
Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám
dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, 
ktorý je Kristus Pán

(L 2; 10-11)
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Boh sám vstúpil do pominuteľnosti našej existencie a stal sa človekom. 
Zostúpil k nám, a preto aj my môžeme prichádzať k nemu. 

Veď celý náš život je jedným veľkým hľadaním Boha. 
A ak Ho poctivo hľadáme vo všetkom, vo všetkom ho aj nájdeme 

a všetko nás privedie bližšie k Nemu. 

V tom sa prejavila Božia láska k nám, 
že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, 

aby sme žili skrze Neho. (1. List Jánov 4, 9)
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Vianočný � íhovor zborového farára
(pripravil Radomír Vařák, zborový farár)

Milý čitateľ, drahá sestra, brat.

Na dvere nám zaklopali Vianoce. Ak by sa 
niekto spýtal bežného človeka na ulici čo 
k nim neodmysliteľne patrí, pravdepodobne 
by odpovedal, že je to vyzdobený stromček, 
darčeky pod ním, ryba či kapustnica na stole 
a rodina pohromade.
Spomenuté veci však nezaručujú automatic-
ky prežitie pokojných, požehnaných, láskou 
naplnených a radostných sviatkov. Také mô-
žeme prežiť vtedy, ak je naše srdce pripravené 
a ochotné načúvať podstate Vianoc - vianoč-
nej zvesti o prichádzajúcom Spasiteľovi, kto-
rá hovorí: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú 
radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil 
sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, kto-
rý je Kristus Pán (L 2; 10-11) - a naše srdce 
sa nechá touto zvesťou premieňať a  formo-
vať. Pán Boh od nás totiž očakáva reakciu na 
zvesť o Jeho láske. Chce, aby sme svoje plány 
a predstavy zložili k Jeho nohám. 
Odpoveďou nám bude istota Božej blíz-
kosti a vedenia po správnych cestách nielen 
v tomto vianočnom čase, ale aj v každej ďal-

šej chvíli každodenného života. Vtedy budú 
Vianoce nielen sviatkami hojnosti a pohody, 
ale aj sviatkami, ktoré sa nás dotknú celkom 
osobne a stanú sa pre nás sviatkami pokoja, 
lásky a porozumenia, sviatkami, ktoré nemu-
sia skončiť ani vytrhnutím poslednej strany 
kalendára a otvorením nového. 
A nezabúdajme pri tom ani na tých, ktorí sú 
opustení, utrápení, bez domova, na úteku, či 
na lôžku. A o tom vlastne Vianoce majú byť. 
Lebo preto Syn Boží na Vianoce prišiel me-
dzi nás, preto Ho Boh poslal, lebo tak milo-
val svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal, každý, kto verí 
v Neho. Aby mal život v  Kráľovstve Božom. 
A Písmo Sväté tiež hovorí, že Božie Kráľov-
stvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, po-
koj a radosť v Duchu Svätom (Rim 14;17)
Kiež sú teda aj tie tohtoročné Vianočné sviat-
ky prežiarené svetlom Božej slávy na výsosti, 
ktorá prenikne do našich sŕdc a z nich sa po-
tom bude niesť pokoj ďalej, do sŕdc a životov 
všetkých ľudí dobrej vôle. To vám zo srdca 
prajem.



Novoročné zamyslenie
(pripravil Kristián Kostecký, námestný farár)

Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme 
do svätyne skrze krv Ježišovu touto novou a ži-
vou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest 
cez vlastné telo,a keďže máme aj veľkého kňaza 
nad domom Božím: pristupujme s úprimným 
srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú 
srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté 
čistou vodou. (Žid 10,19-22)

Na začiatku nového roka je dobrým zvykom 
dať si novoročné predsavzatia. Najčastejšie to 
býva predsavzatie zbaviť sa nejakého zlozvy-
ku, napríklad menej pozerať televízor alebo 
sedieť pri počítači, menej sa prejedať, prestať 
fajčiť a pod. Takéto rozhodnutia sú iste správ-
ne a potrebné. Pre nás kresťanov by to však 
nemalo stačiť, lebo podobné záväzky oby-
čajne menia iba vonkajšiu, viditeľnú oblasť 
nášho života - teda to, čo môžu iní vidieť, čo 
si hneď všimnú a môžu nás pochváliť. V Pís-
me však čítame: „Človek hľadí na to, čo je pred 
očami, ale Hospodin hľadí na srdce.“
Srdce v biblickom chápaní symbolizuje sídlo 
nášho vnútorného človeka. Miesto, kde sa 
rozhoduje o našich myšlienkach, slovách 
a skutkoch. A preto pred Bohom je rozhodu-
júce práve to, ako vyzerá naše srdce. Tak nás 
učí sám Ježiš Kristus: „Ale čo vychádza z úst, 
pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. 
Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraž-
dy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé sve-
dectvá, rúhania. Toto je, čo poškvrňuje človeka. 
(Mt 15,18-20a)“. A teda spoločne do Nové-
ho roku 2020, je dobré počuť radu Božieho 
slova, aby sme doň vstupovali „s  úprimným 
srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú 
srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté 
čistou vodou“.

Srdce kresťana je charakterizované dvomi 
vlastnosťami: je úprimné a očistené od zlého 
svedomia. Preto si položme otázku – ako je 
to s  naším srdcom? Sme s ním spokojní? Je 
úplne v poriadku? Je čisté? Alebo sa do neho 
radšej veľmi nepozeráme?
Písmo svedčí, že človek najľahšie klame sám 
seba, práve pokiaľ ide o srdce. Pokušiteľ sa 
snaží presvedčiť človeka, že ak sú jeho viditeľ-
né skutky na prvý pohľad v poriadku, potom 
nemá žiadny problém. Ale prorok Jeremiáš 
vyznáva: „Srdce je klamlivé nad všetko a zrad-
né je – kto sa v ňom vyzná? Ja Hospodin, skú-
mam srdcia a skúšam ľadviny“ (Jer 17,9-10).
Ako teda možno vstúpiť do Nového roku 
s  čistým a úprimným srdcom? Ako si ich 
možno udržať?
Božie Slovo hovorí od začiatku do konca 
o záchrane skrze Kristovu krv.
Predpoveď nachádzame už v ustanoveniach 
starej zmluvy: „Zarežte paschálneho baránka, 
potom vezmite zväzok yzopu, omočte ho do krvi 
v miske a natrite vrch dverí i obe dveraje krvou 
z misky a nech nikto z vás až do rána nevyjde 
z  dverí svojho domu. Hospodin bude prechá-
dzať a biť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu 
dverí a na oboch dverajách, prejde Hospodin 
popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do 
vašich domov a zabíjať“ (2M 12,21b-23).
A podobne: „Keďže život tela je v krvi, dal som 
vám ju na oltár na vykonanie obradu zmiere-
nia za vaše životy, lebo krv mocou života pôsobí 
zmierenie“ (3M 17,11).
Tieto predpovede sa naplnili v evanjeliu 
novej zmluvy, ktoré priniesol Ježiš Kristus: 
„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, od-
pustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti“ 
(Ef 1,7).
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„Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, 
Jeho Syna očisťuje nás od každého hriechu“ (1J 
1,7).
Každý deň nášho života je však pred nami 
otázka, ako tieto svedectvá prijímame. Boli 
v našom srdci aj v uplynulom roku? Chceme 
ich prijímať aj v tom nastávajúcom? 
Ak veríme týmto svedectvám, je naše srdce 
očisťované Kristovou krvou od zlého sve-
domia. Nezáleží na tom, čo všetko zaťažuje 
naše svedomie. Očistení a zmierení s Bohom 
vtedy získavame naopak dobré svedomie. 
Môžeme sa v modlitbe zhovárať s nebeským 
Bohom ako s milujúcim Otcom. Dostávame 
úžasnú slobodu Božích detí, ktoré nikto ne-
môže obviniť zo žiadneho hriechu, lebo ich 
viac zákon nesúdi. Nie sme pod zákonom, 
ale pod milosťou. Máme pokoj s Bohom, ako 
keby sme nikdy neboli zhrešili, ale boli doko-
nale spravodliví a svätí.
Takéto očistenie ponúka Kristova krv všet-
kým - ale nie všetci ho prijímajú. Záleží na 
postoji človeka - ako v prípade dvoch zločin-
cov ukrižovaných spolu s Kristom na kríži. 
Jeden z nich sa Kristovi vysmieval. Nechápal, 
že je pod Božím odsúdením a toto si nesie aj 
do večnosti. Druhý si však uvedomoval, že 
je zotročený hriechom a prijíma spravodlivý 

trest za to, čo vykonal. Preto prosil Krista: 
„Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svoj-
ho kráľovstva!“ To by mala byť naša túžba 
a  prosba aj v tomto nastávajúcom novom 
roku. Lebo nikto z nás nevie, či tento rok 
celý prežije a tak sa dočká roka opäť nového. 
A o všetkých nás platia slová Písma: „Všetci to-
tiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ Každý teda 
potrebuje byť pripravený na deň Pánov, ktorý 
príde ako zlodej - nečakane.
Iste aj my spomíname na svojich blízkych, 
ktorí boli ešte pred rokom s nami, ale nás už 
predišli do večnosti. Veríme, že aj im povedal 
Kristus vzácne slová: „Amen, hovorím ti, ešte 
dnes budeš so mnou v raji.“
A tak nech si dávame do nového roku aké-
koľvek predsavzatia, snažme sa najmä o to, 
aby bol pre nás všetkých nastávajúci rok Pána 
2020 v znamení rozhodnutia, že krv Kristova 
naozaj zmyla všetky naše hriechy, očistila nás 
od všetkých neprávostí. Prosme Pána, nech 
toto naše rozhodnutie potvrdzuje celý náš ži-
vot - myšlienky, slová aj skutky. Aby sme plne 
verili cenej Kristovej krvi a dokázali odolá-
vať všetkým pokušeniam, aj smrti, diablovi 
a všetkých hriechom. Aby všetci ľudia videli 
naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je 
v nebesiach.



Poď a  ať aktívnym vanjelikom!
(pripravil Jozef Grexa, zborový dozorca)

Od narodenia som vyrastal v evanjelickej rodine 
na dedine, ktorá bola konfesijne zmiešaná a ako 
deti sme sa viac menej kamarátili my evanjelici 
s  evanjelikmi a s katolíkmi sme väčšinou viedli 
vojny. Chodil som na náboženstvo a každú ne-
deľu do kostola, potom konfi rmácia a odchod z 
domu do sveta, na internát. Celá moja výchova 
od mladosti smerovala k tomu, aby som vyrástol 
ako evanjelik. Verím, že každý, komu sa dostalo 
čítať tento náš zborový časopis má svoj vlastný 
príbeh svojej výchovy a väčšina z nás vychováva, 
alebo vychovávala vlastné deti. Evanjelikom sa 
stávame doma, lebo nás to naučia rodičia. Oni 
nám ukážu, kde je náš kostol, oni nás dajú pokrs-
tiť a privedú nás ku konfi rmácii. A potom je to na 
nás. Dospelí členovia našej cirkvi. Zodpovední 
za svoje spasenie a tak trochu aj za svoj cirkevný 
zbor. Je to celé nejaké ľahké a akoby zadarmo.
Netreba náhodou niečo hľadať? Robiť dobré 
skutky? Chodiť každú nedeľu do kostola? Priná-
šať milodary ? Chodiť na brigády? Pravidelne sa 
modliť? Alebo nájsť osobný vzťah s JEŽIŠOM ? 
Všetci, čo sme v našom kostole sme evanjelici. 
Teda väčšinou. Ale čo to znamená byť aktívnym 
evanjelikom? 
Pri hľadaní odpovede na túto otázku by som si 
pracovne rozdelil toto slovné spojenie na dve čas-
ti. Aktívny a evanjelik. A idúc ešte ďalej by som 
evanjelika nahradil kresťanom s prívlastkom ve-
riaci. A tu sme už trochu doma, lebo čo znamená 
byť veriacim kresťanom nám hovorí evanjelium 
(miluj svojho blížneho.....) no a čo znamená byť 
aktívnym nám zase hovorí Slovník slovenského 
jazyka. A vysvetlenie je hotové. Lenže....
Byť evanjelikom znamená byť veriacim kresťa-
nom a zároveň pokrsteným členom evanjelickej 
cirkvi – jej niektorého cirkevného zboru. 
Takto sme sa dostali domov do Trnavy, do nášho 
cirkevného zboru, kde máme tvoriť spoločenstvo 

bratov a sestier, ktorých nespájajú majetky a rie-
šenie hospodárskych problémov, ale našim spoji-
vom má byť hľadanie cesty ku konečnému cieľu 
každého kresťana – večnému životu. 
V cirkevnom zbore organizujeme rôzne aktivity, 
aby sme vytvorili prostredie, kde je možné hľadať 
cesty, preukázať postoje, vzdelávať sa vo viere. 
Máme snahu o budovanie prostredia, kde by 
sme my, naše deti, vnuci nachádzali spoločenstvo 
veriacich kresťanov a mali možnosť zdieľať svoje 
radosti a problémy vždy v blízkosti nášho Boha, 
Spasiteľa, Ježiša Krista. Do nášho cirkevného 
zboru prišiel slúžiť nový zborový farár so svojou 
rodinou. Priniesol nám nové pohľady na spôsob 
života veriaceho kresťana, vedie nás novou cestou 
organizácie života cirkevného zboru. Napríklad 
k tomuto vydaniu zborových listov dostanete 
kalendár podujatí nášho cirkevného zboru na 
celý budúci rok. Všetko, čo plánujeme a každý 
si môže vybrať, čoho sa zúčastní, kde je ochotný 
priložiť ruku k dielu. Samozrejme, že musíme 
riešiť aj veci hospodárske, stavby, rekonštrukcie, 
opravy budov. Dovoľujem si vás všetkých volať.
Poďte sa stať aktívnymi evanjelikmi. Zapojte sa, 
ponúknite svoje dary na pomoc pri budovaní 
spoločenstva v našom cirkevnom zbore nech je 
to akákoľvek oblasť života. Každý je vítaný. Všet-
ky pracovné tímy, ktoré pripravujú aktivity v na-
šom cirkevnom zbore veľmi radi prijmú nových 
spolupracovníkov. Vždy je to však prvom rade 
o  budovaní spoločenstva. 
Ja zo svojej pozície zborového dozorcu predsa len 
neviem položiť dobrý dôraz na duchovné veci 
v práci v našom zbore. Moje volanie vyzerá len 
ako volanie k práci. Ale nie je to tak. Volám Vás 
všetkých, bratia a sestry, k životu v spoločenstve 
veriacich aktívnych evanjelikov.
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Stretnutie s najstaršími členmi zboru
(pripravila  Emília Znášiková, členka VMV)
Mesiac október je Mesiac úcty k starším. V médi-
ách sa o tom hovorí, žijú tým MŠ, ZŠ, ZUŠ, mestá 
a obce. Žiaci z týchto škôl spolu s pani učiteľkami 
nacvičili program a potom chodia s ním  potešiť 
členov klubu dôchodcov, obyvateľov domovov 
dôchodcov. Tiež mnohé firmy, závody, školy, úra-
dy nezabúdajú na svojich dôchodcov. Pripravia im 
spoločné posedenia, kultúrny program a darčeky. 
V príhovoroch im pripomínajú, akým boli príno-
som pre spoločnosť a rodinu. Ďakujú im za prácu, 
ktorú vykonali, za rady a vedomosti, ktoré im odo-
vzdávali. Tiež za výchovu svojich detí, z ktorých 
vychovali svojich pokračovateľov.
Aj nám, členom nášho cirkevného zboru v ozna-
moch bratia farári Radomír Vařák a Kristián Kos-
tecký oznámili, že na 10.11.2019 sa pripravuje 
tradičné stretnutie s najstaršími členmi. Možno 
vtedy mnohí z nás neboli v kostole. Nepočuli to. 
Dozvedeli sa to, keď dostali osobnú pozvánku.
Žalm 84:6
„Blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, 
čo majú na mysli cesty do chrámu.“
Pozbierali sme v sebe silu a prišli sme. Sami alebo 
v  doprovode príbuzných. Program bol bohatý. 
Priebeh Služieb Božích sa niesol v inom duchu, 
ako obyčajne. Prišli k nám milí hostia – súbor 
Priatelia peknej hudby z Trnavy, ktorí nás potešili 
spevom a hrou na hudobné nástroje. Mezosoprán 
Terezka Kostolanská, tenor Adam Kuchta, prvé 
husle Jaroslav Kaba, druhé husle Jozef  Valovič, vio-
la Ľubomír Škumát a violončelo Mária Vanáková.
Pieseň Kto podá srdcu útechu spievala Terezka 
Kostolanská s hudobným doprovodom. Piesne 
z ES – Boh náš je láska, Skala vekov, Kráľu nebies 
sme spievali spoločne. Pieseň Ó Jezu, hriechy svoje 
spieval Adam Kuchta.
V kázni slova Božieho sa nám na základe 139-teho 
žalmu prihovoril zborový farár Radomír Vařák. 
Hovoril o tom, že Hospodin nezabúda na niko-
ho. Vidí nás, má nás rád, usmerňuje nás, potešuje, 

pomáha a sprevádza vo všetkých situáciach nášho 
života.
Počas Služieb Božích bola aj spoveď a prisluho-
vanie Večere Pánovej. Verím, že tí, ktorí pristúpili 
k Večeri Pánovej oľutovali svoje hriechy a sebe sa-
mému si sľúbili, že sa polepšia a dobrými skutkami 
budú slúžiť Hospodinovi.
Po skončení Služieb Božích, podaním si rúk 
a prianím požehnaného dňa sme boli pozvaní do 
zborovej siene na spoločné posedenie. Po modlit-
be brata farára Kosteckého sme si pochutnali na 
chlebíčkoch, koláčikoch a ovocí. Dobre nám pa-
dol ponúknutý čaj a kávička. Obsluhovali nás milé 
sestry zo spoločenstva evanjelických žien, presby-
teri i mladí členovia nášho zboru. Dostali sme aj 
darček, ktorý pripravili klienti denného stacionára. 
Všetkým menovaným patrí od nás srdečná vďaka.
Pri jednotlivých stoloch sa rozprúdila družná 
debata. Mnohé sestry a bratia sa dlho nevideli. 
Rozprávali o svojich starostiach i radostiach. Boli 
v pohode, zaujímali sa čo je nové v našej evanjelic-
kej cirkvi, konkrétne aj u nás v Trnave. Bolo sym-
patické, keď si bratia farári sadli medzi nás. Rozprá-
vali sme sa, povzbudili nás do ďalších dní a nebolo 
ľahké sa rozísť.
Ešte raz sa chcem za všetkých skôr narodených 
poďakovať organizátorom za krásne dopolud-
nie. Všetkých chcem povzbudiť slovami Žalmu 
145:14 – „Hospodin  podopiera všetkých padajúcich 
a pozdvihuje všetkých skľúčených.“
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Muži na EVS konferencii
(pripravil Miloš Nunvář)

Muži z nášho cirkevného zboru (brat farár 
Radomír Vařák, brat dozorca Jozef Grexa 
a členovia hospodárskeho výboru Peter Beňo 
a Miloš Nunvář) sa počas jedného novem-
brového víkendu rozhodli vzdelávať, budovať 
vzťahy medzi sebou a tiež s Pánom Bohom. 
Veríme, že náš spoločný čas bude požehna-
ním nielen pre nás, ale aj pre celý cirkevný 
zbor. 
Od 15.-17. novembra 2019 sa v Tatranských 
Matliaroch uskutočnila konferencia Evanje-
lizačného strediska a na nasledujúcich riad-
koch by som vám chcel ponúknuť niekoľko 
myšlienok, ktoré mňa osobne zaujali a  mys-
lím si, že môžu povzbudiť aj  vás na vašej ceste 
viery.
Ako rečníci boli pozvaní nórsky autor via-
cerých kníh Kurt Westman, ktorého témou 
bol starý zákon, konkrétne príbeh Jozefa. 
Novozmluvnú tému na základe listu Jakuba 
ponúkol slovenský ev. farár z Obišoviec, Jaro-
slav Petro.
Jozef bol otcovým milovaným synom a svo-
je postavenie si uvedomoval. Ostatní bratia 
mu závideli a zo závisti ho začali nenávidieť, 
až ho nakoniec chceli zabiť. Predali ho do 
otroctva a keď sa Jozef ocitol v cudzine, bez 
nádeje na návrat domov, mohol sa rozhodnúť 
ako bude žiť. Či zanevrie na Pána Boha ale-
bo sa ho bude pridŕžať, či si bude zúfať alebo 
bude žiť ako najlepšie sa dá. Je pozoruhodné 
ako sa Jozef rozhodol, že navzdory tomu, čo 
sa dialo v  jeho živote, si vyberá cestu poká-
nia, spasenia a odpustenia – cestu pokoja. Je 
verný Pánu Bohu aj svojmu pánovi, ku ktoré-
mu bol predaný. Aj napriek dennodennému 
pokúšaniu zo strany Pótifarovej manželky jej 
odoláva. Nič neukradol (nezobral si čo mu 
nepatrilo), ani nezvolil cestu kompromisu, 

ani trošku sa neodklonil z priamej cesty. Toto 
je veľkou snahou  diabla pri nás. V podstate 
už od začiatku vekov sa diabol snaží miešať 
pravdu s  klamstvom. Nenávidí čistú pravdu 
ale ani čistú lož. Vždy sa snažil miešať Božie 
Slovo s klamstvom. Videli sme to v raji, keď 
podviedol Evu, keď pokúšal Pána na vrchu 
a vidíme to aj v súčasnosti. 
Ale Jozef nezhrešil. A akú ma za to odmenu? 
Väzenie. Zúfa si vo väzení? Opäť si vyberá 
cestu pokory, cestu, ktorá má zmysel aj v na-
šich životoch. Bez ohľadu na okolnosti sa dr-
žme Pána so 100% vierou, že čokoľvek sa deje, 
Boh je s nami a je to Jeho vôľa pri nás. Jozef sa 
nenechal viesť okolnosťami svojho života, ale 
aj vo väzení slúži Bohu, zameriava sa na Pána 
Boha a  slúži aj naďalej svojim nadriadeným. 
Ak by Jozef aj zhrešil, vždy má na výber. Veď 
napríklad kráľ Dávid bol v podobnej situácii 
a  padol. Nezostal v  zúfalstve, ale išiel k  Pá-
novi a  kajal sa, vyznal svoj hriech a  Boh ho 
uzdravil. Toto pravidlo platí rovnako aj pre 
nás. Aj my si môžeme vybrať po našom páde, 
či zostaneme ležať alebo pôjdeme k  Pánovi. 
Vyznávajme svoje hriechy Bohu a  prijmime 
ponuku od Pána.
Ak nevieš slúžiť Bohu tam kde si, nebudeš 
Mu vedieť slúžiť ani inde. Asi takto premýšľal 
o sebe Jozef, keď bol vo väzení. Nevyhľadával 
únik von. Aj keď je nespravodlivo odsúdený, 
slúži Bohu tak ako sa dá, v prvom rade miluje 
Pána, a to sa prejavuje aj navonok: posluhuje 
väzňom okolo a vykladá im sny. 
Tento svet nemá odpovede pre človeka, ktorý 
trpí. Tie má len Pán, ale nie vždy ich dostane-
me my a často to ani nie je potrebné. Iz 30,15: 
Lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: 
„V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, 
v utíšení a dôvere bude vaša sila.“  Toto vy-
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žaduje úplné spoľahnutie sa na Pána a úplné 
odovzdanie sa do Jeho rúk. Hospodin môže 
ponížiť a Hospodin môže povýšiť. Ale my ne-
zabúdajme na dobro, ktoré nám Pán Boh dal/
dáva, keď sa nám darí.
Napokon Hospodin povýši Jozefa,  stáva sa 
druhým najvplyvnejším mužom a dostáva 
manželku (z pohanov). Cesta Jozefovho živo-
ta je predobrazom Krista. Aj Pán Ježiš trpel 
za svojich bratov, odpustil im, slúžil druhým 
a  nakoniec ho Pán Boh povýši pred celým 
svetom a dá mu nevestu – nás očakávajúcich, 
ktorí milujú Jeho príchod.
List Jakuba. Jakub píše svoj list v čase, keď už 
kresťanské zbory vo svete fungovali dlhšie 
obdobie, už v  nich bola obmena generácií 
a dostalo sa medzi nich veľa ľudského a menej 
pravého, Božieho. Veľmi veľký dôraz kladie 
Jakub na praktickosť našej viery. Vieru pokla-
dá za absolútnu nutnosť. Bez pochybovania 
máme prosiť: Jk 1.6: Ale nech prosí s  vierou, 
bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochy-
buje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor uná-
ša a zmieta. Ak sa modlíš a neprosíš s vierou 
bez pochybovania, tak zabudni na to, že ti 
Pán Boh niečo dá. Uvedomme si, že zázraky 
Pána Ježiša sa diali, pretože ľudia verili. Viera 
je veľmi dôležitá pri všetkých našich modlit-
bách, ktoré k Pánu Bohu vysielame. Naša vie-
ra má byť viditeľná pre naše okolie, v ktorom 
žijeme. Prečo je Jakub taký prísny a tak veľmi 
zdôrazňuje skutky? Pretože veriacich ľudí, 
ktorí sa iba papierovo hlásia k viere je mnoho, 
ale nič nie je vidieť. Z rečí sa viera nedá vyčí-
tať, ako zo skutkov. Nemá to byť, že si skutka-
mi prisvojujeme Nebo alebo nejaké zásluhy, 
veď milosťou sme spasení skrze vieru. Ale ak 
nemáme skutky naša viera je mŕtva. Vidíme, 
že skutky sú mimoriadne dôležité. Prečo? 
Pre naše spasenie? Nie, pretože sme spasení 
milosťou. Dôležité sú pre naše vychvátenie 
z  tohto sveta pri Kristovom príchode, ktoré 
sa blíži a ktoré máme s láskou očakávať a tak 
žiť akoby už nastávalo. Roháčkov preklad 

2Tim 4,8 Za týmto už mi je odložená koru-
na spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou 
v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nie len 
mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod.
Všimnite si znamenia doby, v ktorej žijeme - 
stav morálky, ekológia, svet, úkazy na oblohe, 
Izrael,... To čo Pán Ježiš predpovedal, sa bez 
výnimky deje, ale my máme očakávať Nášho 
Pána aj bez znamení. Tie nám slúžia len na 
uistenie, že našim súženiam sa blíži koniec 
a preto sa máme o to horlivejšie modliť, o to 
viac sa snažiť konať naše spasenie. Pozrime sa 
na podobenstvo o opatrnom a zlom sluhovi. 
Pointou je, že máme Pána čakať už-už. Mt. 
24. 48-51: Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: 
Môj pán ešte nepríde, a začal by biť spoluslu-
hov, jedol by a pil s opilcami, príde pán toho 
sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o 
ktorej nevie, rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu 
podiel; tam bude plač a škrípanie zubov. Mys-
lím si, že zasa je tu miesto trestu uvedené, že 
bude zanechaný na zemi kde bude prebiehať 
Deň Božieho hnevu. Je badať, že po vychvá-
tení to na zemi nebude dobré obdobie, o čom 
svedčí väčšina starozákonných prorokov aj 
sám Pán v Zjavení Jána. Písma hovoria, že ni-
kdy také súženie nebolo a nikdy ani potom už 
nebude. Zamysli sa nad tým, naozaj sa oplatí 
bojovať a  byť uznaný za hodného vychváte-
nia. Roháčkov preklad Luk 21,36 Preto teda 
bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli 
uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo 
sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka. 
Aký to má vplyv na veriaceho, že takto v oča-
kávaní žije, vidieť na apoštolovi Pavlovi aj na 
Jakubovi a takto to má byť vidieť aj na nás.
Počas konferencie zaznel aj praktický návod 
na ovládnutie – skrotenie jazyka: 
1) prestaň používať vulgárne slová (rozprávaj 
slušne),
2) prestaň používať nadarmo Božie meno,
3) kontroluj a overuj to čo počuješ/ čítaš, ne-
šír klebety ani neohováraj,
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4) nerozširuj zlo! (ak sa napr. susedia poháda-
li nehovor o tom),
5) obmedzuj rozprávanie o človeku, ktorý nie 
je prítomný,
6) neodsudzuj hriešnika, ale odsúď zlo, ktoré 
robí. Neponižuj! Napr. pri deťoch: povedz 
radšej : Bolo zlé, že si klamala. Nesprávne po-
karhanie: Si klamárka! alebo: Ty klamár!
7) učme sa vyjadrovať pozitívne, často chváľ-
me, keď vidíme dobré veci.
Nenechávajme problém zlého jazyka len 
tak s  myšlienkou: s  tým sa nedá nič urobiť. 
Nezarmucujme Ducha Božieho, ktorý býva 
v nás. 

Jakub si nebral servítku pred ústa a ostro nás 
napomína: Jk 4,4 Cudzoložnice, či neviete, že 
priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti 
Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, preja-
vuje sa ako nepriateľ Boha. Prečo použil slovo 
cudzoložnice? Pretože sme nevestou Kristo-
vou a teda máme mu byť verní. Veď je napí-
sane: Až po závisť túži po Vás Duch , ktorý 
býva vo Vás. Urobme vážne životné rozhod-
nutie a ak si si vybral drahý brat, drahá sestra 
Boha, buď mu verný až do konca. Poddajte 
sa Bohu, vzoprite sa diablovi a utečie od Vás. 
Pokánie čiňme a vydržme. Kto vydrží až do 
konca, bude spasený. 

Keď obdarovať je ovnakou radosťou,
ak yť obdarovaný
(pripravil Jozef Havrila, koordinátor projektu, fárár v CZ Podlužany)

Keď nám v polovici septembra pristál v e-ma-
ili zoznam detí pre vianočnú pomoc v Srbsku, 
začal sa 10. ročník projektu „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok, alebo – kaž-
dé dieťa je jedinečné“. Hlavnou myšlienkou 
každý jeden rok je obdarovať znevýhodnené 
či handicapované deti tesne pred Vianocami. 
Teda v čase, kedy si pripomíname to najväčšie 

obdarovanie pre ľudstvo. Dar spasenia a milos-
ti Božej v Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto, lebo 
On koná s veľkou láskou k nám, chceme aj my 
konať voči druhým a sebe navzájom.
Nasledovalo rozdelenie jednotlivých zozna-
mov viac ako 800 detí po celom Slovensku do 
cirkevných zborov, ktoré sa zapojili aj po uply-
nulé roky. Vďaka rýchlemu zdieľaniu výzvy 
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zo  strany šikovných mediálnych tajomníčok 
na GBÚ a BÚ ZD, sa prihlásili aj nové cirkev-
né zbory. Tak sa už v septembri mohli ochotní 
ľudia na Slovensku zamýšľať nad tým, čím by 
potešili konkrétne dieťa v decembri. Takmer 
2  mesiace môže rodina, či jednotlivec, ktorý 
vianočný balík pripravuje, premýšľať o prijíma-
teľovi a tým sa táto pomoc stáva naozaj osob-
nou. A tak to aj deti pri otváraní balíkov cítia 
a prežívajú. Pomohla tomu aj snaha pripraviť 
o obdarovaných deťoch čo najviac informá-
cií. Preto má každý k dispozícii okrem mena 
a  veku, aj veľkosť oblečenia, záľuby a národ-
nosť dieťaťa. A tak každý, kto si otvorí na Via-
noce balík zo Slovenska, v ňom nájde nielen 
nové veci, školské a hygienické potreby, oble-
čenie, sladkosti, knihu či vianočný pozdrav, ale 
aj stopu lásky konkrétnych ľudí, ktorí ju spolu 
s ostatným do balíka vložili. Je krásne, keď vidí-
te veľkú radosť u tých, ktorí balíky pripravujú, 
radosť – ako by ich napĺňali pre vlastné deti.
Musím povedať, že po skúsenostiach z ostat-
ných rokov, blížiac sa ku maďarsko-srbským 

hraniciam, začne človek pociťovať určitú ner-
vozitu a obavy zo zvyčajných komplikácií a ne-
predpokladaných prekážok. Tento rok sme 
však vďaka Pánovi prešli najlepšie, ako sme 
mohli. Žiadny zádrhel, nič neočakávané, všet-
ky dokumenty nás už čakali vytlačené a rovna-
ko aj na druhý deň, kedy sme v Pančeve do-
končovali colnú deklaráciu. Už len odovzdať 
celý náklad pani riaditeľke Centra sociálnej 
práce a pomoci Dušanke Petrak v Kovačici 
a dielo lásky a vianočnej pomoci z našej strany 
je ukončené.
Aj tento rok pri pohľade na pripravené 
a s ochotou naplnené vianočné balíčky, sa mi 
žiada povedať, že ľudia na Slovensku vedia 
otvoriť svoje srdcia naozaj do hĺbky. Ďakujem 
Pánu Bohu za každého jednotlivca, za všet-
kých viac ako 30 cirkevných zborov z ECAV, 
základné školy, farnosti z Rímsko-katolíckej 
cirkvi, za tých, ktorí zabezpečili cestu a prevoz 
s prosbou, aby Pán Boh všetkých odmenil svo-
jou milosťou a požehnaním. 

Do kra ce od toánok vložili ásku 
 e STACKÁROV 
(pripravila Jana Nunvářová)

Na Facebooku sa rozšírila darcovská iniciatíva, 
zameraná na seniorov. Na začiatku boli obyčaj-
né pracujúce ženy, ktoré v roku 2018 vyzbiera-
li vďaka svojim známym 700 škatúľ s drobnos-
ťami v škatuliach od topánok a odovzdali ich 
neznámym starkým v domovoch dôchodcov. 
V roku 2019 sa iniciatíva rozšírila do veľkých 
rozmerov a v jej závere v každom meste odo-
vzdali okolo 500 škatúľ. 
Materská škola v Opoji sa chcela k iniciatí-
ve pridať a rodičia súhlasili, že každý v rám-
ci svojich možností pripraví takúto škatuľu 
lásky. Po dohode však svoje zameranie pre-
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smerovali zo seniorov na inú skupinu ľudí: 
klientov Denného stacionára SED Trnava. 
Radosť a pomoc mala teda smerovať do bez-
prostredného okolia a ku konkrétnym ľuďom, 
ktorí to v živote nemajú ľahké. 12 škatúľ svo-
jou láskou a výtvormi doplnili aj malí škôlkari 
a Mikulášske prekvapenie bolo na svete. 
Najkrajšou odmenou boli fotky, ktoré si rodi-
čia aj deti našli na svojej Facebookovej strán-
ke. Na záberoch sa objavila čistá, nefalšovaná 
a úprimná radosť za každú jednu maličkosť 
v škatuli. A nechýbal ani odkaz: „Ďakujeme 
vám za nádherné darčeky. Všetci boli v úžase 
a prekvapení. Určite je to cítiť aj z fotiek. De-
tičky aj rodičov pozdravujeme a ešte raz, ob-
rovská vďaka“ Alena Šurinová, pracovníčka 
Denného stacionára v Trnave.
Jednoduchá iniciatíva s nádherným koncom. 
Zimomriavky po tele a vďačnosť Nášmu Pá-
novi, že to všetko riadil, viedol a dotiahol do 
dokonalosti. Pretože úsmev a šťastie druhého 
človeka je tým najlepším vyjadrením vďaky...

Nášmu krásnemu mestu  ahoželáme k ceneniu
Celoslovenský informačný portál o Sloven-
sku Slovakregion vyhlásil súťaž Naj mesto 
Slovenska 2019. Víťazkou sa stala naša sta-
robylá Trnava. K tomuto krásnemu oceneniu 
chceme blahoželať každému jednému Trnav-
čanovi. Zároveň chceme pripomenúť, že naše 
mesto robia krásnym a vzácnym v neposled-
nom rade príjemné a priateľské vzťahy. Me-
dziľudská spolupatričnosť, moderná a inova-
tívna radnica či kraj, ale aj ekumenický duch. 
Práve v spolupráci totiž dokážeme najviac. 

Pre nás ako jednotlivcov, pre naše mesto aj 
pre celú spoločnosť.   V mene členov evanje-
lickej cirkvi, ktorá je neodmysliteľnou súčas-
ťou Trnavy, ešte raz blahoželáme k oceneniu 
a všetkým Trnavčanom želáme, aby aj naďalej 
šírili dobré meno svojho mesta do celého Slo-
venska aj do sveta.

S vďačnosťou predsedníctvo CZ ECAV Trnava, 
Mgr. Radomír Vařák zborový farár 
a Ing. Jozef Grexa zborový dozorca.
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ŽITO na Laser game
(pripravil Janko Grexa)

Každý prvý piatok v mesiaci máme ŠpeciŽITO. 
Od bežného ŽITA sa odlišuje tým, že je niečím 
špeciálne, resp. netradičné. Napríklad prvý pia-
tok v  mesiaci október sme mali u  Ševelovcov, 
ktorí nás pozvali. Bolo to veľmi milé a príjemné 
a aj týmto sa im chceme poďakovať.
Prvý piatok v mesiaci november bol špeciálny 
tým, že sme spolu ako ŽITO boli v  Heroes 
laser aréne hrať hru Laser game. Bol to výbor-
ný čas, pri ktorom sme si zašportovali, ale naj-
mä sme boli spolu a budovali naše vzájomné 
vzťahy. Laser game je hra, ktorá sa hrá v tma-
vej „aréne“, kde sú rôzne prekážky, chodbičky, 
steny a podobne. Je to tmavá miestnosť. Kaž-
dý hráč si na seba oblečie „vestu“, na ktorej sú 
snímače. Rovnako, každý hráč dostane zbraň, 
z ktorej pri stlačení spúšte „vystrelí laser“. Ak 
laser trafí snímač na veste protihráča, hráč, 

ktorý strieľal má bod. Bola to naozaj sran-
da. Riadne sme sa zadýchali, pretože nikto 
nechcel prehrať. Po dvoch 20 minútových 
hrách sme si oddýchli pri kofole a zamysleli 
sa nad Božím Slovom, pretože nechceme aby 
na stretnutiach ŽITA chýbalo. Jednu hru si 
zaplatil každý „žiťák“ sám a na druhú sa „ži-
ťákom“ poskladal ŽITO tím. Som za ten čas 
a  túto aktivitu naozaj vďačný. Bolo dobré 
podniknúť niečo také spolu. 
Milí bratia a  drahé sestry, znovu vás prosím 
o vaše modlitby za ŽITO, potrebujeme to. Zá-
roveň ďakujem za všetky modlitby, v ktorých ste 
na nás mysleli, pretože naplnenie cieľa, ktorý na 
ŽITE máme nie je v  našich rukách. Môže to 
jedine Pán Ježiš svojou milosťou a svojim zázra-
kom v srdciach ľudí.



Ak komunikovať  rávu o Lá e
(pripravil Peter Bujňák)

V našom zbore si toho máme veľa čo povedať. 
A  možno máme čo povedať aj ľuďom mimo 
nášho spoločenstva. Lenže v  každodennom 
bombardovaní informáciami ľahko prehliad-
neme čo sa u nás deje. A možno by stačilo, ak 
by sa nám v správny čas dostala pred oči či do 
uší tá správna správa. Spôsobov ako si môžeme 
o sebe dať vedieť je mnoho: osobný rozhovor, 
telefón, email, Messenger, Snapchat, What-
sApp, Viber alebo  rukou napísaný list... čo 
si máme vybrať aby sa informácia dostala ku 
správnym ľuďom v pravý čas? 
Už dvakrát sa v novembri a decembri na fare 
zišli Radomír, Noemi, Janka, Kristián, Peter, 
Kika a Peter aby rozmýšľali ako dostať správ-
ne informácie k správnym ľuďom čo najľahšie. 
A veru máme toho na výber celkom dosť: pra-
videlné Zborové listy, doposiaľ nie úplne vyu-
žívaná webová stránka, email, rôzne sociálne 
siete... pre každého to, čo mu vyhovuje. Ale 
ako to zladíme? 
Začali sme od začiatku – od základnej vizuál-
nej identity. Teda takého prvku, ktorý na prvý 
pohľad povie, že sa správa, článok, stránka 
týka ECAV Trnava. Noemi sa podarilo vy-
tvoriť „logo“, v  ktorom je zapracovaná jedi-
nečná silueta nášho kostola. Dobrý začiatok 
na to, aby sme mohli rozhodiť siete na rôzne 
strany a pri tom si zachovali jednotiaci prvok, 
ktorý sa ľahko spojí s ECAV Trnava. A ďalej 
sa to rozbehlo už takmer samé – radi by sme 
zachovali Zborové listy, uviedli do života zapa-
mätateľný email zboru, úplne obnovili a oživili 
webovú stránku, rozbehli ofi ciálnu Facebook 
stránku a  viac podporili fungujúci Instagram 
mládežníkov. Práce je ešte nemálo, no ak Pán 
požehná, čoskoro zvládneme všetko čo sme si 
povedali. 
Už vám dúfam napadla otázka: a na čo je to 
všetko dobré? Je dôležité mať aj časopis aj we-

bovú stránku aj facebook-ovú stránku a ešte 
k tomu nejaký Instagram plus ďalší email? 
Každý tento kanál je vhodný na iný spôsob ko-
munikácie, no to neznamená, že budú hovoriť 
o inej veci. Práve naopak – každý jeden kanál 
chceme využiť na to isté posolstvo: v Trnave sú 
evanjelici, ktorí sa snažia prijímať požehnanie 
Božej lásky a o tomto požehnaní aj zvestovať 
najlepšie ako vedia. Niekde o  ňom napíšeme 
na papier, inokedy odfotíme a  možno hodí-
me na Facebook, no za rôznou formou bude 
ten istý obsah – vďaka za Lásku, ktorej sa nám 
od Boha dostáva.
Chcete sa pridať k tomuto posolstvu? Žiaden 
problém – kanálov je dosť no pracovníkov 
málo. Pridajte sa hocikedy, hoci len krátkym 
príspevkom, zdvihnutým digitálnym palče-
kom na Facebooku, fotkami z  nedávnej či 
dávnej histórie zboru. Budeme vám úprimne 
vďační. Stačí si vybrať:
trnava@ecav.sk
www.ecavtrnava.sk
https://www.facebook.com/ECAV-Trna-
va-113287813450541/
https://www.instagram.com/trnavske.zito/
... alebo sa porozprávajme osobne kedykoľvek 
vám to padne vhod. Veď celé je to o komuni-
kácii. 

14



15

Adventný koncert v Seredi
(pripravila Elena Števčíková)

Presbyterstvo cirkevného zboru v dcérocirkvi 
Sereď, v spolupráci s matkocirkvou Trnava, 
zorganizovali 3. adventnú nedeľu 15. decem-
bra 2019 v novom kostole adventný barokový 
koncert. Účinkujúcimi boli mladí hudobníci 
z Trnavy a okolia: 
Laura Pešková – fl auta
Zuzana Bilaničová – husle, viola
Rastislav Sumega – gitara (a sprievodné slovo) 
Jaroslav Konečný – čembalo, klavír 
Koncert uviedol brat zborový farár Radomír 
Vařák. 
Repertoár pozostával z diel nemeckých a ta-
lianskych barokových majstrov (Telemann 
a Corelli) a tiež autorov súčasných pochádza-
júcich z Latinskej Ameriky ( Gismonti – Bra-
zília, Pujol – Argentína). 
Originálnym dielom, ktorého svetovú premié-
ru sme si mohli vypočuť, bola však Baroková 

sonáta pre fl autu a cemballo (2018) autora Ja-
roslava Konečného, nášho zborového kantora.
Priestor kostola – koncertnej siene – bol zapl-
nený návštevníkmi zo Serede i z Trnavy, kto-
rí svojím potleskom dali najavo, že program 
a výkony hudobníkov sa im páčia. Zaslúžený 
potlesk zožala aj premiéra diela nášho kantora, 
kde sa barokové variácie prelínali s modernej-
šími hudobnými prvkami. Na záver odznela 
Tichá noc, svätá noc. 
Z reakcií a vyjadrení poslucháčov po skončení 
programu môžem potvrdiť, že hudba a výkony 
interpretov ich oslovili. A to snáď aj bolo úče-
lom tohto podujatia – stráviť adventný nedeľ-
ný večer v príjemnom rozjímaní s hudbou star-
šou i novšou. Veď ako povedal klasik: hudba je 
spojivom medzi nebom a zemou.



Zo života zboru cez fotky...
(pripravila Jana Nunvářová) 

Pri príležitosti 101. výročia konca prvej sve-
tovej vojny sa 11.11.2019 o 11:11 na jede-
násť minút rozozvučali aj zvony trnavského 
evanjelického kostola.
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Slávnostný sľub pres-
byterov v Seredi. 
V  prvú adventnú ne-
deľu 1. decembra 2019 
zložili noví seredskí 
presbyteri svoj sláv-
nostný sľub. Nech ich 
Pán Boh požehnáva 
v ich službe.

Životné jubileum je 
vždy príjemnou prí-
ležitosťou k spoloč-
nému a radostnému 
stretnutiu. Jedno sa 
konalo v zborovej 
miestnosti 3. decem-
bra 2019. Stretli sa 
na ňom ženy z nášho 
zboru, ktoré tento rok 
oslavovali okrúhle na-
rodeniny.
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Vianočný program pripravovali veľkí aj malí. Stretli sme sa pri nácviku spoločnej piesne a deti sa 
počas besiedok učili svoje básničky, ale aj pesničky.
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(pripravil Radomír Vařák, zborový farár)

Milý čitateľ,
keď som písal úvodník do tohto čísla zboro-
vých listov, jedna bohuznáma, nemenovaná, 
neofi ciálna šéfredaktorka tohto časopisu ;-) si 
dovolila vysloviť kritickú poznámku smerom 
k svojmu zborovému farárovi :-) a dovolila si mu 
navrhnúť, aby okrem bežných vianočných myš-
lienok a prianí do toho vložil niečo neofi ciálne, 
niečo zo seba. Napríklad – môj vianočný deň, 
moje najlepšie Vianoce a pod.
On sa dal nahovoriť a  tak vzniklo pár riadkov 
o Vianociach a farárovi, ktorý je tiež len človek ...

...ďakujem Janka N.

Rozmýšľali ste niekedy ako vyzerajú Vianoce na 
fare? Robia aj tam zemiakový šalát? Kapra? Balia 
darčeky? Zdobia stromček? Alebo sa len modlia, 
spievajú spevníkové pesničky a  cvičia vianočný 
program do kostola? 
Priznám sa, že už veľa rokov snívam sen o klasic-
kých Vianociach – Štedrom dni - bežnej rodiny, 
s  prozaickými starosťami typu – koľko vajíčok 
treba dať do šalátu? Zavesil si už tie svetielka na 
stromček? Bude aj kapor, alebo len fi lé? Neskočil 
by si kúpiť baliaci papier na darčeky? ...
Snažím sa, rok čo rok, začať s prípravami Vianoc 
už s predstihom, aby som mohol aspoň trocha 
vnímať tú dopoludňajšiu atmosféru - vianočné 
piesne z rádia, vôňu vianočnej polievky, balenie 
darčekov, prestieranie sviatočného stola, volajúce 
prázdne kreslo... 
A  musím kriticky skonštatovať, že rok čo rok 
skončím v toto predpoludnie s dopisovaním via-
nočných kázní – lebo veď je toľko sviatkov za se-
bou...:-) Tiež s hrôzou zisťujem, že som včera kos-
tolníkovi neposlal piesne na vyloženie do kostola, 

alebo si s kantorom neprešiel liturgiu sviatočných 
Bohoslužieb... 
Ešte že mám doma šikovnú manželku a  tri 
(takmer vždy ;-) ochotné dcéry. 
Takže darčeky balím niekedy aj večer po Boho-
službách a všetci ma pred večerou hľadajú, kde 
som sa zabudol. K slávnostnému stolu sa dostá-
vam väčšinou len ako konzument a po rozbalení 
darčekov a unavenej konverzácii ešte pokračujem 
v pracovni, dokedy mi oči nezačnú pomaly vypo-
vedať poslušnosť a nohy vládzu preniesť zvyšok 
telesnej schránky do postele na pohodlný matrac, 
ktorému sa ospravedlňujem, že som ho nechal 
tak dlho čakať :-)
A keď je toho naozaj veľa, tak si zvyknem začať 
ešte celkom inú, niekedy aj aktuálne nepotrebnú 
činnosť. Dnes sú na to už aj moderné slová...
Na čo sa však vždy teším, je spoločný čas pri šted-
rovečernom stole. Až dodnes žiariace a očakáva-
júce oči (vlastne už dospelých) dcér. Vianočný 
príbeh z Božieho slova. Modlitba vďaky. Vianoč-
né piesne celej rodiny pri klavíri. Milo provokujú-
ce návrhy spievania ďalších piesní, verzus nedoč-
kavosť detí ísť už rozbaľovať darčeky. Zdvorilé 
ďakujem, aj napriek nie celkom presnej „trefe“ vo 
výbere darčeka. 
Ale predovšetkým to, že môžem vedieť, že aj vďa-
ka týmto sviatkom sme ja aj moja rodina v Bo-
žích rukách. V  rukách Toho, ktorý prišiel aby 
nás zachránil. Teší ma pokoj v srdci vo vedomí, 
že keby sa aj hneď celý svet prepadol do priepasti, 
stále budeme v Jeho rukách a On sa o nás posta-
rá a prenesie si nás k sebe, do Jeho domova. To je 
posolstvo Vianoc a preto sa na ne vždy teším, že 
všetko, čo cez ne prežijeme, smeruje k tejto sku-
točnosti.

(pripravil Radomír Vařák, zborový farár)

O Vianociach farára, ktorý je tiež len človek
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Vianočná verzia 13. tej kapitoy 
1. listu Korintským
(zdroj: http://m.rodinka.sk/)

LÁSKA
1  Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba 
aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by 
som iba ako cvendžiaci kov a zvučiaci či-
nel. 2 A keby som mal aj dar prorokovať a po-
znal by som všetky tajomstvá  a mal by som 
všetko poznanie  a keby som mal takú silnú 
vieru, že by som hory prenášal, no lásku by 
som nemal, nebol by som ničím. 3 Ak by som 
rozdal všetok svoj majetok, a ak by som vydal 
svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku 
by som nemal, nič by mi to neosožilo. 4 Láska 
je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska 
sa nevystatuje a nenadúva;  5  nespráva sa ne-
slušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, 
nepočíta krivdy;  6  neraduje sa z  neprávosti, 
ale raduje sa z pravdy; 7 všetko znáša, všetko 
verí, všetko dúfa a všetko vydrží.  8  Láska ni-
kdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky 
umĺknu, poznanie bude prekonané. 9 Lebo iba 
sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. 10 Ale 
keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa 
pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako 
dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som 
ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal 
som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len akoby 
v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tvá-
re. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem 
poznávať tak, ako som bol spoznaný. 13 Teraz 
teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale 
najväčšia z nich je láska.

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jed-
ľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami 
a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som 
lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba 
dekorátorom.
Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá 
vianočných keksov, labužníckych maškŕt 
a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale 
nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by 
som ničím iba kuchárom.
Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domo-
ve dôchodcov spieval koledy a všetok svoj maje-
tok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne 
pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo.
Keby som ozdobil vianočný stromček žiariaci-
mi anjelmi a háčkovanými hviezdami, zúčast-
nil sa tisícich osláv a v zbore spieval kantáty, 
ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som 
nepochopil, o čo vlastne ide.
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.
Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozka-
niu manželského partnera.
Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.
Láska nezávidí iným ich domácnosť s vybera-
ným vianočným porcelánom a priliehavými 
obrusmi.
Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je 
vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste.
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, 
ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí dar-
čekom odpovedať nemôžu.
Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, 
všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.
Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roz-
trhnú, kolobežky  zhrdzavejú, ale dar lásky 
zostáva…
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Domáce Služ  Božie 
 i štedrovečernom stoe 2019

(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny)

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milá moja rodinka, opäť sú tu Vianoce. Opäť sme zasadli k slávnostnému stolu a je za nami 
jeden celý rok. Čo všetko sa v ňom udialo. 12 mesiacov prinieslo mnoho udalostí vo veľkom 
svete okolo nás, no aj v tom malom – medzi nami. To, že sme dnes opäť spolu pri tomto stole, 
nie je samozrejmosť. Nie je samozrejmosť, že všetky udalosti uplynulého roka – tie radostné 
i smutné – sme zvládli a že sme sa dožili tejto chvíle. Nie je samozrejmosť, že máme tento pre-
stretý stôl a môžeme sa tešiť na sviatočné dni voľna. Je to dar. Dar od nášho nebeského Otca, 
ktorý nás miluje, dáva nám múdrosť i silu do každodenných situácií a dáva nám omnoho viac 
– svojho Syna. Ten dnes prichádza a v Ňom končí doba neistoty a strachu a začína nová – doba 
radosti, pokoja a nádeje. To On je tou nádejou novej budúcnosti, a to nie len pre túto časnosť, 
ale aj pre večnosť. Radujme sa preto, s radosťou Božieho Syna privítajme a s radosťou na Jeho 
slávu aj spoločne zaspievajme.

Čas radosti, veselosti
1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny; v mestečku 

Betleme v jasličkách na slame leží malé Pacholiatko na zime, leží malé Pacholiatko na zime.
2. Čo sme všetci ľudia hriešni / túžobne čakali, / to anjeli pre svet celý / mocne zvestovali; / 

a preto plesajme, / spolu sa radujme. / Pacholiatko - Nemluvniatko vítajme, :/:
3. Spasiteľu, nebies Kráľu, / Pane náš Ježiši, / z čistej Panny narodený, / Poklad náš najdrahší, / 

Kriste náš, Pane náš, / skloň sa k nám ako Pán, / a z milosti do radosti uveď nás! :/:

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14:

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýr-
skym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa 
teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, 
pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá 
bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorode-
ného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A 
boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil 
sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte 
sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste 
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, 
obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, 
ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
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Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami 
Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, 
narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; 
zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca 
všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpuste-
nie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:

Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ! 
Nesie pokoj, milosť svetu, zmierenie v Ňom Boh nám dal. 

Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá? 
Slávou zneje nebo, zem, Krista víta Betlehem. 

Sláv tiež, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

Prichádza k nám z nebies ríše v pravde mocný Hospodin, 
narodil sa pre celý svet z čistej Panny Boží Syn; 

v ľudskom tele božská moc zaháňa preč smrti noc. 
Emanuel, Spasiteľ, zjavil spásy večný cieľ. 

Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

Prichádza k nám Knieža mieru, spravodlivý mocný Kráľ, 
nesie darom svetlo spásy, premáha tmu, strach i žiaľ. 

K nám sa biednym privinul, aby človek nezhynul, 
aby hriešnik na zemi bol Ním znovuzrodený. 

Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy kráľ!

Skloňme sa a takto sa pomodlime:

Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré si nám i v tomto uplynulom roku 
dal. Ďakujeme Ti, že si nás otcovsky žehnal, viedol za ruku a previedol cez všetky ťažké i krásne 
okamihy nášho života. Nikdy si nás neopustil a dal si nám dožiť sa tohto vzácneho večera, kedy 
svet plesá a víta Tvojho Syna. Ďakujeme Ti za Neho, za ten najvzácnejší dar. Veď v Ňom nám 
dávaš nový život, v Ňom máme pozvanie do Tvojho kráľovstva, aby náš život pozemskou smr-
ťou neskončil, ale pokračoval v nebesiach. Za tú nádej a novú budúcnosť Ti ďakujeme, Tvoje 
meno oslavujeme a Tvojho Syna radostne vítame. Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvo-
ja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, 
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! 
Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 
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Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky 
vekov. Amen.

Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“.

Tichá noc
1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betleheme; v jasliach Dieťa tam 

utešené tíško, spokojne spí tíško, spokojne spí.
2. Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli / najprv pastierom radostnú zvesť, / z nej teší sa i 

dnes celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! :/:
3. Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši-Dieťati / Boh sa láskavo usmieva nám, / anjel zvestuje: Buď 

pokoj vám! / Kristus je daný nám. :/:

A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všet-
kými nami. Amen.

(Misijný materiál ECAV)
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Bť ak On
(pripravila Jana Nunvářová)

1. List Jánov, 3, 1a Pozrite, akú lásku dal nám 
Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi 
sme. 
Sediac na Jeho kolenách vnímam pokoj. Ten 
nekonečný a  všetko prenikajúci pokoj napl-
nený Jeho prítomnosťou a  láskou. Cítim sa 
bezpečne a milovaná. Som si istá, že pri Ňom 
som na tom správnom mieste. Pri Ňom sa ne-
musím na nič hrať, ani pretvarovať. Môžem 
byť takou, akou ma stvoril On. Viem, že iba 
On je Ten, ktorý ma počúva úplne a sústrede-
ne, napriek okolitému svetu, ktorý sa točí ďa-
lej, so všetkými svojimi informačnými tokmi. 
Nevyruší ho mobil, televízia ani hlasy iných 
ľudí, pri našom rozhovore je vždy úplne sú-
stredený na mňa. Usmeje sa, keď som šťast-

ná a naplnená energiou z krásnych zážitkov, 
zotrie slzy, keď plačem a moje srdce kričí od 
bolesti či smútku. Túži po mojej spoločnos-
ti v každej chvíli, či je môj deň dobrý, alebo 
veľmi zlý. On je Ten, ktorý ma učí, akou byť. 
A ja by som chcela byť ako On. Chcela by som 
byť pre ľudí okolo seba oporou. Tou, ktorá 
sústredene vypočuje a  nenechá sa vyrušovať 
okolitými zvukmi či pípaním mobilu. Tou, 
ktorá násobí radosť a delí smútok. Tou, ktorá 
je ochotná vypočuť dobré, aj zlé. Tou, ktorá je 
vždy pripravená ukázať na Neho - milujúceho 
a túžiaceho po srdci každého jedného z nás. 
Boh klope aj dnes - otvor mu, prosím... Stojí 
to za to... 
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Som Mária či Marta?
(pripravila Soňa Cepková)

V evanjeliu podľa Lukáša čítame: Mária si 
sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slo-
vo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. 
Lk 10:39 b. - 40 a.
Príbeh je nám všetkým známy.  Kto sme? Má-
rie či Marty? Táto evanjeliová pravda hlboko 
zasahuje do srdca každého Božieho stvore-
nia. A nielen do toho ženského. 
... Ach, deti dnes opäť súperili, kto z nich 
urobí v čo najkratšom čase čo najväčší ne-
poriadok. Víťaza bolo ťažké určiť. Sú v tom 
obaja fakt dobrí. Z posledných síl sa snažím 
rozoznať, ktorá z hračiek patrí do akej škatu-
le. V duchu myslím na to, že pred spaním mu-
sím ešte poskladať opranú bielizeň. Nežeh-
lím. Len skladám. Teda žehlím príležitostne. 
Dôvod musí byť buď svadba alebo pohreb. 
Vtedy sa ma moje deti prekvapene spýtajú: 
Mama, čo to je? Žehlička. Odpovedám bez 
rozpakov. Nuž a nemala by som zabudnúť na 
to, že v kuchyni vybuchla atómová bomba. 
Som Marta, hrdinka bojujúca s neporiad-
kom, ktorá ale každý deň prehráva. Lebo aj 
keď stihnem, nie som spokojná. Lebo kdesi 
v  mojom vnútri počujem: Mária si vybrala 
lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.
Potom sa počas krátkej chvíľky vzácnej samo-
ty na záchode zamyslím nad tým, že túžim 
byť Máriou. Sedieť pri Ježišových nohách. 
Objímať ich. Bozkávať ich. Umývať ich vlas-
mi. Počúvať Jeho Slová. Len On mi vraví, že 
som jeho ľalia. Jeho čistá ľalia. Stvorená na 
dávanie lásky. On vo mne vždy vidí krásu. 
Aj keď ja vidím len vyhoretú matku s kruh-
mi pod očami, ktorej jediným koníčkom je 
spánok. 
A tak sa premáham a z posledných síl si lí-
ham pod kríž, lebo kľačať či sedieť nevlá-

dzem. Beriem do rúk Bibliu. Aj keď viem, že 
každá minúta spánku je drahocenná. No už 
som zistila, že moju dušu nasýti len to jediné. 
Spočinúť v jeho prítomnosti. Nežne objíma-
ná slovami Biblie, ktoré sú živé. Plné Ducha 
Svätého a pravdy. Vtedy necítim hlad, smäd, 
necítim únavu. On tento čas, Jemu darovaný, 
štedro odmení. A keď sa ráno prebudíte, vie-
te, že žijete. Nie len prežívate.
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Tajnička  e deti
Čo je tým najkrajším čarom?
Ježiško! Je mojím darom!
Izbičku si upracem, 
mamičku vždy poslúchnem, 
srdiečko ja čisté mám, 
Ježiška v ňom... (dokončenie v tajničke)

1

2

3

4

5

6

7
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VIANOCE 2019

NOVÝ ROK 2020

25. 12. 2019 (streda) – 1. slávnosť vianočná
Slávnostné Sl. B. Trnava - kostol 9.00

Slávnostné Sl. B. Sereď – Dolnomajerská 10:30

Večerné Služby Božie – DDD  16.00

26. 12. 2019 (štvrtok) – 2. slávnosť vianočná
Sl. Božie s Večerou Pánovou- kostol 9.00

Služby Božie Sereď – Dolnomajerská ul. 10:30

29. 12. 2019 – nedeľa po Vianociach
Služby Božie Trnava - kostol 9.00

Služby Božie Sereď – Dolnomajerská ul. 10:30

Večerné Služby Božie – DDD  16.00

31. 12. 2019 (utorok) – Záver obč. roka
Večerné Služby Božie Trnava – DDD  15.00

Večerné Sl. B. Sereď – Dolnomajerská 15.00

Večerné Služby Božie Trnava - kostol 17.00

1. 1. 2020 (streda) – Nový rok
Služby Božie Sereď – Dolnomajerská ul. 8:30 !

Služby Božie Trnava - kostol 10.00 !

Večerné Služby Božie – DDD  16.00

5. 1. 2020 – nedeľa po Novom roku
Služby Božie Sereď – Dolnomajerská ul. 8:30 !

Sl. B. Trnava s Večerou Pánovou- kostol 10.00 !

Večerné Služby Božie – DDD  16.00

6. 1. 2020 (pondelok) – Zjavenie Krista Pána
Služby Božie Sereď – Dolnomajerská ul. 8:30 !

Služby Božie Trnava - kostol 10.00 !

Pravidelné zborové stretnutia:
Stretnutie mamičiek s deťmi - štvrtok 9.30 (areál fary)

Spoločenstvo evanjelických žien – 1. a 3. utorok v mesiaci o 17:00

Biblická hodina – streda 17.00 (zborová sieň)

Ranné modlitebné pobožnosti – utorok a štvrtok 8.15 (DDD)

Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník – piatok 15.00

Mládež a dorast „ŽITO“ – piatok 17.00

Upozornenie: od 1.1.2020

sa mení čas konania Služieb Božích v Trnave a v Seredi!

Poznámka: DDD – Diakonický domov dôchodcov, Kalinčiakova ul. 45



Zborová atrika a oznamy
V období november - december 2019 boli Krstom Svätým zaštepení do vínneho kmeňa Pána 

Ježiša Krista a prijatí do spoločenstva evanjelickej cirkvi augsburského vyznania:

URAM DOROTA

ŽITŇANSKÁ ELIŠKA

Prajeme novým členom duchovnej rodiny evanjelickej a. v. cirkvi hojnosť 

Božieho požehnania a darov Ducha Svätého, aby prospievali múdrosťou, vzrastom 

a boli milí Bohu aj ľuďom (L 2,52).

V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili s bratmi a sestrami:

† Tóth Ján (90) 
† Blažová Judita (86)
† Ruman Štefan (71) 

† Trúsik Ladislav Vladimír (80)

† Kehér Štefan (84)
† Kotúč Juraj (43)

† Lukačovičová Zdenka, rod. Kerešová (79)

Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánovi zomierajú – oni od svojich prác odpočívajú.

C i r k e v n ý  p r í s p e v o k
Bratia a sestry, predsedníctvo cirkevného zboru ECAV Trnava žiada o zaplatenie 
cirkevného príspevku. Prioritne prostredníctvom prevodu na jeden z bankových 

účtov CZ ECAV v Trnave. Čísla účtov: 
Slovenská sporiteľňa SK42 0900 0000 0000 4553 5703, 

Prima banka SK55 5600 0000 0010 0870 2001. 
Do správy pre prijímateľa treba napísať cirkevný príspevok a meno odosielateľa

s tým, že u nás máme schválenú výšku 5 € na 1 rok 
za každého pokrsteného člena CZ.

Platba je možná aj v hotovosti na farskom úrade počas úradných hodín.


