom sebe samému.
Aby si nebol otrokom tvojho ega, tela, iných ľudí,
modly peňazí a ďalších závislostí, ale v Kristovi si
sa stal skutočne slobodným – milovaným Božím
dieťaťom vykúpeným krvou Božieho Syna.

Božie prikázania ako program slobody
Božie prikázania nemáme vnímať ako také, ktorými
Boh chce obmedzovať našu slobodu. Naopak,
v „desiatich slovách“ nám Boh hovorí, ako vyzerá
slobodný život človeka, ktorý sa s Bohom v Kristovi
stretol a dal sa Ním oslobodiť z otroctva hriechu a
smrti pre život slobody s Ním, pre život večný.
Božie prikázania sú vlastne akoby smerovými
šípkami na našej životnej ceste, ktorými, ak sa
riadime, zaručujú, že kráčame životom nie ako
otroci, ale ako slobodní a v nádeji na večný život.
Božie prikázania nepotláčajú našu slobodu, ale,
naopak, ju zaručujú a sú jej programom.

V Lutherovom katechizme je dominantné postavenie
prvého prikázania vyjadrené práve tým, že vysvetlenie každého prikázania Luther zakaždým
začína opakovaním výkladu 1. Božieho prikázania:
„Máme sa Boha nadovšetko báť, Jeho milovať a len
Jemu dôverovať... “ Lebo komu dôveruješ, na kom
alebo na čom visí tvoje srdce, to je tvoj Boh. Ak je
živý Boh v Kristovi naším Bohom, od Neho aj
prijímame silu plniť Jeho prikázania. Ale ak je naša
dôvera nesprávne založená, ak sa spoliehame na
seba alebo na neživé stvorené veci, potom k životu
podľa Božej vôle v nás niet sily. Pán Ježiš aj nám
dnes vraví: „bezo mňa nič nemôžete činiť“ (J 15, 5).

Prvé Božie prikázanie ako kľúčové
Či program Bohom nám darovanej slobody plníme, Záver
alebo neplníme, je podmienené naším postojom Odriekajme v tejto chvíli Božie prikázania potichu či
k 1. Božiemu prikázaniu. Podľa hebrejského mysle- nahlas. Neprednášajme ich však ako príkazy
nia, totiž, čo je na začiatku, je to najdôležitejšie, a a zákazy, prestúpením ktorých nám Boh hrozí
podmieňuje všetko, čo nasleduje. V tomto zmysle je trestom. Skúsme ich odriekať ako desať slov Boha,
kľúčové aj „prvé“ Božie slovo, resp. 1. Božie ktorému na nás nesmierne záleží a ktorý nás miluje
prikázanie. Od nášho postoja k „prvému“ Božiemu až tak veľmi, že obetoval svojho milovaného Syna,
slovu sa odvíja celé naše mravné správanie – aj aby sme mohli byť slobodní. Ak tomu naozaj veríš,
podľa zvyšných deviatich prikázaní. Ak Boh, ktorý tvoja poslušnosť Desatoru už nebude vynútená, ale
v Kristovi vyslobodil aj teba z otroctva, je naozaj bude slobodnou a radostnou odpoveďou na stretnutie
„tvojím“ Bohom, ak Ho naozaj celým srdcom s večnou Láskou, tvojou dobrovoľnou poslušnosťou
miluješ a na Neho sa spoliehaš, potom v Jeho slove lásky k Bohu, ktorá sa prirodzene prejaví aj na
prijímaš aj silu od Neho žiť podľa Neho, potom tvojich láskavých vzťahoch k blížnym.
Božie slová nie sú zapísané len na kamenných
(Z kázne zborovej farárky prednesenej v 18. nedeľu
doskách Desatora, ale aj v tvojom srdci Duchom
po Svätej Trojici 3. októbra 2021.)
Svätým (por. Jer 31, 33).
_______________________________________________________________________________________

Posledná rozlúčka s farárom Ivanom Tóthom
V utorok 21. septembra sa v slovenskom evanjelickom kostole v Modre
konala posledná rozlúčka s dlhoročným farárom nášho cirkevného zboru
v Modre-Kráľovej ThDr. Ivanom Tóthom.
Ivan Tóth sa narodil 6. novembra 1926 v Trlinku (dnes Vinosady). Po
maturite začal študovať na prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, neskôr sa však rozhodol pre štúdium na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po ukončení štúdia ho
5. októbra 1952 v Trnave ordinoval generálny biskup Ján Chabada.
V roku 1954 po skončení vojenskej služby v PTP išiel za kaplána do
Tisovca, kde pôsobil do 31. augusta 1955. Následne bol preložený do
Popradu. Vzdal sa kaplánskej služby a rok a pol pracoval v Pozemných
stavbách ako pomocný účtovník. V r. 1958 sa stal zborovým farárom
v Mengusovciach, odkiaľ v roku 1971 prišiel do nášho cirkevného zboru.
V Modre-Kráľovej pôsobil 25 rokov do 31.12. 1996, keď odišiel do dôchodku. Počas pôsobenia u nás
v Kráľovej začal prednášať na teologickej fakulte v Bratislave na Katedre praktickej teológie, kde pôsobil 13
rokov až do 75. roku svojho života.
Ivan Tóth zomrel 17. septembra 2021 vo veku nedožitých 95 rokov.
S bratom farárom Ivanom Tóthom sa naposledy osobne rozlúčilo aj predsedníctvo nášho zboru, sestra
zborová farárka a brat zborový dozorca, a mnohí naši členovia.
Pre pozostalú manželku Máriu a dcéry Zuzanu, Máriu, Ľudmilu a Katarínu s rodinami vyprosujeme útechu
od nebeského Otca.

„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie“ (Žd 13, 7).

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU
Naši jubilanti od mája až do októbra 2021
94 rokov
Mária Liberčanová

70 rokov
Ján Kľúčik
Peter Hornáček
Milan Juríček
Miroslav Mydlárik
Mária Kintlerová
Oľga Štefanáková
Eva Kišonová
Libuša Slimáková

85 rokov
Ján Uherčík
Bohumil Slaboň
80 rokov
Augustín Kvasnica
Pavol Kintler
Pavel Kľúčik
75 rokov
Milan Mikláš
Libuša Lukáčová
Želmíra Fleischhackerová

60 rokov
Peter Koller
Darina Havlíčková
Igor Uherčík
55 rokov
Božena Kollerová
Miloš Kopčík
Silvia Prídalová
Iveta Uherčíková

65 rokov
Miroslav Kobliška
Elena Lennerová
Ján Ružek
Miroslav Petráš
Elena Nosálová

50 rokov
Jarmila Hrušková
Jozef Rášo
Jaroslava Prudkayová
Martin Sodoma
MUDr. Janka Juranová
Libuša Šafárová

Pozdravujeme aj jubilantov – rodákov:
v Modre
Milan Ružek
Jozef Valera
Marta Kopčíková
Oľga Bartošová
Milan Poruban
Peter Juran
Zuzana Pukančíková
Vlasta Jakubčíková
Jana Kišonová
Boris Podhorný
v Bratislave
Mária Mihaličková
Ján Galáš

92 rokov
80 rokov
75 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
55 rokov
65 rokov
65 rokov

v Trnave
Peter Mikuláš

70 rokov

v Břeclave (ČR)
Ján Zemanec

70 rokov

Ospravedlňujeme sa bratovi Galášovi z Partizánskej ul., ktorému sme v minulom čísle blahoželali k 85. narodeninám. Ján Galáš sa v januári t. r. dožil krásnych 90 rokov a my mu ešte raz srdečne blahoželáme.
Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková

Ďakovný príhovor pri uvedení do funkcii v cirkevnom zbore dňa 7.11.2021
Vážená pani farárka, bratia a sestry,
dňa 7. novembra 2021, pri takej významnej príležitosti akou je Pamiatka posvätenia nášho kostola, sme boli
slávnostne uvedení do funkcií v našom cirkevnom zbore: brat Ing. Ján Matula ako predseda hospodárskeho
výboru, sestra Ing. Lucia Kišoňová ako účtovníčka a ja do funkcie presbyterky a zapisovateľky v cirkevnom
zbore.
V tejto súvislosti sa chceme všetkým poďakovať. Vám pani farárka, ako aj celému cirkevnému zboru za
prejavenú dôveru, ktorá sa nám všetkým trom dostala. Sľubujeme, že sa budeme snažiť túto Vašu dôveru
nesklamať a s Božou pomocou plniť nám zverene úlohy. V tom nám Pán Boh pomáhaj!
Ing. Eleonóra Matulová

Pokrstení:

Konfirmovaní - 4. júla:

Laura a Emília Valachové
Eliška Hečková
Petra Világi
Lucia Škarčáková
Fedor Dudo

5. júla
10. júla
17. júla
25. júla
5. septembra

„Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo
takýchto je kráľovstvo Božie“ (L 18, 16)

Karolína Bartošová
Michaela Škarčáková
Nikola Zgalinovičová
Adam Maász
Jakub Hornáček
Tereza Jedináková
Igor Páleš
Natália Horváthová
Šimon Hornáček
Henrieta Petrášová
„Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého
si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré
vyznanie“ ( 1Tim 6, 12)

__________________________________________________________________________________________________

Zosnulí a pochovaní:
Miroslav Ružek
Juraj Achymský
Božena Farkašová

27. 4.
7. 5.
1. 6.

Mária Sodomová
Miloš Osuský
Ľudmila Kľúčiková

10. 6.
8. 7.
29. 10.

„Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti,
práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia“ (R 6, 5)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milodary na Evanjelickú ratolesť
Miroslav Steinhübel
Slávka Prídalová
manželia Nahálkovci
Mária Liberčanová
rodina Hečková
Božena Uherčíková
Mária Valachová
rodina Kvasnicová
Ľubica Kľúčiková
Viera Křupalová

20 €
20 €
20 €
20 €
10 €
20 €
20 €
20 €
10 €
20 €

Ľudmila Kintlerová
Milan Matula
Mária Liberčanová
Eva Kišoňová
konfirmandi
starí rodičia Petrášovci
Oľga Štefanáková
Michal Bednár
Milan Kľúčik

10 €
20 €
20 €
15 €
30 €
20 €
10 €
20 €
20 €

Mária Kľúčiková
10 €
Miloš Ružek
20 €
Mária Kintlerová
20 €
Pavel Kľúčik
20 €
Bohumil Slaboň
20 €
Janka Juranová
20 €
Peter a Mária Miškovičovci 20 €
Viera Rášová a Marta Sabová 10 €
Miroslav a Ľudmila Hornáčkovci 20 €

_______________________________________________________________________
Poďakovanie
Nejednému členovi cirkevného zboru na Kráľovej je známe, že náš zbor ako jeden
z mála obhospodaruje svoje vlastné vinice. Práca nielen na Pánovej vinici, ale aj v tej
našej je náročná a celoročná. Sestry a bratia sa zúčastňujú jednotlivých prác počas celého
roka. Či už je to zimná strihačka, zelené práce niekoľko ráz do roka alebo samotná
oberačka. Tohto roku nás potešila veľká úroda hrozna, ktoré bolo pekné, zdravé. Za
kvalitou hrozna stojí predovšetkým dôkladný postrek, ktorý ochránil hrozno pred
chorobami. O postreky sa starali dvaja bratia – Martin Poruban a Juraj Prídala. Počas jesenného zberu nás
prišlo vyše 20 členov zboru, ktorí pridali ruku k dielu, aby sme hrozno, ktoré sme s Božou pomocou
dopestovali, obrali.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkom sestrám a bratom, ktorí vinicu postrihali, pokopali, tým, čo
obrobili pôdu mechanizáciou, vinicu postriekali, tým, čo ju s Božou pomocou obrali a neposlednom rade i tým,
ktorí pripravili občerstvenie pri každej brigáde vo vinici. Verím aj v ďalšiu spoluprácu vo vinici i budúci rok
a dúfam, že sa v hojnom počte stretneme pri strihačke v januári 2022. Teším sa na spoluprácu s Vami všetkými.
brat mladší kurátor Milan Macko

Poďakovanie za úrody zeme
„Dve veci, Bože, žiadam od Teba, neodopieraj mi ich prv ako zomriem: ... ani chudobu ani bohatstvo mi
nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, ... alebo aby
som neschudobnel a nekradol“ (Pr 30, 7).
„Nielen samým chlebom je človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4, 4).
Na službách Božích pri príležitosti poďakovania za
zemské úrody sme ďakovali Pánu Bohu za všetko,
čo sa nám z Božej milosti urodilo v záhradkách, vo
vinici, v sade i na poli. Aj keď človek do
vypestovania úrod vloží veľa práce aj umu, bez
Božieho požehnania by naša námaha bola zbytočná.
Bez Božieho požehnania by nebola ani pôda ani
dážď ani slnko, ani my by sme tu neboli. Celý náš
život je celkom závislý od Pána Boha.
Sme naozaj vďační Pánu Bohu? Dovidíme cez
hmotné požehnanie na nebeského Darcu? V Božích
daroch môže byť skryté pokušenie pre človeka, keď
nás Božia dobrota nevedia k pokániu (por. R 2, 4).
Modlitba pisateľa biblických prísloví predstavuje
dve krajné situácie, ktoré môžu človeka viesť do
pokušenia, takže sa alebo stane pyšným a hmotné
požehnanie bude pripisovať sebe, svojmu umu
a práci, alebo na druhej strane v núdzi sa stane
roztrpčený či dokonca v nevere sa zatvrdí.
Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj...
Prvou zaťažkávacou skúškou je nedostatok. V núdzi
môže človek zapochybovať o Božej dobrote a láske
k Nemu, pomyslieť si: Boh na mňa zabudol, nestará
sa o mňa. Ak ľudia naokolo núdzu netrpia, v srdci
núdzneho môže nastúpiť žiadostivá túžba po tom, čo
vlastnia ostatní. Žiadosť potom plodí závisť, ktorú
nasledujú hriešne činy – krádeže či dokonca vraždy,
ako to vidíme na Kainovi, ktorý zo závisti v hneve
zabil svojho brata Ábela. Chudoba nezriedka aj
žobráka zviedla k tomu, že okradol iného žobráka,
alebo bedár v zúfalstve vyvolanom núdzou zabil
iného bedára.
Pán Boh aj na svojho milovaného Syna, Ježiša
Krista, dopustil nedostatok na púšti. Keď sa Ježiš 40
dní postil, nič nejedol a vyhladol, diabol Ho takto
pokúšal: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto
kameňov stanú chleby!“ (Mt 4, 3) Ak si naozaj Boží
Syn, pomôž si, nebuď hladný, premeň tieto kamene
na chleby! Náš Pán však odporoval diablovi
slovami: „Nielen samým chlebom je človek živý, ale
každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst.“
Pán Ježiš však neposlúchol diabla, ale vždy sa
podriaďoval Božej vôli, a to aj vtedy, keď mal
zakúsiť núdzu. Bol síce hladný, ale nepodľahol
pokušeniu, že si jedlo zaistí sám a bez Boha.
A nezapochyboval ani o Božej láske k Nemu, že je
milovaným Božím aj keď trpí. Diabolské zvody Pán
Ježiš prekonával vierou v Božie slovo, v Božie
zasľúbenia.

Nielen Pánovi
Poďakovanie za úrody
Ježišovi, aj nám
zeme
je pokrmom Božie slovo – zaKoľkože sa človek načaká
sľúbenia o Božej
až vzíde byľka semiačka
láske a starostliza nepohody i slnka, dažďa
vosti
o nás.
bola s ním vždy chrániaca,
Duch Svätý cez
hrejivá ruka Božia
Božie slovo rozaž do vlniaceho sa zbožia
necuje v našich
i dlhá cesta priam hrozná
srdcia
vieru
do jesenného zrnka hrozna
v Pána Boha ako
a tak sme tu dnes v chráme
toho, ktorý sa
so silou pokornej viery
stará o nás.
v modlitbe za náš chotár, kraj
Viera v Pána
vďačne odriekame,
Boha aj úseky
„Pánboh zaplať
púšte premieňa
a požehnaj!“
na raj, ako o tom
J. Trtol
spievame v jednej piesni (Evanjelický spevník č. 633). Z moci
Ducha Svätého, nesení vierou v Boha, dokážeme
prekonať každú ťažkosť, každú bolesť aj hmotnú
núdzu. V moci Ducha Svätého dokážeme byť
vďační vždy a ďakovať za všetko. Ako to raz vyjadril
jeden zbožný muž: „Kto je vďačný, tomu nič
nechýba.“
Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem...
Druhou krajnou situáciou, v ktorej na nás číha
diabolské pokušenie, je dostatok, hojnosť, pocit, že
mám všetkého dosť a nič mi nechýba.
Toto pokušenie pekne ilustruje Ježišovo podobenstvo o bohatom gazdovi, ktorému „pole prinieslo
bohatú úrodu.“ (Lk 12, 16nn). Bohatému gazdovi
ani na um nezišlo poďakovať sa Bohu. A nepomyslel ani na chudobných, aby sa podelil s nimi
z toho, čo od Boha prijal. Ten boháč myslel iba na
seba. Sám pre seba si užíval z prijatých darov, ba
rozhodol sa, že si postaví ešte väčšie sýpky. Bohatého gazdu hmotné požehnanie zaslepilo. V dostatku, v hojnosti, zabudol na Boha. Zabezpečený
majetkom na mnoho rokov mal pocit, že sa mu nič
nemôže stať. Boh mu však ešte v tú noc vzal život.
Toto sú slová jednej židovskej modlitby pri stole:
„Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi,
svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú Ti dal.“ Táto
modlitba vychádza zo skúsenosti izraelského národa,
ktorý bol otrokom v Egypte a ktorý pod Mojžišovým
vedením putoval púšťou do zasľúbenej zeme. Pán
Boh ich vtedy takto napomínal cez vodcu Mojžiša:

„keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta“
(5M 6, 11 – 12). Ani my sa nedajme oslepiť
hmotným dostatkom a za hmotnými darmi – aj pri
pohľade na „roh hojnosti“ na oltári – doviďme
srdcom – vierou na Božiu lásku, z ktorej sme všetko
nezaslúžene od Boha prijali. A nielen za tohtoročné
úrody ďakujme a vzdávajme Bohu chválu, ale za
každý zdar, za prácu, za rodinu, za cirkev, za život

atď. A nadovšetko ďakujme za dar Jeho Syna. On je
ten pravý chlieb, ktorý pre nás zostúpil z neba, aby
sme nezomreli od hladu: „... ak niekto je toho
chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je
moje telo, ktoré vydám za život sveta.“ (J 6, 35. 51)
(Z kázne zborovej farárky na Službách Božích s
Večerou Pánovou po spovedi pri príležitosti
Poďakovania za úrody zeme 17. októbra 2021)

________________________________________________________________________________

K návšteve pápeža na Slovensku
Pápež František v dňoch 12. – 15. septembra 2021 navštívil Slovensko na pozvanie predstaviteľov Katolíckej
cirkvi na Slovensku, pani prezidentky i vlády Slovenskej republiky. Počas návštevy predniesol deväť
príhovorov na bohoslužbách a pri rôznych stretnutiach s politickými aj cirkevnými predstaviteľmi, ale aj
s pospolitým ľudom vrátane Rómov a mládeže. Posolstvo, ktoré pápež František predniesol, môže byť
inspiráciou nielen pre najväčšiu cirkev na Slovensku, ale aj pre nás.
Pápež predniesol mnoho inšpirujúcich myšlienok
a výziev preniknutých skrz naskrz Kristovým
evanjeliom, z ktorých si mohli odniesť požehnanie
všetci ľudia bez rozdielu. Urobiť výber z pokladu
srdca, ktorý v kázňach a príhovoroch vynášal,
nebolo vôbec jednoduchou úlohou. Skôr než tak
urobím, pristavím sa pri jeho mene František, ktoré
si pápež zvolil na počesť Františka z Assisi. Ten žil
na prelome 12. a 13. storočia v chudobe a bola po
ňom pomenovaná aj rehoľa (františkáni). Raz, keď
sa František z Assisi modlil, mal zjavenie – trikrát
k nemu prehovoril Kristus z kríža so slovami:
„František, nevidíš, že môj dom sa rozpadá? Oprav
ho!“ František z Assisi je tiež patrónom životného
prostredia. Podľa teológa Tomáša Halíka, pápež dal
výberom mena František najavo svoj program, ktorý
chce ako pápež plniť, totiž, že chce byť pápežom
chudobných, chce reformovať dom cirkvi a tiež sa
zasadzovať za ochranu životného prostredia.
Dôraz na chudobu, pokoru a milosrdenstvo
Pápež je známy svojou pokorou a dôrazom na Božie
milosrdenstvo. To, že je pápežom chudobných, dal
najavo aj životným štýlom, keď sa po zvolení
vysťahoval z Apoštolského paláca vo Vatikáne a
presťahoval sa do obyčajného bytu.
Dôraz na sociálnu spravodlivosť a na solidaritu
s chudobnými súvisí s pápežovým pôvodom v Argentíne v Južnej Amerike. Práve tam sa v 60. rokoch
minulého storočia zrodila tzv. teológia oslobodenia,
ktorá sa zasadzovala za oslobodenie slabých a chudobných, za sociálnu rovnosť a slobodu pre všetkých
aj za emancipáciu žien.
To, že pápež venuje svoju pozornosť predovšetkým
ľuďom na okraji spoločnosti a sociálne vylúčeným,
dosvedčil počas návštevy u nás tým, že zavítal
medzi Rómov. Na Luníku IX. odsúdil predsudky:

„Rómovia boli často obeťami predsudkov,
nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov,
hanlivých slov a gest. Kvôli tomu sme sa stali všetci
chudobnejšími. Chudobnejšími v ľudskosti. Pre
obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od
predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii...“
Aj v príhovore k pani prezidentke, členom vlády,
diplomatickému zboru a k ďalším hosťom pápež
zdôraznil povolanie k bratstvu a k zdieľnosti, ktorú
v evanjeliách symbolizuje chlieb, ktorý sa láme.
Lámanie chleba evokuje krehkosť, preto pápež
pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších.
„Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný.“ V ľuďoch, ktorí sú odkázaní na pomoc
iných, „nemáme vidieť problém, ale bratov a sestry,
ktorých máme sprevádzať a opatrovať.“ Zároveň
vyzval tiež k sociálnej spravodlivosti, k boju proti
korupcii a k presadzovaniu zákonnosti.
Starostlivosť o životné prostredie
Pápež František sa pripája aj k iniciatívam za ochranu životného prostredia: „... pandémia COVIDu-19
nás poučila o vzájomnej závislosti v tomto delení sa
o planétu. A obe globálne katastrofy, COVID aj
klíma, ukazujú, že nemáme viac času na vyčkávanie.
Že čas nás tlačí a že, ako ukázal COVID-19, máme
prostriedky na to, aby sme čelili tomuto zmätku.
Máme prostriedky. Je čas konať, sme na hranici.“
Reformácia ako duchovná obnova cirkvi
„Táto doba nie je len epochou zmien, ale zmenou
epochy,“ hovorí pápež František. Civilizačné zmeny
a sekularizácia si vyžadujú reformu – obnovu cirkvi,
aby sa približovala k problémom ľudí a aby im bola
zrozumiteľná.
Pápež František sa neusiluje o reformu cirkvi v tom
zmysle, že by menil vonkajšie štruktúry cirkvi. Ide
mu o duchovnú vnútornú obnovu v srdciach ľudí.

V cirkevnom prostredí sa tento pápež zameral na boj
proti sexuálnym škandálom, ktoré otriasajú Rímskokatolíckou cirkvou. Nezakrýva ich, ale verejne
priznáva a prosí o odpustenie. Alebo sa zameral na
zápas s klerikalizmom, proti zneužívaniu moci
a autority v cirkvi. Stavia sa proti zákonníckej
neúprimnej zbožnosti, ktorá kladie dôraz iba na
dodržiavanie predpísaných zákonov a na uniformitu
v cirkvi. Osobitne mladých „neláka ponuka viery,
ktorá im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich
Cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo
poslúchať“ (z kázne v Dóme sv. Martina).
V tej istej kázni pápež varoval cirkev pred
mocenskými ašpiráciami, teatrálnosťou či pred
prílišnou sústredenosťou na seba a vyzval ju
k otvorenosti svetu: „Cirkev nie je pevnosťou, nie je
mocenskou štruktúrou, či hradom, ktorý je postavený
na návrší, hľadiaci zhora na svet s odstupom a vystačí
si sám. Tu v Bratislave hrad už je a je krásny. Ale
Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku
Kristovi cez radosť Evanjelia – nie je hradom; je
kvasom, z ktorého sa vytvára Kráľovstvo lásky
a pokoja v ceste sveta. Prosím vás, nepodľahnime
pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti!
Cirkev musí byť pokorná ako bol pokorný Ježiš, ktorý
sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás
obohatil (por. 2 Kor 8,9) ... Aká krásna je pokorná
cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na
život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri –
nezabudnime na to: zdieľať, kráčať spolu, prijímať
otázky a očakávania ľudí. Toto nám pomáha
oslobodiť sa od zameranosti na seba samých:
centrom Cirkvi... Kto je centrom Cirkvi? To nie je
Cirkev! A keď sa Cirkev pozerá len na samú seba,
skončí ako žena v evanjeliu, zhrbená, hľadiaca na
svoj pupok (L 13, 10 – 13). Stredom Cirkvi nie je ona
sama! Zanechajme prílišné starosti o samých seba,
o naše štruktúry či o to, ako sa spoločnosť na nás
pozerá. A to nás nakoniec privedie k ,teológii
líčenia'... Ako sa lepšie nalíčiť...? Ponorme sa radšej
do skutočného života ľudí, reálneho života ľudí
a položme si túto otázku: aké sú potreby a duchovné
očakávania nášho ľudu?“
V tej istej kázni v Dóme sv. Martina pápež prehovoril
kriticky na adresu kňazov a vyzval ich, aby ľudí
viedli k slobode: „...nebojte sa formovať ľudí tak, aby
mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento
vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko
pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale
Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť
miesta; chce byť ,fontánou nádeje v živote ľudí.“ Tiež
napomenul kňazov, aby nekázali dlho. Rádové sestry
v laviciach na to zareagovali spontánnym potleskom
počas pápežovej kázne. Pápež zdôraznil, že kňazi
majú hovoriť slová, ktoré sa dotýkajú ľudí. Dal za
príklad Cyrila a Metoda, ktorí boli apoštolmi
inkulturácie u nás. (Inkulturácia, tzn. keď ľudia
prijmú Boha do svojej kultúry, do svojho spôsobu

života, pozn. redakcie). Vierozvestovia boli pri
zvestovaní evanjelia kreatívni a vymysleli nové
jazyky na šírenie evanjelia. Až tak sa priblížili
k ľudom, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali
ich kultúru.
Ekuména a medzináboženský dialóg
Pápež František sa zasadzuje aj za ekuménu. Pred
piatimi rokmi sa pri 500. výročí reformácie vo
švédskom Lunde 31. októbra 2016 zúčastnil na
ekumenickej bohoslužbe spolu s protestantmi.
V tomto roku 25. júna pri 490. výročí prednesenia
Augsburského vierovyznania zasa u seba prijal
delegáciu zo Svetového luteránskeho zväzu, ktorý
združuje 145 cirkví odvolávajúcich sa na Lutherovo
učenie. Pri tej príležitosti povedal: „Prostredníctvom
dialógu a zdieľaného svedectva si už nie sme
cudzími... Nie sme si viac cudzími, ale bratmi“.
Ekumenické snahy pápež dosvedčil aj počas návštevy
Slovenska. Jeho úplne prvé verejné vystúpenie bolo
pred členmi Ekumenickej rady cirkví (ERC), na čele
ktorej stojí generálny biskup ECAV na Slovensku.
Pápež povzbudil členov ERC v hľadaní jednoty cez
horlivé ohlasovanie evanjelia podľa príkladu
vierozvestov. Pri šírení evanjelia apeloval na
kontempláciu, „ktorá ide nad rámec filozofických
a teologických konceptualizácií“, aby cirkevný západ
„znova našiel krásu adorácie Boha“.
Pápež František sa usiluje aj o dialóg medzi rôznymi
náboženstvami. Počas návštevy Slovenska sa stretol
aj so židovskou komunitou pri pamätníku obetí
holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave a vyjadril
pietu nad obeťami holokaustu. Vyzval, aby pamäť
neustúpila zabudnutiu. Ocenil spoluprácu židov
a kresťanov, ktorú označil za otvorené dvere a za
požehnanie pre ľudstvo.
Pápež s otvoreným srdcom
Čím ma pápež František upútal počas návštevy na
Slovensku? Prorockým duchom, schopnosťou presvietiť aktuálne dianie Božím slovom a pomenovať
veci pravým menom. Darom rozlišovania – jeho citlivosťou k potrebám a výzvam, ktoré dnešná doba
prináša. Darom napomínania (s láskou), slobodou od
predsudkov či odvahou nebáť sa verejne pomenovať
problémy vo vlastných radoch, odvahou niesť
zodpovednosť a činiť pokánie. Inšpiruje ma svojou
otvorenosťou k ľuďom, ktorou si podmaňuje aj srdcia
ľudí, ktorí nie sú nábožensky založení.
Pápeža Františka vnímam ako tolerantného pápeža
s otvoreným srdcom pre všetkých ľudí bez rozdielu,
ktorý prináša živé evanjelium, a preto aj srdcia ľudí sú
otvorené pre neho.
Sidonia Horňanová
Spracované s použitím príhovorov pápeža Františka
publikovaných na webe:
https://www.kbs.sk, https://www.vaticannews.va

KRST a KATECHUMENÁT (vyučovanie pokrstených) v cirkvi
V letných mesiacoch sme sa v našom cirkevnom zbore spoločne radovali z viacerých krstov. Krst a uvádzanie
do kresťanskej viery po krste prikázal Pán Ježiš pred svojím odchodom do neba slovami: „Choďte teda
a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať
všetko, čokoľvek som vám prikázal“ (Mt 28, 19). V tomto príkaze vlastne každý pokrstený prijal od Pána
Ježiša aj poverenie k misii: šíriť Kristovo evanjelium. Máme pritom začať od najbližších – v rodine.
Krst je Božie dielo a Božia iniciatíva
V cirkvi krstíme už malé deti. Práve pri ich krste sa
dostáva do popredia Božia nezaslúžená milosť, že
Boh prijíma pokrsteného za svoje milované dieťa
bez toho, aby pokrstený niečo pre to urobil, aby si to
nejako zaslúžil. Krst je Božou iniciatívou a Božím
dielom. Aj keď krst vykoná ruka kňaza, sám Boh
krstí. Boh sám v krste koná.
Účinky krstu
Grécke slovo „krstiť“ (BAPTIDZEIN) znamená
nielen pokrstiť, ale aj ponoriť. Krst je teda ponorenie
do vykupiteľskej obete Ježiša Krista na kríži. Pán
Ježiš opakovane nazval svoju smrť na kríži „krstom“
(por. Mk 10, 38; L 12, 50) – aj tým je naznačené
spojenie medzi krstom a Kristovou zástupnou
smrťou na kríži. Pán Ježiš bol na kríži „pokrstený“
pre celé hriešne ľudstvo.
Voda krstu zmýva dedičný hriech, resp. hriechy
pokrsteného. Krstom sme „pochovaní do smrti“
Ježiša Krista (R 6, 4), aby sme chodili v novote
života. Vykúpení krvou Pána Ježiša sa od chvíle
krstu stávame Božími deťmi a sme prijímaní Bohom
ako naším Otcom do spoločenstva s Ním.
Ako dieťa sa po narodení stáva členom rodiny, tak
krstom sa stávame členom Božej rodiny – duchovnej
rodiny cirkvi. Krstom sme zaštepení do Kristovho
tela cirkvi (por. 1K 12,12nn). Stali sme sa „zrastení“
s Kristom (R 6, 5). Alebo, ak použijeme obraz cirkvi
ako Božej vinice, krstom sme boli ako ratolesti
zaštepení do vínneho kmeňa Pána Ježšia v cirkvi (J
15, 1nn).
V krste svätom pokrstený prijíma dar Ducha
Svätého, ktorý pri krste zasieva do srdca krstenca
semienko viery v Boha.
Krstom nastupujeme na cestu životom s rozmerom
večnosti. Ako pokrstení veriaci máme nádej, že náš
život sa neskončí smrťou, ale smrťou ako bránou
prejdeme do ničím nerušeného večného spojenia
s Bohom.
Kresťanská výchova pokrsteného
Len priniesť dieťa ku krstu – to nestačí. Pokrstené
deti treba viesť k uvedomelému prijatiu krstnej milosti. Počula som také prirovnanie s vkladnou knižkou. Je to ako keď sa dieťaťu sporia peniaze. Dieťa,
hoci je vlastníkom darovaných peňazí z právneho
hľadiska, nevie o tom, nechápe to. V primeranom
čase sa však dozvie, čo má a prostriedky vhodným

spôsobom použije. Keby sa dieťa o vkladnej knižke
nikdy nedozvedelo, peniaze by nevyužilo a bola by
to veľká škoda. Podobne pokrstené dieťa treba viesť
k uvedomelému prijatiu krstnej milosti, aby o nej
vedelo, alebo ešte presnejšie, aby ju vierou – srdcom
uchopilo, a tak rástlo v istote Božej lásky a v nádeji
na večný život. Preto je úlohou rodičov a krstných
rodičov modliť sa za pokrstené dieťa a vychovávať
ho v kresťanskej viere, a to nielen slovami, ale
najmä osobným príkladom kresťanského života.
Zodpovednosť za kresťanskú výchovu pokrstených
majú popri rodičoch a krstných rodičoch aj ostatní
dospelí členovia zboru, resp. cirkevný zbor.
Prenesenie zodpovednosti za výchovu pokrstených
detí na všetkých dospelých členov vyjadruje
spoločné odriekanie Viery všeobecnej kresťanskej
pred krstom, ak je krst prisluhovaný na Službách
Božích.
Krst ako celoživotný program
Čo sa stalo na začiatku v krste, ovplyvňuje celý
život pokrsteného, ktorý má denne žiť v znamení
svojho krstu. Povedané slovami Lutherovho
katechizmu: „Starý Adam (t. j. hriešny človek) má
byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním so
všetkými hriechmi a zlými žiadosťami topený
a mŕtvený, a že každý deň má v nás vychádzať
a povstávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti
a čistote života žil pred Bohom naveky.“
Praktické zásady ku krstu
Krstní rodičia majú byť v zásade konfirmovaní
evanjelici, v krajnom prípade jeden z krstných
rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi.
V prípade krstu dospelého sa krst prisluhuje po predchádzajúcej príprave v rozsahu konfirmačného
učiva. Krstenec pred krstom vyznáva vieru
v Trojjediného Boha. (Tým sa konfirmácia stáva
bezpredmetnou.) Namiesto krstných rodičov sú pri
krste dospelého prítomní dvaja svedkovia.
Krstí v zásade kňaz v kostole poliatím (nie iba pokropením). Od r. 2001 je medzi ECAV na Slovensku
a Rímsko-katolíckou cirkvou podpísaná dohoda
o vzájomnom uznávaní krstu poliatím. V prípade
ohrozenia života môže krst vykonať aj dospelý
kresťan po konfirmácii aj mimo kostola. Deti
z iných cirkevných zborov možno pokrstiť len po
predchádzajúcom súhlase farára zboru, do ktorého
pokrstený patrí podľa miesta bydliska.

Sidonia Horňanová

Krsty

Oprava fary a zborovej miestnosti

Biblický denný
tábor 2021

Bohatú fotodokumentáciu
z tábora nájdete aj
na facebookovom profile

CZ ECAV Modra-Kráľová

Víťazný beh – život apoštola Pavla
Detský biblický tábor
Posledný júlový týždeň sa v našom cirkevnom zbore konal detský biblický tábor s ústrednou témou „VÍŤAZNÝ
BEH – život apoštola Pavla“. Na 25 detí čakal vo farskej záhrade aj tento rok rozložený vojenský stan,
v ktorom prebiehali hlavné aktivity. Pani farárka a jej pomocníci z radov dobrovoľníkov vrátane konfirmandov
pripravili pre deti pestrý program. Každý deň mal svoj prívlastok. Po rannej „registrácii účastníkov“ sme ako
správni športovci mali rozcvičku v podobe modlitby a spevu piesní. Po rozcvičke prišla na rad biblická lekcia
o živote obráteného Saula, ktorý po osobnom stretnutí so živým Ježišom začal šíriť evanjelium Ježiša Krista.
Keramický pondelok
Po „rannej rozcvičke“ sme sa presunuli do Slovenskej
ľudovej majoliky. Dozvedeli sme sa tu o tradícii výroby keramiky, priblížili nám proces výroby od vytočenia džbánika na hrnčiarskom kruhu do jeho schnutia,
glazúrovania, maľovania vzorov až po vypálenie.
Hladné brušká sme si naplnili v modranskom Kinečku. Keramický pondelok pokračoval popoludní vo
farskej záhrade. Pod vedením Aničky Nosálovej, rod.
Zdraveckej sme na tvorivých dielňach robili do hliny
odtlačky rozmanitých vecí (mušle, rastliny, krížiky,
cestoviny). Odtlačky nám potom Anička spolu
s otcom zalievali sádrou. Po stuhnutí sádry sa vytvoril
krásny reliéf, ktorý sme si mohli pomaľovať. Hlinu
pre tvorivé dielne sme dostali z Majoliky.
Športový utorok
Dopoludnia sme pokračovali s rozprávaním o živote
Saula/Pavla. Rozprávali sme si o jeho cestách,
o miestach, kde šíril evanjelium. Pozvanie medzi nás
prijal tréner hádzanej Vladimír Lackovič, ktorý
porozprával o tom, čo všetko musí správny športovec
absolvovať aj ako by sa mal stravovať. Deti si vyskúšali mini rozcvičku hádzanára a zasúťažili si v hádzaní hádzanárskou loptou. Navštívili nás aj štvornohí
športovci – psíci z miestneho kynologického klubu –
Pazy, Bony, Aria a ďalší. So svojimi psovodmi nám
ukázali zopár kúskov z poslušnosti a rôzne triky, ktoré sa naučili tréningom. Obed nám pripravila jedna
maminka detí. Popoludní sme mali olympijské hry,
deti k tomu vyvesili aj táborovú vlajku. Deti súťažili
vo viacerých družstvách v rôznych športových disciplínach. Na záver boli odmenení sladkými medailami.
Turistická streda
Preverila detskú odvahu, vytrvalosť a disciplínu. Po
rannej rozcvičke a biblickej lekcii nás Peter Macko
vzal na vrch Kočištan v Malých Karpatoch, kde sa
ukrýva dvojitá štôlňa. Vystrojení prilbami
a čelovkami sme sa vydali na túru po Panskom
chodníku k štôlni. Posledné metre pred štôlňou
poriadne otestovali výdrž nielen detí ale aj dospelých.
Do štôlne sme nemohli ísť všetci naraz, preto sme sa
rozdelili do skupín. S prilbami a čelovkami prichytení
na lano sme skúmali neznáme tajné miesto. Na konci
štôlne sme zazreli aj zákonom chráneného živočícha –
salamandru škvrnitú, ktorá sa v štôlni chladila.
Zobudili sme aj netopiera, ktorý nám preletoval ponad

hlavy. Zo štôlne sme sa vybrali do blízkeho lomu, kde
sme si dali prestávku. Peťo – tramp daroval každému
dieťaťu za svoj prvý „banský“ vstup do štôlne ručne
maľovanú placku. Na spiatočnej ceste sme sa
naobedovali v Bowlingu. Po návrate do stanu a po
oddychovom „lážo-plážo“ si deti mohli vymaľovať
hlinené reliéfy, ak si ich nestihli vymaľovať
v pondelok, a tiež hlinené výrobky (hrnčeky,
podkovičky, slniečka) darované rodinou Ružekovou.
Hviezdny štvrtok
Po biblickej lekcii nás navštívila Veronika Satková
rod. Holzmannová so svojou pomocníčkou Katkou,
ktoré maľovali deťom na tváre krásne obrázky. Potom
sme sa vybrali autobusom na Zochovu chatu do
hvezdárne. Tam nás už čakal pán inžinier Zigo, aby
nám porozprával o hviezdach a o tom, ako ich
pozorujú. Videli sme aj obrovský ďalekohľad, ktorým
astronómovia sledujú nočnú oblohu aj vesmírne
objekty. Na obed sme si objednali pizzu, na ktorej
sme si pochutnali po návrate v tieni vojenského stanu.
Popoludní si na tvorivých dielňach deti maľovali
táborové tričká, na ktoré pomocníčky pani farárky
nastriekali znak Lutherovej ruže a siluetu víťazného
bežca. Podvečer bolo letné kino – deti si pozreli
biblický film Ježiš v kostole.
Výletný piatok
Po tradičnom rannom úvode sme sa vybrali na výlet
do Ekoparku pri Piešťanoch. Deti tam mohli vidieť
zblízka niektoré zvieratká – rôzne exotické vtáky,
zvieratá obývajúce africkú savanu, ale aj nám známe
morčatá, zajačiky, prasiatka a iné. Popoludnie sme
strávili v zábavnej časti Ekoparku na detskom ihrisku,
kde sa deti vyšantili do sýtosti.
Sobota a nedeľa
V sobotu bola opekačka vo farskej záhrade. Deti prišli
aj s rodičmi, posedeli sme, porozprávali sa. Deti
s oteckami zašli aj do kostolnej veže pozrieť sa na
zvony. Tábor bol zavŕšený Službami Božími v nedeľu
v kostole, kde deti odprezentovali, čo všetko sa
naučili. Za svoj „víťazný beh“ boli odmenené
diplomom a medailou.
Buďme aj my ako apoštol Pavel, ktorý povedal:
„Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru
zachoval.“ (2. Timoteovi 4, 7).
Ing. Katarína Macková – dobrovoľníčka v tábore

Jeden denník a milióny obetí
V tomto roku 9. septembra sme si na Slovensku pripomenuli smutné 80. výročie prijatia tzv. Židovského
kódexu, ktorý obsahoval najtvrdšie protižidovské právne normy v Európe. Židovské obyvateľstvo pozbavoval
základných ľudských práv i majetku. Po ňom nasledovali deportácie Židov do koncentračných táborov...
Obete holokaustu majú aj ďalšie krajiny v Európe. Len málokto by dnes nepoznal osud rodiny Frankovej,
ktorá po nástupe Hitlera emigrovala z Nemecka do holandského Amsterdamu. Keď však 10. mája 1940
Holandsko napadli Nemci, protižidovské nariadenia vstúpili do platnosti aj tam. Záchranu pred transportom
našla rodina Franková v tajnom úkryte bytu. Po viac než dvoch rokoch bol však ich tajný úkryt objavený. Po
holokauste sa jediný preživší z rodiny Frankovej, otec Otto, rozhodol podeliť s pocitmi a myšlienkami svojej
dcéry Anny zapísanými v jej denníku. Bol veľmi dojatý hlbokými myšlienkami svojej dcéry. A ako sám
priznal, svoju dcéru vlastne nepoznal.
Denník písaný dieťaťom
Svetoznámy Denník Anny Frankovej pomenovala autorka pôvodne ako Zadný
dom. Denník bol
preložený do viac
než sedemdesiat
jazykov a predalo
sa z neho viac ako
tridsať miliónov
výtlačkov. Prvé
vydanie v holandčine však nebolo
úspešné. Úspech
dosiahlo až jeho
anglické vydanie
v Amerike o päť rokov neskôr. Prvé vydania
denníka neboli kompletné, lebo otec Otto Frank
nedal súhlas k publikovaniu niektorých jeho častí.
Ako sa to vlastne začalo? Anna dostala na svoje
trináste narodeniny denník a od začiatku mala k nemu veľmi osobný vzťah. Oslovovala ho ako priateľku – „milá Kitty”. Zapisovala si do neho každodenné
starosti, svoje dievčenské sny a myšlienkové pochody. Snažila sa zachytiť v ňom aj svoje názory a reflexie. Písanie sa jej zapáčilo a keďže mala
pisateľské ambície, začala do denníka pridávať aj
vlastné vymyslené príbehy, ba vytvorila aj druhý
denník. Jeden bol jej osobným denníkom, druhý
plánovala v budúcnosti publikovať. Jej sen sa splnil,
ale inak než si predstavovala.
Z tajného úkrytu do transportu
Tajný úkryt sa nachádzal v zadnom trakte domu,
v ktorom mala sídlo firma Otta Franka. V plánoch
boli rodine nápomocní aj štyria zamestnanci firmy,
ktorých Otto Frank dopredu informoval a ktorí mu
prisľúbili pomoc. Práve jedna z nich – Miep Giesová
– uschovala denník v nádeji, že ho raz Anne vráti.
K rodine Frankovej sa po čase pripojili do úkrytu aj
ďalší štyria Židia. Jeden z nich, zubár Fritz Pfeffer,

sa stal spolubývajúcim Anny. Skľučujúca izolácia
a strach z odhalenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou
ich života. Annu však nič nezastavilo v písaní. Z jej
zápiskov sa dočítame o jej dobrom vzťahu so sestrou
a otcom, ale aj o dobrých a zlých stránkach spolužitia so starým zubárom. Jej posledný záznam sa
datuje tri dni predtým, ako ich z úkrytu odvliekli do
tranzitného tábora. Dodnes nevieme s istotou povedať, ako ich nemecké jednotky SS našli. Podľa niektorých ich objavili náhodou počas vyšetrovania
ilegálnych aktivít skladišťa pod nimi. Podľa inej
teórie ich nahlásil neznámy volajúci. Po objavení
úkrytu ich všetkých ôsmich vlakom deportovali do
koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau (Brezinka), ktorý bol najhroznejším nemeckým vyhladzovacím táborom s viac než miliónom obetí. Anna sa
vyslobodenia nedožila. Zomrela na týfus ako
pätnásťročná spolu so svojou o štyri roky staršou
sestrou Margot v koncentračnom tábore BergenBelsen len niekoľko týždňov pred oslobodením.
Byť človekom a nezabudnúť
Prepožičiam si slová Ronalda Leopolda, ktorý je
súčasným výkonným riaditeľom múzea Domu Anny
Frankovej v Amsterdame: „Denník Anny Frankovej
nám ponúka nahliadnutie do toho, čo znamená byť
človekom. Byť človekom neznamená dosiahnuť
slávu, dobyť územia či podriadiť si ostatných. Zostať
človekom znamená zachovať si ľudskosť. Byť
človekom znamená viesť život plný ľudských radostí
a starostí. Násilné ukončenie miliónov životov však
nezničilo len vtedajšiu ľudskosť. Individualita
a dôstojnosť sa úplne strácala medzi hromadami
tiel. Každá obeť mala svoj vlastný príbeh presne tak
ako Anna a jej rodina. Príbeh niektorých bol o úteku
a skrývaní. Príbeh ďalších bol o väznení a nesení
bolesti, ale aj o náhodnom šťastí či pomoci. Každý
jeden príbeh si zaslúži svoju vlastnú knihu s vlastným názvom. Bohužiaľ, toto nie je a nikdy nebude
možné. Preto je našou povinnosťou pripomínať si
tých, čo stratili svoje životy pre ideológiu a pre
chamtivosť ostatných... História sa nesmie stať
zabudnutou, pretože zabudnúť znamená nechať
zomrieť po druhýkrát.”
Debora Horňanová

Nový pamätník
v Holandsku

obetiam

holokaustu

19. septembra v Amsterdame odhalili veľký pamätník obetiam holokaustu tzv. Národný pamätník mien
holokaustu (Nationaal Holocaust Namenmonument).
Ide o prvý pamätník, ktorý obsahuje mená všetkých
102-tisíc holandských Židov, Sintov a Rómov,
ktorých v druhej svetovej vojne zavraždili nacisti.
Nachádza sa blízko židovskej štvrte v centre
Amsterdamu. Pozostáva z tehlových múrov, medzi
ktorými sa dá prechádzať. Na vrchole múrov sú
lesklé platne z nehrdzavejúcej ocele, ktoré zrkadlia
stromy a oblohu a zároveň vytvárajú štyri hebrejské
písmená, ktoré znamenajú „na pamiatku“. Každá
tehla uvádza meno obete, dátum jej narodenia a vek,
ktorého sa dožila. Ako uviedol jeden z iniciátorov
pamätníka: „Tento pamätník vracia obetiam ich
mená 76 rokov po skončení vojny a dokazuje, že
žili... “
Zaujímavosťou je, že miestni obyvatelia sa súdnou
cestou snažili zabrániť realizácii pamätníka, pretože
im vadila mohutnosť pamätníka a tiež sa obávali
náporu návštevníkov.
Zdroj: Denník SME
______________________________________________

ĎAKOVNÁ MODLITBA pri rozlúčke
s bratom Michalom Makovníkom ako
zborovým kantorom
na hlavných Službách Božích 26. septembra

Modlitba pri spomienke na zosnulých
Bože večného života, pred Tebou mŕtvi nezomierajú.
Zomreli do Tvojej slávy a lásky.
Otvor srdcia všetkých zomierajúcich,
aby nehľadeli na svoje chyby a slabosti,
ale aby videli Tvoju lásku,
do ktorej môžu zahaliť všetko, čím sú.
Daj, nech je Tvoja láska silnejšia
ako sabaodsúdenie a sebapodceňovanie,
aby sa nechali objať Tvojou láskou.
Dobrotivý Bože,
zosnulý/-á mi veľmi chýba.
Cítim sa tak sám (sama).
Stoj pri mne v mojom smútku
a daj, nech nanovo pocítim blízkosť zosnulého,
ktorá mi vždy tak pomáhala.
Ďakujem Ti, že si mi daroval tohto človeka
a mohol/-hla som s ním prežiť toľké veci.
Daj, nech mŕtvi zhliadnu Tvoju slávu
a v Tebe nájdu večný pokoj.
Daj, nech aj ja pochopím, že on/-a
je stále so mnou v živote aj v smrti.
Chcem na Jeho (Jej) smrť odpovedať svojím životom
a smrťou,
aby som na tomto svete po sebe niečo zanechal/-a
a stal/-a sa požehnaním pre druhých ľudí.
Požehnával si zosnulého/-ú počas jeho (jej) života.
Prostredníctvom neho (nej) si požehnával aj mňa.
Daj teda, nech je aj v smrti požehnaním pre mňa
a pre mnohých iných, ktorí s ním (ňou) boli spojení.
Amen.

Ďakujeme za Tvoju starostlivosť a dobrotu, ktorú si
dlhé roky preukazoval bratovi kantorovi v tomto
spoločenstve. Ďakujeme za duchovné dobrodenia,
ktoré mohol prijímať v spoločenstve s nami aj s jeho početnou rodinou vo zvesti svätého slova a vo
sviatostiach. Ďakujeme za všetky príležitosti, ktoré
si im vytvoril na ich duchovné napredovanie a bratovi kantorovi na profesionálny rast.
Ďakujeme za každú službu brata kantora medzi
nami, ktorá bola na úžitok tomuto spoločenstvu a na
oslávenie Tvojho svätého mena. Osobitne ďakujeme
za službu pri organe a pri vedení zborového
spevokolu.
Životnú cestu brata Tvojho služobníka aj jeho
blízkych, manželky a detí, vkladáme do Tvojich rúk
s prosbou o Tvoje vedenie, ochranu a požehnanie.
Nech Ti ďalej slúžia svojimi darmi tam, kam si ich
povolal a povoláš. Nech ich Tvoj Duch vedie a stále
viac a viac vovádza do poznania Tvojej dobroty
a lásky a vzbudzuje v ich srdciach vďaku za všetko
v mene Pána Ježiša Krista. Amen.

Vyprosujeme Božie požehnanie pre službu nových
kantoriek, ktoré od 3. októbra t. r. vedú spev
zhromaždenia na Službách Božích a hrou na organe
ho aj sprevádzajú.

„Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať
budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem“ (Ž 146, 2).

Obom sestrám ďakujeme za ich ochotu a nezištnú
službu medzi nami s Božou pomocou.

(Zo zbierky modlitieb Daruj mi široké srdce
od Anselma Grüna.)
_____________________________________________________________________________

Nové kantorky v cirkevnom zbore

Pre Mgr. art Lýdiu Cibulovú, s ktorou cirkevný
zbor spolupracoval už v minulosti ako s riaditeľkou
ZUŠ v Modre pri vystúpeniach detí a klavírnych
koncertoch v kostole, a pre Lenku Lennerovú,
študentku posledného 5. ročníka Konzervatória
v Bratislave v odbore cirkevná hudba, ktorá sa u nás
viackrát predstavila profesionálnou hrou na organe
a na klavíri, ale aj ako dirigentka speváckeho zboru
Cantus.

ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA
Vitamíny a imunita (3. časť)
Tému vitamínov a ich významu pre imunitu uzatvárame ďalším vo vode rozpustným vitamínom, a to
vitamínom C.

Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín C je dôležitý antioxidant, ktorý chráni telesné tkanivá a ostatné vitamíny. Je potrebný pre reguláciu normálneho telesného rastu, hojenie rán
a reakcií na stres a stimuluje tvorbu bielych krviniek.
Je rozpustný vo vode, ktorá sa v ľudskom organizme
zúčastňuje na mnohých procesoch. Je súčasťou
látkovej výmeny, má význam pri syntéze kolagénu,
pri premene niektorých aminokyselín, pri syntéze
steroidov – hormónov v nadobličkách. Reguluje metabolizmus aminokyselín, pomáha udržať silu a integritu cievnej steny, najmä kapilár, uplatňuje sa pri
vývoji kostí, zubov a chrupaviek, hrá úlohu pri hojení rán a odpovediach na stres, „upratovač“ voľných
radikálov (vznikajúcich napr. príjmom znečisťujúcich a jedovatých látok), zvyšuje vstrebávanie
železa, ovplyvňuje imunitný systém stimuláciou
tvorby bielych krviniek zabraňujúcich infekcii.
Vitamín C je veľmi dôležitý pre správnu funkciu
imunitného systému. Nedokáže síce zabrániť
prepuknutiu nemoci, výrazne však skracuje jej dobu
a zmierňuje sprievodné symptómy. Pôsobí tiež ako
prevencia kardiovaskulárnych ochorení – v tejto
oblasti vitamín C pôsobí ako antioxidant (spolu
s vitamínom E a beta-karotínom), tzn. jednak
chránia lipidy bunkových membrán pred oxidáciou,
jednak regeneruje vitamín E.
Výskyt
Ľudský organizmus sa od väčšiny živých
organizmov odlišuje tým, že si nevie vitamín C sám
vytvárať. Do ľudského tela ho treba dodávať
z vonkajších zdrojov, a to plynulo v potrave, keďže
z tela sa vitamín C ľahko vylučuje.
Obsahujú ho citrusové plody, čierne ríbezle, petržlen
a paprike, živočíšna aj rastlinné produkty, keďže
väčšina zvierat a všetky vyššie rastliny sú schopné
tvorby vitamínu C z glukózy.
Denné odporučené dávky
Denná odporúčaná dávka vitamínu C závisí od veku,
pohlavia, životného štýlu a mnohých ďalších
faktorov. Pre bežných nešportujúcich jedincov je to
60 mg na deň (rôzne zdroje uvádzajú dennú dávku
v rozmedzí od 30 do 70 mg). Pre deti od 3 do 10
rokov sa odporúča polovičná dávka. Potreba
vitamínu C však výrazne stúpa pri vyššej telesnej
záťaži, infekčných ochoreniach, pri strese a fajčení.

Malá odbočka
Fajčiari potrebujú fajčiari viac vitamínu C. Prečo? Je
dokázané, že priemerná hladina vitamínu C v krvi je
u fajčiarov nižšia než u nefajčiarov. Čím vyššia je
miera fajčenia, tým viac klesá obsah vitamínu C.
Okrem toho fajčiari vykazujú tiež znížený obsah
vitamínu C v bielych krvinkách – leukocytoch.
Vitamín C má okrem toho schopnosti neutralizovať
vysoko reaktívne látky v cigaretovom dyme a tým
zabrániť poškodeniu buniek a tkanív. Novšie štúdie
ukazujú, že fajčiar potrebuje o 120 až 130 mg vyšší
denný prísun vitamínu C.
Nedostatok vitamínu C
Prvé príznaky jeho nedostatku sú veľmi nešpecifické
– malátnosť, zvýšená únavnosť, strata chuti k jedlu,
nízka odolnosť voči infekciám. Dlhotrvajúci nedostatok vitamínu C sa prejavuje krvácavosťou ďasien,
stratou zubov, v ojedinelých prípadoch až skorbutom, ktorý sa prejavuje oslabením a narušením kolagénových štruktúr a rozsiahlou kapilárnou krvácavosťou. Skorbut sa dnes vyskytuje veľmi vzácne.
Najnižšia preventívna dávka proti tomuto ochoreniu
je 10 – 15 mg vitamínu C denne.
Tak ako ostatné vitamíny rozpustné vo vode, aj vitamín C sa pri nadbytku z organizmu vylučuje a musí
sa priebežne dopĺňať. Tu ale narazíme na jeden často
zanedbávaný fakt, že ľudské telo zužitkuje
jednorazovo len veľmi obmedzenú dávku prijatého
vitamínu C.
Čo sa stane, keď naraz prijmeme veľmi mnoho
vitamínu C? Použime malé prirovnanie transportnej
trasy vitamínu C z čreva do krvi s lyžiarskym vlekom. Je jasné, že ten môže za daný čas prepraviť
len určitý počet ľudí bez ohľadu na to, koľko ľudí
naň čaká. Niečo podobné sa deje aj s veľkým množ-

stvom vitamínu C, ktorý čaká v črevách na transport
do krvi, lebo tam možno prepraviť za daný čas len
určité množstvo (s tým rozdielom, že sa zostatok
vylúči stolicou).
Aj keď vitamín C cestu do krvi nájde, nemá ešte
zďaleka vyhrané. Ak narastá jeho hladina v krvi
príliš rýchlo, je to pre telo signál pre istú
kompenzáciu a tak začína vylučovať ďalší vitamín
C, tentoraz močom.
Aké plynie z toho poučenie? Jediné, ale zásadné:
nemá žiadny zmysel prijímať jednorazové veľké
dávky, lebo telo si vezme len časť a zvyšok vyjde
nazmar. Je teda omnoho lepšie a pre náš organizmus
užitočnejšie rozvrhnúť príjem vitamínu do priebehu
celého dňa po menších dávkach!
Príznaky hypervitaminózy – nadbytku nie sú
známe.
Stabilita vitamínu C
Straty pri skladovaní, transporte a pri príprave
potravín sú známe pri všetkých vitamínoch. Vitamín
C reaguje na vzduch, teplo a vlhkosť mimoriadne
citlivo. Ako približné pravidlo platí, že straty
vitamínu C sú o toľko vyššie, o koľko teplejšie a
dlhšie sa potraviny skladujú. Jeden deň pri 20° C
stojí kel asi 12 % obsahu jeho vitamínu C, t. j. viac
než jeden týždeň v chladničke. Je treba mať pritom
na mysli, že zelenina reaguje z hľadiska straty
vitamínu C rôzne citlivo. Hlávkovú kapustu možno
uchovávať dokonca niekoľko mesiacov bez straty
vitamínu C. Teplo však odbúravanie vitamínu C
podporuje. Spôsobujú to špeciálne enzýmy, ktoré sú
zvlášť účinné pri teplotách okolo 40° C, pri 70° C
dochádza však k ich zničeniu. Preto by sa mala
zelenina rýchlo priviesť do vyšších teplôt a potom
pomaly pripravovať. Pritom síce strata vitamínu
pokračuje, ale značne pomalšie.
Pri kuchynskej úprave sa môže obsah vitamínu C
v potravinách znížiť o ďalších až 70 %. Varením
napr. ošúpaných zemiakov sa zníži obsah vitamínu
C o 30 – 50 % a pokiaľ k tomu pripočítame vplyv
skladovania (pri izbovej teplote sa obsah vitamínu C
u zemiakov každý mesiac zníži o 15 %), vychádzajú
nám krajne pesimistické čísla.
Krátke umytie surovej, nenakrájanej zeleniny
väčšinou nespôsobuje žiadne zmeny v obsahu
vitamínu. Avšak namáčanie vedie k stratám vitamínu C vylúhovaním. Čím dlhšie vylúhovanie trvá,
tým sú straty vitamínu C väčšie. Pri mletí, krájaní,
strúhaní alebo mixovaní ovocia a zeleniny sa vďaka
takto zvýšenému množstvu plôch a zároveň vďaka
porušeniu
bunkového
tkaniva
urýchľuje
enzymatické odbúravanie vitamínu C.
Pri rýchlom a starostlivom zmrazení možno straty
vitamínu udržať relatívne nízke, takže hlboko
zmrazená zelenina často vykazuje viac vitamínu C

než čerstvé ovocie a zelenina, ktoré je skladované
omnoho kratšiu dobu.
__________________________________________

A na záver otázka: Jeme dostatok vitamínov?
V dnešnej dobe je kvalita našej stravy na vysokej
úrovni. Ochorenia spôsobené ťažkým nedostatkom
vitamínov, s akými sa ľudia často stretávali v minulosti, sa dnes vyskytujú naozaj iba výnimočne. Na
druhej strane zriedkavosťou nie je mierny nedostatok
vitamínov. V zníženom množstve prijímame najmä
vitamíny, ktoré sa nachádzajú v rastlinných
potravinách – vitamín C a skupinu vitamínov B.
Príčinou je nedostatočný príjem čerstvého ovocia,
zeleniny a celozrnných výrobkov. Veľa vitamínov sa
z potravín môže strácať aj ich úpravou vo výrobe,
nevhodným skladovaním a pri nešetrnom
kuchynskom spracovaní.
Ako docielime dostatočný príjem vitamínov?
Príjem vitamínov v potrebnom množstve možno
docieliť z ich prirodzených potravinových zdrojov.
Základným predpokladom je pestrá strava s vysokým obsahom čerstvého ovocia a zeleniny,
celozrnných výrobkov a rastlinných olejov. Zdravý
človek nepotrebuje užívať vitamínové doplnky.
Vitamínové tabletky ani nemôžu ponúknuť takú
bohatú zmes živín ako prirodzená strava, obsahujúca
aj ďalšie biologicky aktívne látky, ktorých účinok sa
navzájom dopĺňa a podporuje.
Zdroj: Internet
MUDr. Janka Juranová

Začiatkom tohto roka vyšla nová monografia našej pani
farárky Doc. Sidonie Horňanovej – komentár k
príbehom o prorokoch Eliášovi a Elízeovi. Je určený
nielen úzkemu kruh odborníkov, ktorí sa venujú Starej
zmluve, ale môže zaujať aj širší kruh teologicky
vzdelaných čitateľov.

Ovečka
Božia
ČASOPIS DETÍ CIRKEVNÉHO ZBORU
ECAV V MODRE – KRÁĽOVEJ
Milé Kraľovančatá!
Pamätáte si na to, ako
ste si počas biblického
tábora v jaskyni museli
nasadiť prilby a čelovku,
aby ste si v tme neporanili hlavu?
V nebezpečných
situáciách sa musíme chrániť
– pred úrazom, chorobou
alebo pred nepriaznivým
počasím. Napríklad, keď
je zima, nasadíme si
čiapku,
šál,
rukavice
a teplo sa oblečieme. Alebo keď je silné
slnko, natrieme sa opaľovacím krémom,
nasadíme si šiltovku a slnečné okuliare.
Alebo keď ideme na bicykel, nezabudneme na
prilbu či dokonca na chrániče na kolená.
Všetky spomenuté pomôcky nás chránia
zvonka – chránia naše telo. Ako si však
môžeme chrániť svoje vnútro, svoje srdce?

O duchovnej výzbroji kresťana
písal apoštol Pavel kresťanom do
Efezu: „Preto vezmite na seba

celú výzbroj Božiu, aby ste
mohli odolať v zlý deň, všetko
prekonať a obstáť. Stojte
teda:
bedrá
si
opášte
pravdou, oblečte si pancier
spravodlivosti a
obujte
si
pohotovosť k evanjeliu pokoja.
Nadovšetko vezmite si štít
viery, aby ste ním mohli
uhasiť všetky ohnivé šípy
tohto nešľachetníka. Vezmite
si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým
je slovo Božie” (Ef 6, 10 – 17)
Ako sa môžeš do tejto duchovnej výzbroje
obliecť? Vierou v Pána Ježiša. Tak popros o
ňu v modlitbe, aby si si s Božou pomocou
dokázal ochrániť svoje srdce pred diablom a
jeho zvodmi na hriech.

Vaša Ovečka
________________________________________________________________

Poďakovanie za biblický tábor
Poďakovanie patrí pani farárke a evanjelickému cirkevnému zboru za zorganizovanie letného tábora, Jozefovi
Heizerovi s rodinou za požičanie vojenského stanu, Slovenskej ľudovej majolike za darovanú hlinu na tvorivé
dielne, Anne Nosálovej Zdraveckej za pomoc pri tvorivých dielňach, pani Majke Ružekovej za keramické
výrobky na tvorivé dielne, rodine Ružekovej za zapožičanie bazéna, v ktorom sme sa schladili počas horúcich
dní, rodine Ercegovej za zabezpečenie obeda pre nás všetkých v utorok, Petrovi Mackovi za turistickú stredu,
Veronike Satkovej za maľovanie na tvár, rodine Mackovej a Horňanovej za pomoc pri celkovej realizácii
tábora, sestrám presbyterkám za zvýšenú dezinfekciu priestorov, konfirmandom, rodičom a ostatným
pomocníkom a realizátorom, bez ktorých by sme neprežili takýto pekný a Bohom požehnaný tábor. Ďakujeme
aj Mestu Modra za poskytnutie dotácie na detský biblický tábor pre OZ "Poľé ľalie" v Modre-Kráľovej.
Mestu Modra ďakujeme aj za dotáciu na projekt Celoročné výchovno-vzdelávacie a tvorivé aktivity detí
a mládeže v cirkevnom zbore.

O duchovnej výzbroji kresťana
1. Opasok pravdy
V časoch Pána Ježiša sa nosili dlhé rúcha. Ak niekto začal robiť
nejakú prácu alebo sa vydal na cestu, musel si rúcho podpásať
opaskom.
Čo je opaskom pravdy? Čo je pravda? Boh je pravda. On sa nikdy
nemýli. Božiu pravdu poznávame z Biblie. Diabol sa usiluje oklamať
nás, ako oklamal aj Adama a Evu v rajskej záhrade. Presviedča nás, že
máme robiť veci, ktoré nie sú správne. Potrebujeme dobre poznať
Božie slovo, aby sme sa nenechali zviesť a oklamať diablom.

2. Pancier spravodlivosti
Pancier ochraňuje hrudník a dôležité orgány v hrudnom koši –
predovšetkým srdce. Preto si aj policajti pri nebezpečných zásahoch
obliekajú nepriestrelné vesty.
Aj my sme zraniteľní pred diablom – pre naše hriechy. Diabol na nás
žaluje pred Bohom, čo zlé sme urobili. To je jeho úloha, ako
o tom svedčí aj meno Satan, t. j. žalobca. Preto oblečme si na seba
pancier spravodlivosti. Verme, že Pán Ježiš Kristus za naše hriechy
už zaplatil. Pre nevinnú obeť Pána Ježiša na kríži sme pred Bohom ospravedlnení, a preto
diabol na nás už nič nemá. Ako píše apoštol Pavel: „Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý

neušetril vlastného Syna..., ako by nám s Ním nedaroval všetko? Kto bude žalovať na
vyvolených Božích?” (R 8, 31 – 33)

3. Obuv evanjelia pokoja
Obuvou vojaka, ktorého mal Pavel pred očami, boli priliehavé
šnurovacie sandále z kože, podkuté drobnými železnými
klinčekmi proti pošmyknutiu. Takto obutý vojak bez problémov
zdolal aj nerovný a nebezpečný terén, nepošmykol sa a nepadol.
Pán Ježiš povedal apoštolom a hovorí aj dnes nám, aby sme šli
a hovorí, aby sme si evanjelium nechali iba pre seba. Navádza nás, aby sme si namiesto
vojenských topánok obuli papučky a namiesto misie si radšej sadli pred počítač alebo televízor
a oddychovali.
Kto uverí zvesti o Pánovi Ježišovi, ten neúnavne rozširuje Jeho evanjelium a stáva sa tvorcom
pokoja. A to sa diablovi nepáči. Ten obľubuje hádky a zlosti. Obujme si preto topánky
evanjelia pokoja.
Zvyšné tri časti duchovnej výzbroje Božieho bojovníka si dokončíme a aj zopakujeme
v budúcom čísle.

Aj keď som len malý chlapec, vojakom chcem byť,
v Tvojom vojsku, veľký Bože, každý deň slúžiť.
Aby som tak v Tvojej sile, Pane Ježiši,
víťazil nad hriechom diablom, s Tebou Najvyšší.

Náš evanjelický Boží chrám
Medzi ľudskými domami stojí aj kostol alebo
Boží chrám. Jeho veža ukazuje do neba
a upozorňuje nás na to, že náš pravý domov je
v nebi.
Na veži sú zvony. Ich hlas nám oznamuje
sviatočný deň odpočinku (nedeľu) a volá nás
na Služby Božie. Hlas zvonov oznamuje aj
pohreby.
Chrám Boží je miesto, kde počúvame Božie
slovo. V chráme sa zhromažďuje spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista – cirkev.
Božie slovo sa ohlasuje z kazateľnice. Pri
krstiteľnici sa krstia deti, a tak sa prijímajú
do cirkvi.
V kostole slúži kňaz – pani farárka alebo pán
farár. Na oltári je kríž s Bibliou uprostred.
Po bokoch oltára svietia sviece. Pri oltári
bývajú konfirmovaní mladí kresťania. Pri
oltári sa tiež prisluhuje Večera Pánova – telo
a krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba
(oblátky) a vína. Pri oltári sa tiež požehnáva
manželstvo muža a ženy pri sobáši. Oltár sa

V smere šípok
nájdi cestu
z labyrintu von

vyzdobuje čerstvými kvetmi a rúchami rôznej
farby.
Spev zhromaždenia sprevádza hra na organe.
Zvuk organa napĺňa celý Boží chrám. Chrámové zhromaždenie spevom oslavuje Pána
Boha.
Na organe hrajú sestry kantorky, ktoré spevom do mikrofónu vedú spev zhromaždenia.
O oltár, rúcha, kvety a zvonenie sa stará
sestra kostolníčka.
O čistotu chrámu sa stará sestra upratovačka.
Ďakujeme Pánu Bohu za všetkých, ktorí
konajú službu v našom chráme, aby bol vždy
pripravený k Službám Božím a iným
príležitostiam, vždy, keď to potrebujeme.
Deti, ozaj, viete koľko rokov má náš evanjelický chrám v Modre-Kráľovej? 146 rokov!
Práve toľko rokov uplynulo 31. októbra
v tomto roku odo dňa, keď bol kostol v Kráľovej dostavaný a posvätený, t. j. oddelený pre
službu Pánovi.
_________________________________

Modlitba za druhých
Chráň, Ježišu, Pane, dobrý,
kamarátov, mojich známych.
Daj nech ľudia nie sú zlí,
človek druhému nech neškodí.
Nech dobrom všetko splácať vie,
nech celý svet Ti rozumie.
Nech Ťa každý z ľudí pozná,
prijme Ťa a hriechy vyzná.
Veď ako najvzácnejší dar
svoj život si za nás dal. Amen.

Zo života zboru
Apríl a máj
Od 19. apríla boli opäť povolené verejné bohoslužby, aj keď s obmedzeniami. Pre obmedzenosť počtu sa
Služby Božie v kostole konali dopoludnia dvakrát – hlavné o 9.00 h a mládežnícke o 10.30 h, k tomu ešte
nešporné Služby Božie o 14.00 h. Na mládežníckych bohoslužbách sa pravidelne konala priebežná skúška
konfirmandov z konfirmačného učiva. Konfirmačná príprava aj naďalej prebiehala online. Detská besiedka
sa schádzala pravidelne v nedeľu popoludní a začínala sa v kostole nešpornými službami Božími pre deti.
7. 5. (piatok): uskutočnila sa polročná revízia hospodárenia.

Jún
4. 6. (piatok): dvaja žiaci sa zúčastnili na celoslovenskom kole Biblickej olympiády, na ktorú sa pripravovali
pod vedením zborovej farárky. Samuel Liberčan zo ZŠ Častá obsadil v 1. kategórii 5. miesto so ziskom
114,5 bodov z celkových 120 bodov. Jakub Šimončič zo ZŠ Budmerice obsadil v 2. kategórii 13. miesto
so ziskom 108 bodov z celkového počtu 120 bodov. Z úspechov oboch žiakov sa všetci tešíme.
13. 6. (nedeľa): zasadalo zborové presbyterstvo ohľadom prípravy výročného zborového konventu.
20. 6. sa uskutočnil výročný zborový volebný konvent. Odzneli na ňom obvyklé hodnotiace výročné správy
sestry zborovej farárky, zborovej pokladníčky a brata predsedu hospodárskeho výboru. Na konvente bol
za mladšieho kurátora zvolený Milan Macko a za presbytera prevolený Jaroslav Kintler. Za presbyterky
boli prevolené Anna Horváthová, Vlasta Bartošová a Eva Kišoňová a za nové presbyterky boli zvolené
Ing. Katarína Macková a Ing. Eleonóra Matulová. Za predsedu hospodárskeho výboru konvent zvolil
Ing. Jána Matulu, za účtovníčku Ing. Luciu Kišoňovú a za člena hospodárskeho výboru Ing. Tomáša
Steinhübela. Zborový konvent ďalej schválil pôžičku od CZ V. Grob-Čataj na opravu fary a súčasne sa
uzniesol, že zbor nebude prispievať do Fondu personálneho zabezpečenia ECAV na Slovensku
z dôvodu rekonštrukcie farského príbytku.
V nedeľu popoludní sestry zborové presbyterky vyberali cirkevný príspevok po domoch. Popoludní sa
konal aj výročný konvent Bratislavského seniorátu, na ktorom sestre zborovej farárke, ktorej skončilo
funkčné obdobie seniorky, verejne poďakoval biskup Západného dištriktu a vedenie seniorátu za jej
obetavú službu pre Bratislavský seniorát v rokoch 2015 – 2021. Na seniorálnom konvente sa od nás
okrem zborového predsedníctva zúčastnili aj dvaja delegáti B. Uherčíková a M. Makovník.

Júl
4. 7. sa konala slávnosť konfirmácie oboch ročníkov konfirmandov, na ktorej vyznali vieru v Trojjediného
Pána Boha a po prvýkrát prijali sviatosť Večere Pánovej desiati mladí kresťania.
15. 7. (štvrtok): zasadalo zborové presbyterstvo, ktoré postúpilo na schválenie konventu žiadosť na opravu
fary z fondu ZED.
18. 7. sa na hlavných Službách Božích uskutočnil mimoriadny konvent, ktorý schválil žiadosť cirkevného
zboru o finančnú pomoc z Nemecka na opravu fary. Žiadosť bola posúdená kladne a následne aj
podporená nemeckým partnerom.
26. 7. – 31. 7. sa konal detský biblický tábor na tému Víťazný beh. Tábor vyvrcholil nedeľnými Službami
Božími, na ktorých boli mladým športovcom po ich vystúpení s piesňami odovzdané medaily.
31. 7. sa na Službách Božích konali voľby na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kandidovali bratia
Marián Damankoš, dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, a Ivan Trepáč, dozorca Turčianskeho
seniorátu. Ani jeden kandidát však po spočítaní všetkých volebných hlasov nezískal potrebný
nadpolovičný počet hlasov, a preto sa voľby po tom, ako sa zlepší pandemická situácia, zopakujú.

August
1. 8. sa konali Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou tak dopoludnia, ako aj popoludní pre
nemocných a vekom pokročilých. Na Službách Božích doobeda boli do funkcie uvedení novozvolení
členovia zborového presbyterstva: Milan Macko ako mladší kurátor, Ing. Katarína Macková ako
zborová presbyterka a Ing. Tomáš Steinhübel ako člen hospodárskeho výboru.
Od 2. 8. do 22. 8 a od 29. 8. do 31. 8. si zborová farárka čerpala dovolenku. Na bohoslužbách ju zastúpili M.
Jäger, námestný farár na kaplánskom mieste v Bratislavskom senioráte, a sestra farárka E. Kolesárová
z CZ Bratislava-Petržalka. Nešporné Služby Božie boli čítané J. Horňanovou a K. Mackovou.

September
8. 9. (streda): zborové predsedníctvo sa zúčastnilo na kandidačnej porade na seniorálne predsedníctvo
Bratislavského seniorátu vo Veľkom Grobe. Na seniora bol kandidovaný brat farár Pavel Kollár z CZ
V. Grob-Čataj. Na seniorálneho dozorcu boli kandidovaní bratia Ing. Peter Synak z CZ Bratislava
Legionárska a Ivan Plačko z CZ D. Lužná.

21. 9. (utorok): zborové predsedníctvo sa v evanjelickom kostole v Modre naposledy rozlúčilo s bratom
farárom Ivanom Tóthom, ktorý slúžil v Modre-Kráľovej ako zborový farár v rokoch 1971 – 1996.
23. 9. (štvrtok): uskutočnila sa oberačka čierneho hrozna v cirkevnej záhumenici.
26. 9. sme sa na hlavných Službách Božích rozlúčili s Michalom Makovníkom ako zborovým kantorom.
Ako spomienku na jeho službu (2005 – 2021) mu vďačný cirkevný zbor venoval modranskú keramiku.
29. 9. (streda): oberalo sa biele hrozno v cirkevnej záhumenici a v Šimli. Na brigáde sa zúčastnilo viac než
20 oberačov. Jozefovi Juranovi z Častej a Milanovi Vargovi ďakujeme za odvoz hrozna do Pezinka.
30. 9. (štvrtok): sa konalo zasadnutie zborového presbyterstva za účelom prípravy volebného konventu
a riešenia situácie po ukončení služby brata zborového kantora u nás.
30. 9. (štvrtok): zborová farárka navštívila seniorov v Mestskom centre sociálnych služieb na Zochovej ul.
v Modre. Po spoločných rozhovoroch a speve im prislúžila Večeru Pánovu.

Október
1. 10. Po stretnutí nových konfirmandov a ich rodičov sa v novom školskom roku začali pravidelne stretať
konfirmandi na konfirmačnej príprave na fare prezenčne v dvoch oddelených skupinách.
3. 10. sa na Službách Božích konali voľby seniorálneho predsedníctva, na ktorých sme jednomyseľne
podporili kandidatúru Pavla Kollára na seniora Bratislavského seniorátu. Po spočítaní volebných hlasov
zo všetkých cirkevných zborov seniorátu boli právoplatne zvolení bratia: Pavel Kollár ako senior a Peter
Synak ako seniorálny dozorca.
10. 10. sa v novom školskom roku začali opäť stretať deti na besiedke na fare.
17. 10. sa konali Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou tak doobeda, ako aj popoludní pri
príležitosti Poďakovania za zemské úrody. Sestra kostolníčka a mamičky detí z besiedky spoločne
vyzdobili oltár aj tzv. rohom hojnosti. Sestra presbyterka Lýdia Liberčanová pri tejto príležitosti opäť
vyzdobila okná na fare. Všetkým sestrám ďakujeme za jesennú dekoráciu.
23. 10. (sobota): pri príležitosti zavŕšenia prác na oprave fary boli všetci brigádnici, sponzori a členovia
zborového presbyterstva pozvaní na oldomáš do farskej záhrady. Brat zborový dozorca s bratmi
kurátormi pripravili chutný guláš z diviny (z diviaka). Prítomní sa mohli počastovať aj výberovou
slivovicou z Lubiny. Hlavnou hostiteľkou bola rodina sestry zborovej farárky, ktorá týmto pozvaním
k spoločnému stolu vyjadrila srdečné poďakovanie za obnovený farský príbytok. Hudobný sprievodný
program zabezpečoval bratranec sestry zborovej farárky Vlastimil Lúčan z Dúbravy z CZ Partizánska
Ľupča, ktorý z Liptova priviezol divinu aj zemiaky. Sestrám presbyterkám ďakujeme za prinesené
drobné občerstvenie a rodine Vladimíra Sodomu za sponzorské víno pre hostí.
22. 10. (utorok): vyslúžilý brat predseda hospodárskeho výboru Ing. Miloslav Ducho odovzdal na fare
agendu hospodárskeho výboru novozvolenému predsedovi bratovi Ing. Jánovi Matulovi.
26. 10. (utorok): na fare sa uskutočnila revízia hospodárenia cirkevného zboru.
31. 10. po Službách Božích v kostole na Pamiatku reformácie predstavitelia cirkevného zboru položili vence
na hroby zosnulých cirkevných predstaviteľov na miestnom cintoríne a uctili si ich pamiatku. Na
Službách Božích sme tiež zablahoželali bratovi Miroslavovi Jägrovi pri príležitosti 70. narodenín a pri
ďalších výročiach.

November
7. 10. sa konali Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou pri príležitosti 146. výročia Pamiatky
posvätenia Božieho chrámu. Počas Služieb Božích vystupovali deti s básňami a piesňami so sprievodom
gitary (Milan Kišoň). Bol vykonaný úvod nových služobníkov v cirkevnom zbore: brata predsedu
hospodárskeho výboru Ing. Ján Matulu, sestry účtovníčky Ing. Lucie Kišoňovej a sestry presbyterky
Ing. Eleonóry Matulovej. Na Službách Božích bolo vyslovené poďakovanie sestrám, ktoré sa starajú
o Boží chrám – sestre kostolníčke Viere Rášovej a sestre upratovačke Eve Kišoňovej. Tiež boli
predstavené a privítané naše nové kantorky – Mgr. art. Lýdia Cibulová a Lenka Lennerová. Za všetkých
uvedených aj za všetkých, ktorí konajú službu v chráme, sa sestra zborová farárka vrúcne pomodlila.
Hlavné Služby Božie sa konajú v kostole o 9.00 h
Nešporné bohoslužby sa konajú v kostole o 14.00 h.
Detská besiedka s tvorivými dielňami býva v nedeľu – začína nešpornými Službami Božími v kostole.
Konfirmačná príprava sa koná v dvoch skupinách: 2. ročník – v utorok od 18.00 do 19.30 h
a 1. ročník – v piatok od 16.00 do 17.30 h
Modlitebné spoločenstvo sa schádza na fare v piatok o 18.00 h
Evanjelické náboženstvo sa vyučuje vo štvrtok:
v Budmericiach od 12.15 do 13.00 h vo Vištuku od 13.20 do 14.05 a od 14.05 do 14.50 h
v Častej od 15.10 do 15.55 h
v Jablonci od 16.15 do 17.00 h

DETSKÉ SLUŽBY BOŽIE – 9. MÁJ

Oberačka

Oldomáš – 23. október

Miešaný spevácky zbor CANTUS
s dirigentkou Lenkou Lennerovou
opäť vystúpi v našom kostole

Adventný
koncert
19. december 2021
4. adventná nedeľa
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