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            „Vieru otcov zachovaj nám, Pane.“ 
 

 

 

 

 
  

 
Nebeský Otče, 
ďakujeme  
za spoločenstvo cirkvi 
a prosíme za tých,  
čo o Tvojej láske  
ešte nepočuli. 

Ďakujeme za mier  
v našej krajine, 
a prosíme za tých,  
ktorí musia utekať 
pred vojnou a násilím. 

Ďakujeme za rodinu 
a prosíme za tých,  
ktorí sú po celý rok  
aj na Vianoce sami. 

Ďakujeme Ti  
aj za štedro prestretý stôl 
a prosíme za tých,  
čo trpia núdzou  
a hladom. 

Ďakujeme za Vianoce,  
za Tvoju lásku k nám 
v narodenom Spasiteľovi.  
Nech Tvoja láska  
premieňa naše srdcia,  
aby sme si stále boli 
navzájom darom.  
Amen.  
 
 
„Vianoce nie sú  
o otvorení našich  
darov, ale o otvorení  
našich sŕdc.“  
                 J. Maeditere 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. október 

Položenie vencov na 

hroby hroby 

evanjelických kňazov  

a kantora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. december – Tretia adventná nedeľa – zapaľovania sviece medzi kostolmi 

 

 

 

 

 

 

14. december 

Návšteva zborovej 

farárky v Mestskom 

centre sociálnych 

služieb 



 

Čas radosti 

Bratia a sestry, 

adventom sa začal nový cirkevný 

rok, ktorý prichádza vždy skôr 

ako ten civilný.  Advent je časom 

radostného očakávania príchodu 

Spasiteľa, duchovnej prípravy na 

Vianoce, rozjímania i dobro-

činnosti. 

V predchádzajúcom čísle sme si 

pripomenuli 150. výročie naro-

denia Krištofa Chorváta. Veľa 

informácií sme o ňom spočiatku 

nemali. Postupne sme sa však 

nestačili čudovať, čo všetko za 

svoj krátky život stihol. Preto 

sme sa rozhodli, že sa k nemu 

ešte vrátime. V plnom znení  

uverejňujeme príspevok etno-

grafky Ľubice Chorvátovej, ktorý 

predniesla na slávnostných 

Službách Božích 14. augusta 

a ktorý ešte ďalej rozšírila.  

Tešíme sa, že v cirkevnom zbore 

nachádzajú duchovné zázemie aj 

tí, ktorí nie sú jeho riadnymi 

členmi a medzi nimi aj kresťania 

iných vierovyznaní, ktorí sa k 

nám prisťahovali, vrátane 

odídencov z Ukrajiny. Je to pre 

nás príležitosť  rozšíriť si obzory 

a  učiť sa porozumeniu a 

tolerancii. Takým poučným, ale 

aj duchovne hlbokým, je 

príspevok o ikonách,  ktoré sú 

predmetom uctievania v 

pravoslávnej a grécko-katolíckej 

cirkvi. Mimochodom, vedeli ste, 

že ikony sa nemaľujú, ale píšu?   

V tomto čísle prinášame aj via-

nočný pozdrav Vlastimila Lúča-

na z Liptova, ktorý cirkevnému 

zboru daroval vyrezávaný betle-

hem.  Nechýbajú ani pravidelné 

rubriky z Božej lekárne a 

Zdravotnícka rubrika. 

Milí čitatelia! Vianoce sú o da-

roch, naplnených túžbach a oča-

kávaniach. Časopis tesne pred 

Vianocami prinášame do Vašich 

rodín v nádeji, že bude darom 

pre Vás a splní Vaše očakávania. 

 (red.) 
 

KRISTOV ADVENT V PLNOSTI ČASU 
                                        Štedrovečená kázeň zborovej farárky (2021) 

 

„... keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna... “ (Gal 4,4a) 

Myslíme na udalosť v ľudských 

dejinách, ktorá sa odohrala „v pl-

nosti času“. V „plnosti času“ sa 

Božia večnosť prelomila do 

ľudskej časnosti. Prelomovú uda-

losť, ktorú predpovedali proroci  

a na ktorú ľudia túžobne čakali. 

Ako spievame aj v jednej via-

nočnej piesni: „Čo proroci hlása-

li... od Boha sme dostali.“ V Ježi-

šovi sám večný Boh prišiel do 

našej pozemskej časnosti a Božie 

zasľúbenia o Božej pomoci a zá-

chrane hriešneho človeka sa stali 

skutočnosťou.  

Ježiš prišiel na svet v „plnosti 

času“, keď prišiel čas, aby sa 

naplnili proroctvá o Ňom. Jeho 

príchod na svet nebol náhodný, 

ale Bohom dopredu naplánovaný 

a predzvestovaný izraelskými pro-

rokmi. Napríklad prorok Micheáš 

predpovedal narodenie Mesiáša  

v judskom Betleheme. Proroctvo 

Micheáša a ďalšie predpovede  

o príchode Mesiáša sa však nespl-

nili hneď, ale po dlhšom čase,  

„v plnosti času“, keď prišiel ten 

správny alebo vhodný čas, určený 

samým Bohom. 

Keď Ježiš prišiel na svet, bol to 

naozaj ten správny čas na šírenie 

správy o Jeho narodení! Bolo to 

obdobie globalizácie vtedajšieho 

známeho sveta. Vtedajší svet 

zjednocovala Rímska ríša poli-

ticky. Z kultúrneho hľadiska ju 

zjednocoval spoločný grécky ja-

zyk, ktorým sa dalo dorozumieť 

po celom svete – od Sýrie, cez 

Malú Áziu, Grécko až do hlav-

ného mesta Ríma. Popri spoloč-

nom dorozumievacom jazyku to 

bola aj sieť ciest, ktoré vybudo-

vali Rimania a ktoré tiež napo-

máhali šíreniu evanjelia o Božej  

láske zjavenej v Ježišovi Kristo-

vi. Navyše, obdobie vlády rím-

skeho cisára Augusta, keď Ježiš 

prišiel na svet, bolo časom poko-

ja a stability „vo svete“, ako 

o tom svedčí označenie tej doby 

Pax romana, t. j. pokoj Ríma. 

Zatiaľ čo predtým desaťročia 

pred Kristovým narodením boli 

v Ríme občianske vojny a o de-  

saťročia neskôr Jeruzalem  

a Judsko zachvátil zmätok a ne-

pokoje pre neúspešné židovské 

povstanie proti Rímu a zničenie 

chrámu.  

Čas, keď sa Ježiš narodil, bol 

teda z rôznych dôvodov mimo-

riadne vhodným časom na to, 

aby sa evanjelium rozšírilo 

z judského Betlehema do celé-

ho vtedajšieho známeho sveta. 

Ale z pohľadu jednotlivcov, čo 

zažili prvé Vianoce naživo, to 

vôbec nebol ten správny alebo 

ideálny čas! Správa o Ježišo-

vom narodení vyrušila pastie-

rov, ktorí v noci spali, alebo bo-

li zamestnaní prácou – stráže-

ním stáda. Ani pre Máriu to ne-

bol ideálny čas, keď namiesto 

oddychu a prípravy na pôrod 

musela pre sčítanie ľudu pod-

niknúť namáhavú, viac než sto 

kilometrov dlhú cestu na oslovi 

z galilejského Nazareta do jud-

ského Betlehema. Ale keby ci-

sár Augustus nebol nariadil sčí-

tanie ľudu, Ježiš by sa bol naro-

dil v Nazarete a proroctvo 

Micheáša o narodení Mesiáša 

v najmenšom judskom meste by 

sa nenaplnilo!  

Príchod Ježiša na svet nebol 

ideálnym časom ani pre pod-

mienky, v ktorých to dieťa z ne-  

ba prišlo na svet. V meste pre-

plnenom ľuďmi – pre sčítanie 

ľudu už neboli voľné miesta na 

ubytovanie pre pútnikov, a pre-

to Mária svojho prvorodeného 

syna musela uložiť do válova 

pre zvieratá... Z ľudského po-

hľadu ten správny Boží čas 

vôbec nebol ideálnym, ale, 

naopak, časom celkom nevhod-

ným.  To podstatné  však  bolo,  



  

 
že Jozef a jeho snúbenica Mária 
uverili, že ten čas je pre nich 
ideálnym správnym časom a Bo-
žiemu časovému rozvrhu sa 
poslušne podriadili. Ako je to 
s nami? Ako vnímame čas, v kto-
rom k nám a ku každému osobne 
prichádza Boh v Evanjeliu svoj-
ho Syna (a nielen na Vianoce), 
aby nás uistil o Jeho láske k nám,  
o našom odpustení a večnom 
spasení? 

O čase, v ktorom Boh chce vstú-
piť do nášho života, si môžeme 
pomyslieť, že pre nás ten správny 
čas ešte nenastal. Možno si po-
myslíš, že ešte je skoro stretnúť sa 
s Kristom, že ešte máš čas prijať 
Ho vierou do srdca. S Kristovým 
príchodom však už prišla „plnosť 
času“ pre všetkých ľudí – aj pre 
každého z nás. Vždy, keď 
počujeme evanjelium, zažívame 
„plnosť času“, ten správny čas, 
keď Boh v Kristovi prichádza me-
dzi nás a my máme príležitosť pri-
jať Ho s vierou do srdca a v Ňom 
istotu Božej lásky k nám a istotu 
nášho osobného spasenia. Lebo 
vieme – Boh nielen poslal Syna na 
svet, ale Ho tiež vydal na smrť na 
kríži, a potom Ho vzkriesil z mŕt-
vych, aby naše bolesti a nemoci, 
náš zármutok, naše obavy i strach, 
ba aj smrť prežiaril nádejou na no-
vú krajšiu budúcnosť s Ním – na 
večný život. Ak otvoríme svoje 
srdcia pre to narodené dieťa Ježi-
ša, prežijeme „plnosť času“ ako 
osobné stretnutie s Bohom. A po-
tom nijaká zlá správa nebude pre 

nás zlá, lebo v Božej prítomnosti 
sa všetko mení. Aj noc je ako deň 
a tma je ako svetlo. „... ani tma nie 
je temnom pred Tebou, noc svieti 
ako deň, tma je ako svetlo“ (Ž 
139, 12). Všetko smutné a boľavé 
sa vierou v Božiu lásku premieňa 
na dobré a krásne, ako je napísa-
né. „...milujúcim Boha... všetky 
veci slúžia na dobro“ (R 8, 28). 

Milí bratia a milé sestry vo viere! 
To, po čom ľudia túžili, sa stalo 
skutočnosťou. Proroctvo sa napl-
nilo. Ježiš sa už narodil v Betlehe-
me. Načasovanie Jeho príchodu na 
svet bolo dokonalé. Od prvých 
Vianoc žijeme „v plnosti času“. 
Tak vierou poznajme tento čas 
ako vzácny Bohom nám darovaný 
čas a spoľahnime sa na Božiu lás-
ku k nám, od ktorej nás nič nemô-
že odlúčiť, ani časná smrť! (por.  
R 8, 28 – 29) Dôverujme Božiemu 
láskavému riadeniu vo svete aj 
v našom osobnom živote. Skúmaj-
me Božie zámery s naším životom 
a podriaďujme sa im v poslušnosti 
viery. Vložme svoj čas do Jeho 
rúk s prosbou, aby mu On dal 
pravý zmysel a naplnenie v láske. 
Amen 
 

Modlitba:  
Ďakujeme Otče nebeský, že si 
v „plnosti času“ poslal svojho 
Syna, aby sme mohli žiť v istote 
Tvojej lásky a v nádeji na nový 
večný život po smrti.  
Ďakujeme za cirkev, v ktorej sa 
nám ohlasuje Tvoja láska ako 
tajomstvo, aby sme v Teba uverili 

a vierou žili večný život. Prosíme 
za tých, ktorí Ťa ešte stále 
nepoznajú, aby počuli Tvoje 
evanjelium a boli spasení. 
Ďakujeme Ti za všetko, čo si nám 
tento odchádzajúci rok dal, čím si 
nás v ňom požehnal, ale aj zarmú-
til, lebo vieme, že veriacim v Te-
ba všetky veci slúžia na dobré, 
lebo, čo Ty činíš, je dobré. 
Ďakujeme Ti za mier, ktorý u nás 
máme, a prosíme ťa za tých, ktorí 
aj v tento svätý večer musia ute-
kať pred vojnou a násilím. 
Ďakujeme ti aj za štedro prestretý 
stôl a darčeky pod vianočným 
stromčekom a prosíme za tých, 
ktorí trpia chudobou a hladom. 
Ďakujeme ti za naše rodiny, za na-
šich príbuzných a priateľov a pro-
síme za tých, ktorí sú aj dnes na 
Vianoce sami. 
Prosíme za všetkých, ktorí pre 
rozličné trápenia Tvoju lásku 
necítia.  
Dobrý Bože, prosíme o Tvoje po-
žehnanie pre všetkých, ktorí 
v týchto chvíľach slúžia svojim 
blížnym v nemocniciach, domo-
voch pre seniorov a opustené deti. 
Prosíme za tých, ktorí dnes 
nemôžu byť so svojimi blízkymi, 
lebo sú v pohotovosti alebo ležia 
chorí v nemocnici alebo sú od-
cestovaní a nemohli sa vrátiť 
domov. 
Navštív, prosíme, vo svojom Sy-
novi každého so svojou láskou  
a potešením, aby sa dnes nikto 
necítil sám. Amen 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Krištof Chorvát a jeho odkaz  
 

Keď dnes oslavujeme 150. výročie narodenia a 125. 
výročie smrti Krištofa Chorváta v chráme Božom 
v Modre-Kráľovej, je to veľký sviatok a som nielen 
hrdá, ale aj veľmi vďačná, že sa oslavuje práve 
v evanjelickom kostole, ktorý si postavili sami Kra-
ľovania, a že sa tento sviatok oslavuje z ich inicia-
tívy a vôle a nie na podnet, či za peniaze nejakej inej 
inštitúcie. Znamená to totiž, že je to sviatok ozajst-
nej duchovnej úcty a úprimnej kresťanskej lásky 
k oslavovanému a jeho dielu, a to po toľkých rokoch 
od jeho narodenia i smrti! Využívam túto príležitosť, 

aby som sa za tých žijúcich potomkov súrodencov 
Krištofa Chorváta, ktorí sa z vážnych príčin nemohli 
zúčastniť na tejto oslave, poďakovala Kraľovanom, 
že s takou láskou po celý ten čas udržiavali jeho 
pamiatku. Takisto ďakujem aj za seba za česť smieť 
k oslave prispieť aspoň malým príspevkom. Udržia-
vanie a oslava jeho pamiatky sú o to záslužnejšie, že 
Krištof Chorvát sa vlastne na Kráľovej mihol len 
ako meteor a za krátky čas tu strávený už pre ťažkú 
chorobu nestihol pre svojich veriacich urobiť to, čo 
by bol chcel pre nich vykonať  ako dobrý pastier.  Za 



    

 

jeho pôsobenia na Kráľovej od septembra 1896 do 

začiatku apríla 1897 ani nebol čas urobiť veľké plá-

ny a ktovie, ako by sa boli dali v tých ťažkých ro-

koch národnostného útlaku a chudoby úspešne napl-

niť. Napriek tomu ho aj dnešní obyvatelia Kráľovej, 

potomkovia vtedajších cirkevníkov, majú radi aj za 

to, čo začal a za krátky čas ani nestihol realizovať a 

už 125 rokov ho oslavujú a ďalej pomáhajú zachová-

vať jeho pamiatku! Ale keď sa niekto oslavuje už tak 

dlho, vždy sa musia nájsť aj takí, čo si položia 

otázku: Má oslávenec ešte čo povedať dnešku? Bude 

mať jeho dielo čo povedať budúcim generáciám? 

Hodno sa ním zapodievať? A keď áno, tak prečo? 

Na túto otázku už v minulosti odpovedali viaceré 

osobnosti nášho kultúrneho života kladne. Boli to 

nielen autori jeho nekrológov, ale najviac farári Krá-

ľovej a hlavne osoby Krištofovi Chorvátovi duchov-

ne blízke, ktoré ho stretli v živote, dobre poznali aj 

jeho činnosť a dielo a po rokoch naňho spomínali. 

Tie na túto otázku odpovedali od samého začiatku 

a pri každej oslave, a v článkoch najmä v Cirkev-

ných listoch, ale aj v Slovenských Pohľadoch či aj 

v nevydaných spomienkach sa usilovali pripomínať 

fakty z jeho života. Jeho etnografické dielo sa čítalo 

a bolo známe nielen v krátkom čase po jeho vyjdení, 

o čom svedčí aj fakt, že bolo a je často citované, 

a neprestáva byť predmetom vedeckého záujmu ani 

v súčasnosti. 

Na otázku, či má zmysel spomínať po toľkých ro-

koch, je len jedna odpoveď: tak, ako Krištof Chorvát 

vedel ku každému problému zaujať kritické a ve-

decky podložené stanovisko a v zápasoch svojich 

čias nájsť vždy správny morálny postoj, tak, ako 

sa nebál vyjadriť svoj názor, aj keď ho to malo stáť 

existenciu (a nakoniec ho to aj pripravilo o zdravie 

a život), tak má aj záujem o jeho dielo, jeho pozna-

nie a spomienka na jeho dielo a osobu pre nás a pre 

budúce generácie veľkú morálnu hodnotu. Napriek 

mladosti a krátkemu času vzniku má jeho dielo trva-

lé hodnoty nielen umelecké, teologické, vedecké, ale 

aj mravné a zaručene bude mať čo povedať aj budú-

cim generáciám. Preto by sme sa mali postarať o to, 

aby ho tieto generácie mohli aj naozaj poznať, čoho 

prvou podmienkou je vydať jeho dielo roztrúsené po 

časopisoch súborne tlačou, či už vcelku, alebo po 

častiach. 

Tvoriť začal v roku 1890 sotva osemnásťročný v ro-

ku svojej maturity a príchodu na teologickú akadé-

miu do Prešporka, keď v krátkom slede vypubliko-

val krátke prózy V doline, Prvá obeť, Prvý svár, 

Matka, Trest, V hložine (s podtitulom Májová idylla) 

a z Denníku doktorovho (vyšli na pokračovanie 

v martinských Národných novinách 1890 – 1892) 

a v roku 1897 ho po siedmich rokoch uzavrela 

predčasná smrť v okamihu, keď mu do dvadsiatich 

piatich rokov chýbali ešte plné štyri mesiace. Jeho 

dielo sa rodilo mimoriadne rýchlo, akoby bol cítil, že 

nemá pred sebou dosť dlhý čas. Tvoril ľahko, bez-

prostredne, v rýchlom slede takmer súčasne v troch 

oblastiach. Najprv objavil v sebe literárny talent 

a pre mladý vek ho ako študent musel ukrývať pod 

značkami. V Národných novinách opublikoval v r. 

1890 – 1892 spolu sedem krátkych, sociálne a psy-

chologicky ladených poviedok – aktuálnych, živých 

obrazov zo súčasného života, ktoré zapĺňali biele 

miesta vo vtedajšej slovenskej literatúre. V nich sa 

zračí nielen jeho analyzujúci postoj k zobrazovaným 

problémom a javom, ale aj na jeho mladý vek (18 – 

20 rokov) pozoruhodne hlboká znalosť vtedajšieho 

vidieckeho života a prvkov ľudovej kultúry, sociál-

nych problémov ľudu, videných očami sociálnej 

skúsenosti farárskeho syna z rodného mestečka Slo-

venského Pravna, kde vyrastal uprostred detí v de-

dinskej škole, ale aj z blízkej Blatnice, kde bol fará-

rom jeho strýc Andrej Chorvát, u ktorého – so šiesti-

mi sesternicami-vrstovníčkami trávieval viac času. 

Vo februári 1892 však po uverejnení vymenovaných 

siedmich próz prišla studená „sprcha“ v liste od otca. 

Samuel Chorvát syna prísne pokarhal ... „pre posled-

nú besednicu v Národných novinách“ ... (pravdepo-

dobne „Májovú idyllu“ nazvanú V hložine, opubli-

kovanú v NN č. 65, 1891, ale celkom dobre možno 

ešte aj pre ďalšiu Z denníka doktorovho v NN, č. 11 

– 14, 1892) a vyčítal mu: „stváraš hlúposť uverejňo-

vaním literárnych plodov, ktoré keď Ti p. B. popraje 

života, myslím, že Ťa budú mrzieť“... „Ak niečo 

lepšieho nie si v stave písať, nepíš nič – nechaj to 

druhým...“  

Keď sa otcove výčitky v listoch opakovali, Krištof si 

ich „vzal k srdcu“ a literárne pokusy prestal publi-

kovať. Tento druh tvorby azda ani jeho samého cel-

kom neuspokojoval a určite ho vábilo zachytiť hlav-

ný predmet svojho záujmu – slovenský ľud – aj inak, 

a to ako nositeľa svojskej archaickej, meniacej sa 

a pomaly už miznúcej ľudovej kultúry, pretože pri-

bližne v tom čase, v roku 1892/1893 sa už mladý 

teológ, obdarený mnohými talentami, obrátil k „váž-

nejším“ prácam – etnografickým štúdiám. Či to už 

bolo reakciou na dohováranie otca alebo pod vply-

vom štúdia na teologickej akadémii, tém, ktoré ho 

„chytili za srdce“ a nasmerovali ho cez religio-

nistické problémy vzniku náboženstva na témy ľu-

dovej duchovnej kultúry, v roku 1893 prišlo v jeho 

tvorbe k obratu. Stihol ešte opublikovať kratučkú 

poslednú prózu s moralizujúcou tendenciou, nazva-

nú Dar biedy v časopise Národný hlásnik. K lite-

rárnej tvorbe sa vo svojom krátkom živote napriek 

neprajnosti osudu ešte stihol vrátiť, v roku 1895 sa 

mu v duši nakrátko rozozvučala struna lyrickej 

poézie, miestami až s nádychom sarkastického epi-

gramu v pohľade na deformovaný moderný, rozumej 

„módny“ svet a ženy – akoby sa v pohľade stotožnil 

s prísnym kritickým hľadiskom svojho otca. Kritic-

ký pohľad  na realitu  mu  bol  vždy  vlastný,  v roku 



    

 

1895, po prežití dvoch rokov ťažkostí, objavenia sa 

choroby a po návrate z vynúteného pobytu v cudzine 

spojeného nielen s útrapami z nedostatku a životnej 

neistoty, ale, zrejme, aj s bohatými novými zážitka-

mi, je pochopiteľné, že prenikol aj do jeho poézie, 

o písaní ktorej sa dovtedy ani vo svojich Zápiskoch, 

ani v korešpondencii nijako nezmieňuje, hoci o číta-

ní poézie píše v Zápiskoch viackrát a vynikajúce 

preklady poézie (ako aj prózy) z francúzštiny napo-

kon uverejňuje v roku 1895 v Národných novinách. 

Jeho poetická tvorba uverejnená výlučne pod znač-

kami, zaručujúcimi neidentifikovateľnosť autora 

v časopise Černokňažník v roku 1895 a 1896 by si 

iste zaslúžila pozornosť aj dnes. 

V roku 1893 sa v pomerne rýchlom slede v časopise 

Slovenské Pohľady začali objavovať jeho etnogra-

fické štúdie – Niečo o mytologickom dualizme 

(1893), Znali Slovania peklo? (1894) Smrť, pohreb 

a mrtví v tradícii a v zvykoch ľudových (1894 – 

1895), Z ľudového humoru (1895), Niekoľko myšlie-

nok o štúdiu ľudovom (1895), Slovenská svadba 

(1896) a v etnografickom časopise Český lid Staré 

doklady o hre „králů“ na Slovensku (1896). Napriek 

mladému veku (21 – 24 rokov) sa v nich prejavil ako 

zrelý vedec so skvelou „výbavou“ príznačnou pre 

teológa tých čias. Priťahoval ho pôvod náboženstva, 

vábila ho myšlienka venovať tejto téme samostatné 

väčšie dielo a v tom čase sa cez dualizmus v mytoló-

gii, problém, či poznali Slovania peklo, mytologické 

prvky v kultúre dostal k základom ľudovej duchov-

nej kultúry Slovanov. Za krátky čas nenadobudol 

usilovným štúdiom len veľké vedomosti z najnovšie-

ho porovnávacieho štúdia rozličných náboženstiev, 

ale už aj celkom profesionálnu prax v príprave ve-

deckého materiálu, čo býva znakom zrelého vedec-

kého pracovníka, často až po rokoch práce. „Vôbec 

Chorvát už za svojich vysokoškolských štúdií 

nashromaždil a pripravil toľký vedecký materiál, že 

by to bolo na česť slúžilo i hociktorému univer-

zitnému profesorovi" – skonštatoval jeho dôverný 

priateľ Július Bodnár v článku Pamiatka Krištofa 

Chorváta v Slovenských pohľadoch (1927) pri 30. 

výročí jeho smrti.  

Znalosť jazykov, nielen latinčiny, gréčtiny a zákla-

dov hebrejčiny, ale aj živých jazykov vedúcich vo 

vtedajšej európskej vede: nemčiny, francúzštiny, 

a v Uhorsku maďarčiny mu nesmierne pomáhala. 

Vďaka výbornej znalosti maďarčiny jednu časť svo-

jej prvej štúdie Niečo o mytologickom dualizme (Slo-

venské Pohľady 1893) uverejnil ako samostatný 

problém najskôr po maďarsky v evanjelickom štu-

dentskom časopise Gondolat (pod názvom Dualiz-

mus a szláv mythologiában, teda Dualizmus v slo-

vanskej mytológii), za čo zožal veľkú pochvalu ve-

denia teologickej akadémie a jej direktora Stephana 

Schnellera, ktorý o ňom skonštatoval, že je „ra-

dosťou a chlúbou našej akadémie“. O jeho intelek-

tuálnej zrelosti, ale už aj sebadôvere v mladom veku 

svedčí aj fakt, že pozorne sledoval dianie okolo 

vznikajúcej Muzeálnej spoločnosti slovenskej 

v Martine a bleskovo naň zareagoval v Národných 

novinách v príspevku Niekoľko poznámok k návrhu 

o odboroch „Museálnej spoločnosti slovenskej“ 

(NN, č. 74, 1895). Aj keď Krištofove kritické pri-

pomienky ku koncepcii členenia odborov autora pô-

vodného návrhu, Pavla Socháňa, veľmi nepríjemne 

zaskočili, starší skúsenejší Andrej Kmeť a ďalšie za-

kladateľské osobnosti Muzeálnej spoločnosti v Mar-

tine okamžite pochopili, že návrh mladého neznáme-

ho študenta má opodstatnenie, zásadne koriguje 

funkčnosť členenia vedeckých odborov, je na úrovni 

doby a rodiaca sa Muzeálna spoločnosť slovenská 

ho ihneď prijala. Táto vedecká spoločnosť v tých ča-

soch nahrádzala všetok vedecký život na Slovensku 

a stala sa základom a predchodcom dnes uznávanej 

celonárodnej kultúrnej inštitúcie – Slovenského ná-

rodného múzea. Podobnú šírku vedomostí, rýchlosť 

a vedeckú predvídavosť prejavil aj publikovaním 

vlastného, na základe vynikajúcej znalosti svadobné-

ho obradu zostaveného Dotazníka (na výskum sva-

dobných obradov, zvykov, povier, atď.) tiež v Ná-

rodných novinách (č. 80, oboje v júli 1895). Tu treba 

povedať, že už v tom veku Krištof Chorvát vedo-

mosťami, ale aj kritickými názormi na staršie ro-

mantické názory jeho predchodcov, používaním no-

vých metód a hľadísk patril ku skutočným priekop-

níkom rodiacej sa etnografickej vedy na Slovensku. 

Napríklad využitie dotazníkovej metódy so zapoje-

ním do zberu etnografického materiálu širšieho 

s predmetom výskumu dobre oboznámeného okruhu 

spolupracovníkov síce už nebolo ničím neznámym, 

ale v praxi starších bádateľov (publikujúcich návody 

a dotazníky dokonca už aj podstatne skôr), sa len 

výnimočne stretávame s tým, že by sa materiál na 

ich základe získaný dal identifikovať (buď ho v krát-

kom čase nespracovali alebo pri publikovaní ne-

uviedli mená spolupracovníkov, či spôsob a mieru 

ich spolupráce). Na rozdiel od nich, Krištof Chorvát 

svojich spolupracovníkov a použitý materiál – 

publikovaný alebo dokonca aj získaný len z počutia 

– v štúdiách venujúcich sa svadbe a pohrebu (uve-

rejnených v Slovenských Pohľadoch 1894 – 1896) 

menovite uviedol a aj dnes sa dajú identifikovať 

rozličné osobnosti, v takýchto súvislostiach dlho 

neznáme. Boli to napríklad nielen jeho blatnické 

sesternice, a medzi nimi najviac Milina, neskôr 

vydatá Hrivnáková v Necpaloch, Drahotína, vyd. 

Končeková, ale aj vlastný mladší brat Milutín (môj 

starý otec, vtedy v učení v Ružomberku u Mako-

vických materiálom z Dlhej Lúky), ďalej Krištofov 

priateľ a rodák Emil Jesenský, s ktorým dral školské 

lavice v Pravne aj na lýceu v Banskej Štiavnici, 

v čase výskumov učiteľ v Lubine (okres Nové Mesto 

n. V.),  Pavla Žarnovická  zo Slovenského Pravna 



    

 

a ďalej priateľ učiteľ Jur Babka, rodák z turčianskeho 

Hája, kantor-organista v Mošovciach, ktorý ako štu-

dent učiteľského ústavu v Kláštore pod Znievom trá-

vieval prázdniny v Slovenskom Pravne a neskôr v ča-

se výskumu pôsobil v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči, 

ďalej spolužiak z Hradca Králové Vladimír Mičátek 

z Kysáča materiálom z Báčky, ale aj viacerí obyvate-

lia vtedajšieho Prešporka, napr. majiteľ (či prenajíma-

teľ?) slávneho hostinca Fajka, rodák pravdepodobne 

z Holíča Pavol Macháč, známy podporovateľ sloven-

ských študentov (a jeho prostredníctvom J. Ďulík, 

právnik z Prešporku, Šebastián Zárecký zo Záhorskej 

Bystrice, ako aj Michal Fekete z Vajnor). Takýmto 

spôsobom mladučký autor získal a spracoval vo veľ-

mi krátkom čase obšírny terénny materiál, ku ktorému 

sa nedalo dostať iným spôsobom. V časoch bez mailu 

a internetu zorganizovať – v takom krátkom čase – 

toľkých spolupracovníkov si vyžadovalo nielen náma-

hu, ale aj dôvtip. Nevieme presne, akým spôsobom tú-

to prácu zvládal, vieme len, že výpisky zo staršej naj-

mä historickej, ale aj novšej a novej európskej etno-

grafickej literatúry zaberali všetok jeho voľný čas od 

začiatku teologického štúdia, ktoré zvládal hravo. 

Popri tom si ešte – nesporne vďaka organizačnému ta-

lentu – vedel zorganizovať „tímovú prácu“ a všetok 

materiál poctivo spracúval. V nie poslednom rade mu 

ako spolupracovníci pomohli aj spolužiaci teológovia 

Július Bodnár (vtedy kaplán v Petrovci prispel ma-

teriálom z rodného Novohradu) a Pavol Andráš z dol-

nozemského Sarvaša, ktorého pamiatke (zomrel v ro-

ku 1894) je venovaná štúdia Smrť, pohrab a mrtví... 

(Napr. celý Andrášov materiál sa zachoval v Lite-

rárnom archíve Matice slovenskej v Martine, kde ho 

spolu s materiálmi ďalších spolupracovníkov Krištofa 

Chorváta našla a následne publikovala významná slo-

venská etnografka PhDr. Viera Urbancová, DrSc. 

v 80. rokoch minulého storočia). K úplnosti popisu 

Krištofových postupov treba povedať, že literatúru si 

musel hlavne požičiavať (napr. prostredníctvom Joze-

fa Škultétyho z multifunkčného martinského (národ-

ného) „Domu“, tj. vtedy neoficiálneho múzea skombi-

novaného s archívom a knižnicou, ukrytého pod týmto 

krycím názvom, ale aj od svojho profesora, direktora 

akadémie Štefana Schnellera a azda aj od iných báda-

teľov, s ktorými bol v styku), keďže skromné finančné 

prostriedky mu nedovoľovali všetky knihy vlastniť. 

Potrebné knihy si často kúpil aj za cenu, že mu ne-

ostali peniaze na živobytie... O ustavičnom štúdiu, 

excerpovaní literatúry čítame na mnohých miestach 

jeho Zápiskov, v neúplne zachovanej neúnavnej ko-

rešpondencii s priateľmi či už z rodného Slovenského 

Pravna, Martina, Prešporka alebo z Nemecka. Pobyt 

v Rostocku a Viedni v rokoch 1894 – 1895 nepochyb-

ne využil aj na štúdium v knižniciach. Príprave na 

vedeckú prácu podriadil celý svoj život. 

Vďaka Krištofovej schopnosti nadchnúť sa a „naka-

ziť“ tým aj iných jeho spolupracovníci pochopili 

význam etnografického výskumu, nezištne, obetavo 

a rýchlo mu pomohli získať objemný materiál z po-

četných obcí na väčšom území. Tým mu umožnili do-

spieť k širšie platným vedeckým záverom skúmaných 

tém rodinných obradov. Pritom všetkom, či aj napriek 

tomu, že všetok svoj čas vlastne venoval vedeckej 

práci, stal sa vzorom a vodcom krúžku mladých teo-

lógov, ktorý tvorili Fedor Ormis, Miloslav Križan, 

Miloš Kišš, Ján Pelikán, Teodor Bálent, Pavol Andráš 

a Július Bodnár, ale aj iní, napr. o niečo mladší Ľudo-

vít Jaroslav Hrdlička, ktorý na ich študentské časy 

a vtedajšie pomery v Prešporku – našej dnešnej Brati-

slave – zanechal aj pozoruhodné, dodnes nepubliko-

vané rozpomienky. 

Napriek utajeniu autorstva literárnych pokusov mladé-

ho Krištofa, publikovaných pod rozličnými značkami 

v Národných novinách, Národnom hlásniku, Horňan-

ského Slovenských novinách, či v časopisoch Černo-

kňažník a Slovenské pohľady Krištofove literárne prá-

ce nezapadli. Slovenskí literárni vedci ich približne 

v 60. – 70. rokoch 20. storočia našli a pomerne vy-

soko ocenili, keďže aj táto časť jeho diela znesie naj-

vyššie kritické nároky. Dovtedy boli jeho básne a pró-

zy známe len bibliografom, literárnym vedcom či 

iným zasvätencom. Na rozdiel od nich však široká ve-

rejnosť – čitatelia Slovenských pohľadov oveľa lepšie 

poznala jeho etnografické práce, publikované pod 

vlastným menom. Tie sa od samého začiatku tešili 

všeobecnému záujmu a oceneniu, a preto bolo pocho-

piteľné, že už tridsať rokov po jeho smrti sa jeho kole-

ga zo štúdií a dôverný priateľ Július Bodnár v článku 

Pamiatka Krištofa Chorváta v Slovenských pohľa-

doch (1927) vyslovil za súborné knižné vydanie. Je 

smutné, že ani za Prvej česko-slovenskej republiky, 

ani oveľa neskôr sa neuskutočnilo, hoci pokusy ne-

chýbali. O to potešiteľnejšie by bolo, keby sa v rámci 

osláv výročí Krištofa Chorváta konečne v čo najbliž-

šom čase podarilo súhrnne vydať aspoň jeho Národo-

pisné práce, a postupne aj iné časti jeho diela. Sú 

príťažlivé aj pre dnešného čitateľa a určite mnoho 

povedia aj budúcim generáciám. 

Podobenstvo o talentoch v žalme ku oslave Krištofa 

Chorváta nebolo vybraté náhodne. Okrem talentu li-

terárneho, talentu na jazyky, ktoré si osvojoval ľahko 

a rýchlo, ale aj do hĺbky, talentu hudobného (zdede-

ného po mame Libuši Vlaste, rodenej Bazovskej, 

o ktorom okrem príbuzných asi nevedeli ani mnohí, 

čo ho poznali, ale u teológa podstatného), ktorý pesto-

val hlavne hrou na klavíri. Okrem talentu vedeckého, 

ktorý sa tak úspešne prejavil v etnografických prá-

cach, bolo v Krištofovi ešte veľa iného, čo čakalo na 

podnety a príležitosti a malo sa v budúcnosti ešte len 

rozvinúť. Krištof Chorvát svoje  hrivny  nezakopal,   

ale  vďaka  prenikavosti svojho myslenia, „železnej 

usilovnosti“, vytrvalosti, neobyčajnej kritickosti, ale aj 

zmyslu pre spravodlivosť a obetavosti ich využil pre 

dobro celku – svojich blížnych. 



    

 

Okrem týchto vymenovaných treba spomenúť aj 

talent organizačný, ktorý sa prejavil nielen v orga-

nizácii vedeckej práce, ale aj v začiatkoch jeho práce 

v cirkevnom zbore na Kráľovej. 

Mnohoraký talent Krištofa Chorváta sa nemohol ne-

prejaviť aj na teologickom poli. Jeho teologická pu-

blicistika sa začala rodiť v roku 1893 a spočiatku 

bola reakciou na udalosti na teologickej akadémii, 

špicľovanie, ale aj „vlastenčenie“ maďarónskych 

spolužiakov aj učiteľov akadémie, vyvolané násil-

nou maďarizačnou politikou. Vo viacerých vyšetro-

vaniach šiesti vymenovaní slovensky zmýšľajúci 

študenti (s následnou „inkvizíciou“) nemali šancu. 

Obvinenie z panslavizmu sa v tých časoch rovnalo 

odsúdeniu. „Vlastenecky“ naladení maďarskí štu-

denti si vtedy zakladali nielen verejné, ale aj tajné 

„vzdelávacie“ spolky a v nich pod zámienkou samo-

vzdelávania špicľovaním a donášaním šikanovali 

kolegov: 27 mladých maďarských „vlastencov“ na 

prešporskej teologickej akadémii vo februári 1892 

ohlásilo vedeniu akadémie, že slovenskí študenti sa 

v pohostinstve vo večerných hodinách zhovárali po 

slovensky, ba zaspievali si aj slovenské pesničky! 

Keďže väčšia časť z 27 „vlastencov“ bola zmanipu-

lovaná fanaticky šovinistickou menšinou, prvé vy-

šetrovanie sa skončilo len pokarhaním a ponižujú-

cim verejným ospravedlnením slovenských kolegov 

14 maďarským teológom. Iniciátorom vyšetrovania 

sa trest nezdal dosť veľký. Na druhej strane viace-

rých slovenských študentov to priviedlo k vedomej 

identifikácii so slovenským národom a k posilneniu 

ich národného povedomia a napr. Július Bodnár vy-

stúpil z maďarského tajného spolku, o ktorého 

existencii dovtedy sotva tušil. Horšia situácia však 

nastala, keď sa traja teológovia, Pavol Andráš, Július 

Bodnár a Ján Pelikán v máji 1893 rozhodli pri vo-

jenskom odvode žiadať slovenskú prísahu. Na slo-

venskú prísahu mali síce podľa zákona nárok, avšak 

vtedajšia maďarónska tlač a profesori teologickej 

akadémie z toho urobili kauzu urážky cti celej aka-

démie. Krištofa Chorváta sa to síce spočiatku priamo 

netýkalo, ale študentov počas vyšetrovania demon-

štratívne verejne neodsúdil, ako sa od neho žiadalo 

a ešte aj napísal (navyše pod vlastným menom) dva 

články Prešporskí inkvizítori a Ešte raz o „preš-

porských inkvizítoroch“ do časopisu Cirkevné listy 

(1893 a 1895). V ňom postup teologickej akadémie 

do poslednej nitky rozanalyzoval a kritickou inter-

pretáciou oficiálneho postupu voči slovenským štu-

dentom si vyslúžil ešte prísnejší trest ako iniciátori 

slovenskej prísahy (P. Andráš, J. Bodnár, J. Pelikán), 

spočívajúci nielen v zbavení štipendia a „benefícií“, 

ale uňho aj v okamžitom vylúčení z akadémie 

a v zákaze dokončenia štúdia (vzťahujúceho sa na 

všetky akadémie, zahŕňajúceho aj neplatnosť diplo-

mu z cudziny v Uhorsku). To ho donútilo uchádzať 

sa o štipendium v cudzine a nakoniec odísť do 

Rostocku (Bodnár a ďalší kolegovia odišli študovať 

do Erlangenu). Keďže mu záležalo na pôsobení 

medzi slovenským ľudom a na Slovensku, po štúdiu 

v cudzine požiadal o ukončenie štúdia v Prešporku  

a pripustenie k odbornej skúške, čo mu nakoniec po 

dvoch rokoch povolili (1896), ale až po polročnom 

kaplánčení z trestu v maďarskej cirkvi v Tiszaföld-

vári u otca nového direktora teologickej akadémie 

Masznyika... 

Po Prešporských inkvizítoroch v Cirkevných listoch 

nasledovalo ešte päť „Listov z Nemecka“, presných 

a podrobných analýz stavu živého a pestrého teolo-

gického diania v celej tejto krajine, pozorovaného za 

pobytu v Rostocku (1894), a ďalej aj hlboko kritické 

analyzujúce recenzie teologických diel či diania inde 

(Drobné sekty parížske, Ježiš buddhistom 1894). 

Ostrým kritickým perom, podrobne analyzujúcim 

teologické diela, sú napísané aj všetky jeho recenzie 

v tomto časopise v ďalších rokoch. Prezrádzajú nie-

len hlboké a široké znalosti, fundovanosť v tomto 

odbore, ale aj vedeckú zvedavosť a predvídavosť, čo 

sa týka praktického pôsobenia medzi veriacimi. 

V kritických analýzach nešanoval nijakého posudzo-

vaného autora, pričom neušetril (to našťastie až po 

zložení „kandidatickej“ skúšky v júni 1996, vďaka 

ktorej sa stal farárom na Kráľovej) ani svojho 

bývalého profesora, šovinistického maďaróna Endre 

Masznyika, ktorého kariéru „posunula“ aj spomína-

ná „inkvizícia“ (r. 1895 sa stal do r. 1917 direktorom 

prešporskej teologickej akadémie). Chyby na jeho 

novom diele o apoštolovi Pavlovi (ako aj na jeho 

predchádzajúcich publikovaných výtvoroch) boli ta-

ké zjavné, že sa nedali ukryť a nebolo ich treba ani 

veľmi hľadať. Bolo ich toľko, že recenzia Masznyik 

ako biograf apoštola Pavla vyšla v Cirkevných 

listoch v r. 1896 až na štyri pokračovania a zdá sa, 

že je zaujímavejším čítaním ako samo recenzované 

dielo, ktoré dnes už upadlo do zabudnutia. Po tejto 

ukážke majstrovsky napísanej kritickej recenzie už 

stihol uverejniť len dve menšie, majúce praktický 

význam pre pastoračnú činnosť. 

Životný oblúk Krištofa Chorváta preťala choroba 

a smrť. Keď prišiel do Kráľovej „na próbu“ v júli 

1896, krátko po zložení „kandidatika“, mal za sebou 

pobyt na klinike vo Viedni (1895), ktorý jeho stav 

len málo zlepšil. Učiteľ-kantor Daniel Neumann 

o ňom do cirkevnej kroniky poznačil: „Chorvát, 

človek nepatrný, telesne biedny... ktorého si bola už 

smrť čo svojho kandidáta poznačila ... nebol ešte na 

úrad kňazský ani vysvätený,... víťazí oproti svojim 

trom súperom“! Kráľovanská cirkev si ho vybrala za 

farára aj pri jeho beznádejnom zdravotnom stave, 

dala mu šancu, pretože cirkevníkom neušlo ... „to 

prvé zavanutie Ducha božieho v cirkvi, ktoré každé-

mu do srdca šeptalo: toto je váš človek... a ľud 

tomuto šeptaniu Ducha božieho porozumel.“  

  



    

 
Krištof Chorvát sa začiatkom septembra 1896 nasťa-
hoval na faru v Kráľovej a koncom septembra ho 
biskup Baltík vysvätil za kňaza. Napriek neľahkej 
chorobe, o ktorej neliečiteľnosti vedel, sa s odhodla-
ním pustil do najboľavejšieho problému: stavby novej 
fary a riešenia problému hospodárskeho povznesenia 
cirkevníkov najprv budovaním knižnice. Telesné sily 
mu nestačili na väčšiu vedeckú prácu, preto neprestá-
val písať aspoň recenzie, z ktorých vidno, v čom videl 
ciele svojej práce na poli cirkevnom v budúcnosti. 
Kraľovanov, ale aj celú vtedajšiu evanjelickú du-
chovnú komunitu smrť ich mladého sympatického 
farára, do ktorého vkladali toľké nádeje, veľmi bolest-
ne zasiahla. Vystrojenie mŕtveho, o ktoré sa postarali 
cirkevníci s veľkou láskou a nákladmi, a jeho pohreb 
boli veľkorysé. Na poslednej ceste ho prišli vypreva-
diť mnohé vynikajúce osobnosti z blízkej Modry, Pe-
zinka, ale aj zo vzdialenejšieho okolia, také množstvo 
ľudí, že kráľovanský chrám doslova pukal vo šví-
koch. Medzi nimi nechýbali ani jeho blízki kolegovia 
z teologickej akadémie, pre ktorých sa v mnohom stal 
životným vzorom, ba prišli aj niektorí spolupracov-
níci, ktorí prispeli etnografickými údajmi do jeho štú-
dií. Úctu mu vzdali aj prešporskí nemeckí kolegovia 

Roland Steinacker a G. Daxer, ktorí sa medzitým stali 
tiež kazateľmi v blízkych cirkvách. Smútok za ním sa 
odzrkadlil aj v početných nekrológoch. Nový pán fa-
rár, Vladimír Jurkovič, ale aj všetci jeho nasledovníci, 
nielenže pokračovali v diele započatom Krištofom 
Chorvátom na poli cirkevnom, ale článkami a pred-
náškami pri výročiach sa celé desaťročia starali o to, 
aby jeho pamiatka nebola len suchým historickým 
faktom, ale aby pretrvával aj duševný zväzok Krištofa 
Chorváta s jeho cirkevníkmi a ich potomkami, ktorý 
sa začal tou iskrou, čo preskočila medzi ním a Kra-
ľovanmi, keď prvý raz prišiel a keď si ho cirkevný 
zbor po jedinej kázni vyvolil 152 hlasmi zo 156.  
Tohtoročná precítená a duchom predchnutá oslava 
pamiatky Krištofa Chorváta na Kráľovej svedčí 
o tom, že Kraľovania jeho hrivny nezakopali, ale jeho 
talentami sa aj po 125 rokoch stále inšpirujú  
a rozvíjajú ich ďalej, za čo im patrí naša veľká vďaka.  

             Ľubica Chorváthová 
_______________________________________________ 
Pozn.: Tento príspevok je doplnenou verziou príhovoru, 
ktorý odznel v rámci slávnostných služieb Božích pri prí-
ležitosti 150. výročia narodenia a 125.výročia smrti Kriš-
tofa Chorváta v Modre-Kráľovej dňa 14. augusta 2022. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Pozdrav z Liptova 
 

Milé sestry a bratia cirkevného zboru  
v Modre-Kráľovej, 
v minulom roku sa mi podarilo realizovať v Dúbrave 
pri Liptovskom Mikuláši betlehem v životnej veľkos-
ti. Veľmi ma tešilo, že ľudia sa z neho radujú, modlia 
sa pri ňom a velebia dieťa Božie v jasliach. Uvedomil 
som si, že betlehem prináša radosť aj vďaka tomu, že 
pani farárka prispela na jeho realizáciu. Rozhodol 
som sa preto hneď v januári tento rok, že dám 
zhotoviť malý betlehem s postavičkami Márie, Jozefa 
a troch kráľov spolu s Ježiškom podľa postáv 
z betlehema v Dúbrave aj pre vás. Tento malý betle-
hem je zhotovený z lipy, buka a smreka. Majster rez-
bár Vladimír Michúlek je môj priateľ, ktorý dal do 
diela aj kus svojho srdca, čo je na výsledku vidieť. 
Keď som prvýkrát hral u vás na Službách Božích, cítil 
som sa veľmi príjemne a táto príjemná atmosféra sa 
zopakovala aj pri ďalších stretnutiach a vystúpeniach. 
Vždy sa teším, keď ma pani farárka Sidka pozve, aby 
som prišiel zasa zahrať a zaspievať. Je to pre mňa 
balzam na dušu. Celý svoj život som pracoval s ľudmi 
a hlavne s mládežou. Tešil som sa, keď som mohol 
robiť radosť svojím účinkovaním a pomocou v rôz-
nych situáciách.  
Nech vám, evanjelikom v Modre-Královej, zostane 
skromnosť aj naďalej a nech zdravie slúži aj pani fa-
rárke, ktorá je pre môj duchovný život vzorom a opo-
rou. Závidím vám takého skromného a pracovitého 
služobníka Božieho. 

Tretiu adventnú nedeľu som opäť prišiel s radosťou 
a pokorou nielen s piesňami ale aj s betlehemom 
z Liptova. Nech vám navždy pripomína môj obdiv a 
úctu k vášmu cirkevnému zboru. 
A keďže sa blížia Vianoce, ako slávime Štedrý večer 
u nás na Liptove? Po celodenných prípravách nasle-
dujú popoludní Služby Božie, po nich štedrovečerné 
posedenie s modlením, oblátkami, prípitkom a samo-
zrejme večerou. Každý Štedrý večer je plný želaní 
a poďakovaní za rok predošlý.  
Čo by som si želal do budúcna aj celej mojej rodine   
a samozrejme pani farárke Sidke spolu s vami? 
Zdravie je pre každého skutočne to najdôležitejšie. 
Viera nech je súčasťou každodenného života, nech 
cítime a uctievame si prítomnosť Božej lásky na 
každom kroku. Vráťme sa k pokore a skromnosti, 
ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité pre život. Nech 
naša matka Zem, ten najväčší dar od Boha pre nás 
všetkých, naďalej prekvitá, nech národy žijú v pokoji, 
láske a porozumení. Nech každý z nás má na mysli, 
že Zem síce patrí nám, ale treba si ju chrániť a šetriť. 
Nuž, Kraľovania moji, sestry a bratia, čo na záver? 

K vianočnému stolu sviatočnú štólu, 
modlenie a pokoru prejavujme Bohu. 
Pod stromček darčeky,  
láska k Ježišovi až na večné veky, 
toto Vám ja prajem,  
z hĺbky duše mojej úprimne vinšujem. 

         Vlastimil Lúčan s manželkou Máriou z Dúbravy  



 
 

 

 

 

KRONIKA CIRKEVNÉHO ZBORU
 

Naši jubilanti v novembri a decembri 2022 
  

80 rokov 
Ružena Uherčíková 
 
65 rokov 
Elena Sodomová  
___________________________________ 
 
Blahoželáme kresťanským manželom 
k výročiam ich sobáša:  
 
Jánovi a Viere Uherčíkovcom  
pri príležitosti diamantovej svadby 
(17.11.1962) 
 

Jaroslavovi a Zdene Oškerovcom 
pri príležitosti zlatej svadby (18.11.1972) 
 

Miroslavovi a Márii Steinhübelovcom 
pri príležitosti zlatej svadby (25.11.1972 ) 

Dušanovi a Libuše Svrčkovcom 
pri 55. výročí sobáša (4.11.1967) 

_______________________________________________________________________________________ 
      

Pozdravujeme jubilantov – rodákov 

do Žiliny 
Karol Uherčík  85 rokov  
 
do Senca 
Jana Machová 55 rokov  

do Modry 
Svetozár Juran  75 rokov 
Vladimír Prídala  50 rokov 
 

 
Kroniku jubilantov pripravila Zdenka Hornáčková

_________________________________________________________________________________________________

Narodený a pokrstený: 
  

Marko Bajcar     13.10.2021   30.10.2022 
 

 
Konfirmovaný dospelý: 
 

Roman Bajcar             30.10.

 

Zosnulí a pochovaní: 
 
Mária Miškovičová 28.10.  02.11. 
Mária Moravčíková 06.11.   11.11. 
Oľga Sodomová 27.11.  03.12. 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Milodary na Evanjelickú ratolesť  

Jarmila Sodomová 20 €, Božena Kľúčiková 10 €, rodina Miroslava Steinhübela 20 €, rodina Ježová 10 €, 
rodina Makovníková 20 €, Ružena Uherčíková 20 €, rodina Jozefa Steinhübela 20 €, rodina Svrčková 20 €, 
Milan Kľúčik 30 €, rodina Uherčíková 20 €, Estera Ružeková 20 €, Ľubomír Frno 10 €, manželia Viera a Ján 
Uherčíkovci 20 €. 

Poďakovanie mestu Modre za dve dotácie  

Ďakujeme mestu Modre za dotáciu na projekt „Bezbariérový vstup do komunitného centra“. Dotácia bola 
použitá na zhotovenie zábradlia z nerezu na schodisko a rampu do komunitného centra a súčasne zboro-
vej siene na fare. 
Ďakujeme nášmu mestu aj za dotáciu na projekt „Advent a Mikuláš pre školákov a predškolákov 
v Kráľovej“. Dotácia bola použitá na vianočné balíčky a na adventné tvorivé dielne pre deti z detskej 
besiedky a tiež pre deti z Ukrajiny, ktoré žijú v pastorálnom obvode cirkevného zboru.  
 



 

 

 

9. október 2022 

Deti z besiedky  

otvorili výstavu  

Plody zeme  

krátkym vystúpením  

v kultúrnom dome. 

Ešte predtým pomohli 

s poslednými úpravami 

pred kultúrnym domom 

a odfotili sa s ujom 

„vinohradníckym 

strašiakom“. 

 

 

 

 

Z besiedky... 



 

 

Besiedka  

20. november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z besiedky... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pozdrav od manželov - farárskeho páru     

 Simonky a Timka Devečkovcov, ktorí u nás 

 slúžili, s ich synčekom Natanelom 

 

Práce na zábradlí vo farskom dvore a finálna verzia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Z adventných tvorivých dielní 

Marína Erzeg 

a jej ikony  

 



 

Spomienka na pána kantora Jána Uherčíka
  

„O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky,  
ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod“  

(Žalm 89, 2). 
 

10. decembra 1972 uplynulo 50 rokov od tragickej smrti pána kantora Jána Uherčíka. Toto smutné výročie 
sme si pripomenuli básňou Jozefa Trtola na Službách Božích na 3. adventnú nedeľu v kostole a tiež pri jeho 
hrobe na miestnom cintoríne vo večnej nádeji, že hrá a spieva novú pieseň v Božej večnej prítomnosti.  
 
2. februára 1948 sa konvent v našom cirkevnom 
zbore uzniesol zriadiť samostatnú kantorskú stanicu, 
keďže cirkevné školy boli poštátnené a kantor už sú-
bežne nevykonával funkciu učiteľa na škole. Za 
kantora bol zvolený Ján Uherčík, ktorý bol do tejto 
funkcie uvedený na 2. slávnosť veľkonočnú.  
Pre výkon úradu mal potrebné vzdelanie. Už ako 18-
ročný sa v r. 1942 podrobil kantorsko-organovej 
skúške pred dištriktuálnou komisiou a získal po-
trebné osvedčenie. 
Do kantorskej služby nastúpil po zosnulom Ľudoví-
tovi Šimkovi ako štvrtý kantor v našom CZ, prvý 
ako rodák z Kráľovej. Všetci predchádzajúci traja 
kantori – Daniel Neumann, Jaroslav Neumann 
a Ľudovít Šimko boli aj učiteľmi. 
Kantor bol zároveň zapisovateľom v cirkevnom zbo-
re. Ján Uherčík sa ako bývalý „združenec“ po boku 
pána farára Petríka stal aj vedúcim Združenia evan-
jelickej mládeže a od roku 1951 aj predsedom Slo-
venskej evanjelickej jednoty. Viedol tiež zborový 
spevokol. 
Bol ženatý s Máriou rod. Uherčíkovou, s ktorou mali  
dvoch synov a dve dcéry. Z nich Božena je v sú-

časnosti presbyterkou v cirkevnom zbore a šéfre-
daktorkou zborového časopisu Evanjelická ratolesť. 
Z politických dôvodov prežil čas od 15. októbra 
1952 do 15. apríla 1953 v pracovnom tábore.  
Predivným Božím riadením opustil svojich najbliž-
ších a tiež duchovnú rodinu cirkevného zboru náhle 
10. decembra 1972 na následky ťažkého zranenia pri 
dopravnej nehode, keď sa vracal zo služobnej cesty. 
Mal vtedy iba 48 rokov.  
Kantorskú službu vykonával 24 rokov s veľkou lás-
kou, zanietením a neoceniteľnom podporou manžel-
ky. Vo výročnej správe za rok 1958 napísal o ňom 
pán farár Ján Petrík, keď pripomenul 10 rokov od 
uvedenia do kantorského úradu: „Želáme mu zo 
srdca aj naďalej lásku k organu a náboženskému 
spevu, vernosť, vytrvalosť a trpezlivosť organovej 
hre, k týmto darom a hrivnám, ktoré na tomto poli 
umenia dostal od Pána Boha a svedomite si ich aj 
sám ďalej rozvíjal, aby aj v budúcnosti duše veria-
cich na krídlach nábožných spevov a organových 
melódií povznášali ďalej a vyššie k nebesám, k Pá-
novi.“ Tieto slová sprevádzali Jána Uherčíka po 
všetky roky kantorskej služby. 

Sidonia Horňanová, zborová farárka 
 

 
Spomienka na pána 
organistu Jána Uherčíka 
 
Kam až siaha 
spomienka 
lúčom sem-tam 
cez kostolné okná 
  oslnivo, 
v nej pán organista 
jednoducho náš 
             „Jano Milo“ 
znova hrá, vychádza  
z píšťal, 
on neodišiel 
on tam zostal 
zamotaný v notách 
 Tranoscia.... 
 
Jozef Trtol, 10.12.2022 



    

 

S Marínou o ikonách 
 

Spoločenstvo nášho evanjelického cirkevného zboru je otvoreným spoločenstvom. Príležitostne medzi nás 
s deťmi zavíta aj Marína Erzeg. Oslovili sme ju s prosbou, aby nám predstavila záľubu, ktorej sa venuje, a 
voviedla nás do tajomného sveta ikon. 
 

Ikony sú sakrálne obrazy, v ktorých je prepojené 
umenie s duchovnom. Pochádzajú z byzantskej kul-
túry. Vyobrazujú postavy svätcov, scény z ich života 
a rôzne biblické motívy. Nájdeme ich predovšetkým 
v pravoslávnych kostoloch a chrámoch, ale aj v do-
mácnostiach pravoslávnych kresťanov. 
Slovo ikona pochádza z gréckeho slova „eikon”, 
ktoré označuje obraz, portrét. 
Podľa ikonopiscov sa však ikona nemaľuje, ale píše. 
Pretože ikona predstavuje Sväté Písmo vyjadrené 
v obraze, najčastejšie sa píše na drevenú dosku. 
Ako kňaz interpretuje Božie slovo v liturgii, tak isto 
ho interpretuje aj ikonopisec prostredníctvom ikon. 
Ikona je oknom do duchovného sveta a pozýva 
k modlitbe. 
Písanie ikon má svoje špecifické a presné pravidlá, 
ktorým hovoríme kánony. 
A tak ako sa nemení Sväté Písmo, aj ikona ostáva 
nemenná, čiže sa prepisuje. To znamená, že tu nie je 
veľký priestor pre umelcovu kreativitu. Každý detail 
tváre, gesto alebo poloha tela majú symbolický 
charakter, napr. vysoké čelo naznačuje múdrosť a 
hĺbavosť, veľké oči znamenajú preniknutie do 
božských tajomstiev atď. 
Podobne aj farby používané na ikonách majú predo-
všetkým symbolický charakter. Ich výber nikdy nie 
je náhodný. Každá farba predstavuje určitú vlas-
tnosť, napr. biela zobrazuje svätosť, je to farba 
duchovnej čistoty, modrá zasa symbolizuje 
Božskosť, múdrosť, ale aj chlad a sviežosť atď. 
Svätožiara, nazývaná nimbus, je vyplnená zlatou 
farbou alebo 24-karátovým plátkovým zlatom, pre-
tože zlatá farba predstavuje večnosť. Každá ikona 
musí byť podpísaná iniciálmi alebo menom svätca, 
ktorý je na ikone zobrazený. 
Ikonopisci svoje ikony obvykle nesignujú. Považujú 
sa len za nástroj Ducha Svätého, ktorý prostred-
níctvom nich tieto sväté obrazy píše. Vraví sa, že 
kona si vás nájde. Ona si vyberá, kto ju napíše a 
rovnako si vyberá aj svojho majiteľa. Ikona komuni-
kuje a treba si vybrať takú, ktorá vás osloví. 
Takto si ikony našli aj mňa pred desiatimi rokmi, 
keď som túžila po vnútornom, duchovnom a osob-
nostnom raste. Prvú ikonu, ktorú som napísala, bola 
Matka Božia držiaca v náručí svojho syna, Ježiša. 
V tom čase som bola čerstvou mamičkou – aj preto 
bol tento motív blízky môjmu srdcu. Odvtedy som sa 
nezastavila a s písaním ikon pokračujem dodnes. Ich 
tvorbe sa venujem výlučne vo voľnom čase a je to 
zároveň prejav môjho vnútorného a duchovného 
cítenia.  

Napriek tomu, že písanie ikon je mojou vášňou, 
nedovolím si o sebe tvrdiť, že som ikonopisec. 
Vysvetlím prečo. 
Písanie ikon bolo spočiatku iba doménou mníchov, 
ktorí boli na túto prácu najlepšie pripravení. Tvorba 
pôvodných ikon sa často učí v určitých izolovaných 
gréckych kláštoroch. Kláštorný režim – to je pôst, 
modlitby, čítanie Svätého písma. V súčasnosti sa 
ikony píšu aj v tvorivých dielňach. 
Ja som zanietený samouk, nikdy som nenavštevova-
la základnú umeleckú školu ani neštudovala maľbu. 
Fakt, že napriek tomu dokážem vytvoriť ikonu, preto 
považujem za dar od Boha, nijak inak si neviem 
vysvetliť túto schopnosť. A mojím poďakovaním za 
to je ich tvorba. Ikony si ma vybrali/našli a ja ich 
píšem pre radosť a na slávu Božiu. Pred každou 
ikonou prechovávam hlbokú úctu a skôr než začnem 
písať, požiadam o povolenie k stvárneniu svätca, 
vyslovím modlitbu a poďakovanie. Až potom mô-
žem začať písať. 
Ikony, ktoré vytvorím, nie sú určené pre liturgické 
účely, ale pre všetkých ľudí, ktorým ikona pomôže 
spojiť sa s duchovným svetom. Veď ikona je predsa 
oknom do neba.  
Okrem toho, že píšem ikony, ktoré sú vo svojej 
podstate modlitbou, venujem sa aj maľbe. Sú to 
prevažne obrazy s duchovnou tematikou, kde môžem 
bez obmedzení vyjadriť svoje vlastné myšlienky. Aj 
jedno aj druhé si vyžaduje hlboké ponorenie sa do 
seba. 
Viera je predovšetkým spojená s poznaním a tvo-
rivosťou. Pri každej ikone sa naučím niečo nové, tá 
symbolika je nekonečná. 

Marína Erceg 

Pozn.: Marínu a jej ikony si môžete pozrieš na str. 12 
___________________________________________ 

Niekoľko citátov o Vianociach 

„Vianoce nám dovolia zastaviť sa a zamerať sa na 
veci, pocity a ľudí, na ktorých bežne zabúdame. Tak 
nedovoľme, aby sme sa naháňali za darčekmi, ale  v 
pokoji radšej uchopme radosť a lásku.“ David Cameron  

„Pamätaj si, že ak nenájdeš Vianoce vo svojom srdci, 
určite ich nenájdeš pod stromčekom.“  Neznámy autor 

„Vianoce nie sú o otvorení našich darov, ale  
o otvorení našich sŕdc.“ Janice Maeditere  

„Vianoce sú láska. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, 
keď darujeme, sú Vianoce.“ Dale Evans  



   

 

 

Z Božej lekárne 
 

Nastal čas jesenných a zimných večerov, keď sa zohrievame pri šálkach voňavých čajov zo zmesí bylín, ktoré 

sme počas roka nazbierali z Božej lekárne. Táto atmosféra večerov je mnoho ráz doplnená vôňou sušeného 

ovocia v miske na stole. U niekoho je vôňa sušeného ovocia spojená možno len s vianočnou atmosférou, keď 

všetko vonia akosi inak. U niektorých sa však miska so zmesou sušeného ovocia a orechov nachádza na stole 

celoročne.  

Má aj sušené ovocie nejaký vplyv na naše zdravie? Odpoveďou je: áno, má. Sušené ovocie – najmä pre svoj 

vysoký obsah železa – je napríklad veľmi dobrou voľbou u ľudí, ktorí trpia chudokrvnosťou. Okrem mnohých 

iných vlastností má sušené ovocie vplyv aj na udržanie hladiny zdravého cholesterolu HDL. Jediným 

negatívom sušeného ovocia je fakt, že má vyšší obsah cukru a preto ho možno označiť za veľmi kalorické. 

Pre tento príspevok som vybrala tie druhy sušeného ovocia, ku ktorému mám aj ja sama veľmi blízko: slivky, 

jablká a orechy. 

 

Sušené slivky 

Veľmi populár-

nym sušeným 

ovocím je slivka 

domáca. Jej suše-

né plody obsahujú 

vitamíny C a E, 

kyselinu jablčnú, 

provitamín A, vi-

tamíny skupiny 

B, pektíny a polysacharidy. Z minerálov sú to 

najmä fosfor, draslík, horčík, síra a vápnik. 

Vitamín E pomáha chrániť naše telo pred artero-

sklerózou a infarktom, zároveň napomáha pri 

obnove a raste tkanív a tiež zlepšuje vzhľad vlasov 

a nechtov. Slivky pomáhajú pri ochoreniach 

krvného obehu, výrazne podporujú krvotvorbu, 

podporujú správne funkcie pečene a obličiek. 
Často pomôžu aj pri dne, pretože odplavujú z tela 

kyselinu močovú. Nápomocné môžu byť tiež pri 

reume. Majú výrazný laxatívny účinok, takže 

pomáhajú pri liečbe zápchy a iných stagnácií  

v tráviacom trakte. Ak by sme mali zhrnúť 

pozitívne účinky sušených sliviek, tak môžeme 

sumárne povedať, že slivky uvoľňujú močenie, 

podporujú trávenie a liečia tráviace problémy.  

 

Sušené brusnice 
Plody brusnice (alebo kľukvy veľkoplodej) nemusím 

zvlášť predstavovať väčšine žien, pretože takmer 

každá z nás za svoj život aspoň raz zažila zápal 

močových ciest. Ako je známe, plody brusnice sú pri 

týchto zápaloch veľmi dobrým pomocníkom. Majú 

antibakteriálne účinky, ktoré liečia v oblasti celej 

panvy a tiež orgány v nej (u dám to môžu byť 

gynekologické problémy, kým problémy s prostatou 

sa zasa nevyhýbajú pánom). Sú veľmi bohaté na 

minerály – sodík, fosfor a draslík. Z vitamínov sa 

v brusniciach zasa nachádzajú vitamíny A, B a C. 

Obsah týchto vitamínov priaznivo podporuje náš 

imunitný systém. Brusniciam nemôžeme odoprieť 

ani ich silný anti-

oxidačný účinok, 

ktorý chráni naše 

bunky pred po-

škodením, starnu-

tím alebo oslabe-

ním ich funkcií. 

Tiež chránia pred vznikom cukrovky, ateroskleró-

zou, reumou či rakovinou.  

 

Sušené jablká 
Pri prechádzke jesennými vinohradmi či zasneže-

ným lesom dobre padne občas siahnuť do vrecka 

bundy a vytiahnuť si zopár kúskov sušených jabĺk na 

malý záhryz. Aký význam majú sušené jablká? 

Jablká v sušenom stave sú veľmi bohaté na 

vlákninu. Pol šálky sušených jabĺk dodá telu 3 až 4 

gramy vlákniny (odporúčaná denná dávka vlákniny 

je 28 gramov). 

Vláknina ob-

siahnutá v jabl-

kách napomáha 

optimalizovať 

hladinu krvné-

ho cukru  

a podporuje 

tráviaci systém.  
Najviac zastú-

pené vitamíny 

zo skupiny B 

obsiahnuté v su-

šených jabĺčkach sú vitamíny B5 a B6, ktoré sú 

významným zdrojom antioxidantov, najmä polyfe-

nolov (látky pomáhajúce bojovať proti poškodeniu 

našich buniek). Z minerálnych látok obsiahnutých 

v sušených jabĺčkach sú to hlavne sodík, draslík  

a železo, ktoré sú pre náš organizmus priaznivé.  

 

Vlašské orechy 
Ako by to bolo, keby som do tejto sušenej zmesi na 

chrumkanie počas zimných večerov nezahrnula 

aspoň jeden druh orechov? 



   

 

Keď sa pozrie-

me na vzhľad 

vlašského ore-

cha, tvarom je 

veľmi podobný 

ľudskému moz-

gu. Nie nadarmo 

sa o orechoch 

vraví, že sú to 

potraviny 

mozgu. Obsahujú omega-3 mastné kyseliny, ktoré 

pomáhajú zlepšiť pamäť a sústredenie. Sú známe 

aj tým, že pomáhajú uľaviť od neurode- 

generatívnych porúch, ako je napr. demencia alebo 

Alzheimerova choroba.  

Už je dlho známym faktom, že omega-3 mastné 

kyseliny priaznivo pôsobia na činnosť nášho 

srdiečka. Čerstvé vlašské orechy sú bohaté na 

aminokyseliny a jednoduché nenasýtené mastné 

kyseliny (napr. kyselinu olejovú). Obsahujú aj 

esenciálne mastné kyseliny (rozumej také mastné 

kyseliny, ktoré si ľudské telo nedokáže vytvoriť sa-

mo a je potrebné ich dodať telu v potrave), ako je 

kyselina linolová, kyselina alfa-linolénová a kyselina 

arachidonová. Orechy sú priaznivé aj pri detoxikácii 

organizmu čistením vnútorného tráviaceho systému. 

Konzumáciou orechov sa z tela odstraňujú rôzne 

odpadové látky. Obsahujú vitamín E, ktorý napo-

máha pri ochrane a udržiavaní pokožky (jej obnovy 

a rastu tkanív).  

Množstvo vitamínov a minerálov obsiahnutých vo 

vlašských orechoch posilňuje aj vlasové folikuly a 

udržiava vlasovú pokožku bez lupín. Naše vlasy sú 

hrubšie, pevnejšie a dlhšie.  

Doprajme si teda na prelome období na stôl misku 

sušeného ovocia, veď aj to je dar z Božej lekárne, 

ktorý nám spríjemní nadchádzajúce vianočné obdo-

bie, a verím, že bude súčasťou aj nadchádzajúcich 

dní.  

Ing. Katarína Macková 

________________________________________________________________________________  

 

ZDRAVOTNÍCKA RUBRIKA 

Imunita 
Choroby sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Veľmi často skloňovaným 

a „obviňovaným“ činiteľom vzniku chorôb a rozvoja ich komplikácií sa 

stala imunita a imunitný systém. Jednoznačne možno povedať, že 

prakticky nenájdeme chorobu, pri ktorej by imunitný systém nezohrával 

úlohu či už v negatívnom, alebo naopak v pozitívnom zmysle slova. Imunita 

zároveň patrí medzi najčastejšie diskutované a analyzované témy na 

odborných aj laických fórach. 

Imunita je schopnosť alebo vlastnosť organizmu 

udržať rovnováhu (tzv. homeostázu) za akýchkoľvek 

okolností. Okrem samotnej ochrany pred rôznymi 

mikroorganizmami a infekciami (čo je asi najznámej-

šia funkcia imunity), imunita predstavuje aj schop-

nosť udržať rôzne procesy v tele v správnom chode, 

odstraňovať poškodené a zmenené telu vlastné bunky 

(napr. nádorové alebo infikované bunky) i schopnosť 

regulovať delenie vlastných buniek. 

Imunitný systém je nositeľom imunity. Možno ho 

chápať ako zložitý komplex rôznych buniek, orgánov 

a tkanív, ktoré spolu komunikujú („rozprávajú sa“ 

a odovzdávajú si zistené, ako i naučené informácie) 

pomocou mnohých molekúl a zlúčenín. 

Veda, ktorá skúma vlastnosti imunitného systému, 

jeho reaktivitu, ako aj regulácie, sa nazýva 

imunológia. Je to v podstate veda  o obranyschop-

nosti nášho organizmu. Jej vznik sa datuje do 

obdobia 18. a 19. storočia a za jej zakladateľa sa 

považuje Edward Jenner (1798 – 1823), ktorý objavil 

očkovanie proti pravým kiahňam (variole). 

Spomedzi všetkých odborov medicíny imunológia 

zaznamenala za posledných 50 rokov asi najvýraz-

nejšie pokroky v rozšírení svojho poznania a chá-

pania imunitného systému a jeho zložitých regulácii. 
 

Orgány imunitného systému 

Imunitný systém sa skladá jednak zo svojich orgánov 

a tkanív a tiež z buniek, ktoré nevytvárajú morfo-

logické („hmatateľné“) orgány. Medzi základné 

orgány imunitného systému patrí týmus (tzv. detská 

žľaza), ktorý sa nachádza v priestore medzi pľúcami 

nazývanom mediastínum (medzihrudie). Thýmus 

predstavuje akoby vysokú školu pre špecifický typ 

bielych krviniek, ktoré dostali po ňom aj pomenova-

nie T-lymfocyty. Tie sa v ňom delia, školia a pro-

gramujú na to, aby vedeli správne reagovať a koordi-

novať jednotlivé imunitné funkcie . 

Ďalším významným orgánom imunitného systému je 

kostná dreň. V nej okrem iného dozrieva aj ďalší 

dôležitý typ bielych krviniek B lymfocyty. Ich 

funkciou je tvorba protilátok (imunoglobulínov), 

ktoré predstavujú významnú časť tzv. získanej 

imunity. Rozoznávame niekoľko protilátok s rôzny-

mi špecifickými funkciami: imunoglobulín G (hlavná 

protilátka, ktorú dieťa spočiatku získava cez placentu 

od  matky   počas    vnútromaternicového   vývoja  



   

 

a následne si ju začne tvoriť samo), imunoglobulín A 

(protilátka obsiahnutá v materskom mlieku, ktorá má 

významnú úlohu pri ochrane slizníc), imunoglobulín 

M (dôležitý pri akútnej ochrane pri infekciách) 

a imunoglobulín E (ochrana proti parazitom, pričom sa 

zvyšuje pri alergických ochoreniach). V dospelom 

veku postupne funkčnú a pracujúcu kostnú dreň vo 

viacerých kostiach nahrádza tukové tkanivo. 

Okrem týmusu a kostnej drene patrí medzi orgány 

imunitného systému aj slezina a lymfatické uzliny, 

ako aj lymfatické tkanivo v slizniciach a koži. V lym-

fatických uzlinách sa usídlia mnohé tzv. pamäťové 

bunky, ktoré tam čakajú po predchádzajúcom vyškole-

ní (napr. na základe prekonanej infekcie, očkovania 

a pod.) na svoju chvíľu, aby mohli poskytnúť organiz-

mu efektívnu obranu. Najväčšie zhluky imunitného 

lymfatického tkaniva nachádzame v sliznici tenkého 

čreva, kde sa nazývajú Peyerove plaky (hmotnosťou 

a objemom sú všetky tieto plaky väčšie ako slezina, 

týmus, kostná dreň či lymfatické uzliny spolu). 

Celková hmotnosť imunitného systému dospelého 

človeka je odhadovaná na 1,5 – 2 kilogramy . 
 

Vrodená a získaná imunita 

Imunitu a jej reakcie možno schematicky rozdeliť na 

dve základné ramená: na vrodenú (nešpecifickú) 

imunitu a získanú (špecifickú) imunitu.  

Koža a sliznice sú základné bariéry s obrannou 

schopnosťou. Vrodená imunita umožňuje človeku 

brániť sa proti škodlivinám zvonku a rôznym chorobo-

plodným zárodkom od narodenia. Prirodzenej imunite 

pomáhajú aj niektoré bunky v krvi, ktoré sú schopné 

zasiahnuť tam, kde do tela prenikne uvedenými barié-

rami cudzí mikroorganizmus. Výsledkom je pohltenie 

cudzích buniek. Tento proces sa nazýva fagocytóza. 

Zabezpečujú ju dôležité bunky imunitného systému, 

tzv. makrofágy. 

Druhú obrannú líniu predstavuje získaná imunita. 

Formuje sa v priebehu života na základe kontaktu 

s cudzorodými látkami (napr. baktériami), ktoré ne-

zlikvidovala prvá (prirodzená) obranná línia. Fungova-

nie získanej imunity zabezpečuje zložitá sústava bu-

niek a rôznych látok. „Výkonnými orgánmi“ tohto 

systému sú špecializované bunky a bielkoviny – proti-

látky. Po prvom stretnutí s novým mikróbom špeciali-

zované bunky (tzv. B-lymfocyty) sprostredkujú tvorbu 

protilátok a spúšťajú celý rad mechanizmov, ktorých 

výsledkom je likvidácia telu cudzích buniek. B-lym-

focyty majú „pamäť“ a pri ďalšom kontakte s nepria-

teľom sú schopné reagovať rýchlejšie. Zložka imunity 

založená na tvorbe protilátok sa nazýva látková 

imunita. Druhú zložku, bunkovú imunitu, zabezpečujú 

dva typy buniek: tzv. T-lymfocyty alebo pomocné 

bunky („helpers“), ktoré rozpoznajú votrelcov a 

zabíjačské NK-bunky („natural killers“), ktoré ich 

zničia. NK-bunky sú významné najmä v obrane proti 

vírusom a nádorom. 
 

Autoimunitné ochorenia  

Niekedy sa stane, že aktivity v organizme sa preťažia 

a rozpoznávací aparát imunitného systému sa zrúti. 

Vtedy organizmus začne produkovať protilátky na-

mierené proti vlastným bunkám a orgánom tela a do-

chádza k poškodzovaniu vlastných tkanív a ich štruk-

túr. Chybné „rozpoznávače“ a chybné protilátky, tzv. 

autoprotilátky, prispievajú k mnohým chorobám, kto-

ré sa nazývajú autoimunitné ochorenia. Tie môžu po-

stihovať viac orgánov naraz alebo len určitý orgán.  

Medzi systémové autoimunitné choroby patria: reu-

matoidná artritída, systémová skleróza, systémový 

lupus erythematosus (SLE). 

Medzi orgánovo špecifické autoimunitné ochorenie 

patria: 

 endokrinný systém: Addisonova choroba, Hashi-

motova choroba, juvenilný diabetes mellitus (cu-

krovka);  

 tráviaci trakt: ulcerózna kolitída, celiakia, Crohno-

va choroba, autoimunitná hepatitída; 

  nervový a svalový systém: skleróza multiplex, 

myastenia gravis, pemphigus vulgaris;  

 hematopoetický systém: autoimunná hemolytická 

choroba (rýchle rozpadávanie a odumieranie čer-

vených krviniek). 
 

Choroby z imunologickej nedostatočnosti  
Imunita funguje na základe spolupráce viacerých 

zložiek imunity. Ak však imunitnému systému chýba 

jedna alebo viacero zložiek, výsledkom je imuno-

deficientný (nedostatočný) stav. Tento stav môže byť 

vrodený alebo získaný. Získaný znamená, že môže 

vzniknúť počas infekcie, keď bol organizmus oslabe-

ný alebo neúmyselne vyvolaný liekmi. Dočasná imu-

nologická nedostatočnosť môže vzniknúť počas víru-

sovej infekcie (chrípka, infekčná mononukleóza, 

osýpky a pod.) a pri poruche výživy. Môže byť tiež 

spôsobená stresom.  
 

Ako sa brániť 

Obranyschopnosť svojho organizmu môžeme po-

silňovať a udržiavať rôznymi spôsobmi. Dôleži-

té je otužovanie – napríklad pomocou studenej 

sprchy. Aby šok zo studenej vody (obzvlášť v zi-

me) nebol príliš veľký, treba jej teplotu znižovať 

postupne. Sprchovanie by malo začínať vždy od 

nôh smerom k hlave. Pôsobením studenej vody 

sa stiahnu cievy, čo má za následok rozprúdenie 

krvi a zrýchlenie látkovej výmeny (metabo-

lizmu).  

Dôležitá je, samozrejme, prevencia. V súčasnos-

ti trpí poruchou imunitného systému každý tretí 

človek, pričom 70 % z nich má rôzne alergické 

ochorenia.                           MUDr. Janka Juranová 
Zdroj: Internet, Imunitný šlabikár  

 



 Ovečka   
   Božia 

                     

ČASOPIS DETÍ CIRKEVNÉHO ZBORU 
ECAV V MODRE – KRÁĽOVEJ  

 

 

Milé Kraľovačatá! 

Príchod dieťatka na svet je jedna 

z najvzrušujúcejších chvíľ v každej rodine. 

S príchodom dieťa je spojená aj príprava – 

kupuje sa výbavička pre dieťa a najmä 

rodičia hľadajú vhodné meno. Možno pritom 

listujú v kalendári a hľadajú význam mena, 

ktoré sa im zapáčilo. Mnohé mená majú pôvod 

v Biblii – aj mená niektorých z vás, napríklad 

Samuel znamená Boh počuje, Matej znamená 

dar Hospodina, Eliška znamená Bohu 

zasvätená atď. 

Na Vianoce oslavujeme narodenie dieťa, 

ktorému meno nevybrali rodičia, ale sám Boh. 

To preto, lebo to dieťa nie je len ľudským 

synom, ale tiež Synom Božím. Matke toho 

dieťaťa, Márii, a jeho adoptívnemu otcovi 

Jozefovi bolo pred jeho narodením oznámené 

skrze anjela, ako sa má to božské dieťa 

volať: Ježiš (por. Lk 1, 31; Mt 1, 21). Meno 

Ježiš znamená: Hospodin je spása alebo 

záchrana.  

Z narodenia Ježiša sa netešil len malý okruh 

ľudí – Jozef a Mária alebo iba obyvatelia 

Betlehema či jeden izraelský národ. Z jeho 

narodenia sa tešia ľudia na celom svete – aj 

my dnes! „... lebo nebolo dané pre ľudí iné 

meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť 

spasenia“  (Sk 4, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čiary pospájaj  

a vianočnú sviecu si vymaľuj. 

 

Milan Rúfus  

VIANOČNÁ KOLEDA               

 

V mestečku Betléme, 

v jasličkách na slame 

leží to dieťatko, 

na ktoré čakáme. 
 

Anjelik bez krídel, 

Boží i človečí. 

Nikto ho nevidel, 

každý ho dosvedčí, 

darček mu nesiem tam. 
 

A ja mu do diaľky 

srdiečko posielam.

  



 

 

LEGENDA O VIANOČNOM STROMČEKU 
 

Bola studená zimná noc. V domčeku pri ohni 

sedeli dve malé deti. Zrazu niekto nesmelo 

zaklopal na dvere. Jedno z detí šlo otvoriť. 

Pred dverami v zime a tme stál bosý chlapček, 

oblečený v tenkom, otrhanom odeve. Triasol sa 

zimou a opýtal sa, či sa môže dnu zohriať. 

„Áno, poď,“ zvolali obe deti. „Sadni si ku 

kozubu, tam je teplúčko.“ Vzali chlapčeka za 

ruku, posadili ho ku krbu, dali mu najesť a 

potom ho uložili do svojej postele. Oni si ľahli 

spať na tvrdú lavicu. 

V noci sa deti zobudili na tóny krásnej hudby a 

keď sa pozreli z okna von, uvideli skupinu detí 

v žiarivých šatách približujúcich sa k domu. 

Hrali na zlatých harfách a všade znela pekná 

hudba.  

Zrazu sa pred deťmi zjavil chlapček, už nebol 

uzimený a otrhaný, ale oblečený v striebristej 

žiare. Jeho jemný hlas povedal: „Bola mi zima a 

vzali ste ma k sebe. Bol som hladný a vy ste ma 

nakŕmili. Bol som unavený a vy ste mi dali svoju 

posteľ. Som dieťa Ježiško, blúdim svetom, aby 

som priniesol pokoj a šťastie všetkým dobrým 

deťom. Ako ste vy dali mne, tak ja dám vám. 

Nech vám tento strom každý rok dáva bohaté 

ovocie.“ 

Ježiško odlomil konár z jedličky, ktorá rástla 

pri dverách, zasadil ho do zeme a zmizol. 

Z vetvičky vyrástol veľký strom a každý rok 

prinášal nádherné zlaté ovocie dobrým deťom. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

UKRAJINSKÉ VIANOČNÉ ZVYKY 

VIEŠ, že na Ukrajine sa Vianoce stáročia slávili 7. januára, lebo podľa tzv. juliánskeho 

kalendára sa vtedy narodil Ježiš? Pravoslávna cirkev na Ukrajine však po prvýkrát (pre vojnu 

Ruska proti Ukrajine) povolila veriacim sláviť Vianoce 25. decembra podľa (gregoriánskeho) 

kalendára, ktorým sa riadime v cirkvi my.  
 

 „Sviaty Vechir“ a „kutya“ 

Svätý večer je ukrajinský Štedrý večer, ktorý 

sa pôvodne slávi 6. januára. Na Štedrý večer 

sa neje mäso, ale ryby sa podávať môžu. 

Tradičným jedlom je „kutya“, akási kaša z uva-

renej pšenice zmiešanej s medom, orechmi a 

hrozienkami, a teda z potravín, ktoré majú aj 

tí najchudobnejší. Pestovanie pšenice je pre 

Ukrajinu veľmi významné. Odzrkadľuje to aj  

modro-žltá ukrajinská vlajka, ktorá symboli-

zuje zlaté zrno pod modrou oblohou.  

Na štedrovečernom stole je spolu dvanásť 

misiek, ktoré spolu s „kutyou“ a ďalšími 11  

jedlami predstavujú 12 mesiacov v roku alebo 

aj 12 apoštolov. 
 

Vianočný stromček a koledy  

Na vrchol stromčeka sa umiestňuje betle-

hemská hviezda. Deti a mládež chodia na Božie 

narodenie, t. j. na 1. slávnosť vianočnú (pôvod-

ne 7. januára) koledovať.  

Ešte slávia 2. a 3. slávnosť vianočnú, ale to sú 

už pracovné dni, počas ktorých si mnohí berú 

dovolenku. 

Vianočné bludisko 

Narodenému Spasiteľovi sa prišli pokloniť traja 

mudrci z ďalekého Východu, ktorých do Betlehema 

doviedla hviezda. Za jej jasom však nekráčali sami. 

Zisti, či správnu cestu k Ježiškovi našli aj zvieratká na 

obrázku. 

 
 



 

 

Zo života zboru 
 
OKTÓBER 
9. – 10. 10. (sobota – nedeľa): deti z besiedky otvorili výstavu Plody zeme krátkym vystúpením v kultúrnom 

dome. Päť detí sa zapojilo do vystúpenia v nedeľu pri príležitosti slávnosti Poďakovanie za úrody zeme 
so spoveďou a Večerou Pánovou. 

31. 10. (pondelok): pred večernými Službami Božími pri príležitosti Pamiatky reformácie si zástup veriacich 
položením vencov na hroby evanjelických kňazov a kantora uctil ich pamiatku. Brat presbyter Jozef Trtol 
predniesol príležitostnú báseň a sestra farárka sa pomodlila a požehnala prítomných. 

 Po večerných Službách Božích sa uskutočnilo zasadnutie zborového presbyterstva. 
 

NOVEMBER  

6.  11. (3. nedeľa pred koncom cirkevného roka): na Službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou sme 
si pripomenuli 147. výročie pamiatky posvätenie evanjelického kostola v Modre-Kráľovej. 

13. 11. (Predposledná nedeľa cirkevného roka): na hlavných Službách Božích sa konal volebný konvent na 
hodnosť generálneho dozorcu. 

20. 11. (Posledná nedeľa cirkevného roka): v cirkevnom zbore sme privítali teológa Jána Orečného, študenta 
2. ročníka, ktorý na Službách Božích predniesol modlitbu za pozostalé rodiny obetí dopravných nehôd  
a krátko sa prihovoril zhromaždeniu. Po Službách Božích teológ viedol stretnutie konfirmandov  
a pokonfirmačnej mládeže a po obede s rodinou sestry zborovej farárky viedol detskú besiedku.  

26. 11. (Sobota večnosti): pozostalé rodiny si pripomenuli pamiatku 15 bratov a sestier vo viere, ktorých sme 
v uplynulom cirkevnom roku vyprevadili na poslednej ceste, z nich 8 žien a 7 mužov, medzi nimi aj 
najstaršiu členku cirkevného zboru Máriu Liberčanovú. „Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú.“ 

27. 11. (1. adventná nedeľa): počnúc 1. adventnou nedeľou sa po dokončení príprav v obnovenej sieni na 
fare obnovili nedeľné nešporné Služby Božie a adventné večerné Služby Božie (každý utorok a štvrtok). 

 

DECEMBER 
 V zborovej sieni počas celého adventu prebiehali adventné tvorivé dielne pre deti spojené s nácvikom 

vianočného programu. Do adventných tvorivých dielní sa zapojili sestry presbyterky Vlasta Bartošová  
a Eva Kollárová (pečenie oblátok), Mária Steinhübelová a Ľudmila Terlandová (pečenie medovníčkov). 
Ďalej Barbora Hornáčková a jej mama Marcela (zdobenie medovníkov) a Janka Ružeková (tvorenie 
adventných vencov). Na besiedku prišli aj deti z Ukrajiny, ktoré žijú v pastorálnom obvode cirkevného 
zboru v Modre-Harmónii a ktoré počas sviatkov boli tiež obdarované cirkevným zborom vianočnými 
balíčkami a aj ďalšími vianočnými darčekmi, ktoré počas adventu pre nich pripravilo 15 rodín. 

11. 12. (3. adventná nedeľa): Na Službách Božích a tiež položením venca na hrob sme si uctili pamiatku 
pána kantora Jána Uherčíka pri 50. výročí jeho úmrtia. Vlastimil Lúčan z Liptova, bratranec sestry 
zborovej farárky, ktorý nás navštívil so svojou manželkou, venoval cirkevnému zboru vyrezávaný 
betlehem a poslúžil na Službách Božích spevom piesní s vlastným hudobným sprievodom. Popoludní na 
podujatí Svetlo pre Kráľovú sestra zborová farárka predniesla duchovný príhovor, deti z besiedky aj  
z Ukrajiny zaspievali pieseň a hosť V. Lúčan s manželkou zapálili 3. adventnú sviecu. 

14. 12. (streda): zborová farárka navštívila piatich klientov Mestského strediska sociálnych služieb v Modre 
na Súkenníckej a Zochovej ulici a po rozhovore a speve adventných piesní im prislúžila sviatosť Večere 
Pánovej a obdarovala ich. 

18. 12. (4. adventná nedeľa): popoludní sa konal v sieni na fare koncert žiakov. Popri rodinách účinkujúcich 
detí sa na ňom zúčastnili aj deti z besiedky a deti z Ukrajiny, ktoré mali počas besiedky generálku 
vianočného programu. Mamičky detí z besiedky pripravili pre deti občerstvenie.  

Poďakovanie darcom a dobrovoľníkom 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí úspešne zavŕšili dokončenie obnovenej zborovej siene, ktorá 
súčasne slúži ako komunitné centrum pri Zelenom lese. Zborová sieň slúži na stretnutia komunity vrátane 
Služieb Božích nešporných a večerných počas adventu a pôstu ako aj modlitebných týždňov. Tiež slúži pre 
širokú verejnosť pri návšteve podujatí v Zelenom lese alebo pri vytvorení zázemia pre účinkujúcich v Zele-
nom lese, alebo aj ako prednášková sieň pre návštevníkov vrátane žiakov a študentov počas exkurzií. 
Do siene sa zakúpili nové stoly a stoličky a zabudoval sa projektor z grantu, ktorý pre cirkevný zbor získala 
sestra zborová farárka. Sestra presbyterka Zdenka Oškerová ušila do siene na stoly nové obrusy a Janka 
Ružeková venovala adventný veniec. Ing. Erich Horňan nainštaloval na strope bodové osvetlenie. Ing. 
Ladislav Kováč namontoval nerezové zábradlie na schodisko a na rampu, čím sa vstup do siene stal 
bezbariérovým, čo iste uvítajú vekom pokročilí, zdravotne znevýhodnení alebo aj mamičky s kočíkmi. 



Besiedka na 4. adventnú nedeľu: zdobenie stromčeka, koncert žiakov, generálka 

vianočného programu spolu s deťmi z Ukrajiny 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rozpis Služieb Božích  
počas Vianoc 2022 a Nového roka 2023 

 
24. december (sobota) 

Štedrý večer 17.00 v chráme / ofera na cirkev 

 

25. december (nedeľa)  9.00    v chráme so spoveďou a Večerou Pánovou a s vystúpením  

Prvý sviatok vianočný    detí z besiedky aj z Ukrajiny / ofera pre Slova Božieho kazateľa 

 14.00    v sieni na fare / ofera na cirkev 
                                                                          odporúčame vekom pokročilým a dlhodobo chorým 

 

26. december (pondelok) 

Druhý sviatok vianočný 9.00    v chráme / ofera na cirkev 

 

31. december (sobota) 

Starý rok 17.00 v chráme / ofera na cirkev 

 

1. január 2023 (nedeľa)  9.00 v chráme so spoveďou a Večerou Pánovou 

Nový rok    a s vystúpením detí / ofera na cirkev 

 14.00    v sieni na fare / ofera na cirkev 

 

6. január 2023 (piatok) 

Zjavenie Krista Pána 9.00 v chráme 

 

8. január 2023 (nedeľa)  9.00 v chráme 

Nedeľa po Zjavení 14.00 v sieni na fare 
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