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            „Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“ 
 

 

 

 

Tebe, Bože, ďakujeme, za to požehnanie zeme,  
čo skrz prácu Tvoja sila na radosť nám rozmnožila. 



 

 

  

Krištof Chorvát 

14. august 2022 
Slávnostné Služby Božie 

a pietna spomienka  

pri príležitosti  

150. výročia narodenia 

 



 

Bratia a sestry, 

časopis, ktorý máte v rukách, 

reflektuje dianie v bezslávnostnej 

polovici cirkevného roku. Na pr-

vý pohľad by sa mohlo zdať, že 

je to akási „oddychová časť“. 

Nie je to však tak. Aj táto časť 

cirkevného roka bola v našom 

cirkevnom zbore naplnená 

bohatými aktivitami, ktoré sme  

s Božou pomocou prinášali ako 

dobré ovocie našej viery v Boha.  

Deti z nášho cirkevného zboru 

počas letných prázdnin zažili 

týždeň naplnený aktivitami 

v detskom tábore. Mali sme mož-

nosť posilniť sa krásnou organo-

vou hudbou a spevom na koncer-

te v rámci organového festivalu 

v Modre. A spoločným úsilím 

sme pripravili dôstojnú slávnosť 

na pamiatku farára Krištofa 

Chorváta či výstavy a koncerty 

v Zelenom lese.  

Zabudnúť nesmieme ani na 

práce, ktoré členovia zboru 

vykonali na dokončovaní fasády 

fary a na práce vo vinohrade, 

ktoré sme zavŕšili úspešnou 

oberačkou.                           (red.) 
 

 

Kázeň  

Mgr. Andrey Cabadovej, zborovej farárky v Mošovciach 
 

V evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole v 14. až 30. verši čítame: 

„Bude to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si 

sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, 

inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností. 

A odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval 

s nimi a získal iných päť; podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. 

Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze 

svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje 

s nimi. I prišiel ten, čo bol dostal päť talentov, priniesol iných päť 

a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, ajhľa, získal som 

iných päť! Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad 

málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť 

svojho pána! Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty a povedal: 

Pane, dva talenty si mi odovzdal, ajhľa získal som iné dva! Povedal 

mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad 

mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! Prišiel aj ten, 

čo bol dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý 

človek, ktorý žne, kde nesial a zbiera, kde nerozsýpal. Bál som sa, 

preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je 

tvoje! Odpovedal mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, 

kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda 

peňažníkom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj 

s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Preto vezmite mu ten talent 

a dajte tomu, ktorý má desať talentov! Lebo každému, kto má, bude 

dané a bude mať hojne, ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. 

Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy, tam 

bude plač a škrípanie zubov.“ 
 

Toto podobenstvo poznáme pod názvom „Podo-

benstvo o hrivnách“. Alebo dalo by sa nazvať aj „Po-

dobenstvo o treťom sluhovi“. Pripomína mi to 

detektívku od Agathy Christie „Tretie dievča“, ktoré 

býva ešte s dvoma spolubývajúcimi, ale celý príbeh 

je vlastne o nej, o treťom dievčati. Aj tento príbeh, 

ktorý rozprával Pán Ježiš, je vlastne o ňom – o tre-

ťom sluhovi. Porovnávame ho s prvými dvomi. Vší-

mame si rozdiel medzi ním a nimi – aký je rozdiel 

v jeho správaní a konaní oproti tým dvom; prečo ne-

dostal na rozdiel od tých prvých dvoch žiadnu odme-

nu, ani nebol pochválený, ale naopak, pán sa naň 

nahneval. Ten príbeh je o treťom sluhovi. Nie je to 

však pozitívny vzor. Jeho príklad má byť pre nás va-

rovaním, aby sme neboli ako on. Aby sme neurobili 

to, čo urobil on. Aby sme neurobili rovnakú chybu. 

Vieme, že tento príbeh vyjadruje vzťah medzi nami 

a Bohom. My sme ako ten sluha a Boh je ako ten 

pán. Nemáme byť však ako ten tretí sluha, lebo Boh 

bude ako ten pán. Ak by sme boli ako ten sluha, 

skončí sa to pre nás zle. 

Evanjelista Matúš zaradil toto podobenstvo spolu 

s podobenstvom O desiatich pannách a O poslednom 

súde do rámca Ježišovho eschatologického vyučova-

nia; čiže vyučovania o budúcich veciach – čo sa raz 

stane, keď zomrieme a keď z neba príde sem na zem  

 

Ježiš. Na základe tohto príbehu si má každý uvedo-

miť svoju zodpovednosť pred Pánom a Sudcom, 

ktorému sa raz bude zodpovedať. Už teraz na tom, 

ako žiješ, ako sa rozhodneš, záleží. 

Pán zveril sluhovi talent a mal očakávania; preto ho 

zamestnal. Ale keď nadíde deň zúčtovania, ten mu 

bez hanby povie: „Na, tu máš, čo je tvoje!“ Toto 

podobenstvo odkrýva postoj niektorých ľudí k Pánu 

Bohu: „Bohu nie som nič dlžen! Čo odo mňa chce!? 

Na, tu máš, čo je Tvoje!“  

To podobenstvo je šok! Poslucháči, ktorí to podo-

benstvo počúvali, mali byť šokovaní zo správania to-

ho tretieho sluhu! Takto sa sluha voči svojmu pánovi 

nesmie správať! A predsa sa tak sluha voči svojmu 

pánovi správal. Nepochopil, že pán nie je závislý na 

ňom, ale sluha je závislý na svojom pánovi. Ten mu 

dáva službu, dáva mu jesť, strechu nad hlavou... 

S pánom sa nehodno rozprávať: „Na, tu máš, čo je 

tvoje!“.  

Ale sluha je bez hanby. Tak ako i dnes je mnoho 

ľudí bez hanby, čo sa ani ľudí nehanbia, ani Boha 

neboja. Nič im nie je hanba, nič im nie je sväté. A čo 

im Pán Ježiš odkazuje? Príde deň zúčtovania. Potom 

nech vás neprekvapí, že Boh – obrazne povedané – 

takého človeka vyhodí von aj s dverami v pántoch! 



  

 

Samozrejme, že každý človek v hĺbke svojho srdca 

to vie. Aj ten sluha veľmi dobre vedel, že jeho pán je 

tvrdý človek, ktorý žne, kde nesial a zbiera, kde 

nerozsýpal. (v. 25) Vedel o tom, a predsa sa správal 

pochabo, keď si povedal: „Vrátim pánovi to, čo mi 

dal. To mu bude musieť stačiť!“ Napokon to však, 

pochopiteľne, nestačilo. A to nás vedie k otázke, čo 

Bohu bude stačiť a čo Mu nestačí. 

Mnohí ľudia totiž veria, že stačí, že sú veriacimi 

a oni sa predsa cítia veriacimi. Veď sú pokrstení, či 

dokonca konfirmovaní, (v katolíckej cirkvi birmova-

ní). Dali si pokrstiť svoje deti; a keď majú ešte aj 

konfirmáciu, už to je úspech. To sa predsa musí 

rátať! Veď každý, kto verí a je pokrstený, je predsa 

spasený! A oni veria. Ale mať doma starý spevník 

po starej mame a rozprávať o tom, ako jeho rodičia 

a starí rodičia boli veľmi zbožní, a prísť do kostola 

raz do roka na Štedrý večer, nestačí. Alebo stačí? 

Nepripomína to práve toho tretieho sluhu 

z podobenstva? 

Boh určite neočakáva len naplnenie nejakej formy. 

Keď prídeme do neba, nebudeme vypisovať 

dotazník, či sme splnili všetky náležitosti. Nestačí 

byť pokrstený. Nestačí mať deti na poriadku. 

Nestačí ísť občas do kostola. Boh chce viac. Hrivna, 

ktorú sme od Neho prijali, sa má zúročiť. Božia 

milosť, ktorú sme v krste prijali, sa má zúročiť. Ako 

Pán Ježiš povedal: „Aj vy, keď vykonáte všetko, čo 

vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci 

sme!“ (Lk 17, 10) Sme len neužitoční sluhovia, aj 

keby sme urobili všetko, čo sme mali! 

Čo Boh však spraví s pyšným sluhom? So sluhom, 

ktorý si myslí, že s Ním nejako vybehne? 

„Neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy; tam 

bude plač a škrípanie zubov“ (v. 30). Sebcov, ktorí 

žijú iba sami pre seba, bez hanby, s povrchnou 

vierou, vyhodí! Tam bude plač a škrípanie zubov. 

Nebude to plač zo smútku či od bolesti z pekelných 

múk, ako si to možno predstavujeme; ale, myslím si, 

bude to plač z hnevu. Tí ľudia sa budú hnevať. Na 

koho? Na seba? Skúsme si predstaviť, na koho sa asi 

tak hneval ten tretí sluha, keď ho pán rozkázal 

vyhodiť! Ani v tej chvíli si zrejme nepripustil, že to 

všetko bola jeho chyba, jeho zlyhanie, jeho vina. Že 

ho k tomu doviedla jeho vlastná pýcha, mysliac si, 

že s pánom nejako „vybehne“. Ale pán nebol 

hlupák. A Boh už vôbec nie. 

Tak ako je to, človeče, s tebou? Čo dávaš svojím 

životom Pánu Bohu najavo? Zabezpečuješ si na 

posledný súd svoje kresťanské alibi? Alebo slúžiš 

Bohu? Je pre teba viera mŕtvym kapitálom, ktorý si 

úzkostlivo chrániš na veľký deň vyúčtovania? Alebo 

žiješ živú vieru? Zakopal si svoju jednu hrivnu? 

Alebo hrivnu Božej milosti vo svojom živote 

rozmnožuješ?  

Ako je dobre toto známe podobenstvo si z času na 

čas znova vypočuť a nad jeho obsahom 

popremýšľať! Aby sme sa posilnili vo viere 

a povzbudili v našej službe Pánovi! Amen. 

 

Pomodlime sa: Pane Bože, Ty raz nás budeš 

podivuhodne súdiť, pretože vidíš až do hĺbky našich 

sŕdc. Pred Tebou nič nie je skryté, o každej našej 

myšlienke vieš. Aj keď z Tvojho slova vieme, že si 

milostivý a ľútostivý, a preto si nám poslal svojho 

Syna Ježiša Krista, si aj prísny a spravodlivý. Nie  

však podľa Tvojho slova, ale podľa našich falošných 

predstáv si myslíme, že bude raz prebiehať posledný 

súd. Bývame pyšní, sebeckí a myslíme si, že si 

môžeme dar Tvojej milosti a spásy pre seba uchvátiť 

a často sa podľa toho správame. Zmiluj sa nad 

nami. Zmiluj sa, že sme len neužitočnými, občas 

dokonca i vypočítavými sluhami. Veď nás cestou 

pokory k Tebe. Amen 

______________________________________________________________________________________ 
 

Krištof Chorvát – kňaz a etnograf 
 

Tento rok by sme mohli nazvať rokom Krištofa Chorváta – v poradí štvrtého farára v našom zbore. Na tento 

rok pripadli totiž hneď dve okrúhle výročia s ním spojené – 6. augusta uplynulo 150 rokov od jeho narodenia 

a 3. apríla to bolo 125 rokov od jeho smrti, keď nedovŕšil ani 25 rokov.  
 

V nedeľu 14. augusta sme si osobnosť Krištofa 

Chorváta pripomenuli na slávnostných Službách 

Božích, na ktorých sa zúčastnili aj potomkovia 

z rodiny Chorvátovej a evanjelici z Turca – z part-

nerského cirkevného zboru v Mošovciach. 

Kázeň Božieho Slova predniesla Mgr. Andrea 

Cabadová, zborová farárka v Mošovciach. Počas 

slávnostného programu odznela prednáška historika 

Mgr. Michala Šedoviča z Centra histórie ECAV na 

Slovensku a etnografky PhDr. Ľubice Chorváthovej, 

ktorá sa v mene rodiny Chorvátovej poďakovala 

cirkevnému zboru za usporiadanie spomienkovej 

slávnosti. Slávnostné zhromaždenie pozdravil aj 

starosta obce Slovenské Pravno, kde sa K. Chorvát 

narodil, a zástupca primátora mesta Modry.  

V programe vystúpili deti z detskej besiedky, 

spevácky zbor v kraľovanskom kroji s piesňou  

Slovenko moje.  Lenka Lennerová, DiS. art. 

predniesla na klavíri Tanec slovenských chlapcov 

Bélu Bartóka a Debora Horňanová zahrala jednu zo 

skladieb F. Schopina, ktoré patrili k obľúbenej 

hudbe K. Chorváta.  



    

 

Po slávnosti v kostole sa prítomní presunuli na 

miestny cintorín, kde si uctili pamiatku K. Chorváta 

položením vencov na jeho hrob.  

Účastníci slávnosti mali tiež možnosť pozrieť si 

zrekonštruovanú faru, ktorá bola postavená pred 125 

rokmi aj s pričinením K. Chorváta. 

Možno si niektorí z vás kladiete otázku: Prečo je 

Krištof Chorvát taký významný, čo také urobil, že 

mu venujeme toľko pozornosti? Veď bol veľmi 

mladý, keď zomrel, a v našom cirkevnom zbore 

pôsobil len niekoľko mesiacov!  

Áno, je to tak, zomrel veľmi mladý, sotva 25-ročný, 

a v našom cirkevnom zbore pôsobil necelých 7 me-

siacov – od septembra 1896 do začiatku apríla 1897.  

Predstavitelia našej cirkvi i nášho národa však 

vkladali do neho veľké nádeje. Už počas štúdií sa 

prejavoval  ako veľmi pracovitý študent, ktorý 

vynikal nadpriemernými vedomosťami a rozhľadom 

jednak v teológii a jednak v otázkach národných 

a národopisných (venoval sa slovanskej mytológii 

a národopisu). Popri etnografických prácach sa 

venoval aj teologickému bádaniu. Už ako študent  

bol schopný diskutovať s teologickými profesormi   

a svojimi prácami sa zaradil medzi významných 

predstaviteľov národopisného bádania konca          

19. storočia.  

A my môžeme len ľutovať, že v rámci svojich 

etnografických bádaní nestihol popísať tradície 

spojené s pohrebmi a svadbami na Kráľovej (odbavil 

tu 16 krstov, 6 sobášov a 8 pohrebov). 
 

*   *   * 

Život a dielo Krištofa Chorváta 
 

Krištof Chorvát sa narodil 8. júna 1872 v Slo-

venskom Pravne. Jeho rodičmi boli farár Samuel 

Chorvát a Libuša Vlasta Bazovská. Jeho otec bol 

dvakrát ženatý a Krištof pochádzal z 20 detí. Vycho-

vávaný bol v slovensko-národnom duchu. Skúšky 

prvých dvoch gymnaziálnych tried v Banskej Štiav-

nici zvládol aj bez znalosti maďarčiny, tam dokončil 

aj tretiu a štvrtú triedu. Spriatelil sa tam s Júliusom 

Bodnárom, neskorším bukovským a vrbovským 

farárom. Ďalej študoval v Hradci Králové, teológiu 

v Bratislave, Rostocku a Viedni. Ovládal nemčinu, 

ruštinu a francúzštinu.   

Prvý národopisný príspevok Niečo o mythologickom 

dualizme vydal v časopise evanjelickej teologickej 

mládeže „Gondolat“  v roku 1893. V nasledujúcom 

roku vydal článok Znali Slovania peklo? Črta  

z mytológie. Oboma prácami reagoval na 

publikované omyly a odborne nepodložené 

mytologizovanie niektorých slovenských autorov. 

Roku 1894 ho nepripustili k odbornej skúške pre 

jeho kritiku proferora Dr. Masznyíka.  

V roku 1894 proti skupine štyroch študentov, ktorej 

súčasťou bol aj Chorvát, bola vedená tzv. discipli-

nárka a hrozilo im vylúčenie, „ak dosvedčia 

pokračovanie, urážajúce maďarský národný cit“. 

Všetci štyria boli potrestaní, pričom Chorváta 

potrestali zbavením štipendia na vtedajší školský 

rok. Táto disciplinárka súvisela so žiadosťou 

teológov Jána Pelikána, Júliusa Bodnára, Pavla 

Andráša a už spomínaného Chorváta, pretože chceli 

skladať prísahu v slovenčine. Následne Chorvát 

uverejnil v Cirkevných listoch článok „Prešporský 

inkvizitori“, kvôli ktorému ho nepripustili  

k odbornej teologickej skúške. Po krátkom pôsobení 

ako kaplán v Tiszafoldváre bol pripustený ku 

kňazskej skúške a dokončil štúdium.  

Do Modry-Kráľovej bol povolaný ako kňaz na radu 

vtedajšieho modranského farára a zakladateľa 

sirotinca Pavla Zocha.  

Krištof Chorvát sa podieľal aj na činnosti Slovenskej 

muzeálnej spoločnosti. Spoločnosť vydávala 

Národné noviny, kde Andrej Kmeť nabádal k zbera-

teľskej činnosti a  v ktorých Chorvát podal v roku 

1895 vedecký návrh na rozdelenie národopisnej 

látky. V novinách sa uverejňovali viaceré dotazníky. 

Chorvát prispel dotazníkom o svadobných obradoch, 

zvykoch a poverách. Materiál získal rozsiahlym vy-

pisovaním, vlastným zberom i pomocou dotazníka, 

ktorý zostavil a uverejnil v Národných novinách.  

V rokoch 1894 – 1896 vydal v Slovenských pohľa-

doch svoje najvýznamnejšie štúdie Smrť, pohreb 

a mŕtvi v tradícií a zvykoch ľudových a Slovenská 

svadba. Sústredený materiál utriedil a usporiadal do 

systémov platných a používaných dodnes. Dôkladná 

znalosť odbornej literatúry mu umožnila podať 

výklad jednotlivých častí obradov a zvykov. Svoje 

názory podoprel výkladmi z odbornej literatúry     

i od ľudu. Teoretické úvahy o cieľoch a úlohách 

národopisného štúdia zhrnul v článku Niekoľko 

myšlienok o štúdiu ľudovom. V národopise nevidí 

cieľ, ale prostriedok na poznanie a vymedzenie 

slovenského národného charakteru. Z historických 

prameňov vychádzal v práci  Staré doklady o hre 

králu na Slovensku (1896).  

Svojou rozsiahlou znalosťou, vyhraneným 

prístupom k súdobej odbornej literatúre a úrovňou 

teoretického myslenia založeného na kritickom 

pozitivizme predstavuje napriek svojmu mladému 

veku najvýznamnejšiu osobnosť národopisného 

bádania z konca 19. storočia na Slovensku.  

Krištof Chorvát bol rovesníkom a kolegom Pavla 

Andrása – aj on zomrel veľmi mladý. Chorvát mal 

v úmysle napísať syntetickú prácu o zvykoch a ľu-

dových poverách Slovákov, ale uverejniť stihol len 

dve štúdie (Smrť, pohreb a mŕtvi v tradícií a v zvy-

koch ľudových, 1894–95, Slovenská svadba, 1895). 

Pavel Andráš na Chorvátovu žiadosť zhromaždil 

sarvašské povery pravdepodobne v lete 1892 alebo 

1893. Chorvátova smrť zrejme zabránila tomu, aby 

materiál Andráša bol použitý. Chorvát zomrel  

3. apríla 1897 ako 24-ročný.     Mgr. Michal Šedovič 



    

  

Potrebujeme nezabúdať. Potrebujeme pamätať. 
 

V stredu 7. septembra v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave osobnosti z verejného života na Slovensku 

čítali mená obetí holokaustu. Podujatie sa konalo pod záštitou premiéra Eduarda Hegera. Do čítania sa zapojili 

napríklad Božidara Turzonovová, Michal Kaščák, Juraj Droba a ďalšie osobnosti. Medzi nimi bola aj naša  pani 

farárka, ktorá popri rímsko-katolíckom kňazovi a židovskom rabínovi predniesla aj túto modlitbu:  
 

Bože našich otcov Abraháma, Izáka a Izraela, Ty si Boh od vekov až naveky. 

Ty vládneš nad celým svetom – viditeľným aj neviditeľným, aj keď pritom zostávaš ľudskému oku skrytý. 

Ty si stvoril všetkých ľudí na svoj obraz. Daroval si nám zem, aby sme tu žili v láske. 

Nesplnili sme Tvoju vôľu. Tvoje deti trpeli a dodnes trpia pod rukami svojich kainovských bratov. 

Modlíme sa v žiali, hlboko pokorení, a chýbajú nám slová, 

takže by sme najradšej len mlčky v tichu prešli túto ťaživú chvíľu spomienok. 

Hlas krvi našich bratov a sestier volá k tebe do neba. 

Ty počuješ nárek každej jednej obete i celého stvorenstva. 

Osloboď ho od márnosti a z otroctva každého zla pre lásku a slobodu slávy Tvojich detí. 

Bože, Tvojou láskou zjednotení so živými i mŕtvymi, prosíme, nech pamäť nikdy neustúpi zabudnutiu! 

Osvecuj nás svojou pravdou! Nech v moci Tvojho Ducha máme odvahu vykročiť tam, 

kde sa vedie zápas o život, za dôstojnosť a slobodu človeka, aby si Ty žil svojou láskou v nás. Amen. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Napísali o Krištofovi Chorvátovi... 
 

 „A vše cez prázdniny bol u mňa jeden alebo druhý 

brat-teológ, dlhší čas sa bavil i pilný, nadaný Krištof 

Chorvát; odo mňa šiel do Kráľovej na próbu a naši 

statní Kráľovania vyvolili ho jednohlasne za farára, 

hoci nebol ešte ordinovaný. Neliturgoval a kázal bez 

luteráka. Vidno, že naši cirkevníci nehľadia na 

vonkajšie veci, ale na srdce.“1  
 

„… potom konvent ustálil sa na tom, že bude volať na 

próbu Krištofa Chorváta. Tento aj 19. júla do cirkvi 

prišiel, probatickú kázeň povedal, a mohol aj hneď 

zvolať: veni, vidi, vici (prišiel som, videl som, 

zvíťazil som – pozn. red.).  

Voľba bola v nedeľu 9. augusta 1896. Zo 156 hlasujú-

cich K. Chorvát dostal 152 a P. Žambor 4 hlasy. 

Čo sa stalo? Chorvát, človek nepatrný, telesne bied-

ny, chudorľavý, ktorý nebol ešte na úrad kňazský ani 

vysvätený, tento človek víťazí oproti svojim trom 

súperom. Čo to bolo? Bolo to to prvé zavanutie Du-

cha Božieho v cirkvi tejto, ktoré každému do srdca 

šeptalo: toto je váš človek,... toto je aj kus srdca 

vášho, duše vašej, života vášho, – toho si voľte! A ľud 

tomuto šeptaniu Ducha Božieho porozumel. 

Chorvát dosťahoval sa k nám 10. sept., a dňa 1. nov. 

Júliusom Žarnovickým do cirkvi a úradu uvedený.“2 
 

*** 

 „Desná zvesť rozletela sa v ranných hodinách tretieho 

apríla po tichej dedinke Kráľovej pri Modre: Náš pán 

farár zomreli“… Smrť mladého človeka, ktorému sme 

                                                           
1 Michal Bodický: Rozpomienky a pamäti II (IV. Cirkevné 

veci) - elektronická knižnica (sme.sk)  
2 Daniel Neumann, Krátka zpráva o povstáni a vývinu cirkve 

ev. a. v. Modra-Královske a v súvise s touto, krátky nástin 
boja o občanskú samostatnosť obyvateľov Modra-
Královských, s. 59 – 60, krátené, upravené 

sa úfali, toľko sme od neho čakali… Jeho súčasníci, 

najmä slovenskí priatelia, ho chceli mať medzi sebou, 

lebo právom úfali, že táto hviezda teologickej vedy 

ich povedie a privedie k mnohým radostným 

pravdám.“3 
 

*** 

 „Bol to  človek, ktorý zápasil o vieru v Boha; milo-

val človeka ako blízkeho; bojoval o spravodlivosť 

a pravdu; zastal sa súdených (hasil, čo ho priamo 

nepálilo!) a najmä aj on na svojom mieste bojoval 

o lepšiu budúcnosť ubiedeného slovenského národa; 

jedinečným spôsobom sa pripravoval na prácu 

v cirkvi a v národe...“4 
 

„Předčasnou smrtí Krištofa Chorváta postihla národo-

pis na Slovensku těžká ztráta. Mladý evang. farář se 

s velikou horlivostí chopil práce a opíraje se po strán-

ce metodické o výsledky badatelů českých i ruských 

zahájil nové období, zejména v oboru zvykoslovném. 

Rozprava „Smrť, pohrab a mrtví v tradicii a zvykoch 

ľudových“, jakož i monografie „Slovenská svadba“  

shrnuly rozptýlenou látku tištěnou, připojily nové 

doplňky a zůstavají základem kritického studia 

v oboru zvykoslovném.“5 
 

„... láska a oddanosť, ktorú mu cirkev preukázala, robí 

jej všetku česť. Telo jeho uložili do kovovej rakve 

a túto do vysklepeného hrobu, a na tento potom o rok 

neskôr postavili náhrobný kameň. Sláva takej cirkvi, 

ktorá svojich skutočných vodcov pozná, a vie si ich 

nielen za života ale aj po smrti uctiť, a ich pamiatku aj 

pre ďaleké potomstvo zachovať. 

                                                           
3 CL 1897, 64 
4 Ivan Tóth, Kráľová poddanská obec mesta Modry, s. 53 
5 Narodopis ceskoslovensky (no-ip.com), 0120 

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1312/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-II/4
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1312/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-II/4
http://tyfoza.no-ip.com/narodopis/html/kniha/texty/0120-0120.htm


 

 

 

 
 

 

 

 

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU  

Naši jubilanti v júli - októbri 2022   

 

86 rokov 

Bohumil Slaboň 
 

80 rokov 

Slávka Prídalová 
 

75 rokov 

Libuša Svrčková 

Slavomír Poruban 

Miroslav Hornáček 

Oľga Sodomová 
 

70 rokov  
Viera Rášová 

Ľubomír Frno 

Anna Mikovičová 

Anna Valentovičová 
 

 

60 rokov  
Miroslav Matejdes 

Jaroslav Kintler 

Ivan Šimek 

Hana Hlubocká 
 

55 rokov  
Roman Ružek 
 

50 rokov  
Erich Horňan 

 
 

 

 

 

 

Pozdravujeme jubilantov – rodákov 

do Modry 

Ružena Ďurčová  85 rokov 

Anna Arašová  65 rokov 
 

do Pezinka 
Milan Moravčík  80 rokov 

Milan Kormanovič  75 rokov 

Miroslav Kormanovič   70 rokov 

Lada Moravčíková  50 rokov 
 

do Trnavy 
Jarmila Brecková  60 rokov 

do Senca 
Dagmara Kraváriková  65 rokov  
 

do Bratislavy 

Mária Tebeliová  80 rokov 

Libuša Matušková  75 rokov 

Miroslav Kľúčik  65 rokov 

Ján Duban  55 rokov 
 

do ČR 

Želmíra Gardavská 55 rokov 
 

Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková

_________________________________________________________________________________________________

Narodení a pokrstení: 
 

Natália Sandtnerová   24. 3.       17. 7. 

 

Zosnulí a pochovaní: 

 

Jozef Valach  5. 8.        9. 8.                 

Božena Kramárová 21. 8.      23. 8. 

Ilona Belicová 14. 9.       21. 9. 

            Juraj Hajdúk              16. 9.       23. 9.

________________________________________________________________________________________ 
 

Milodary na Evanjelickú ratolesť  
 

rod. Matulová z Vinosadov 20 €, Ľubica Kľúčiková 10 €, Viera Rášová 20 €, Ľubomír Frno 20 €, Ružena 

Ďurčová z Modry 20 €, Ján Mareček 20 €, manželia Fleischhackerovci 20 €, Zdenka Oškerová 10 €, Božena  

Pacalajová 10 €, Veronika Satková r. Holzmannová 30 €, Anna Kľúčiková 10 €, manželia Čepcovci 

z Vinosadov 10 €, Milada Ružeková 20 €,-, rod. Sandtnerová 20 € 

 

Projekt „Nová dekáda Zeleného lesa“ 

bol uskutočnený vďaka finančnej podpore  

REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie. 

Ďakujeme! 



    

Zápas o posvätenie 
Kázeň študentky teológie Janky Haškovej na 5. nedeľu po Svätej Trojici 17. júla 

 
 „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom 

večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život 

mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí 

v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 

A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 

Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí 

pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.“ (J 3, 14 – 21) 
 

Drahé sestry, vzácni bratia, máme pred sebou krásny 

text o láske – na akúkoľvek romantiku však môžete 

rovno zabudnúť. Dnes nám totiž pôjde o život! O ži-

vot vo svätosti, ktorú sme dostali do vienka vo chví-

li, keď sme na základe Ježišovej obete získali zmie-

renie s Bohom. Táto svätosť zatiaľ nie je dokonalá. 

Čo jej chýba? Akási nadstavba v podobe posvätenia, 

ktoré by malo byť cieľom každého ľudského 

služobníka Boha. Inými slovami, našou kresťanskou 

úlohou je zotrvať v stave svätosti, ktorú nám 

vydobyl Kristus na kríži, a neustále ju prehlbovať. Je 

to celoživotný zápas. Ako v ňom obstáť, priatelia? 

Skôr, ako sa pustíme do uvažovania nad touto 

dôležitou otázkou, sa ale vrátime na začiatok a po-

zrieme sa, prečo a ako zápasil o posvätenie náš Pán. 
 

Svet sa odsúdil na smrť 

Pozrime sa vôkol seba, bratia a sestry: na svete sa 

práve odohráva viac než 40 vojen – jedna z nich 

hneď v susednom štáte; suchá, záplavy, horúčavy  

a iné následky klimatickej zmeny, ktorej hlavnou 

príčinou sú ľudské aktivity, sú čoraz vážnejšie; 

9 percent svetovej populácie žije v extrémnej 

chudobe. A to sú len niektoré zo závažných 

problémov, ktorým ako ľudstvo čelíme. Dnes snáď 

už nik nepochybuje o ich pôvode vo vedou 

nevyliečiteľne chorom srdci človeka. 

Túžba Evy a Adama byť ako Boh je nám oveľa 

bližšia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 

Pramení totiž z nedôvery voči Stvoriteľovi. 

Okolnosti života často svedčia v neprospech dobroty 

a láskavosti Boha vo vzťahu k nám. Veriť, že nás má 

rád a že Jeho úmysly s nami sú čisté, aj keď 

zažívame mnohé sklamania a bolesť, je neraz takmer 

nemožné. Navyše je to Duch, ktorého nikto z nás 

nevidel. A Jeho pravidlá hry nie sú vždy v súlade  

s našimi želaniami. Radi hovoríme o slobode  

a nebojíme sa ju naplno uplatniť. Ignorujeme 

poslanie, s ktorým nás Boh postavil tam, kde sa 

práve nachádzame. Prekračujeme svoje kompetencie 

a zabúdame, že svojím životom máme slúžiť Bohu 

a blížnym, nie sebe. Nepochopili sme, že skutočná 

sloboda a šťastie spočíva v plnení Božieho príkazu 

lásky a starostlivosti o to, čo nám bolo zverené. 

Stratili sme smer a hľadáme sýtosť tam, kde jej niet. 

Nemôžeme nehrešiť. Nádherný potenciál dobra  

v nás chtiac-nechtiac zneužívame v prospech svojho 

úspechu na úkor iných, menších, slabších. No pýcha 

predchádza pád a jeho dôsledky badať všade, 

kamkoľvek sa pozrieme. My sami sme sa odsúdili na 

smrť. 

V 20. storočí vyslovil Jean-Paul Sartre myšlienku, 

ktorá síce nie je kresťanská, no obsahuje v sebe kus 

pravdy: peklo je zbytočné, pretože sám svet je 

peklom. Na pozadí súčasných svetových konfliktov 

a kríz len ťažko nachádzame argumenty, ktoré by 

mohli tento názor vyvrátiť. Milujeme tmu a žiara 

Kristovho kríža je pre nás neznesiteľná, pretože 

načisto oslepuje náš zahmlený zrak. Iná cesta z tejto 

„šlamastiky“ však neexistuje. 
 

Boh miluje svet a zápasí o jeho život 

Autor Jánovho evanjelia zachytáva v 3. kapitole 

svojho spisu rozhovor Ježiša s istým mužom menom 

Nikodém. Vo veršoch, ktoré zazneli v úvode, Ježiš 

pripodobňuje údel Syna človeka povýšeniu hada na 

púšti Mojžišom. Pamätáte si ten príbeh? Izraelský 

ľud na ceste do zasľúbenej zeme obchádza Edómsko 

a opäť stráca dôveru v Hospodina i v Mojžiša. Vo 

svojej malomyseľnosti hovorí: „Prečo ste nás 

vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď 

nieto ani chleba, ani vody, a tento biedny pokrm sa 

nám protiví.“ Hospodin na výčitky svojho ľudu 

reaguje prísne a zosiela smrteľne jedovaté ohnivé 

hady, serafov, po ktorých uštipnutí mnoho ľudí 

umiera. Izrael následne uznáva svoju vinu a prosí 

Mojžiša, aby sa prihovoril Hospodinovi. Ten neváha 

a modlí sa za svojich zverencov. A Hospodin odpo-

vedá: „Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na 

neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive.“ 

Mojžiš teda zhotovuje medeného plaza a povyšuje 

ho na stĺp. A naozaj: „ak niekoho had poštípal, a 

pozrel sa na medeného hada, ostal živý“. Tak čítame 

v starozmluvnej Štvrtej knihe Mojžišovej. 

Aj my sa dnes nachádzame na púšti. Pustatina, 

ktorou sa túlame na našej ceste do zasľúbenej zeme 

nebeského kráľovstva, sa i nám zdá byť nekonečná 

a v porovnaní so životom v príjemnej oáze sveta 

porušeného hriechom bezútešná a pochmúrna. Hoci 

sme už toho s Bohom v živote preskákali veľa, 

pochybnosti nás ako vlastný tieň sprevádzajú aj 

naďalej.   Prečo  sa  ich  nedokážeme  zbaviť?   Veď 



    

  

Kristova smrť mala ukončiť boj so zlom, či 

nie? Ježiš bol povýšený na kríž, „aby každý veriaci 

mal v Ňom večný život“. Prišiel zachrániť svet, ktorý 

sa z raja stal peklom. Prišiel spasiť človeka, ktorý sa 

Mu vysmial a napľul Mu do tváre. Človeka, ktorý 

v hĺbke duše cítil potrebu začať odznova, no nenašiel 

v sebe silu čokoľvek zmeniť. 

Týždeň čo týždeň si počas služieb Božích znovu a 

znovu pripomíname, čím všetkým si Ježiš musel 

prejsť, kým zvíťazil. Jeho zápas o náš život trval 

dlhšie než „len“ niekoľko hodín výsluchov, bičova-

nia a mučenia na popravisku za Jeruzalemom. Vyše 

30 rokov – to je skutočný herný čas Jeho boja pre 

mňa, pre teba, milá sestra, milý brat. Už od narode-

nia bol vystavený hladu, smädu, bolesti, únave, 

smútku, pokušeniu diabla ľahko a rýchlo získať nad-

pozemskú slávu a moc. Bol zmietaný nielen neľah-

kými vonkajšími okolnosťami, ale aj rozporuplnými 

pocitmi v Jeho vnútri. Zápolil na oboch frontoch: 

telesnom i duševnom. A napokon zvíťazil! Mal tisíc 

možností povedať si: „Už som sa pre tých nevďační-

kov namáhal dosť, stačilo!“ Ale neurobil to. Do 

poslednej chvíle bol verný svojmu poslaniu: zachrá-

niť mňa a teba pre večnosť s Bohom. Ako to do-

kázal? Ako je možné, že sa nikým a ničím nenechal 

znechutiť a zastrašiť? Buď musel byť poriadne 

tvrdohlavý alebo... zamilovaný, ale iným spôsobom 

než Andrej Sládkovič do Márie Pišlovej. Čo iné ako 

láska môže byť silnejšie ako smrť? Č-LOVE-k, 

„možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, 

možno mi nemilým ostať, 

možno mi ústam smädom umierať, 

možno mi žialiť v samote, 

možno mi život v púšťach zavierať, 

možno mi nežiť v živote, 

možno mi seba samého zhubiť: 

nemožno mi ťa neľúbiť!“ 

A prečo? Pretože si mojím najvzácnejším stvorením, 

do ktorého som vložil kus seba. Si mojím milova-

ným dieťaťom a si hodný každej kvapky krvi či potu, 

ktorá mi stekala po tele. Veľmi mi záleží na tom, aby 

si v živote našiel to, čo ťa bude robiť šťastným, aby 

si objavil jeho zmysel. Som tu, blízko. Pozri sa na 

mňa. 
 

Bitka pokračuje 

Bratia a sestry, každý futbalový zápas sa hrá na dva 

polčasy. Vo chvíli, keď Ježiš strelil víťazný gól do 

brány diabla a vo svojej krvi nám daroval svoju 

svätosť, sa skončil iba ten prvý. Aktuálne zápas 

pokračuje a hráme druhý polčas. Protivník sa 

nevzdáva. Využíva všetky svoje hráčske skúsenosti 

a tiež našu nepozornosť. Ježiš však zostáva na 

trávniku a je nenahraditeľnou posilou nášho kádra. 

Z dresov možno žmýkať pot, emócie gradujú... Ako 

obstáť v boji na život a na smrť? 

Jedna z možných odpovedí sa nachádza niekde 

medzi riadkami nasledovnej evanjelickej piesne: 

„Divná láska nebeská! Srdce toho sa zrieka, čo ma 

k zemi pútalo. Len k Tebe zriem, Spasiteľu, vzývam 

Tvoju lásku vrelú, staré vo mne zomrelo.“ Aj vaše 

srdcia toho púta k zemi viac, než by bolo dobré? Ve-

rím, že nie je na škodu mať v obľube to, čo nám Boh 

zo svojej milosti dáva: zábavných priateľov, vzrušu-

júce koníčky, užitočnú prácu, viedenskú roštenku, 

ľadové víno. Je však nesmierne dôležité, aby sme ne-

prestávali milovať nebeského Darcu viac ako Jeho 

lahodné pozemské pozornosti. Ako ľahko dokážu 

prerásť cez hlavu, však? I súčasné obdobie cirkevné-

ho roku po Svätej Trojici predstavuje vynikajúcu prí-

ležitosť na preverenie našej oddanosti Bohu. Ak 

tvrdíš, že je tvojím všetkým, skús sa počas nasledu-

júcich siedmich dní vzdať niečoho, čo máš fakt rád, 

napríklad sledovania televízneho seriálu, sociálnych 

sietí, čokolády, kávy alebo dlhého vylihovania v pos-

teli. Nebude to jednoduché, no myslím si, že keď 

ušetrený čas či prostriedky ochotne venuješ Bohu, 

posunieš sa na ceste svojho posvätenia o krok ďalej. 

Duch Svätý ťa bude posilňovať a vyplní prázdne 

miesto v tvojom srdci. S výhľadom, ktorý nie je 

zastretý, sa na bránu strieľa ľahšie. 

Nemenej dôležitá je komunikácia s kapitánom 

družstva. Ak sa zanedbá, problémy na seba nenecha-

jú dlho čakať. Modlitba je dorozumievacím kanálom, 

ktorý nikdy nesklame. 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že najlepším 

príkladom, ako bojovať proti Zlému, je nasledovať 

Ježišov príklad. Čo robí, keď ide do tuhého? Čítajme 

evanjeliá inými očami a pozorne Ho sledujme najmä 

v okamihoch, keď opúšťa rušné miesta a vyhľadáva 

samotu ticha, čas a priestor, kde by sa mohol stretnúť 

so svojím Otcom a rásť. Tréning je nevyhnutný pre 

každého hráča. 
 

Zhrnutie? 

1. Našu tému zápasu o posvätenie sme ani zďaleka 

nevyčerpali, sestry a bratia, ale dúfam, že v súvislosti 

s ňou odznelo aspoň to najpodstatnejšie: bez Krista 

sme odsúdení na smrť na planéte Zem aj vo večnosti.  

2. Boh nás vrúcne miluje a Kristus prišiel, aby nás 

uzdravil z následkov hriechu, ktorým sme žili prv, 

než nás zmieril so svojím Otcom. 

3. To, že sme boli ospravedlnení a že sme získali 

Kristovu svätosť, neznamená, že sa už nemusíme 

mať na pozore, pretože deň čo deň potrebujeme s po-

voleným a nevyhnutným dopingom Ducha Svätého 

topiť starého Adama v nás, a tak sa učiť žiť nový 

život Božích služobníkov. 

Prajem nám, aby nás neprestával napĺňať radosťou 

i napriek rozbitým kolenám a modrinám. Náš Pán 

bol, je a naveky bude Víťazom! Amen. 
 



   

 

 

Z Božej lekárne 
 

S prichádzajúcim obdobím sa môžeme zamyslieť nad tým, aké bylinky sa dajú zbierať a sušiť. Jeseň nie je len 

obdobím, keď rastliny, stromy či trávy zmenia svoje listy na pestrofarebné šaty, ale je aj obdobím, keď nás 

najčastejšie valcujú infekčné ochorenia, spomedzi ktorých je najčastejšia chrípka. Preto sa pozrime na 

rastlinky, ktoré môžu posilniť našu imunitu v tomto prechodnom období. 

  

Ruža šípová (šípky) 

Azda najznámej-

ším darom z Božej 

lekárne v jesen-

nom období sú 

šípky. Tento až 3 

metre vysoký ker 

je bohato rozvet-

vený, tŕnistý, má 

ostro pilované 

lístky a jeho kvety 

sú bielej alebo ružovej 

farby. Plodmi sú šípky, ktoré majú vajcovitý tvar, po 

dozrení sú červené, na svojich koncoch majú tvrdé, 

vajcovité, svetlohnedé nažky. Tento ker môžeme 

nájsť na stráňach, poliach, vyskytuje sa od nížin až 

pod hory. V horách sa vyskytuje len ojedinele.  

Šípky sa zbierajú v septembri alebo začiatkom 

októbra za suchého a slnečného počasia, akonáhle 

začnú dozrievať. Je potrebné ich sušiť čo najrýchlej-

šie, ideálne pri teplotách od 60 do 80° C. Šípky 

obsahujú hlavne vitamín C. Za čerstva je to len 0,5 

– 0,7 %, avšak sušené obsahujú 10 – 20 %. 

Z ďalších obsahových látok spomeniem významný 

obsah karoténu a vitamínu B (2 – 2,7 %), ďalej 

obsahujú triesloviny, kyselinu citrónovú a jablčnú, 

30 % cukrov a iné slizovité látky. Tieto účinné látky 

priaznivo pôsobia nielen pri jarnej únave a 

krvácavých stavoch, ale zvyšujú odolnosť proti 

niektorým infekčným ochoreniam, napr. proti 

chrípke. 

 

Echinacea purpurová 

Stojí u nás v rohu bylinkovej záhrady, vysoká 1 až 

1,5 metra. Jej krásne purpurové kvety sa vynímajú 

do výšky, poskytujú včielkam svoj peľ, nektár  

a odpočinok pri ich namáhavej „práci“. No krása nie 

je všetko, čo sa skrýva v tejto bylinke. Má obrovský 

vplyv na naše zdravie, imunitu a vitalitu. Jej pozitíva 

vychádzajú najmä z vysokého obsahu echinacínu, 

polysacharidov a flavonoidov. Práve echinacín 

pomáha povzbudzovať imunitný a lymfatický 

systém, vďaka čomu posilňuje obranyschopnosť 

nášho organizmu. Flavonoidy a kyselina kávová, 

ktoré echinacea obsahuje, majú protizápalový, 

protivírusový a antimikrobiálny účinok. 

Najúčinnejšia je zhruba prvé štyri roky pestovania, 

neskôr svoje účinky pomaly stráca. Liečivá je celá, 

môžeme využívať kvety, listy, či korene. Kvety 

echinacey zbierame v období plného kvitnutia. 

Využívajú sa na prípravu tinktúry. Listy možno 

zbierať počas celého roka, no najviac účinných látok 

sa v nich nachádza na jeseň. Listy sú výborné na čaj. 

Koreň spracovávame koncom jesene ideálne na 

tinktúru alebo na sušenie. Pred spracovaním je 

potrebné dô-

kladne ho očis-

tiť vo vode 

a orezať.  

Okrem toho, že 

echinacea pod-

poruje imunit-

ný systém, spo-

maľuje aj star-

nutie, urýchľ-

uje hojenie 

rán, zlepšuje 

trávenie (pomáha odplavovať toxíny z tela, napo- 

máha regenerácii pečene), má protizápalové 

účinky a nakoniec dodáva pocit energie a vitality.  

 
Ďumbier lekársky 

Treticu bojovníkov za imunitu nám uzatvára 

ďumbier lekársky, pre mnohých známy skôr ako 

zázvor. 

Zázvor je dužitatá hľuza, z ktorej každý rok vyrastá 

niekoľko štíhlych až do 1,5 m vysokých stoniek. 

Jeho podzemky (hľuzy) sa konzumujú čerstvé, 

sušené, konzervované alebo kandizované.  

Zázvor obsahuje gingerol a kapsaicín, ďalej má 

vysoký obsah vitamínov A, B1, B2, C a E, 

z minerálnych látok sú to hlavne horčík, sodík, 

selén,  zinok,  železo,  fosfor a  draslík.  

Ako si urobiť dobrý šípkový čajík?  

2 čajové lyžice rozdrvených plodov vsypeme do 

pol litra studenej vody a varíme na miernom ohni 

asi 30 minút. Odvar necháme ešte 15 – 30 minút 

lúhovať, potom pijeme.  

Treba si však dávať pozor, pretože nadmerné 

užívanie echinacey, ale aj iných bylín, môže 

viesť k problémom v organizme. Stále platí staré 

a dobré pravidlo: „Všetkého veľa škodí a preto 

všetkého s mierou.“ Aj užívanie bylinných čajov 

by sa malo pridŕžať pravidla: piť maximálne 

2 týždne jednu bylinku a potom vynechať alebo 

prestriedať s inou.  



   

 

Má protizápalový úči-

nok a pôsobí mierne 

tlmivo aj na nervový 

systém. Je dobré užívať 

ho pri bolestiach hlavy, 

nachladnutí a chrípke. 
Svoje využitie nachádza aj 

pri problémoch s tráve-

ním. 

Podporuje chuť do jedla, urýchľuje 

trávenie a metabolizmus, pomáha zbaviť 

sa nadmernej plynatosti, upokojuje 

podráždený žalúdok.  

Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia trpiaci 

hemofíliou alebo genetickým ochorením 

krvotvorby a ľudia s vysokým krvným 

tlakom. 

Tehotné ženy by mali zázvor užívať len 

s mierou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môžem sa pochváliť svojím vlastným dopestovaným zázvorom, a stále rastie (pozri foto). 

                                        Ing. Katarína Macková 

________________________________________________________________________________________ 

Zázvorový čaj 1 

Čaj z koreňa zázvoru sa pripravuje trošku otrav-

nejšie ako zo sušených byliniek. Musíme ho 

očistiť, nastrúhať a až tak zaliať vriacou vodou. 

Lúhujeme 10 – 15 minút a scedíme cez sitko. 

Výborný je nielen v chorobe, ale aj preventívne, 

keď prídete zo zimy domov. Pomôže tiež prekrviť 

studené ruky a nohy. 

Zázvorový čaj 2 

Chuťovo zaujímavá je kombinácia ďumbier, mäta, 

med a pomaranč (miesto pomaranča môže byť aj 

citrón, ale pomaranč je výborná zmena).  

Nastrúhaný zázvor s mätou zalejeme horúcou 

vodou, lúhujeme 10 – 15 minút, scedíme, ochutíme 

medom a šťavou z polovice pomaranča. Pijeme 

teplé. 

 

Ďakujeme  
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Modre-Kráľovej ďakuje mestu Modre za poskytnutie dotácií 

v roku 2022 na projekty pre deti, mládež a seniorov, konkrétne: 
 

 na projekt „Vzdelávací výlet pre deti a mládež“, počas ktorého deti a mládež nielen z cirkevného 

zboru, ale aj spomedzi ukrajinských odídencov navštívili 29. júla kontaktnú ZOO s detským 

ihriskom v areáli Eko Park Piešťany;   

 na projekt „Komunitná sociálna práca“, v rámci ktorého boli zakúpené povzbudzujúce letáčiky, 

duchovná literatúra, pozdravy a drobné prezenty jubilantom a seniorom počas pastorálnych 

návštev zborovej farárky; 

 na projekt „Celoročné kultúrne aktivity a verejné vystúpenia detí a mládeže v Modre-Kráľovej“. 

Z dotácie boli zakúpené materiály na tvorivé dielne na detskej besiedke, spevníky a odmeny 

deťom za vystúpenia. 



 Ovečka   

   Božia 

 

                    

ČASOPIS DETÍ CIRKEVNÉHO ZBORU 

ECAV V MODRE – KRÁĽOVEJ  
 

Ústami vyznávame na spasenie 
 „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša... budeš spasený“ (R 10, 9) 
 

Pán Ježiš robil rôzne zázraky – aj zázraky 

uzdravenia. Medzi mnohými chorými uzdravil 

aj nepočujúceho. Vzal ho bokom, preč od 

zástupu. Vložil mu prsty do uší a slinou sa mu 

dotkol jazyka. Nebolo to nič znevažujúce.  

V tých časoch sa slinám pripisoval liečivý 

účinok. 

S poruchou sluchu sú spojené aj poruchy reči. 

Ani ten nepočujúci, ktorého Pán Ježiš 

uzdravil, nevedel správne hovoriť. Koktal 

alebo sa zajakával. Keď sa Pán Ježiš 

nepočujúceho a zajakavého dotkol a takto sa 

pomodlil vo svojom rodnom jazyku: Efata!, t. j. 

Otvor sa!, ten chorý bol hneď uzdravený. 

Otvorili sa mu uši, jazyk sa mu rozviazal  

a hovoril správne.  

Milé Kraľovančatá! S príchodom nového 

školského roka budete mať nové príležitosti 

počúvať Božie Slovo na besiedke, v škole na 

náboženstve alebo aj v kostole na Službách 

Božích. Sami zo seba nemáme schopnosť 

Božie Slovo pozorne počúvať a s vierou Ho 

prijímať do 

srdca. Každý 

z nás potrebuje, 

aby sa ho Pán 

Ježiš dotkol  

a otvoril mu uši 

pre počutie 

Božieho hlasu. 

Len s pomocou 

Boha Ducha 

Svätého môžeme 

počuť 

evanjelium o Božej láske, veriť v Ježiša 

Krista a Ho vyznať pred ľuďmi ako nášho 

Záchrancu z hriechov.  

V novom školskom roku Vám preto prajem 

otvorené uši a srdcia, aby ste pozorne 

počúvali Božie Slovo. Prajem Vám aj otvorené 

ústa, aby ste pred ľuďmi svedčili a na 

spasenie vyznávali, že Ježiš je Pán, Spasiteľ 

od Boha, náš Záchranca z hriechov! 

                            Vaša Ovečka

________________________________________________________________ 
 

O posunkovom jazyku 
 

Jazyk, ktorým sa dorozumievajú nepočujúci, sa volá posunkový jazyk. Charakterizujú ho tvary 

a pohyby rúk a celej hornej časti tela a tiež špecifická mimika tváre. Najstaršie zmienky 

 o posunkovom jazyku pochádzajú zo 17. – 18. storočia, ale je pravdepodobné, že posunkový 

jazyk existoval už predtým. Posunkový jazyk nie je medzinárodným jazykom. Každý národ má 

svoj vlastný posunkový jazyk. U nás je to slovenský posunkový jazyk. Naučiť sa posunkový 

jazyk je náročné, podobne ako ostatné cudzie jazyky (anglický a pod.).  



 

Aj keď sú posunkové jazyky v každej krajine 

iné, sú v niečom podobné. Nepočujúci sa teda 

medzi sebou dorozumejú aspoň v základných 

veciach, aj keď je ich posunkový jazyk odlišný. 

V posunkovom jazyku je dokonca možné aj 

spievať. Umelecké posunky sú však iné ako pri 

bežnej komunikácii v posunkovom jazyku. 

Posunkový jazyk neovládajú všetci nepočujúci. 

Niektoré deti (jedno z desiatich)  sa ho naučia 

od svojich nepočujúcich rodičov. Až deväť 

nepočujúcich detí z desiatich má počujúcich 

rodičov, ktorí posunkový jazyk neovládajú.  

Do posunkového jazyka sú u nás tlmočené aj 

niektoré televízne programy, napríklad 

televízne noviny. Dokonca sú do posunkového 

jazyka tlmočené aj liturgické texty a kázeň na 

Službách Božích vysielaných v televízii. 

Slovenská biblická spoločnosť, ktorá sa 

zaoberá tlačením a šírením Biblie, na svojej 

webovej stránke www.nepocujuci.biblia.sk 

zverejnila videonahrávky s prekladom Biblie aj 

do slovenského posunkového jazyka.  

Na svete existuje viac ako 400 posunkových 

jazykov – napriek tejto skutočnosti sa Biblia 

začala prekladať ešte len približne do 

štyridsiatich z nich. Kompletný preklad Biblie 

zatiaľ neexistuje v žiadnom posunkovom 

jazyku.

 

Nepočujúci, ktorí veria v Pána Ježiša, sa často fotografujú 

a aj zdravia so symbolom kríža a s rukou, ktorá znázorňuje 

kombináciu troch písmen: I – L – Y, ktoré znamenajú „I love 

you“, t. j. mám ťa rád.  Vyskúšajte si to aj vy! 

Dôležité je, aby vaša ruka bola aj správne otočená – dlaňou 

smerom k človeku, ktorého zdravíte. Palec je vo vodorovnej 

polohe s malíčkom. Celý 

tento symbol (aj s krížom) 

vyjadruje, že Boh, ktorý na 

kríži obetoval svojho Syna 

Ježiša Krista, nás má rád. 

Zdroj: internet 

_____________________________________________________________________ 
 

Modlitba v novom školskom roku 
 

Bože, ďakujeme za Tvoju ochranu počas prázdnin. Ďakujeme za oddych, za zážitky,  

za čas prežitý s rodinou a priateľmi.  Prosíme, buď s nami aj v novom školskom roku. 

Prosíme za žiakov: slabým praj Tvoju silu a múdrosť z neba, neposlušným bázeň pred 

Tebou a ochotu podriaďovať sa autoritám, netrpezlivým trpezlivosť, lenivým 

usilovnosť. 

Prosíme za vyučujúcich, vychovávateľov i rodičov: praj im zdravie, múdrosť, trpezlivosť 

a najmä lásku pri plnení ich povolania. 

Osobitne prosíme o požehnanie sejby Tvojho svätého Slova. Požehnávaj výučbu 

náboženstva na školách, na konfirmačnej príprave, na detskej besiedke, na stretnutiach 

mladých a aj na Službách Božích. Otvor nám uši, aby sme počuli Tvoj hlas. Otvor nám 

vierou srdcia pre Tvoje slovo a naplň nás Duchom svätým, aby sme Ježiša Krista ako 

svojho Pána vyznávali, Ho poslúchali a o Jeho láske svedčili ústami 

a najmä premeneným životom a raz boli aj večne spasení. Amen.   



 

 

  

Zo života zboru 
 
JÚL 
Od 1. do 24. júla zborová farárka čerpala dovolenku. Na Službách Božích ju zastupovala teologička Jana 
Hašková. 
25. júl - 31. júl (pondelok – nedeľa): uskutočnil sa denný biblický tábor na tému Vrchy v Biblii. Zúčastnilo 

sa na ňom 17 detí. V piatok bol súčasťou tábora aj výlet detí a mládeže vrátane ukrajinských odídencov 
v Eko Parku Piešťany. 

 
AUGUST 
7. august (nedeľa): podvečer sa uskutočnilo zasadnutie zborového presbyterstva, ktoré naplánovalo vnútro-

misijné aktivity počas leta a v septembri – koncert, Služby Božie na najbližšiu nedeľu, zborový výlet 
a podujatie v Zelenom lese. Členovia presbyterstva zablahoželali manželovi zborovej farárky pri jeho 
životnom jubileu. Pri tejto príležitosti rodina Horňanová pripravila na zasadnutie pohostenie. 

10. august (štvrtok): zborová farárka navštívila klientov Mestského centra sociálnych služieb v Modre 
a prislúžila im Večeru Pánovu po spovedi. 

11. august (štvrtok): hospodársky výbor vykonal polročnú revíziu hospodárenia v cirkevnom zbore. 
13. august (sobota): večer sa konal v kostole organový koncert v rámci 9. ročníka Organového festivalu 

v Modre. Na organe hral Martin Bako a predstavili sa aj členovia speváckeho zboru Cantores 
Bratislavensis s duchovnými piesňami a antifónami S. Šurina. 

14. august (9. nedeľa po Svätej Trojici): na slávnostných Službách Božích sme si pripomenuli 150. výročie 
narodenia evanjelického kňaz a etnografa Krištofa Chorváta. Po slávnosti sa uskutočnil slávnostný obed  
v Modre-Harmónii pre členov zborového presbyterstva, pre členov CZ Mošovce a ostatných hostí. 

21. august (10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca): v kostole sa prisluhovala Večera Pánova po spovedi 
doobeda a poobede pre vekom pokročilých a nemocných, ktorých zborová farárka za týmto účelom 
osobne navštívila a pozvala. 

28. august (11. nedeľa po Svätej Trojici): uskutočnil sa zborový výlet do CZ Lubina. 30 účastníkov z nášho 
zboru sa zúčastnilo na Službách Božích v lubinskom kostole. Slovo Božie na nich zvestovala zborová 
farárka Horňanová. Po obede sme sa na obnovenej lubinskej starej fare zúčastnili na zborovom dni. Jeho 
súčasťou bola prednáška o Ľudmile Podjavorinskej pri príležitosti 150. výročia jej narodenia a zábavno-
športové súťažné popoludnie. CZ Lubina sme ako dar venovali tortu, ktorú upiekla Z. Áčová, a dve vázy 
na oltár.  

 
SEPTEMBER 
1. september (štvrtok): bratia presbyteri a ďalší ochotní dobrovoľníci inštalovali výstavu v Zelenom lese 

a sestry presbyterky a ďalší ochotní dobrovoľníci upravili park. 
2. september (piatok): v Zelenom lese vo večerných hodinách sa uskutočnila vernisáž výstav grafík Mykolu 

Kovalenka (Každý deň vojny) a grafitov „MIER“ Jozefa Valacha. V spolupráci s p. Michalom Kaščákom 
a Pohoda festivalom sa uskutočnil koncert vokálnej skupiny Neha, ktorá spievala piesne v ukrajinskom 
jazyku, a rapera Tóna S. Kultúrnym podujatím sme vyjadrili podporu a solidaritu ukrajinským 
odídencom, ktorí sa podujatia tiež zúčastnili, a zasadzovali sme sa za mier vo svete. 

4. september (12. nedeľa po Svätej Trojici): na Službách Božích žiaci a študenti prijali osobné požehnanie 
pre ich práce v novom školskom roku. Kázňový text o uzdravení hluchonemého bol cez projekciu 
prednesený aj v posunkovom jazyku. Sestry Nikolka a Natália Horváthové zaspievali dve piesne  
so sprievodom klavíra. Piatim prvákom cirkevný zbor venoval darček. Tým, ktorí neboli v kostole 
prítomní, darček odniesla domov zborová farárka osobne.  

7. september (streda): zborová farárka sa zúčastnila na pietnej spomienke „Čítanie mien obetí holokaustu“ 
v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave pod záštitou premiéra SR. Na pozvanie sa zapojila do čítania 
mien a na záver predniesla modlitbu. 

18. september (13. nedeľa po Svätej Trojici): na Službách Božích sa uskutočnila voľba generálneho dozorcu 
a tiež sa schválila zmena v rozpočte na rok 2022. 

20.  a 23. september (utorok a piatok): uskutočnila sa oberačka v cirkevnej záhumenici. 
 

V júli, auguste a septembri zborová farárka vykonala 30 pastorálnych návštev v domácnostiach v Kráľovej aj 
v diasporách, v nemocnici v Bratislave a v Mestskom centre sociálnych služieb v Modre. Počas návštev 
prislúžila Večeru Pánovu 2 sestrám a 2 bratom. 
 



Telefonický kontakt na zborovú farárku: 0903 957 440 

Príspevky do časopisu alebo prípadné pripomienky posielajte elektronicky na adresu:  shornanova@gmail.com 
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Júl 2022 

Denný biblický tábor – výlet do Eko Parku Piešťany 

 

 

August 2022 

zborový výlet do CZ Lubina 



 

 

 

 

 

 

 
 

Koncerty a výstavy v Zelenom lese 

 2. september 2022 
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