
Nevideli ste Ho, a milujete Ho; 
ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho 

a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, 
dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. 

(1 Petra 1, 8-9)
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Nech naše životy svedčia o Tom, 
Komu sme uverili 
(Radomír Vařák, zborový farár)

Vianoce sú dňami, ktoré nesú prívlastok sviat-
ky radosti, pokoja a lásky. Myslíme na lásku, 
hovoríme o láske, snažíme sa preukázať lásku 
iným. A toto naše správanie má aj svoj pôvod. 
Láska, ktorej zrniečka sa my v týchto dňoch 
snažíme zbierať, pochádza z Božej lásky. Sklo-
nila sa k nám v betlehemskom dieťati, v Bohu, 
ktorý sa stal jedným z nás, aby nám otvoril brá-
ny Božieho kráľovstva naplno. 
Tohtoročné Vianoce sú však iné. Za bežných 
okolností sme zvyknutí ponavštevovať širšiu 
rodinu, zdieľať sa, vymieňať si navzájom dar-
čeky, prejavovať si vnútornú blízkosť podaním 
rúk, objatím či bozkom. Doma, na ulici či 
v kostole. Pri súčasných opatreniach a rešpek-
tovaní ochrany našich priateľov alebo blízkych 
(ale aj seba) nám to už príde skoro ako sci-fi  – 
a chýba nám to. Veď onedlho to bude už rok, 
čo bojujeme a boríme sa s touto skúškou trpez-
livosti, zodpovednosti a prevencie. 
Napriek tomu je dôležité vždy nanovo sa po-
vzbudzovať vo vedomí, že ako kresťania sme 
boli povolaní k  nádeji večnosti, ktorá však 
vedie aj cez skúšky, ako nám to pripomína 
apoštol Pavel v liste rímskym kresťanom: Skr-
ze Neho (Ježiša) dostal sa nám vierou aj prístup 
k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou 
slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj sú-
ženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytr-

valosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť 
k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Bo-
žia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svä-
tého, ktorý je nám daný (Rímskym 5,2-5). 
Nádej je pre kresťana, ale aj pre človeka vše-
obecne, veľmi dôležitá – veď preto vzniklo 
aj slovné spojenie: ,,nádej zomiera posledná.“ 
Boh nám však vo svojom Slove ponúka nádej 
nielen pre dni a okolnosti našej časnosti, ale aj 
za jej hranice a to ťažké, čo prežívame, nie je 
ničím v porovnaní s tým, čo má pre nás Boh 
pripravené vo večnosti. Tak svedčí aj apoštol 
Peter: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva 
vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil 
pre živú nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrne-
nému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému 
v nebesiach vám,  ktorých moc Božia zachováva 
vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v posled-
nom čase.  Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, 
keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozlič-
né pokúšania,  aby vaša skúšaná viera, omnoho 
drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, 
bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Je-
žiša Krista.  Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani 
teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa 
nevýslovnou radosťou plnou slávy,  dosahujúc cieľ 
svojej viery, spasenie duší (1 Petra 1:3 – 9).



Bratia a sestry, prežívame nie celkom ľahké dni 
a mesiace, no stále máme byť za čo Pánu Bohu 
vďační. Sme živí a mnohí aj zdraví. Ak celkom 
zdraví nie sme, nie sme odkázaní len sami na 
seba, ako mnoho ľudí ešte aj dnes na viacerých 
miestach našej planéty. Máme čo jesť a  piť. 
Máme strechu nad hlavou, teplo v domovoch. 
Väčšina z nás prácu alebo sociálny systém, 
ktorý čiastočne pomáha (taktiež nie je samo-
zrejmosťou v mnohých krajinách). Určite sme 
ďaleko od dokonalosti alebo naplnenia našich 
predstáv, no rúhali by sme sa, ak by sme ho-
vorili, že je to celé zle. Nenechajme sa strhnúť 
negatívnym prúdom reptania a  nenávistných 
statusov na sociálnych sieťach, ktoré sa v tých-
to dňoch tak často objavujú. Pripomínalo by 
to postoje starozmluvného Izraelského ľudu, 
ktorý napriek Božej starostlivosti mal veľakrát 
svoje predstavy o vývoji situácie a podľa toho aj 

zbieral ovocie svojich postojov. Nám ako kres-
ťanom prislúcha skôr iný postoj, inšpirovaný 
Božím slovom: Predovšetkým teda napomínam, 
aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďa-
kovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých 
vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným 
životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. 
Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom 
Bohom,  ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení 
a poznali pravdu (1 Timoteovi 2:1-4).
Nech nás teda tohtoročné Vianoce napriek všet-
kým okolnostiam dokážu naplniť pokojom, 
radosťou a nádejou, ktoré začali plynúť z betle-
hemských jasličiek a sú stále prítomné prostred-
níctvom Toho, ktorý sa chce narodiť aj v  srdci 
každého z  nás. Nech naše postoje, slová a  činy 
svedčia o Tom, komu sme uverili a v kom je naša 
nádej - o Pánovi Ježišovi.

Pastiers ky list  Zboru  skupov ECAV 
k Vianociam 2020
Milé sestry a milí bratia, 
tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci 
kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime 
ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 
sa zapíše do novodobých dejín ako čas spomale-
nia sveta. Dve pandemické vlny, ktoré udreli s pl-
nou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. 
Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – zname-
nie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a za-
tiaľ neprehľadnej situácie zápasu o ľudský život. 
Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odha-
lili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä 
pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotové-
ho sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných materi-
álnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôzny-
mi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. 
Avšak spoznali sme aj pravdu o  ľudskom srdci, 
v  ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, 
nespokojnosti a  nepriateľstva. Máme nádej, že 
svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar 

riešenie súčasnej situácie v  podobe bezpečnej 
vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo. 
Otázne je ale riešenie bolesti ľudskej duše, 
hodnotových spoločenských pomerov a  me-
dziľudských vzťahov. Svet potrebuje vianočné 
znamenie, ktoré mu pomôže znovu nájsť hod-
notu lásky v záplave nenávisti, hodnotu pokory 
v ostňoch pýchy, hodnotu múdrosti a preziera-
vosti v klamlivom svete poloprávd a konšpirácií. 
Mnohí si aj dnes kladú otázku, či sa môže niečo 
zmeniť k  lepšiemu. Vianoce sú pozitívnou Bo-
žou odpoveďou, že nový začiatok je možný. To, 
čo Adam stratil, v Kristovi nám Boh vrátil. Via-
noce totiž nie sú len sprítomnením biblických 
historických udalostí spred 2000 rokov, ale sú 
aktuálnou Božou túžbou narodiť sa v tomto čase, 
v týchto životných okolnostiach. Boh nečakal na 
ideálne podmienky, aby sa mohol narodiť. Slovo 
sa stalo telom, lebo sa naplnil čas. Boh sa rodí do 
okolností, v ktorých sa práve nachádzame. 
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Aj keď sme sa narodili ako ľudia, často sa správa-
me ako bohovia. No znamením Vianoc sú práve 
tí, ktorí nerobia samých seba bohom, ale v ktorých 
sa rodí niečo Božie v  moci Ducha. Ani dnešná 
doba nepotrebuje viac chladnokrvných Herode-
sov, ktorí iným dávajú pociťovať, kto je tu kráľom. 
Potrebuje vianočných ľudí, ktorí oslovení Božím 
konaním slúžia tajomstvu vianočnej lásky. Boh zo-
stupuje na zem. To je spôsob, ako sa rodí niečo Bo-
žie – zostupovať dole, empaticky sa skláňať k blíz-
kym, vidieť svet, radosti aj problémy ich očami. 
V  pokore zostúpiť aj vo vlastnom srdci a  nájsť 
v ňom zabudnuté vianočné dieťa, jeho úprimnosť, 
úžas nad vecami, spontánnosť a oddanosť – to je 
ďalšie Božie znamenie. „Ak nebudete ako deti, nik-
dy nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Vydajme sa aj 
my na túto vianočnú cestu, bratia a sestry. Dnešný 
svet potrebuje znamenie, ktoré mu prinesie nádej 
zmeny. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí prinášajú 
hodnoty, vytvárajú zmysluplné a láskavé vzťahy, čo 
Biblia defi nuje pojmom „Božie kráľovstvo“. Boh si 
hľadá cestu, spôsob, miesto, aby sa mohol v nás na-
rodiť. A dáva nám k tomu moc Ducha, moc Slova 
a  spoločenstvo – to sú nástroje, aby aj cez nás mo-
hol prinášať nový život. Túži, aby sme sa tomuto 
svetu stali živým znamením. 
Betlehemskí pastieri oslovení anjelským posol-
stvom dostávajú znamenie, ktoré zadefi novalo 
GPS súradnice a ktoré evanjelista Lukáš defi -
nuje slovami: „... a toto vám bude znamením: 
nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať 
v jasliach.“ Vianočné znamenie, ktoré nám má 
pomôcť nájsť podstatu Vianoc aj zmysel života. 
Obvinieme ho aj my plienkami viery, aby ne-
zomrelo v chlade sveta? Obvíjame aj v rodinách 
plienkami starostlivej duchovnej výchovy naše 
deti, aby v  ich srdciach to betlehemské dieťa 
rástlo a napredovalo, a aby nezahynulo v chlade 
ľahostajnosti? V týchto časoch myslíme na všet-
kých, ktorí sa s láskou starajú o chorých, starých, 
poznačených rôznymi životnými tragédiami. Sú 
to vzácne vianočné ruky, ktoré dokážu obvinúť 
pozornosťou, láskou i  pomocou toho, kto je 
v telesnej či duchovnej núdzi. Buďme vďační za 

všetkých, ktorí sa starali alebo starajú o hodnoty 
a duchovný život, aby narodený Boží Syn v srdci 
nezahynul. Oni sú vianočným znamením nové-
ho, Božieho sveta a nádejou zmeny. 
Posledným vianočným znamením sú jasle – 
miesto, kde môžeme nájsť Krista. Jasle boli 
miestom dennej obživy, pri jasliach sa stretali 
všetci hľadajúci obživu. Naše rodiny majú byť 
jasľami uprostred, ktorých leží Boží dar. Kristus 
sa chce stať duchovným pokrmom a  túži ležať 
uprostred nás, teda mať trvalé miesto medzi nami. 
Nechce odísť, chce ležať v našich srdciach. Rodi-
ny uprostred ktorých leží moc lásky, obety, krásy 
aj radosti života sú znamením Božieho sveta pre 
dnešný svet. Uložme ho a nechajme Krista ležať, 
nachádzajme mu miesto v  tomto nehostinnom 
svete. Aby sme sa my sami, Božou mocou zrodení, 
Jeho láskou obvinutí a Jeho prítomnosťou nasýte-
ní, stali vianočným znamením tomuto svetu. 
Prajeme vám, milí bratia a milé sestry, aby tohto-
ročné Vianoce boli „iné“. Nech je ich posolstvo 
pre nás znamením, že Bohu sa tento svet ne-
vymkol z rúk. Práve naopak, Jeho ruky vložili do 
stredu samého seba. Nech sú pre nás osobným 
pozvaním vydať sa na spoločnú cestu s betlehem-
ským dieťaťom. Nech sú naše rodiny jasľami, kde 
Kristus bude rásť, domovom, kde bude prebývať 
v Duchu lásky a pokoja. Domovom, kde nájdete 
vnútorný pokoj, atmosféru prijatia, porozumenia 
aj nových životných výziev. Aby sa hĺbka vzájom-
ných vzťahov pretavovala do úprimnej pomoci 
tým, ktorí stratili znamenie a zmysel života. Lebo 
dnes už nie betlehemskej hviezdy jas, ale svetlo 
Božej lásky v nás, musí svetu a blížnym ukázať, že 
Kristus sa v nás narodil. 
V Božom svetle prežité vianočné sviatky a celý 
nový rok 2021 vám z úprimného srdca prajú

Ivan Eľko 
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň 
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč 
biskup VD ECAV 
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Lebo Bohu nič ne de nemožné
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

„Nálada prvého adventu“ nebola vôbec ra-
dostná, naopak očakávania boli pochmúrne 
a  pesimistické. Budúcnosť národa izraelské-
ho pod nadvládou Rimanov, poznamenaná 
duchovným úpadkom a vnútornými spormi, 
sa javila v  temných farbách. Tí, čo úprimne 
očakávali zmenu si zrejme hovorili: „Tu nám 
pomôže iba zázrak.“
A  ten sa stal. Najprv pri kňazovi Zachariá-
šovi. Najväčšou túžbou jeho života bolo mať 
potomka. Ale on aj jeho manželka boli už sta-
rí. Napriek tomu neprestávali prosiť. 
A  zrazu dostáva v  chráme posolstvo priamo 
od anjela: „Neboj sa Zachariáš, lebo vypoču-
tá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta ti 
porodí syna a dáš mu meno Ján.“ ( Luk 1, 13)
Zachariáš, šokovaný touto udalosťou, sa pýta: 
„Po čom to poznám?“

Rovnako neuveriteľná udalosť sa odohráva 
pri Márii. Anjel jej zvestuje: „Narodí sa ti syn 
a dáš mu meno Ježiš, bude synom Najvyššie-
ho.“ (Lk 1, 31). Ona zarazená rozmýšľa, čo to 
má byť? Pýta sa anjela: „Ako sa to stane?“

Cítite ten rozdiel? V čom je odpoveď Zacha-
riáša iná, ako Máriina? Áno, je to v  postoji 
srdca, vo viere. 
Zachariáš sa pýta – po čom to poznám? Táto 
otázka sa vyjadruje pochybnosť – stane sa to 
vôbec?
Mária sa nepýta, či sa to stane, ale ako. To je 
ten zásadný rozdiel. V jej postoji je odpoveď 
veriaceho srdca.

Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoloč-
nosti, cirkvi, alebo moja osobná či rodinná je 
taká, že nám pomôže už iba zázrak.
Ten zázrak sa naozaj stal a  prišiel v  Ježišovi 
Kristovi.
Odpoveďou na túžbu po záchrane národa 
izraelského bolo Jeho narodenie, On je Zá-
chranca, Spasiteľ, v Ňom máme život. 
A On zázrak nového života ponúka každému 
z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu od-
poveď. Skúsme sa pýtať nie s pochybnosťou, 
či sa tak stane, ale s vierou: „Ako sa to stane?“
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Vianočné sčítanie „1+1“
Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Lukáš 2,1 –7: V tých dňoch vyšiel rozkaz od ci-
sára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis 
bol vtedy, keď sýrskym 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 Dávidov-
ho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu 
a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svo-
jou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehna-
nom stave...
Milé sestry a bratia,
peniaze vraj hýbu svetom, a práve kvôli nim 
Augustus uviedol na prvé Vianoce do po-
hybu celú ríšu. Sčítanie ľudu, ktoré prikázal 
a ktoré sa konalo raz za desať rokov, bolo im-
pulzom k pohybu mnohých rodín. Augustus 
ako cisár potreboval mať presný prehľad 
o  počte daňovníkov a  takto prognózovať fi -
nančné príjmy pre ďalšie obdobie. Nakoľko 
sa sčítanie odohrávalo v rodisku ľudí, na prvé 
vianočné sviatky boli mnohé rodiny spolu. 
V  koľkých súvislostiach je tento obraz po-
dobný dnešnej predvianočnej dobe a  bude 
podobný aj roku 2021, keď sa v našej krajine 
taktiež po desiatich rokoch uskutoční nové 
sčítanie obyvateľstva. 
Dnešný predvianočný moderný cisár uvádza 
do pohybu mysle ľudí. Peniaze aj dnes hýbu 
svetom a predvianočný čas je pre mnohých 

obchodníkov zlatou etapou roka.  Už od ok-
tóbra sa nás snaží re – klamne a marketingo-
vo presvedčiť o dôležitosti rôznych vecí, ktoré 
vraj neodbytne patria ku skutočným Viano-
ciam. Dnešný mediálny cisár diktuje, kam je 
nutné ísť, čo kúpiť, čo ponúknuť, a v akej zľa-
ve, aby to ľudí dvihlo zo stoličiek a jeho po-
kladnica sa naplnila. Ak je tvoja pokladnica 
prázdna, stačí sa zaúverovať a prežiť skutočné 
Vianoce.  
Pred Vianocami sa hýbe celý svet aj z  iného 
dôvodu. Členovia rodín roztúlaní do rôz-
nych kútov sveta, hľadajú svoje rodisko, aby 
v kruhu svojich najbližších prežili čas Vianoc 
ako sviatky rodiny. Určite, rodina je vzácny 
Boží dar, byť v jej kruhu počas Vianoc je vzác-
na chvíľa. Na Vianoce si jej hodnotu zvlášť 
uvedomujeme. Ale prvé a skutočné Vianoce 
sa odohrali mimo pozornosti betlehemských 
rodín. Za ich dverami sa diali sväté veci, ktoré 
im unikli. 
Počas skutočných Vianoc sa totiž svet má 
zastaviť a vnímať pohyb Božieho sveta. Ten-
to svet sa dal do pohybu, lebo Boh neprestal 
počítať s  ľudským pokolením. Vianoce – to 
je sviatok Božieho sčítania ľudstva, kedy nám 
Boh jasne dokazuje, že s nami počíta, že naše 
životy, rodiny majú v  jeho očiach hodnotu 
jeho Syna. Vianoce sú o  poznaní, že Stvori-
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teľova ruka má spočítané nielen naše vlasy na 
hlave, ale tá istá ruka v nás chce tvoriť a zrodiť 
nový život. Tento pohyb napĺňa Vianoce nie-
čím pravým a  skutočným. Vianoce sú preto 
svätou a  tichou nocou, lebo  v  Betleheme sa 
svätý Boh oddelil pre nás ľudí. Vzdal sa svojej 
slávy a čistoty, aby zostúpil do našej nečistoty 
a  špiny, do maštale, do skromnosti, aby nás 
obdaril hojnosťou pravých hodnôt. 
Toto vianočné obdarovanie neprežili spiace 
rodiny, ale pastieri, ktorí v noci bdeli. Ľudia 
na okraji spoločnosti, s ktorými nik nerátal. 
Ich nočné bdenie sa stalo mostom, ktorým 
vstúpila vianočná zvesť do ich života, zare-
zonovala v  ich duši a  zrodila z  nich prvých 
vianočných ľudí. Narodený Kristus sa stal 
súčasťou ich života, a tak o nich začalo platiť 
1+1. Už neboli sami, nepatrili len sami sebe, 
nemysleli len na seba, ich svet sa prestal točiť 
okolo nich. Na Vianoce našiel človek pravé-
ho Človeka splodeného z pravého Boha. Via-
noce sú rovnicou 1+1, ty a Boh, tvoje srdce 
a Božie srdce, Božie narodenie a tvoje prijatie, 
poznanie Boha a tvoja viera, slovo a telo – ale-
bo – slovo, ktoré sa stalo telom, aby prebývalo 
medzi nami a v každom z nás. Túto rovnicu 
ohlasuje cirkev už tisícročia. 
Vianočné riziko však spočíva  v  tom, že si 
zameníme znamienka, a že v mnohých rodi-
nách je vnímané Božie plus ako veľké mínus. 
Potom platí: 1 -  1 = 0. Bez Boha sa totiž stá-
vam prázdnym. Boh počíta s nami, len či my 
počítame s ním. A to každodenne. Som vďač-
ný Bohu, že život našej cirkvi je v mnohých 
oblastiach svedectvom, že Kristus sa stal sú-
časťou rodiny našich cirkevných zborov, kde 
sa pracuje so všetkými generáciami. Evanje-
lické školstvo sa procesom vzdelávania snaží 
nenásilne prinášať rôzne možnosti stretnu-
tia s  Kristom mladej generácii. Som vďačný 
za množstvo diakonickej práce a  sociálnej 
pomoci tej generácii, s  ktorou sa v  dnešnej 
dobe už málo počíta. Službou lásky a  kon-
krétnej pomoci je Kristova láska vnášaná do 

prostredia samoty, ťažkých životných zápa-
sov o  telesné, či duševné zdravie. Prajem si 
však, aby sme s  Kristom počítali aj v  našich 
rodinách a manželstvách, aby cez pôsobenie 
jeho Ducha sa uzdravovali vzťahy, nachádzala 
cesta odpustenia, zmierenia, prinášania obetí 
a takto sme Ho ako vianočný dar prinášali do 
odľahlých kútov dnešného sveta. 
   V  priebehu februára 2021 sa v  našej spo-
ločnosti uskutoční sčítanie ľudí. Táto udalosť 
sa taktiež opakuje pravidelne každých desať 
rokov. Súčasťou sčítacích formulárov bude aj 
otázka  vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v ži-
vote počítame s Bohom, či vianočné dieťa má 
alebo nemá miesto aj v našich rodinách. Bu-
deme stáť pred rozhodnutím, ktoré sa môže 
stať svedectvom okolitému svetu: vyznanie 
alebo bez vyznania. Vianoce bez vyznania sú 
Vianocami bez Boha. Ak platí 1 - 1, potom 
centrom pozornosti a meradlom všetkých 
vecí je človek. Svet sa odvíja od jeho pred-
stáv a túžob, ktoré v živote uznáva. Predstavy 
a túžby sa rodia z jeho ega. Lenže na tomto 
svete nie sme sami a náš život je denným stre-
tom rôznych predstáv, záujmov a túžob. Pre-
to sa náš svet stáva priestorom boja o prežitie. 
Vianoce sú však inou cestou, ktorú nám uka-
zuje Boh. Sú svedectvom, že pozemské nie je 
cieľom, ale cieľom je nebeské. A  to nebeské 
chce prebývať už tu na zemi cez Božiu prí-
tomnosť v nás. Nech aj budúcoročné sčítanie 
je pre nás príležitosťou ukázať okoliu, s kým 
v  živote rátame. Tu nejde len o  štatistické 
dáta a čísla, či o nový štátny zákon o fi nanco-
vaní cirkví, zmyslom nie je ani vytvoriť dojem 
kvantitatívnej väčšiny, s ktorou sa musí v spo-
ločnosti rátať. V Božích očiach nie sme suché 
čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu 
hodnotu – hodnotu vianočného príbehu, 
ktorý sa udial aj kvôli nám. Boh s nami ráta, 
vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my 
s Ním. Nech nám betlehemské dieťa neustále 
pripomína skutočnosť, že Boh s nami počíta 
v časnosti, aj vo večnosti. 
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Čaká nás histori y jedinečná  úsenosť
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV 

Bratia a sestry,
na jeseň 2019 prijal parlament zákon o podpo-
re činnosti cirkví. Zároveň vláda prijala opat-
renie na automatické zvyšovanie minimálnej 
mzdy. Výška štátneho transferu nedokáže 
pokryť nároky na zvyšovanie miezd farárov 
a  pokrytie celej spoločnej služby cirkvi; teda 
náklady na naše spoločné projekty, progra-
my,  podujatia, činnosť výborov a  orgánov 
cirkvi, réžiu biskupských úradov, platy zamest-
nancov ústredia a náklady na stravné lístky du-
chovných. Zodpovednosť za pokrytie celých 
nákladov na svoju činnosť nesú cirkvi samé.
K tomu je tu minimálne tridsať rokov opráv-
nene znejúci hlas duchovných, že si zaslúžia 
slušné platy a dôchodky. Zistili sme, že ak by 
sme mali vyplatiť kaplánovi zvyšujúcu sa mi-
nimálnu mzdu a ostatným duchovným mzdu 
primerane navýšiť, potrebovali by sme pri-
bližne 1,5 milióna eur naviac. Čo bolo v mož-
nostiach cirkvi urobiť, urobili sme už pre rok 
2020. Potrebujeme však viac našich vlastných 
peňazí na dofi nancovanie nákladov na činnosť 
cirkvi. Českobratskí evanjelici takéto dofi nan-
covanie poznajú už 27 rokov. Rovnako evanje-
lici na Sliezsku, v Poľsku a Maďarsku. My sme 
zmeškali. 

Pripraviť v rámci jedného roka riešenie, disku-
tovať ho, vysvetľovať a  motivovať k  pridaniu 
sa, je jedna vec. Pripraviť ho v atmosfére malej 
občianskej vojny, ktorú máme v  cirkvi, a  byť 
komunikačne obmedzení koronou, je téma 
sama osebe. 
Prišli však obavy, ako cirkevné zbory unesú 
nároky na odvody do spoločného fondu. V ce-
lej nahote sa nám odkrýva fakt, že obrovské 
množstvo našich členov obmedzilo kontakt 
s  cirkvou na zaplatenie cirkevného príspevku 
päť eur ročne. Mnohí ho neuhradia vôbec. 
Zbory zápasia s permanentným nedostatkom 
prostriedkov. Je sprievodným znakom hlbokej 
krízy, ktorou je zasiahnutá naša cirkev. Netrvá 
rok, ani desať rokov. Jeme trpké ovocie toho, 
na čo upozorňovali už naši otcovia. O to väč-
šia vďaka patrí tým, ktorí pochopili a s úplnou 
samozrejmosťou  fi nančne podporujú svoju 
milovanú cirkev.
Súvislosti sú teda veľmi komplikované. Zostá-
va tu však naša cirkev, ktorá koná svoje misijné, 
katechetické a diakonické poslanie. Neskladá 
porazenecky ruky, naopak, chce ich dvíhať 
k  väčšej aktivite! Potrebuje však viac peňazí 
pre svojich duchovných. Jej orgány pracovali 
a pripravovali riešenie. Synoda uprednostnila 
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návrh Združenia evanjelických duchovných, 
ktorý sa javí ako solidárny ku slabším. Začne 
platiť v roku 2021 a schválený je práve na tento 
rok. Potom bude čas na prehodnotenie zvole-
ného modelu. Ak sa Fond fi nančného zabez-
pečenia ECAV začne korektne plniť, farári 
a celá cirkev pocítia jeho efekt. 
Áno, chápeme, že v  našej cirkvi žije množ-
stvo ľudí, ktorí nemajú nazvyš. Takí však sú aj 
v iných cirkvách a mnohokrát nás prekvapujú 
svojou dobročinnosťou. Každý môžeme pre-
mýšľať nad tým, koľko peňazí sme si dlhodobo 
zvykli vyčleňovať na svoj cirkevný zbor a svoju 
cirkev. Koľko pre seba, na svoj voľný čas a zá-
ľuby. A kto asi boli tí, ktorí náklady na činnosť 
cirkvi vždy nejako zatiahli za nás. 
Milí moji, keby išlo o zázraky. Ale ide možno 
o desať eur pre svoju milovanú cirkev naviac. 

Naši predkovia na ktorých sa odvolávame, 
mali neporovnateľne menej ako my. Čo by asi 
povedali na našu diskusiu a obavy? Dovoľujem 
si vás požiadať o Vašu trpezlivosť, pochopenie 
a vernosť. Bude to spočiatku možno bolieť, ale 
verím, že sa časom presvedčíme, že spoločný 
fond prináša dobré ovocie. Dokonca  že cez 
väčšiu fi nančnú zainteresovanosť aj viac osob-
ne oceníme, čo naša cirkev žije a robí dnes.
Čaká nás teda historicky jedinečná, nová skú-
senosť. Nevzdajme to, dokážme sa. Myslím na 
vás všetkých a na tie miesta a príležitosti, kde 
sme sa v tomto roku mohli stretnúť. Mám Vás 
rád a mám rád našu cirkev. Milosť Pána Ježiša 
Krista, láska Božia a účastenstvo darov Ducha 
Svätého, so všetkými nami!

Koronavírus – Boží signál
(autor: Stanislav Kaczmarczyk, preložila: Ľubica Vařáková)

Pán Ježiš povedal: A budú znamenia na slnku 
a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť 
národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora 
i vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakáva-
ní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské 
moci budú sa pohybovať.  A vtedy uvidia Syna 
človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou 
veľkou.  Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a 
pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše 
vykúpenie. Lk 21:25-28
Koronavírus je Božím signálom pre ľudstvo, že 
sa veľmi blíži druhý príchod Pána Ježiša Krista. 
Koronavírus je Božou výzvou k  pokániu pre 
všetkých ľudí a výzvou k príprave na stretnutie 
s Kristom.
Sme svedkami, že prorocké slová Pána Ježiša 
sa napĺňajú pred našimi očami. Pán Ježiš pred-
povedal, že príde doba, kedy na zemi nastane 
situácia, keď ľudia budú zmierať od strachu 
a očakávaním toho, čo prichádza na celý svet. 

My sme teraz svedkami toho, že sa tieto pro-
rocké slová napĺňajú.
Zdrojom strachu v súčasnej dobe je „korona-
vírus“, ktorý sa šíri po celej Zemi. Šokujúca je 
skutočnosť, že tento strach spôsobuje „nevi-
diteľný, maličký vírus“. Šíri sa ako neviditeľný 
zdroj zla a  napĺňa strachom ľudí vo všetkých 
národoch. V  prorockých slovách Pána Ježiša 
čítame, že bude „na zemi úzkosť národov, ktoré 
budú bezradné pre hučanie mora i  vlnobitia“.
Prežívať hrôzu a des z valiaceho sa mora, to je 
pre nás nepochopiteľné. Prežívať však hrôzu 
a  des na celej Zemi z  neviditeľného „vírusu“, 
to je skoro nepredstaviteľné a šokujúce prekva-
penie. Pripomeňme si, čo sa vlastne teraz na 
Zemi deje.
Koronavírus sa šíri po celej Zemi a spôsobuje 
veľmi veľa problémov. Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO) považuje terajšie celosve-
tové šírenie nákazy nového typu koronavíru-
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su za pandémiu. Termín pandémia označuje 
epidémiu globálneho rozmeru. Pandémia je 
označenie pre chorobu, ktorú koronavírus 
spôsobuje. Počet nakazených a  usmrtených 
každým dňom rastie. Máme hlboké obavy 
z alarmujúcej úrovne šírenia a vážnosti nákazy 
a tiež zo znepokojujúcej skutočnosti, že nie sú 
lieky potrebné na liečbu. Európa a ďalšie štáty 
po celom svete zavádzajú prísnejšie opatrenia 
v snahe brániť šíreniu nákazy. Zatvárajú sa hra-
nice, školy, v mestách nákupné centrá, reštau-
rácie, bary aj kostoly. 
V akej súvislosti povedal Pán Ježiš svoje proroc-
ké slová: „Ľudia zamrú strachom v očakávaní 
vecí, ktoré prídu na celý svet.“ Povedal tieto slo-
vá v súvislosti so svojím druhým príchodom na 
túto Zem. Predtým ako príde v moci a sláve, 
budú na Zemi mnohé znamenia, ktoré budú 
ľuďom signalizovať, že sa blíži Jeho príchod 
a zásah do dejín. Znamenia, ktoré budú Jeho 
príchod predchádzať, budú Božou výzvou 
pre všetkých ľudí, aby sa svedomito pripravili 
na stretnutie s Kristom. Znamení je niekoľko. 
Pripomeňme si aspoň niektoré.
Znamenia v  technickom pokroku. Technický 
pokrok je spojený s  poznaním zákonov prí-
rody. Prorok Daniel napísal slová: „Ty však, 
Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po 
posledný čas! Mnohí budú skúmať a poznanie 
sa rozmnoží.“ Dan 12:4
Poznanie zákonov prírody sa odráža v technic-
kom pokroku. Obrovský technický pokrok je 
signálom, že žijeme v záverečnej dobe. 
Znamenie globalizácie. V  13.kapitole Zjave-
nia je proroctvo, že sa na Zemi uskutoční tro-
jaká globalizácia: globalizácia politická (v.7), 
ekonomická (v.17), náboženská (v.8+15). 
Žijeme v dobe, kedy sa globalizácia pripravuje.
Znamenia v kresťanskej cirkvi sú v troch ob-
lastiach. 
1. v zvestovaní evanjelia všetkým národom
2. v prenasledovaní verných nasledovníkov 

Pána Ježiša
3. v ľahostajnosti mnohých kresťanov

„Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska 
mnohých.“ Skoro prázdne kostoly svedčia o de-
sivej ľahostajnosti mnohých kresťanov. (Mt 
24:12,14)
Znamenia v izraelskom národe. Návrat Židov 
do zasľúbenej zeme a vznik novodobého štátu 
Izrael. V  5Moj 30:3-5; Ezech 37:21-22. Dňa 
14.mája 1948 vznikol opäť po 19. storočiach 
židovský štát – Izrael.
Znamenia v prírode sú viditeľné pre všetkých. 
Na šírení koronavírusu po celej Zemi vidíme, 
ako je aktuálne Božie prorocké slovo v súčas-
nej dobe. „Ľudia zamrú strachom v očakávaní 
vecí, ktoré prídu na celý svet.“ Všetky uvedené 
znamenia viditeľne signalizujú, že sa blíži chví-
ľa, kedy Pán Ježiš príde na túto Zem. Príde tak, 
ako zasľúbil a  bude hodnotiť život každého 
človeka.
Každý človek určite premýšľa o svojej budúc-
nosti. V Biblii čítame, že Kristus nám odhalil 
tajomstvo smrti a večnej budúcnosti. Vo chvíli 
smrti zomiera len telo. Duša človeka odchádza 
do duchovného sveta, kde sú pre neho dve 
možnosti. Prvá možnosť je nebeský domov, 
ktorý Pán Boh pripravuje pre všetkých, ktorí 
uveria v  Ježiša Krista ako Záchrancu z  moci 
zla a Víťaza nad smrťou a prijmú Ho za svojho 
Spasiteľa a Sprievodcu. S Ním budú prežívať 
dokonalú radosť, pokoj a  večnú blaženosť. 
Druhá možnosť je existencia bez Krista, bez 
Boha, bez domova, bez Božej lásky, bez rados-
ti a bez pokoja. Bude to údel večných bezdo-
movcov žijúcich v tme, v zúfalstve a beznádeji.
Biblia mnohokrát hovorí, že Pán Boh miluje 
všetkých ľudí, všetkých k  sebe pozýva a  všet-
kým ponúka miesto v  nebeskom domove. 
Hovorí nám: „Miloval som ťa večnou láskou!“
Jer 31:3
Keďže v nebeskom domove je dokonalá a svätá 
čistota, ponúka Kristus všetkým ľuďom doko-
nalé očistenie od všetkej mravnej a duchovnej 
špiny. Každý človek sa sám rozhoduje, či po-
nuku prijme alebo odmietne. Keď odmietne, 
sám sa rozhoduje pre večné zúfalstvo. Keď ju 
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prijme a  poprosí Krista o  dokonalé očistenie 
od duchovnej a mravnej špiny a o Jeho vedenie 
cestou života, má pred sebou šťastný a blažený 
život v nebeskom domove.
Aj dnes volá Kristus všetkých k sebe a všetkým 
ponúka dar dokonalého očistenia a dar večné-

ho života. Znamenia, ktoré sme si pripomenu-
li a ktoré sú v súčasnej dobe úplne jasne viditeľ-
né v celej ľudskej spoločnosti, sú pre nás veľmi 
dôležitými signálmi, že čas rozhodnutia pre 
večne blažený život s Kristom sa chýli k záveru. 
Neváhaj a urob ešte dnes múdre rozhodnutie!

Lutherov výklad Máriinho chválos vu 
Magni cat 
(Kristián Kostecký, námestný farár)

Obdobie adventu je časom prípravy na prí-
chod Božieho Syna, Ježiša Krista, medzi nás. 
Preto si v ňom pripomíname aj zvesť všetkých 
Jeho predchodcov, ktorí Mu pripravovali ces-
tu do ľudských sŕdc. Medzi výrazné biblické 
postavy adventu patrí spolu s Jánom Krstite-
ľom aj Ježišova matka Mária, ako to zachytáva 

aj tradícia evanjelických 
chorálov (Tranoscius č. 
10-13, 20-22; Ev. spev-
ník č. 7,19,29). Keď an-
jel Gabriel Márii zvesto-
val, že sa stane matkou 
Božieho Syna, pokorne 
a  poslušne prijala svo-
je poslanie slovami: 
„Som služobnica Pá-
nova, staň sa mi podľa 
tvojho slova!“ Neskôr, 
na návšteve u svojej prí-
buznej Alžbety, matky 
Jána Krstiteľa, vyjad-
rila radosť z  Božieho 
vyvolenia chválospe-
vom, známym ako tzv. 
„Magnifi cat“: 
Vtedy povedala Mária: 
Velebí moja duša Pána a 
môj duch sa rozveselil 

v Bohu, v mojom Spasiteľovi,  že zhliadol na 
poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa, blaho-
slaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pre-
tože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je 
Jeho meno a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho 
boja, z pokolení na pokolenia.  Dokázal moc 
svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšo-
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vali zmýšľaním srdca; mocných zhodil z trónov 
a povýšil ponížených,  lačných nasýtil dobrými 
vecami a  bohatých prepustil naprázdno;  ujal 
sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milo-
srdenstva, ako povedal našim otcom, Abrahá-
movi a jeho potomstvu naveky. (L 1,46-55)
Náš reformátor Martin Luther bol týmto 
chválospevom hlboko oslovený a v roku 1521 
napísal jeho výklad. Bolo to jedno z  najťaž-
ších období jeho života, keď bol predvolaný 
na ríšsky snem do Wormsu, aby sa obhajoval 
proti obvineniu z  kacírstva. Neskôr bola na 
neho uvalená cirkevná aj svetská kliatba a bol 
nútený ukrývať sa na hrade Wartburg.
Luther píše: „Aby sme tomuto posvätnému 
chválospevu náležite porozumeli, treba pamä-
tať na to, že požehnaná Panna Mária – osvie-
tená a  poučená Duchom Svätým – rozpráva 
z  vlastnej skúsenosti. Sama na sebe zakúsila, 
že Boh v nej spôsobil veľké veci, hoci bola bez-
významná, nepatrná, chudobná a zaznávaná. 
Duch Svätý ju naučil hlbokej múdrosti a dal jej 
pochopiť, že Boh je takým Pánom, ktorý povy-
šuje ponížených a ponižuje tých, čo sa vyvyšujú.
Boh na začiatku stvorenia vytvoril svet z ničo-
ho, preto Ho voláme „Všemohúcim“. Pri tomto 
spôsobe tvorby zostáva aj naďalej. Všetky Jeho 
diela sú vytvorené tak, že z  toho, čo je ničím, 
malým, nepatrným, biednym a  mŕtvym robí 
čosi cenné dôstojné, požehnané a živé. Božie oči 
pozerajú teda do hĺbky, a nie do výšky (por. Ž 
113,5-6 al. Ž 138,6). Ale svet a ľudské oči ro-
bia práve naopak, hľadia iba nad seba, chcú ísť 
vysoko (Prís 30,13). Každý sa pachtí za tým, 
čo je nad ním – za slávou, mocou, bohatstvom, 
učenosťou a všetkým, čo je veľké a vysoké. Nikto 
však nechce pozerať do hĺbky, kde je chudoba, 
hanba, núdza, bieda a  úzkosť. Medzi ľuďmi 
niet „stvoriteľa“, ktorý by z ničoho urobil nie-
čo. Preto jedine Bohu je vlastný pohľad, ktorý 
vidí krajnú núdzu a  biedu, ako hovorí Peter 
(1Pt 5,5). A z tohto poznania pochádza láska 
k Bohu a chvála. Boha však najlepšie spozná-
me cez Jeho diela, ktoré sme poznali a zakúsili. 

Preto Boh položil na ramená svojich milova-
ných detí a kresťanov kríž s  jeho utrpeniami 
a  núdzou. Potom môže mnohým pomáhať, 
vytvoriť mnohé diela, ukázať sa ako pravý 
Stvoriteľ, aby sme ho poznali ako hodného lás-
ky a chvály. Toto robí vo svojom chválospeve aj 
nežná Matka Kristova, keď s  plesajúcim du-
chom velebí Boha, že na ňu vzhliadol napriek 
jej nepatrnosti a ničote. Učí nás tak svojím 
príkladom, ako máme Boha poznať, milovať 
a  chváliť. Jej slová vychádzajú z  vnútorného 
ohňa a  prenikavej radosti, ktoré poznášajú 
jej myseľ a celú bytosť v Duchu Svätom. Preto 
nehovorí: „Ja velebím Boha,“ ale „Moja duša 
velebí Boha“. To isté zakúšajú všetci, ktorí sú 
naplnení božskou sladkosťou a  Duchom: viac 
cítia, ako sú schopní povedať. Je to radostné utr-
penia a Boží dar, ktorému sa nemožno naučiť 
slovami, ale iba spoznať vlastnou skúsenosťou.
Samotné slovo „magnifi cat“ znamená doslovne 
„urobiť veľkým, vyzdvihnúť, vysoko si ceniť“. 
Týmto slovom Mária ukazuje, o  čom je jej 
chválospev: o veľkých Božích skutkoch, na posil-
nenie našej viery, na útechu maličkých a na po-
hrozenie vysokopostaveným. Máme ho využiť 
na tieto tri účely, pretože ona nespievala sebe 
samej, ale nám všetkým, aby sme ho spievali 
s ňou. Máme mať pred očami Božiu vôľu bez 
zakolísania a uveriť, že urobí a chce urobiť aj 
s tebou veľké veci. Táto viera žije a tvorí, preni-
ká a mení celého človeka. Núti ťa, aby si sa obá-
val, ak si vysoko, a tešil sa, ak si nízko. Máme 
veriť, že On nielen môže a  vie pomôcť, ale aj 
chce, aby sme boli vyslobodení od večnej smrti, 
boli naveky blažení a stali sa Božími dedičmi. 
Takáto viera sama postačí, zakúsi Božie skutky 
a  lásku, a tým aj chváli a velebí Boha. Takto 
človek považuje a vyhlasuje Boha za veľkého.“
Poznámka: Lutherov výklad Magnifi catu 
z nem. originálu preložili I. M. Danielisz a L. 
Lencz a vyšiel r. 2012 vo vydavateľstve Nové 
mesto, pod ISBN 978-80-85487-96-1.
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Ako zhodnocujeme majetok nášho  
cirkevného zboru?
(Ján Miklánek, zborový kurátor)

Bratia a  sestry, do konca novembra 2020 sa 
na plánovanej rekonštrukcii Evanjelického 
domu podarilo zrealizovať hrubé búracie prá-
ce, ktoré sú ukončené. Pracovníci na stavbe 
čistia všetky priestory od stavebnej sute, pra-
chu a drevených konštrukcií, ktoré musia byť 
odstránené. Len pre zaujímavosť, z drevených 
trámov musíme vybrať niekoľko stoviek klin-
cov, ktoré by prekážali pri ďalších prácach 
na stropných konštrukciách. Podľa projek-
tu statiky sme začali spevňovať dva staticky 
narušené múry, ktoré nie je možné rozobrať 
a znovu vymurovať. Robíme výber na dodá-
vateľa drevoštiepkových dosiek (OSB dosky) 
a  drevených trámov, ktoré budú použité na 

nosnú konštrukciu podlahy. Máme vyrobenú 
vzorku okna, ktorá je osadená z  dvora, nad 
priestormi SATURU. Po schválení Krajským 
pamiatkovým úradom budeme môcť dokon-
čiť výber dodávateľa okien na Evanjelický 
dom. Projektanti dokončujú návrhy dispo-
zičného riešenia.
Takisto rokujeme s  bankami o  možnom 
financovaní nášho projektu, čo vyžaduje 
pripraviť projekt financovania, preukázať 
schopnosť splatenia úveru z prevádzky a náj-
mu tejto stavby. Pripravujeme podklady pre 
dotácie, granty a  iné zdroje, ktoré by mohli 
byť použité pri oprave Evanjelického domu, 
ale aj nášho kostola, ten by mal cirkevný zbor 

Zo života zboru
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opraviť k 100. výročiu posviacky. Podali sme 
žiadosti na VÚC Trnava a pripravujeme po-
danie ďalších žiadostí na ministerstvo kultú-
ry a  ďalšie fondy, ktoré poskytujú príspevky 
na fi nancovanie kultúrnych pamiatok. 
Objem prác, ktoré musia byť v rámci prípra-
vy vykonané, postupne narastá, čo vyžaduje 
doplnenie realizačného tímu o  stáleho za-
mestnanca zboru, ktorý bude túto agendu 
zabezpečovať. 
Dokončili sme opravu kostolníckeho domče-
ka, kde je pripravený priestor pre kanceláriu 
fary a  archívu a sú vybavené nábytkom. Po-
stupne môžeme presťahovať kanceláriu do 
nových priestorov a uvoľniť miesto starej kan-
celárie na rekonštrukciu, ktorá je nevyhnutná. 
V  miestnosti, kde bol v  kostole starý archív 
sme pripravili kanceláriu pre brata námestné-
ho farára Mgr. Kristiána Kosteckého. 
Dokončená je oprava plota od parku, okrem 
náteru podmurovky, ktorú budeme robiť na jar.

Obmedzenia pri stretávaní členov cirkev-
ného zboru sme sa rozhodli využiť na kom-
pletnú opravu zborovej miestnosti, kuchynky 
a  sociálnych zariadení. Plesňami poškodené 
omietky sú otlčené a postupne budú vybú-
rané betónové podlahy. Jestvujúce WC je 
nepostačujúce pre veľký počet ľudí, ktorí sa 
stretávajú v  zborovej miestnosti. Projektant 
navrhuje nové dispozičné riešenie sociálnych 
zariadení, kde bude vytvorené ďalšie WC 
a WC pre imobilných. 
Pri rekonštrukcii budú vymenené všetky 
rozvody elektriky, vody, ústredného kúrenia 
a  kanalizácie. Priestor pre nový kuchynský 
kút máme pripravený v  mládežníckej miest-
nosti, ktorej príležitostné využitie sa dá zo-
súladiť s  činnosťou mládežníkov. Ďakujeme 
všetkým členom zboru za podporu a pomoc 
pri realizácii prác. 

ŽITO počas dnešnej situácie
(Rebeka Vařáková)
Viesť členov dorastu k  Pánovi Ježišovi a  bu-
dovať spoločné vzťahy nie je cez toto obdobie 
vôbec jednoduché. Museli sme byť ako tím 
kreatívni, vymýšľať nové nápady ako tráviť čas 
s dorastencami online a ako ich zaujať. Volali 
sme cez Zoom, (kde sa môžeme aj počuť aj vi-
dieť) a hrali sme sa rôzne hry cez internet, po-
čas ktorých sme mali možnosť sa porozprávať 
o tom, ako sa máme. Posledné dva novembro-
vé piatky sme mali aj možnosť stretnúť sa osob-
ne, keď sme išli na spoločnú prechádzku a na 
teplý punč. Tam sme si uvedomili, aké je vzác-
ne spoločenstvo „naživo“ aj pre nás mladých.

Zo života zboru
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Zo zákulisia prípravy videozamyslení
(Jana Nunvářová, členka mediálneho výboru)

Vzhľadom na COVID situáciu sme sa s naši-
mi bratmi farármi dohodli počas druhej vlny 
pripraviť krátke zamyslenia z  nášho zboru. 
Techniku sme si zapožičali z  generálneho 
biskupského úradu a zároveň sme pri predaji 
zborových rúšok vyhlásili zbierku na nákup 
nášho vlastného video vybavenia.
Dôležitá však bola iná stránka celého pro-
jektu. Túžba priniesť Božie Slovo do Vašich 
domácností aj napriek zatvoreným dverám 
kostola. Vzniklo celkovo 5 videí, pričom jed-
no chcelo rozpovedať krátku históriu nášho 
kostola pri príležitosti Pamiatky posvätenia 
chrámu. Ak ste sa k  videám nedostali, všet-
ky nájdete na YouTube kanáli ECAV Trnava. 
Ak si kliknete na ikonku ODOBERAŤ a na 
zvonček, vždy dostanete upozornenie na 
nové video. Podľa možností a situácie by sme 
v  nahrávaní, v  prípade zatvorenia kostolov, 
určite pokračovali. 
Vo videách sme vás pozvali do nášho kosto-
la, ponúkli zábery z chóru, nahrávali sme vo 

farskej  záhrade aj pred kostolom, takisto na 
evanjelickom cintoríne, samozrejme v Seredi 
a  na záver sme vystúpili na vežu. Zaujímavé 
boli nie len prostredia, ale aj témy. A aj keď 
bol projekt na začiatku len malým pokusom, 
vnímali sme ho ako príležitosť od Pána Boha 
a možnosť, ako byť spolu, aj keď len virtuálne. 
Videá sme totiž zverejňovali vždy v  nedeľu 
v  čase hlavných Služieb Božích, kedy sa re-
álne stretávame aj v našom kostole v Trnave.
Dovoľte ešte poďakovanie. Obaja bratia fa-
rári, hoci kamery veľmi neobľubujú, nabrali 
odvahu a postavili sa pred objektív so všetkou 
vážnosťou a s odhodlaním pozdraviť Vás, čle-
nov nášho cirkevného zboru. Zodpovedne sa 
pripravili na každé jedno nahrávanie a spolu-
práca bola vždy veľmi príjemná. Asistenciou 
pri nahrávaniach poslúžili aj sestra Elenka 
Števčíková zo Serede a sestra Ľubka Vařáko-
vá, ktorým tiež srdečne ďakujem. Moja práca 
pri nahrávaní a v strižni bola preto zjednodu-
šená a vždy veľmi príjemná.

Zo života zboru
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Blahoželali sme zborovému farárovi 
k naro ninám
(Jana Nunvářová)

Na 1. adventnú nedeľu 29.11.2020 sme blahoželali k narodeninám nášmu zborovému bratovi 
farárovi Radkovi Vařákovi. Túto úlohu plní väčšinou zborový dozorca, s ktorým sme sa nedáv-
no rozlúčili a na ktorého si vo svojom príhovore brat farár aj s láskou spomenul. 
Nechýbala ani spoločná modlitba. 

Pane Bože, Ty si Radka ustanovil farárom vo svojej cirkvi a
on dnes oslavuje narodeniny v kruhu svojej duchovnej rodiny.

Ďakujeme Ti za jeho život aj za celú jeho vernú službu. 
Bez Tvojej (a trochu aj našej pomoci), by to bolo určite veľmi náročné. 

Preto k Tebe dnes spoločne voláme. 
Daj Radkovi odvahu a srdce, aby Ťa stále hľadal a miloval.

Daj aby Tvoje Slovo odovzdával ďalej a 
aby boli jeho poslucháči v Trnave vždy vnímaví. 

Používaj si jeho, aj jeho vzácnu rodinu, ako svoj nástroj aj naďalej. 
AMEN

Zo života zboru



Čo je nové v Seredi?
(Elena Števčíková - presbyterka)

Od októbra je na kostole v  Seredi nový vý-
razný nápis, aby aj okoloidúci vedeli, o  aký 
kostol ide a ku ktorej cirkvi patrí. 
Máme na Facebooku profi l s názvom „Evan-
jelický kostol v Seredi“, na ktorom sa môžete 

dozvedieť novinky a rôzne zaujímavosti o ži-
vote našej dcérskej cirkvi. 
Dostali sme od brata farára Kosteckého krás-
ny veľký adventný veniec, za ktorý sme naozaj 
veľmi vďační. 
Želáme Vám všetkým požehnané sviatky.

jelický kostol v Seredi“, na ktorom sa môžete 
Želáme Vám všetkým požehnané sviatky.

18
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NAŠE stacko
(Alena Šurinová)

Ako celý svet, aj naše Stacko zasiahli dôsled-
ky koronakrízy. Pandémia však nebola tým 
najhorším, čím sme si prešli. Zažili sme si 
našu vlastnú kalváriu so všetkým a všetkými, 
čo k  tomu patria. 
Mali sme našich 
Petrov, Judášov 
i  Pilátov. Na-
šťastie, objavili sa 
aj ľudia, ktorým 
na nás záleža-
lo a  naše Stacko 
povstalo z  popo-
la oveľa krajšie 
a  priestrannejšie. 
A  tak od 1. 11. 
fungujeme opäť 
a  pod novou hla-
vičkou. Iba stále 
p r e t r v á v a j ú c a 
pandémia nám 
ho neumožňuje 
využívať naplno 
tak, ako by sme 
si predstavovali. 
Tak, ako sa tešíme 
na Vianoce, teší-
me sa opäť aj na 
naše aktivity v spoločnosti. Knižnice, galérie, 
divadlo, múzeá, spoločné cestovanie ako aj 
šport a tancovanie ....to je náš svet. Svet plný 
zážitkov a nevšedných situácií, svet v našom 
Stacku.
Akú kalváriu sme zažili? Bolo to zrušenie 
činnosti denného stacionára. V  ťažkých 
chvíľach nám pomohli naši priatelia, rodi-
čia aj  rodinní príslušníci, ľudia z cirkevného 
zboru, ako aj neznámi ľudia, ktorým náš osud 
nebol ľahostajný. Spoločným úsilím, odhod-

laním a fi nančnou podporou sa nám podarilo 
priestory stacionára zrekonštruovať a  obno-
viť za 6 týždňov. Ako poskytovateľ sociálnej 
služby sme boli znovu zaregistrovaní koncom 

augusta. Vďaka fi -
nančnej podpore 
VÚC a  ÚPSVaR 
sme Denný sta-
cionár, Naše 
stacko, otvorili 
1.10.2020. 
 „V  núdzi poznáš 
priatelia“. Prav-
divosť tohto prí-
slovia sme si mali 
možnosť otes-
tovať pri  každej 
možnej príležitos-
ti. Spoločné zážit-
ky pri prestavbe, 
ako aj krásne 
chvíle stackárov 
v priestoroch fary 
vďaka srdečnosti 
pána farára Rado-
míra Vařáka práve 
v  čase prestavby, 
v  knižnici Juraja 

Fándlyho počas prázdnin, v  Dome hudby 
i v Galérii Jána Koniareka. Nevšedným zážit-
kom boli pre nás prázdninové výstavy, tvori-
vé dielne v Galérii Jána Koniareka a stretnutie 
s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
Tak, ako sa nám podaril „malý zázrak“ v po-
dobe nášho nového stacionára, tak aj všetkým 
vám prajeme krásne Vianoce plné Božej mi-
losti, pokoja a radosti. Nech vás „malé zázra-
ky“ sprevádzajú po celý nasledujúci rok.

Zo života zboru



Fotka ako zrkadlo Božieho diela
(Ester Vařáková)

K fotografovaniu ma priviedlo veľa ciest. Jed-
nou z nich bola aj moja sestra Noemi, asi kto-
rá mi dala foťák do ruky a všimla si, že niečo 
vo mne je. Foťák mi sadol ako "uliaty". Odvte-
dy som sa vo svojom voľnom čase venovala fo-
tografovaniu a nevedela som prestať. Pán Boh 
ma požehnal kamarátom, ktorý sa mi veno-
val a vysvetlil mi fotografi u aj po teoretickej 
a praktickej stránke, ukázal mi, čo môže pre 
mňa fotografi a znamenať a povzbudzoval ma 
k stálemu posúvaniu sa vpred. Fotím preto, 
lebo ma to napĺňa a upokojuje. Rada sa hrám 
s mojím pohľadom a vždy sa snažím pozerať 
na svet aj cez tú umeleckú stránku, pretože 
svet je dielo Božie a  Boh je veľký Umelec. 
Každou fotkou sa zlepšujem a vidím cez ňu 
nové príležitosti. Najradšej fotím detaily - 
malé veci, ktoré robia svet aj ľudí lepšími. 
Rada zachytím aj vaše vzácne životné mo-
menty. Moju tvorbu si môžete pozrieť na 
stránke: www.esterfoti.com. Ak máte chuť sa 
dať odfotiť či slávite nejakú špeciálnu príleži-
tosť, neváhajte ma kontaktovať. 

ester.varakova@gmail.com
0902567300 
www.esterfoti.com
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Zvoňte zvonce 
Pustý kraj,
zima a stáj.
Vstúpi tam,

Ježiš, náš Pán.
Plaché ovce,

zvoňte na zvonce.
Piesne krásne,
znejte hlasne!
Hrkálky hrčte,
fujary zvučte!
Píšťalky nôťte

Bohu prevesele
v meste Betleheme!

Vianočné rubriky pre všetky generácie Pre deti

V J E Ž I Š K O V

E I Z D E M O K L

Č V A O A N L O O

E H E N S R Á R Č

R S T R O M Č E K

A B Y R Y C E E A

K Í N V O D E M K

DARČEK

JEŽIŠKO

KOLÁČE

MED

MEDOVNÍK

ROK

SNEH

STROMČEK

VEČERA

VIANOCE

VLOČKA

Osemsmerovka

(Jana Nunvářová  
a Ľubica Marcinová)
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Pre d
eti Vianočné rubriky pre všetky generácie

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vyčaruj obrázok a to tak, že vyfarbíš tieto políčka:

C 5
J 10
F 14
H 3
D 4
I 13
C 13

J 6
C 8
K 11
C 7
I 4
B 12
F 2

K 12
G 3
C 10
F 3
E 13
J 9
G 13

J 5
C 6
G 14
D 13
E 3
J 7
J 13

F 13
C 9
G 2
J 8
B 11
G 13

MENO:



Štyri veci, kto  ti pomôžu k lepšiemu roku 2021
(Slavomír Slávik, EVS)

1. ZASTAV SA A PREHODNOŤ MINU-
LÝ ROK. Čo bolo dobré? Čo nevyšlo? Nie-
ktorí hovoria, že skúsenosťami rastieme. Ale 
v skutočnosti rastieme len vtedy, keď sa nad 
svojimi skúsenosťami pozastavíme, keď ich 
vyhodnotíme a  popremýšľame o  nich. Pre-
čo bolo to zlé — zlé? A to dobré — dobré? 
Vieš to?

2. DAJ SI CIEĽ, ŽE BUDEŠ V  NOVOM 
ROKU RÁSŤ. Keď rok preletí, budeš o rok 
starší. Ale budeš aj o rok lepší? V ktorých ob-
lastiach života potrebuješ rásť? Zadefi nuj si 
ich a začni na tom pracovať. Premysli si a pri-
prav plán svojho rozvoja. Ľudia, ktorí vedú 
iných, ktorí sú inšpiráciou, sú tí, ktorí rastú. 

3. OBKLOP SA ĽUĎMI, KTORÍ ŤA PO-
TIAHNU HORE. V skutočnosti odrážame 
svoje okolie, viac než si to chceme pripustiť. 
To, kým si obklopený, do veľkej miery ur-
čuje, kto si. Obklop sa ľuďmi, ktorí ti chcú 
dobre a  od ktorých sa máš čo učiť. Biblia 
hovorí, že kto chce byť múdry, nech chodí 
s múdrymi. Dohodni si stretnutia. Zapoj sa 
do zmysluplných skupín. Je to jednoduchý 
spôsob, ako rásť. 

4. ZOSTAŇ POKORNÝ. Nie všetko máme 
vo svojich rukách. Disciplinovane na sebe 
pracuj, ale vedz, že život je väčší než naše plá-
ny. Trpezlivo prijmi, čo život prinesie, a poc-
tivo kráčaj ďalej. Život nie je šprint. Život je 
maratón.maratón.

Pre mladých

Vianočné rubriky pre všetky generácie
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Perníkov domček
(Emília Brychtová)

Tento recept som použila v minulosti aj na 
stromček v kostole a druhý rok z neho pečiem 
aj domčeky. Domčeky si už zdobia aj vnučky 
samé. Vôbec ma nepočúvajú - moje rady, ako 
ich majú zdobiť, vytvoria si svoj originál, 
z ktorého majú obrovskú radosť. Pri zdobení  
vydržali dievčatá pracovať aj dve hodiny. Že-
lám požehnaný vianočný čas.

Medovníčky, recept vhodný aj na perníkový 
domček
13 dkg práškového cukru
2 celé vajcia
4 veľké polievkové lyžice teplého medu 
1 lyžica bravčovej masti (kopcom), 
alebo 40 g maslovej Hery
malá kávová lyžica sódy bikarbóny
½ kg hladkej múky
½ lyžičky kávovej perníkových korenín
trochu mletej škorice

Práškový cukor, vajcia, med, masť, sódu bikarbónu vyšľahať , zohriať nad parou. Nechať mier-
ne vychladnúť , zmiešať s múkou a koreninami. 
Medovníčky sú vhodné na okamžitý konzum. Cesto má konzistenciu ako sušienky a  preto 
som ho začala používať aj na pečenie domčekov a osvedčil sa mi. 
Z tejto dávky mi vyšiel jeden domček.

Pre že
ny Vianočné rubriky pre všetky generácie
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Pre mužov

Vianočné rubriky pre všetky generácie

P  mužov: Vianočný zoznam
(Miloš Nunvář)

Deti si rady robia zoznam, čo si želajú od Ježiš-
ka pod stromček. Niektoré to vložia do obálky 
a odosielajú alebo len tak položia na okno... 
Robia to preto, lebo vedia, že na Vianoce sa 
pod stromčekom objavujú rok čo rok darčeky. 
Veď čaro Vianoc častokrát opantáva aj nás do-
spelých. Dá sa na to pozerať z viacero strán, ale 
povedzme si na rovinu, asi každého z nás láka 
to nadprirodzeno, ten detský svet plný zázra-
kov a rozprávok a dobra, ktoré zvíťazí.
Na Vianoce si pripomíname narodeniny 
Pána Ježiša, ale darčeky si dávame my. Nie 
je to nefér? Čo však ale vieme dať niekomu, 
komu patrí celý vesmír? Je vôbec niečo, čo 
Pán Ježiš nemá? Čo mu môžeme dať? 
Niečo predsa len môžeme. Boh stvoril člo-
veka na svoj obraz a  dal mu slobodnú vôľu 
a  možnosť voľby. Vieme ako to dopadlo. 
Stratili sme tým spoločenstvo s Bohom a tým 
aj život. Ak chceme získať život, musíme ho 
stratiť pre Pána. Tak vraví Písmo. Ale ako? Je 
spôsob ako sa vrátiť do spoločenstva s Bohom 
a  získať s  ním osobný vzťah. Tu je zoznam 
štyroch vecí, ktoré Pán Ježiš nemá, pokiaľ mu 
ich nedáte. A keď mu ich dáte, Váš život za-
čne mať zmysel, ale hlavne bude mať príchuť 
večnosti.
1) Dajte mu vašu dôveru. Využite čas Vianoc 
na vyslovenie svojej dôvery Pánovi Ježišo-
vi. Viera je dobrovoľná záležitosť. Pán Ježiš 
nemá vašu dôveru, kým mu ju nedáte. Ale 
nikdy si ju nebude nárokovať. On rešpektuje 
našu slobodnú vôľu. 

2)Umiestnite Ježiša na prvé miesto vo va-
šom živote. Ak čokoľvek alebo ktokoľvek iný 
okrem Ježiša je vo vašom živote na prvom 
mieste, stáva sa modlou. Nech sú tieto Via-
noce míľnikom, kedy (znova) udelíte Pánovi 

Ježišovi prvé miesto vo vašom živote, vašich 
fi nanciách, záujmoch, vzťahoch, plánoch - 
a ešte aj vo vašich problémoch. Písmo hovo-
rí: (Žalm 34:9) „Skúste a presvedčte sa, aký 
dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa 
utieka k nemu.“

3) Dajte Ježišovi vaše srdce. Vaše srdce pred-
stavuje to čo milujete, to na čom vám záleží 
a to o čo sa staráte. Ježiš hovorí, "Lebo kde je 
váš poklad, tam bude aj vaše srdce." (Lukáš 
12:34). Ježiš nepotrebuje váš majetok alebo 
vaše peniaze, ale chce to, čo ich predstavuje 
- vaše srdce. 

4) Prineste ostatných ľudí k Ježišovi. Tieto 
Vianoce chce Boh záchranu ľudí viac ako 
čokoľvek iné. Chce deti, ktoré sa rozhodnú 
milovať ho a dôverovať mu. To je dôvod na 
oslavu aj v nebi (Lukáš 15:7) „Hovorím vám: 
taká bude radosť v nebi nad jedným hriešni-
kom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiat-
deväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú poká-
nie.“ Pozvite niekoho tieto Vianoce k Ježišovi. 
Povedzte niekomu o tom, čo Ježiš urobil pre 
vás a čo ponúka každému. Nehanbime sa za 
Pána Ježiša, aby sa On keď príde pre svoju 
nevestu, nehanbil za nás a zostali by sme u na 
zemi, kde bude plač a škrípanie zubov (Lukáš 
9:26). „Kto by sa hanbil za mňa a za moje 
reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, 
keď príde v sláve svojej a Otcovej i (v sláve) 
svätých anjelov.“

Biblia nám hovorí, že mudrci nedali Ježišovi 
zbytky, keď ho prišli navštíviť cez prvé Viano-
ce, ale miesto toho mu dali tri veľmi význam-
né a cenné dary: "Vošli do domu a uvideli 
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem 
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a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje poklad-
nice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu" 
(Matúš 2:11).
Keď budete dávať Ježišovi svoju dôveru, uči-
níte ho prvým vo svojom živote, dáte mu to, 
čo si ceníte pre jeho prácu a prinesiete k nemu 
iných ľudí, týmto mu dávate oveľa cennejšie 
dary ako mu priniesli mudrci. 

Takže povedzte tieto Vianoce Bohu svoje 
áno, dajte Mu svoje ♥ a... "Všetko najlepšie 
k  narodeninám".  Teraz môžeme s  radosťou 
očakávať na Pána, ako sa píše v 1. Tesalonic-
kým 1:10: „a očakávali z nebies Jeho Syna, 
ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás 
vytrhuje z budúceho hnevu.“

Na Vianoce aj zvony zvonia krajšie
(Viliam Klescht)

Po koľký raz už slávime tajomstvo zázračnej 
noci v Betleheme?! A vždy sú tieto vianočné 
dni pre každého z nás slávnostné a oblažujú-
ce. 
V každom veku života vnímame udalosti na-
rodenia Božieho Syna inak. Je to ako s číta-
ním Svätého písma: s pribúdajúcimi rokmi 
v ňom nachádzame, podľa pobratého rozumu 
a darov Ducha Svätého, nové pravdy a posol-
stvá, ktoré sme predtým nevnímali alebo sme 
im nerozumeli.
Keď sme boli deti, prežívali sme Vianoce viac 
bezstarostne, s väčším úžasom, možno aj s au-
tentickejšou vierou. Pravdepodobne sme boli 
sústredení viac na vonkajšie dojmy, symbo-

ly. A, samozrejme, na darčeky. O darčekoch 
hovorím bez odsúdenia, lebo patria k čaru 
týchto sviatkov, v ktorých sa ľudia navzájom 
obdarúvajú z lásky.
Nepatrím medzi najstarších členov nášho 
zboru, ale aj v tomto veku sa teším na sviatoč-
né dni, ktorými si pripomíname, že Boží Syn 
sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať 
Božími deťmi. 
V betlehemskej maštaľke sa každoročne stre-
távame s Božou láskou. Spoločne si poprajme 
a vyprosme, trnavskí a sereďskí bratia a sestry, 
vďačné srdcia, radosť a posilu z tohto Božieho 
daru. 
Pokojné a požehnané Vianoce! 

Pre starších Vianočné rubriky pre všetky generácie
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Nevideli ste Ho, a
milujete Ho; ani teraz
Ho nevidíte, a veríte v

Neho a radujete sa
nevýslovnou radosťou
plnou slávy, dosahujúc

cieľ svojej viery, spasenie
duší. 

(1 Petra 1, 8-9)

Vystrihni obdĺžniky a zlep zadnými stranami dokopy, aby si mal vlastnú záložku do knihy :)



Zborová matrika a oznamy

Evanjelicko-kresťanským spôsobom do stavu manželského vstúpili:

Peter Miškále a Miroslava Moňoková

Ing.Juraj Klátik a Mgr.Barbara Lehotská

Nech dobrotivý Boh, ktorý spojil srdcia manželov v jedno, sprevádza a požehnáva  ich 
spoločný život svojimi darmi.

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

† Tichá Emília r.Poláková  86 r.
† Ďurovková Mária r.Speváková 83 r.

† Kremser Ľuboš 58 r.
† Richter Andrej 98 r.

† Tomášek Ladislav 85 r.
† Ďureje Elena r.Havková 70 r.

† Kupčo Miroslav 70 r.
† Belánová Anna r.Urbančoková 92 r.

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

Cirkevný pr ís vok
(predsedníctvo CZ ECAV Trnava)

Bratia a sestry, predsedníctvo cirkevného zboru ECAV Trnava sa na vás obracia so žiadosťou o zaplatenie 
cirkevného príspevku. Výročný účtovný zborový konvent (teda členovia cirkevného zboru) dňa 23.2.2020 
odsúhlasil návrh na zmenu výšky cirkevného príspevku, ktorý od roku 2020 činí 10,- € na osobu a rok, za 
každého pokrsteného člena  cirkevného zboru. Tých členov cirkevného zboru, ktorí si cirkevný príspevok 
uhrádzali už v januári a februári preto prosíme o jeho doplatenie do výšky 10,- € za osobu a rok.
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. 
Platba je možná aj v hotovosti na farskom úrade počas úradných hodín.

V uplynulom období boli Krstom Svätým zaštepení do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista a 
prijatí do spoločenstva evanjelickej cirkvi augsburského vyznania:

TAMARA PIŠTOVÁ

MAREK ČAPLA

MARTINA HÚŠŤAVOVÁ

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).


