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slovo na úvod
Milí čitatelia, bratia a sestry vo viere 
v Ježiša krista!

Pandémia koronavírusu, ktorá nás 
už takmer dva roky ovplyvňuje v mno-
hých ohľadoch, spôsobila, že sme nie-
ktoré naše cirkevno-zborové aktivity 
museli obmedziť, v niektorých prípa-
doch pozastaviť. Medzi nimi sa, žiaľ, 
ocitol aj náš zborový časopis Pokoj, 
ktorý už niekoľko rokov cez viacerých 
členov nášho zboru a pod vedením 
obetavého brata Mareka Antolíka pri-
nášal zvesť Božieho slova, svedectvá, 
informácie i aktivity pre deti. stal sa 
výborným misijným nástrojom. Bola 
by škoda, aby toto vzácne dielo, ktoré 
pred rokmi rozbehla rodina Antolíko-
vá, sa stalo akousi obeťou pandémie. 
keďže brat Marek Antolík sa vzdal 
služby na tomto poli, dovoľte mi, aby 
som jemu, ale aj celej jeho rodine, to-
uto cestou poďakovala za roky práce, 
trpezlivosti i zápalu pre takúto formu 

svedectva i služby na budovaní Božie-
ho kráľovstva tu na zemi. najmä dnes 
nie je samozrejmé, že niekto ukrojí zo 
svojho času či času venovanému rodi-
ne. ĎAkUJEME. 

Teraz sa Vám dostáva do rúk prvé 
číslo v tomto roku, v ktorom si chceme 
spoločne všimnúť nielen Pamiatku re-
formácie, ktorú si v týchto dňoch pri-
pomíname, ale skrze rôzne príspevky 
sa chceme spoločne obzrieť aj za letom, 
ktoré Pán Boh požehnal viacerými ak-
tivitami. Verím, že tak ako doposiaľ, 
nájdete na jednotlivých stránkach náš-
ho zborového časopisu pokoj, povzbu-
denie, ale aj svedectvo o Božej dobroti-
vosti. V prípade, že sa budete chcieť sa 
nami podeliť o Vaše skúsenosti, zážit-
ky, Božie konanie pri Vás, alebo byť sú-
časťou tvorby tohto misijného nástroja, 
Pokoja, budeme veľmi radi. 

Prajem Vám požehnané čítanie! 

anna debnárová 
zborová farárka

biblické zamyslenie

„Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia 
obchod zo slova Božieho, ale hovoríme 

z čistého srdca ako z Boha a pred 
Bohom v Kristovi.“ 

2k 2, 17

Milí bratia a milé sestry!
V týchto dňoch si okrem iného 

pripomíname aj Pamiatku reformácie. 

reformácia je vzácne dielo, ktoré svoj-
im pôsobením započal Dr. Martin lu-
ther svojimi myšlienkami – aj 95. vý-
poveďami proti odpustkom, ktoré boli 
údajne vyvesené na dverách zámoc-
kého chrámu vo Wittenbergu. Martin 
luther ostro vystupoval proti odpust-
kovej praxi vtedajšej katolíckej cirkvi. 
Videl, aký veľký obchod, aká finančná 
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mašinéria sa ukrýva za touto praxou. 
Videl a aj sám zažil, že Pán Boh bol ľu-
ďom predstavovaný len ako spravodli-
vý sudca a nie aj milostivý a milujúci 
Boh. Medzi ľuďmi šírili strach, ktorý 
využili na svoje ciele – získanie peňa-
zí na stavu chrámu, baziliky sv. Petra 
v ríme. 

Martin luther bol svedkom prekrú-
cania Božieho slova. Bol svedkom toho 
ako sa s Božím slovom doslova obcho-
duje. na obchodovanie s Božím slovom 
upozorňuje korintských kresťanov už 
apoštol Pavel uvedenými slovami – „...
ktorí si robia obchod zo slova Božieho...“ 
roháček vo svojom preklade používa 
výraz „lebo nefalšujeme slovo Božie“. 
V každom prípade má na mysli tých, 
ktorí si robia obchod, obchodníkov. 
V pôvodnom význame sa zrejme myslí 
na malých obchodníkov s vínom, ktorí 
za účelom vyššieho zisku do vína pri-
miešavajú vodu. Teda primiešaním, 
zneužitím pre zisk pokazia víno. Ak 
poznáme pôvodné významy použitých 
slov, tak vidíme, kam Pavel týmito slo-
vami mieril. čo chcel týmito slovami 
povedať vtedajším kresťanom, ale aj 
nám dnes s pomocou Ducha svätého. 

Chce tým poukázať na to, že dochá-
dza aj k falšovaniu Božieho slova. Do-
chádza k zneužívaniu čistého učenia, 
ale aj zneužívaniu kazateľskej služby 
za nečistým účelom. Pavel na takéto 
zaobchádzanie s Božím slovom pou-
kazuje a  varuje pred ním. Veď Božie 
slovo, ktoré sme zdarma, z milosti Bo-
žej dostali nemáme zneužívať, falšovať 
ho a nebodaj s ním aj obchodovať za 

tým účelom, aby sme sebe pomohli, 
seba zviditeľnili ako sa neraz stáva aj 
dodnes. 

Pavel nám ukazuje inú cestu, ktorá 
by nám mala byť bližšia, keď píše „ho-
voríme z čistého srdca ako z Boha a pred 
Bohom v Kristovi“ Toto nám má byť 
návodom na používanie Božieho slo-
va. Žiadne obchodovanie s Božím slo-
vom, žiadne prekrúcanie evanjelia len 
za cenu získania si ľudí na svoju stranu 
a ukázania sa pred ostatnými, akí sme 
dobrí, koľko ľudí sme získali. Pavel nás 
varuje od lacného získavanie posluchá-
čov za cenu falšovania, prekrúcania 
Božieho slova. 

Bratia a sestry, učme sa aj za cenu 
odmietnutia, opovrhnutia či vysmie-
vania zvestovať Božie slovo z čistého 
srdca ako z Boha a pred Bohom v kris-
tovi. Tri charakteristiky zvestovania 
„z Boha, pred Bohom a v Kristovi“. To 
znamená, že máme zvestovať Božie slo-
vo ako tí, ktorí sú povolaní Bohom, ako 
tí, ktorí svoj život a zvestovanie neustá-
le konfrontujú s Bohom, pretože cítia 
zodpovednosť a ako tí, ktorí žijú v spo-
ločenstve s kristom. Amen.

anna debnárová 
zborová farárka



5

október – mesiac úcty k starším

Je to už po druhý krát, čo sa v ok-
tóbri, pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším nemôžeme stretnúť osobne 
v našom chráme Božom a pri spoloč-
ných rozhovoroch. opatrenia spôso-
bené pandémiou koronavírusu, ale aj 
strach z nákazy, ktorý vnímame naj-
mä u Vás skôr narodených, pretože 
niektorí si nesiete aj mnohé bolesti 
na tele, nám nedovolili stretnúť sa 
bez obmedzení. niektorých z Vás už 
nejaký ten čas nestretávame, z  rôz-
nych oprávnených dôvodov, ani na 

bohoslužbách. napriek tomu na Vás 
nezabúdame. Myslíme na Vás v mod-
litbách a v závere mesiaca, ktorý je 
venovaný Vám, chcem Vás aspoň 
touto cestou pozdraviť a popriať, 
aby Pán Boh požehnával roky, ktoré 
máte pred sebou, aby ste ich prežili  
obklopení láskou, úctou a pozornos-
ťou svojich najbližších, ale nech Vám 
dáva i  pevné zdravie či silu znášať 
svoje kríže. nech je vaša jeseň živo-
ta plná plodov, krásna, pokojná a ra-
dostná.

keď jeseň lístie sfarbí dozlata
a hmlisté ráno o jasný pohľad z okna ma pripraví,

keď šat svoj zhodí lipa košatá,
to leto horúce jeseň krásna i chladná nahradí.

koľko už jarí, liet, jesení, zím
prežil som vo svete, čo stvoril Boh lásky a milosti,

tie roky života prežil som s ním,
dnes vďačný som za všetko: za časy biedy i hojnosti.

Vrásky aj šediny zdobia mi tvár.
Života jeseň už stáva sa súčasťou môjho bytia...

I tú však prijímam sťa Boží dar,
veď Božie oči jak vtedy, i teraz viem, že ma vidia.

Iba o jedno v modlitbe žiadam:
nezavrhni ma v čase staroby, môj Pane, neopusť!

Tvoju len vôľu plním a hľadám,
za život čos´ požehnal, zaspievam chválospev z svojich úst

„Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. 
Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!“ 

Žalm 71, 5-9

jozef Pacek
evanjelický a. v. farár
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krajina, krajina, 
ó, počuj slovo 
Hosptodinovo. 

Znie. sŕdc tíš pretína.

Je vážna hodina 
v nej Ábelovo 
nad kainovo 

posolstvo žiari nám.

Milosť a zmierenie 
v kristovi prijmime

a nesme blížnym. 
Znie tónom prísnym, 

ako hlas Výšin, 
HlAs rEForMÁCIE.

hlas reformácie

Tomáš Gáll
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Teologické dôrazy  
Lutherovej reformácie

I. časť

Martin luther ešte pred svojím vy-
stúpením, počas toho, ako bol v kláš-
tore, prežíval vnútorný zápas. neustále 
sa snažil dosiahnuť dokonalosť, čo sa 
mu jeho vlastnou silou nedarilo. Ako 
píše Adolf Harnack: „Luther si myslel, 
že bojuje sám so sebou a so svojím hrie-
chom, ale v skutočnosti bojoval s nábo-
ženstvom svojej cirkvi.“ nevedel nájsť 
žiadnu istotu. Začiatkom lutherovej 
reformácie je podľa Daniela Veselého 
jeho správne pochopenie ospravedl-
nenia, ktoré je možné dosiahnuť iba 
vierou (Justificatio sola fide). Týmto 
objavom dosiahol svoj vnútorný po-
koj. Túto etapu lutherovho boja mô-
žeme podľa Veselého datovať od konca 
roku 1512 až do začiatku roku 1513. 
svoje názory mohol presadzovať aj na 
wittenberskej vysokej škole, kde našiel 
veľa pozorných poslucháčov.1  Zároveň 
však môžeme konštatovať, že luthero-
vo pochopenie či „objavenie“ učenia 
o ospravedlnení jedine vierou zmenilo 
nielen jeho vlastný život, ale následne 
toto učenie prinieslo zmenu aj pre celú 
západnú civilizáciu. Dokonca sa stre-
távame aj s názormi historikov, ktorí 
hovoria, že Martin luther, ktorý sa na-
rodil 10. novembra 1483, je odlišný od 
toho Martina luthera, ktorý zomrel 18. 

februára 1546. Avšak datovať začiatok 
reformácie, resp. prvé teologické dôra-
zy reformácie nie je až také jednoznač-
né. V kontexte udalostí a periodizácie 
lutherových spisov by sme však mohli 
uvažovať aj o roku 1513, keď sa luther 
začal venovať prednáškam o knihe 
žalmov, ale oveľa významnejšie sa ja-
via byť roky 1515, keď sa venoval lis-
tu apoštola Pavla rímskym, a obdobie 
medzi rokmi 1516 – 1517, v ktorom sa 
zase venoval listu apoštola Pavla Ga-
latským. niekde v rozmedzí spomenu-
tých rokov môžeme pokojne hovoriť 

1 VEsElÝ, Daniel. Martin luther – reformátor. 2. doplnené vydanie. liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
1994. s. 24 – 25.
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o lutherovom objave učenia o osprave-
dlnení. Veľmi jasne toto samotné chá-
panie učenia o ospravedlnení vystihujú 
slová samotného Martina luthera:

„Nesmierne som túžil pochopiť Pav-
lov List Rimanom a nič mi nestálo v ces-
te, iba jeden výraz, „spravodlivosť Boha“, 
pretože som ho chápal tak, že znamená 
tú spravodlivosť, ktorou je spravodlivý 
Boh, a ktorú uplatňuje spravodlivo pri 
trestaní nespravodlivých.... Dňom i no-
cou som premýšľal, až kým som nepo-
chopil súvislosť medzi spravodlivosťou 
Boha a výrokom „spravodlivý z viery 
bude žiť“. Potom som pochopil, že spra-
vodlivosť Boha je tá spravodlivosť, kto-
rou nás Boh z milosti a číreho milosr-
denstva ospravedlňuje prostredníctvom 
viery. Hneď nato som sa cítil ako zno-
vuzrodený, akoby som vošiel otvorenými 
dverami raja. Celé Sväté písmo nado-
budlo nový význam, a kým predtým má 
výraz „spravodlivosť Boha“ napĺňala 
nenávisťou, teraz mi znel nevýslovne ľú-

2 BAInTon, H. roland. Martin luther. Bratislava: návrat domov, 1999. s. 61. 
3 PETrík, Ján. kapitoly z domácich cirkevných dejín. liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1969. s. 243 
– 244.
Cirkevné listy, 1967. ročník 80, č. 9. s. 138.

bezne a oveľa milšie. Táto pasáž z Pavla 
sa stala pre mňa bránou do neba...“2 

lutherov náboženský boj utváral 
nový charakter myslenia, posudzova-
nia života a sveta. Cieľom je pocho-
penie pravého vzťahu človeka k Pánu 
Bohu. správne spoznávať Boha môže-
me iba vtedy, ak sa dotkne nášho sve-
domia, zoberie si ho, a my pochopí-
me, akí sme nehodní a slabí. Viera je 
poznanie samého seba, uvedomovanie 
si, že iba Boh smie obnoviť zničený 
vzťah medzi nami a ním a rovnako 
medzi nami a blížnymi. luther preto 
položil základ pre fofrmálny princíp 
reformácie, ktorý si v krátkosti bližšie 
všimneme, kde jediným prameňom 
a tpravidlom života je Písmo sväté (sola 
scriptura). Môžeme byť ospravedlnení 
pred Bohom jedine z Jeho milosti (sola 
gratia), skrze našu vieru v Pána Ježiša 
krista (sola fide), a to len pre zásluhy 
Pána Ježiša krista (sola redemptione 
Christi).3
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Hlavná formálna zásada reformácie 
bola – prameňom a pravidlom viery 
a života je Písmo sväté. Z nej vyplýva 
ďalšia zásada, ktorá hovorí o tom, že 
aby rozumeli všetci ľudia Písmu, musí 
sa hlásať v materinskej reči, pričom 
mala na zreteli spasenie človeka a zá-
roveň chcela, aby sa náboženský život 
stal osobnejším, vnútornejším, ako bol 
predtým.4 samotnú dôležitosť Písma 
svätého potvrdzuje aj Martin luther 
na ríšskom sneme vo Wormse v roku 
1521, kde svojimi postojmi dáva jasne 
najavo, že jeho svedomie nie je zviaza-
né ničím iným, jedine Písmom svätým 
– zvesťou zákona i evanjelia. 

nakoľko Písmo sväté samo seba 
dostatočne vysvetľuje (scriptura scrip-
turae interpes) za pomoci Ducha svä-
tého, následne sa stáva nadbytočnou 
nielen dôležitosť učiteľského úradu 
cirkvi, ktorá by autoritatívne a záväzne 
rozhodovala vo veciach viery, ale nad-
bytočnou a oslabenou sa zároveň stá-
va aj tradícia, ktorá bola a dodnes aj je 
v rímskokatolíckej cirkvi vnímaná ako 
normatívna veličina kresťanskej viery.5  
nemôžeme však tvrdiť, že by luther 
svojím postojom sola scriptura zavrhol 
akúkoľvek tradíciu. rešpektoval spi-

sola scriptura sy cirkevných otcov (napr. Augustín) 
a rovnako aj prvé vyznania viery, kto-
ré boli záväzné pre cirkev v jeho dobe 
(Atanáziovo, nicejské vyznanie). 

Podľa rímskokatolíckej náuky, ako 
uvádza Daniel Veselý, je Božie konanie 
rozhodujúce vo sviatosti, kde pôsobí 
tajomnú zmenu, avšak podľa luthera 
sa Boh stretáva s človekom práve skrze 
slovo, z čoho vyplýva, že dôležitú úlo-
hu v cirkvi má práve zvesť slova Božie-
ho „tak bude moje slovo, ktoré vychá-
dza z mojich úst: nenavráti sa ku mne 
prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, 
úspešne spraví, na čo ho posielam.“6

Písmo sväté zohrávalo významnú 
úlohu nielen v osobnom živote Martina 
luthera, ale aj v jeho teologických dô-
razoch, v ktorých sa na Písmo vždy od-
volával ako na základný princíp – všet-
ky biblické pojmy „vysvetľoval z centra 
Písma od ospravedlnenie, a hriešnika 
skrze vieru“.7 na slovo Božie nazeral 
ako na krista, pretože vedie priamo ku 
kristovi. Avšak dôležitú úlohu Písmo 
zohrávalo aj pri lutherovej snahe o ob-
novu vtedajšej rímskokatolíckej cirkvi. 
Dokonca sa táto zásada prejavila i v lu-
therovom preklade Biblie do reči ľudu. 

4 osUskÝ, s. Štefan. naše iskry II.: slovenské evanjelictvo a národ. Bratislava: kostnická jednota, 
1926. s. 4.
5 rAHnEr, karel a VorGrIMlEr, Herbert. Teologický slovník. Praha: Vyšehrad, 2009. s. 363. 
 Iz 55, 11.
6 VEsElÝ, Daniel. Všeobecné cirkevné dejiny. novovek. 1500 – 2000. Bratislava: EBF Uk 
v Bratislave, 1999. s. 8.
7 VEsElÝ, Daniel. Všeobecné cirkevné dejiny. novovek. 1500 – 2000. Bratislava: EBF Uk 
v Bratislave, 1999. s. 8. 

ivan debnár
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denný letný tábor pre deti

koncom júla sme mali možnosť na 
pôde nášho cirkevného zboru zorgani-
zovať denný detský tábor v Budimíri. 
Po viac ako roku sme zažili z Božej mi-
losti aj s tými najmenšími požehnané 
chvíle. 

od pondelka do piatku sme si ho-
vorili o živote Dávida, malého pastiera, 
ktorého si Pán Boh vyvolil, aby sa stal 
Izraelským kráľom. Dávid sa učil počú-
vať Boží hlas a hlavne poslúchať ako ho 
Pán Boh viedol. Biblia nám pripomína, 
že Dávid bol mužom podľa Božieho 
srdca. sj napriek všetkým nebezpe-
čenstvám a prekážkam, ktoré mu dlhé 
roky znepríjemňovali život, sa pridŕžal 
Hospodina a Jeho zasľúbení. och, keby 
aj my sme dnes tak chceli žiť v blízkosti 
a poslušnosti Hodpodinovi. 

naši najmenší sa okrem lekcií o Dá-
vidovi mohli zapojiť do množstva hier, 
hádanok a úloh, ktoré si pre nich pri-
pravili vedúci - dobrovoľníci. Boli sme 
veľmi vďační za štedré priestory nášho 
kostola a okolia, kde sme obedovali, 
tvorili, hrali sa. Pred táborom sme sa 
modlili aj za pekné počasie, keďže sme 
chceli byť s deťmi čo najviac na čer-
stvom vzduchu a Pán Boh nádherne 
vyslyšal aj túto prosbu a dal nám prí-
jemných 22 stupňov a slniečko. Deti 
posledný deň hľadali poklad a boli od-
menené za svoju šikovnosť.

Veríme, že sa o rok stretneme opäť 
a už aj na pobytovom tábore. Ďakuje-
me za vaše modlitby a finančnú pomoc 
s ktorými môže naša besiedka rásť.

martina vahalcová
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Letný dorastový tábor

Uprostred tohto hektického času 
sme sa rozhodli, že ani tento rok si ne-
necháme ujsť skvelý čas s priateľmi na 
dorastovom výlete. A vďaka Pánu Bohu 
to naozaj tak bolo. Z Božej milosti sme 
mohli zažiť kopec dobrodružstiev, zá-
bavy a super času s priateľmi, ale hlav-
ne spoločenstvo v Božej prítomnosti. 
na našich témach sme cestovali okolo 
sveta a rozprávali sme sa o stvorení, 
o páde do hriechu, o potrebe pokánia, 
o milosti ale i o odstraňovaní modiel 
zo života. Hovorili sme si aj o tom, ako 
nájsť svoju identitu v Pánovi Ježišovi, 
ako byť dobrým priateľom a o tom, že 

v starších ľuďoch sa skrýva viac ako si 
tínedžeri myslia. na výlete nechýba-
la ani túra – objavili sme slavošovský 
tunel, v ktorom sme zažili absolútnu 
tmu (všetci to odporúčame). kúpali 
sme sa v potoku, aby sme posilnili našu 
imunitu a samozrejme sme hrali veľa 
zábavných spoločných hier, v ktorých 
sme súťažili o fantastický poklad. Pri 
táboráku sme spievali piesne na Bo-
žiu chválu a hovorili svedectvá viery. 
Zažili sme požehnaný čas. najväčšia 
vďaka patrí Pánu Bohu za Jeho milosť 
a ochranu.
michala hirková
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mládežnícka víkendovka 2021
Poď a pozri

Pán Boh sa o nás aj toto leto veľmi 
dobre staral a mal v rukách opatre-
nia ohľadom koronavírusu, a tak sme 
na konci letných prázdnin, v auguste, 
z  Božej milosti mohli zorganizovať 
mládežnícku víkendovku v Bystrej do-
line pri Brezne. nazbieralo sa nás spolu 
19, a tak sme naplnili kapacitu chaty. 

Téma výletu bola Poď a pozri na 
základe textu z Jánovho evanjelia 1:46, 
kde je napísané  natanael mu povedal: 
či z nazareta môže byť niečo dobré? 
odpovedal mu Filip: Poď a pozri! Je 
to rozhovor Filipa a natanaela, v kto-
rom Filip ohlasuje radostnú správu 
natanaelovi, že našli Toho, o ktorom 
písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša 
z nazareta. Cieľom tejto témy bolo sa 
pozrieť spolu s natanaelom na Ježiša 
a znova sa doňho zamilovať. V prvej 
téme v sobotu sme sa na základe textu 
Iz 53 pozreli na to, čo pre nás Pán Je-
žiš vlastne urobil a aký bol. oporným 
textom druhej témy bol list Efežanom 

3, 14-21. opäť sme sa dívali na ježtiša, 
tentoraz Pavlovými očami, skrze jeho 
osobné svedectvo a zároveň prianie, 
aby aj ostatní mohli poznať Ježiša as-
poň tak ako on.

Po ranných témach sme mali spo-
ločné skupinky, na ktorých sme sa ro-
zoberali, čo nás z témy povzbudilo ale-
bo napomenulo. Večer sme sa znovu 
stíšili pri chválach a svedectvách. 

Pán Boh sa postaral aj o počasie 
a  namiesto upršaného víkendu sme 
mali krásne dni, ktoré sme mohli vy-
užiť na prechádzky, futbal, grilovanie 
a ďalšie aktivity.

na záver pozývame Vás rovnako 
ako Filip natanaela: Poďte a pozrite! 
Hľadajme Boha celým srdcom, zami-
lujte sa do neho viac, hľadajte Jeho 
vôľu, a nechajte sa meniť viac na Boží 
obraz. :)

Peter balog
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Pracovné leto v našom cirkevnom zbore

napriek tomu, že letné prázdniny 
sú spojené s dovolenkami a oddychom, 
s Božou pomocou sme sa pustili do 
ďalšej etapy prác na fare. Pokračovali 
sme v sanácii vlhkosti, ktorá bola spô-
sobená nedostatočnou hydroizoláciou, 
ale aj starým a nefunkčným odpadom 
z fary, ktorý spôsobil tzv. podmývanie 
základov fary. Táto realizácia, ktorá si 
vyžiadala aj nové chodníky a schodisko 
na faru bola finančne náročná a preto 
aj touto cestou Vám ďakujem za Vašu 
finančnú pomoc, ktorú ste preukázali 
i  v dobrovoľnej zbierke venovanej to-
muto účelu. 

náročné práce v letných horúča-
vách priniesli však aj vzácny nález 
v  podobe pamätnej tabule, ktorá bola 
zamestnancami Budimírskych služieb 
nájdená pod pôvodnými schodmi na 
faru. 

na tabuli je napísané:

„Základina Arpada Ujházyho 
Rožňavsko-banského (z Rožňavskej 
bane a Budimíra), založená jeho rodič-
mi v roku 1867“

Tešíme sa, že dobré vzťahy s ob-
cou Budimír sa mohli pretaviť aj do 
konkrétnej podoby. Pomocnú ruku 

sme na základe rozhodnutia zborové-
ho presbyterstva podali poskytnutím 
našich zborových priestorov (za cenu 
energií), ktoré budú dočasne využíva-
né ako trieda pre predprimárne vzdelá-
vanie 15 žiakov materskej školy. obec 
tieto naše priestory zhodnotila nielen 
vnútornou, ale aj vonkajšou rozsiahlou 
rekonštrukciou, ktorá bola v réžii zria-
ďovateľa, teda obce. 

nakoľko sa v zborových priestoroch 
stretávali najmä deti, dorast a mládež, 
rozhodli sme sa na tento účel prichys-
tať priestory, ktorými disponuje náš 
chrám Boží v suteréne a ktoré boli na 
tento účel aj postavené. 

Teším sa, že sme sa všetky generácie 
dostali pod jednu strechu a spoločne aj 
takto navonok tvoríme jeden duchov-
ný domov, kde každý má svoje miesto. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne 
podieľali na príprave týchto priestorov 
– bratovi dozorcovi V. Petrovi, bratovi 
kurátorovi s. Vojtkovi, M. roháčkovi, 
F. Petrovi, ktorý venoval nové plastové 
okná, ale aj všetkým bratom a sestrám, 
ktorí prišli pomôcť.

anna debnárová 
zborová farárka
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malá spomienka na zborový výlet

leto uletelo ako vták, je tu jeseň 
so svojou pestrosťou,  ale aj chladným 
počasím s rannými hmlami a skorým 
stmievaním. napadlo mi, že malou 
spomienkou pripomeniem letný výlet 
nielen jeho účastníkom, ale aj ostat-
ným členom nášho cirkevného zboru.

V nedeľu 1. augusta sme sa poobe-
de autobusom vypravili na Viniansky 
hrad, kde sa konala ekumenická boho-
služba spojená s inauguráciou nového 
organa. Bol to naozaj krásny zážitok po 
dlhom období  izolácie kvôli pandémii.  
spoločenstvo bratov a sestier z rôznych 
denominácií pri slove Božom, nádher-
nej hudbe, v netradičných priestoroch 
na hrade, to nezažijeme len tak, ho-
cikedy. na ekumenickej bohoslužbe 
bol za ECAV kazateľom brat farár Ján 
Meňky. Prihovoril sa na text 127. žal-
mu: “Ak Hospodin nestavia dom, márne 
sa namáhajú stavitelia…” okrem iného 
povedal, že Pán Boh naozaj požehnáva 
prácu tých, ktorí sa usilujú o obnovu 
historického skvostu – hradu nad ob-
cou Vinné. Vyprosil pre členov ob-
čianskeho združenia Zemplínsko-už-
skej hradnej cesty ako aj pre ďalších 
dobrovoľníkov, ktorí už 10 rokov pra-
cujú na záchrane hradu, Božie požeh-
nanie a ochranu. 

Po skončení bohoslužby bolo po-
žehnanie nového organa. každý z prí-

tomných bratov farárov požehnal 
nový organ spôsobom vlastným jeho 
cirkvi. Brat farár Meňky slovom Bo-
žím a  modlitbou. Hudobný nástroj 
na objednávku vyrobila firma Bries 
z Hranovnice a je naozaj ukážkou ich 
majstrovského umenia. renesančný 
hudobný nástroj ožil a vydal nádherné 
zvuky vďaka vychýrenému organistovi 
z českej republiky Václavovi Uhlířo-
vi, ktorý je organistom v kostole Pan-
ny Márie v Hradci králove. skladby 
slávnych hudobných skladateľov nás 
preniesli o niekoľko storočí dozadu. 
Počúvať ich v krásnej prírode, na mies-
te, ktoré dýcha históriou, bolo úžasné. 
Bodku za krásnym dňom, naplneným 
nevšednými zážitkami, urobila letná 
búrka, ktorá sa ohlásila bleskami a hr-
mením. To sa k nám prihováral svojou 
všemocou a velebou Hospodin.

Domov sme došli šťastí a v pohode. 
Počas spiatočnej cesty zneli v našom 
autobuse známe piesne z  evanjelické-
ho spevníka. Verím, že v budúcnosti 
bude viac podobných akcií, a že z mi-
losti Božej nám bude umožnené sa na 
nich zúčastniť.

božena Fazekašová
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konfirmandi v kežmarku

náš spoločný deň sme začali 
stretkom na vlakovej stanici v koši-
ciach. Už cesta vlakom bola zaujímavá. 
nemali sme zakúpené miestenky, tak-
že sme si museli takmer každú stanicu 
hľadať voľné miesta. V Poprade sme 
prestúpili do menšieho vlaku (osobné-
ho), ktorým sme došli až do cieľa, kež-
marku. 

Ako prvé v kežmarku sme navští-
vili nový evanjelický kostol, ktorý nás 
upútal svojím vzhľadom podobným 
synagóge, avšak i mešite, no tak isto aj 
netradičným červeno - zeleným sfarbe-
ním. Dozvedeli sme sa o ňom, že má 
dve kazateľnice a vežu vysokú 42 m. 
na niektorých miestach v laviciach sú 
stále tabuľky s menami rodín, ktoré vý-
stavbu podporili a takýmto spôsobom 
si zabezpečili aj svoje miesto v kostole. 
Výstavba kostola trvala 22 rokov s 11 
ročnou pauzou. V kostole je pocho-
vaný Imrich Tököli, kežmarský rodák, 
ale aj bojovník za náboženskú slobodu. 
Prezreli sme si celý kostol a ani tam 
nám nechýbala dobrá nálada a zmysel 
pre humor. Z kostola sme sa presunuli 
na hlavnú ulicu kde sme zašli na obed. 
Po obede sme sa opäť venovali našej 
poznávacej ceste. 

Presunuli sme sa do lyceálnej kniž-
nice, bývalého Evanjelického lýcea. 
kežmarská lyceálna knižnica je naj-

väčšou školskou historickou knižnicou 
nielen na slovensku, ale aj v strednej 
Európe. Zastihli sme tam pani knihov-
níčku katarínu slavíčkovú, ktorá sa 
síce ponáhľala, ale tak zľutovala sa nad 
nami a v stručnej prednáške nám pre-
zradila i ukázala všetko potrebné. síce 
sa blížila veľká búrka, ale my sme pred 
sebou mali ešte jednu zastávku, ktorú 
sme nechceli vynechať. 

naše kroky smerovali do druhého 
evanjelického kostola – Dreveného ar-
tikulárneho kostola (1717). Výklad bol 
veľmi zaujímavý a dozvedeli sme sa že 
strop kostola pripomína konštrukciu 
lode. V strede kostola sa nachádzala 
stará, no veľmi zachovalá krstiteľnica, 
ktorá je aj veľmi pekná. Je najstaršou 
súčasťou kostola (1690) kostol je do-
teraz využívaný na sviatky, bohoslužby 
i rôzne iné príležitosti. na záver sme 
si v kostole vyskúšali aj jeho výbornú 
akustiku a pokúsili sa zaspievať Hrad 
prepevný. 

Po výklade sme šli na vlakovú sta-
nicu, kde sme sa skryli pred dažďom 
a krupobitím. Trošku sme zmokli a tak 
sme sa rozhodli, že si dáme horúcu čo-
koládu z automatu. no, žiaľ, automat 
nemal poháre a tak sa to celé vylialo 
naspäť. Avšak o chvíľu sme našli spô-
sob, ako automat okabátiť a tak sme 
spokojné a šťastné, s našimi nápojmi, 
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šli do vlaku, kde sme už mali miesten-
ky a tak sme sa už nemuseli presádzať, 
ale mohli si vychutnať pokojnú cestu 
domov. V našom kupé sme mali o zá-
bavu postarané. keď sme došli do ko-
šíc, tak jedna konfirmandka pozrela 
zle autobusové spojenie do Budimíra, 
a tak sme museli čakať na ďalší spoj. 

Cestou domov sme sa smiali a spomí-
nali na zážitky. V Budimíre sme našu 
menšiu poznávaciu výpravu zakončili, 
rozlúčili sa a išli domov plné zážitkov 
i vedomostí.
sophia Fedorová 
simona Petrová
konfirmandky
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synoda 2021

synoda, ako naj-
vyšší zákonodarný 
orgán našej ECAV 
na slovensku, v tom-
to roku zasadla vý-
nimočne dvakrát – 
v júli a v septembri. 

synoda v júli, kto-
rá sa konala v Tren-
čianskych Tepliciach 
okrem iného schvá-
lila napr. koncepciu Edukačno- misij-
ného centra ECAV či chýbajúci Štatútu 
Fondu finančného zabezpečenia ECAV 
na slovensku, ktorý predkladal brat 
farár Ján Bunčák, teraz riaditeľ GBÚ 
ECAV na slovensku. 

V septembri sa synodáli opäť stretli 
v Trenčianskych Tepliciach, kde sa pri-
oritne zaoberali témou hospodárenia, 
legislatívnymi úlohami a financova-
ním našej cirkvi. Financovanie cirkvi 
sa stalo očakávanou tému, nakoľko sa 
to dotýka všetkých cirkevných zborov, 
ktoré sa takýmto spôsobom podieľajú 
na dofinancovaní platov farárov, bis-
kupských úradov a vnútro-misijnej 
práce na poli našej ECAV. 

Doterajší spôsob vymáhania prí-
spevku do Fondu finančného zabezpe-
čenia bol zrušený a nahradený novým 
modelom, ktorý najprv v tajnom hla-
sovaní nebol prijatý, ale po opätovnom 
predložení bol vo verejnom hlasovaní 
bol schválený. Tento novo prijatý mo-

del vypočítava výšku príspevku cirkev-
ného zboru do spomínaného fondu na 
základe počtu členov cirkevného zboru 
a systematizovaných miest farárov. 

Predchádzajúcim modelom, kto-
rý synoda v roku 2020 schválila, nám 
bola vypočítaná výška 3 394, 37 €, 
ktorá je splatná v 4 splátkach. Dopo-
siaľ sme uhradili 1 736,- €. Zvyšné 
splátky zostávajú zatiaľ neuhradené, 
nakoľko nemáme dostatok finančných 
prostriedkov a na zborovom konvente 
nedošlo k prijatiu žiadnych opatrení 
(napr. zvýšenie cirkevného príspevku), 
ktoré by na túto situáciu riešili. 

nový spôsob vypočítavania prí-
spevku pre rok 2022 prinesie znova 
zvýšené odvody pre náš cirkevný zbor 
až do výšky 4 000,- €. V novom roku 
budeme teda stáť pred otázkou ako 
toto uznesenie naplniť práve v čase aj 
ekonomickej nestability. 

anna debnárová
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Pamiatka zosnulých nám každoročne 
pripomína tajomstvo cintorína

V deň Pamiatky zosnulých si spo-
míname na tých, ktorí odišli a uvažu-
jeme nad ich miestom a úlohou, akú 
zohrali v našom živote. 

Dnes patríme k živým, zajtra môže-
me patriť k mŕtvym. 

Cintoríny nám hovoria, že je to, 
toho času jedna jediná pravda, s ktorou 
musíme rátať.

Ale táto jediná pravda by mala do 
nášho života vniesť súlad a pokoj

Veď Pán Boh mi dáva hodiny, dni, 
týždne, či roky na to, aby som plnil 
konkrétne úlohy vo svojom živote. 

spomienkový deň na našich zosnu-
lých je tradične opradený kyticami čer-
stvých kvetov a zažatými sviečkami.

Môže byť najväčšia tma, ale na hro-
boch zažiari svetlo.

Môže prísť najväčší mráz, ale na 
hroboch sa zabelejú svieže chryzanté-
my. 

Táto neodmysliteľná súčasť našich 
tzv. „dušičkových dní“ má svoju hlbo-
kú symboliku. kvet je symbolom života 
a svetlo sviečky symbolom poznávania 
a pravdy. nimi zaplavujeme tiché a po-
kojné priestory cintorínov. 

či si to uvedomujeme alebo nie, 
nechceme v nich vidieť miesta smrti 
a trvalého zániku, ale miesta, ktoré pri-
pomínajú iba zmenu ľudského života.

Táto pravda nás sprevádza od ko-
lísky ako tieň, ktorý nedokáže prežiariť 
ani ten najsilnejší reflektor úspechov, 
radostí a pôžitkov, aký si človek dokáže 
predstaviť.t

ján Podlesný
evanjelický a. v. farár na dôchodku
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okienko do cirkevného zboru 
(január – september)

Sviatosť Krstu svätého prijali: 

adam Fajfer, 20. 1. 2021
dominik köveždy, 20. 3. 2021
nina Frištík, 24. 4. 2021
nino hudec, 30. 5. 2021
daniel zborovský, 6. 6. 2021
oliver ondko, 12. 6. 2021
nina čulková, 13. 6. 2021
noel krascsemits, 19. 6. 2021
marcel mucha, 27. 6. 2021
Timon acil, 5. 9. 2021

„Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený.“ Mk 16, 16a
Trojjediný Pán Boh nech všetky pokrstené deti a ich rodiny sprevádza svojou 
láskou, milosťou, požehnaním, nech ich ochraňuje a vedie.

Do stavu manželského vstúpili:

Ľubomír ondko a zuzana Paulinová, 12. 6. 2021
Lukáš ondrejka a martina r. buhlová, 12. 6. 2021
zoltán hogya a ivana roháčková, 10. 7. 2021
Lukáš michalov a jaroslava nosaľová, 31. 7. 2021
michal hirko a michala Petrová, 14. 8. 2021

„Požehnaj vám Hospodin zo Siona!“ Ž 128, 5a
„Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!“ Mt 19, 6
novomanželom úprimne blahoželáme a na spoločnej ceste životom prajeme, aby 
Pán Boh požehnával ich vzájomnú lásku, upevňoval ich vzájomnú úctu a vzájom-
né porozumenie, aby silou Jeho lásky dokázali byť a zostať ako jedno srdce, a tak 
aby ste celý svoj život zdieľali názor Martina luthera, že neexistuje nič príjemnej-
šie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.
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V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili s:

kvetoslavou sabolovou r. bobovou, 73 ročnou, 5. 2. 2021
milanom korečkom, 69 ročným, 10. 3. 2021
alžbetou Polahárovou r. Polahárovou, 88 ročnou, 13. 3. 2021
emíliou uhriňákovou r. Frištikovou, 84 ročnou, 27. 4. 2021
Ľubomírom Polahárom, 53 ročným, 8. 6. 2021
annou dudášovou r. kajňákovou, 75 ročnou, 9. 7. 2021

„Riekol Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď 
umrie.“ J 11, 25
Pozostalým rodinám nech Pán dá svoj pokoj, silu, pevnú nádej vzkriesenia a več-
ného života, nech ich vedie, ochraňuje a požehnáva.

1. Ži krásne v časnom živote.
Šír vôňu lásky kol seba.
Putuješ ta, kde sĺz už niet
a lásky zemskej netreba.

2. na sklonku žitia všeličo
len ako márnosť rozpoznáš.
nikdy ľutovať nebudeš
v láske strávený žitia čas.

3. nes ticho kríž svoj za kristom.
Prepáli oheň tvoje ja,
v belostnom rúchu družičky
s Ženíchom vojsť máš do raja.

4. keď rozkáže Pán, tak len choď.
keď velí: stoj!, tak poslúchaj.
Bez neho zblúdiš k priepastiam.
s ním vzlietneš v slávny nebies chrám.
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obláčik pre deti

Milé deti! 

Jesenné prázdniny, ktoré si teraz 
užívate nie sú len o oddychu od ško-
ly, Halloweene či chodením po cinto-
rínoch. Počas týchto jesenných dní si 
evanjelici  na celom svete pripomínajú 
aj Pamiatku reformácie. Pred 504. sa 
mníchovi Martinovi lutherovi nepá-
čilo, že pápež a farári učia veci, ktoré 
nie sú v Biblii. Veľmi sa mu nepáčilo, 
keď hovorili, že odpustenie hriechov 

si môžeme kúpiť za peniaze, alebo za 
dobré skutky. Veď v Biblii sa píše „Lebo 
milosťou ste spasení skrze vieru. A to 
nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo 
skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Ef 2, 8 
– 9) A tak Martin luther začal spisovať 
všetko, čo nebolo podľa Biblie. nako-
niec z toho bol poriadne dlhý zoznam, 
95 téz, ktoré pribil na dvere kostola vo 
Wittenbergu, v nemecku, aby o  tom 
mohol ďalej rozprávať a diskutovať 
s viacerými. 
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Ďakujeme vám a prosíme vÁs

Milí členovia Cirkevného zboru ECAV Budimír!

srdečne ďakujeme všetkým, ktorí uhradili cirkevný príspevok za kalendárny 
rok 2020. Vaše príspevky nám pomáhajú zabezpečovať chod nášho cirkevného 
zboru, ale aj podporovať misijnú prácu na pôde nášho zboru. 

V prípade, že ste cirkevný príspevok doposiaľ neuhradili, môžete tak urobiť 
buď osobne u sestry pokladníčky Jarky Gregovej, alebo elektronicky. 

Výška cirkevného príspevku zostala nezmenená:

20,-€/ dospelá osoba
10,-€/ deti a študujúci

číslo bankového účtu cirkevného zboru: 

iban: sk20 6500 0000 0000 2032 4598

na rovnaké číslo účtu môžete zasielať aj milodary. Do správy pre prijímateľa 
uveďte, prosím, vaše meno i účel daru. 

Veľmi pekne ďakujeme za všetky Vaše ofery a milodary, ktorými ste prispeli na 
činnosť nášho cirkevného zboru, a zároveň Vás prosíme o Vašu ďalšiu podporu. 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia;  
lebo ochotného darcu miluje Boh.“

2. Korintským 9, 7 

Predsedníctvo CZ ECAV Budimír


