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Lebo z vnútra, 
z ľudského srdca, 
vychádzajú samé zlé 
myšlienky, smilstvá, 
krádeže, vraždy, 
cudzoložstvá, lakomstvá, 
zloby, podvod, 
rozkošníctvo, zlostný 
pohľad, rúhanie, pýcha, 
pochabosť. Všetko toto 
zlo vychádza z vnútra 
a poškvrňuje človeka.
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Modlitba:
Pane Ježišu Kriste, vstupuje-

me do pôstneho obdobia a vidí-
me v ducha Teba, ktorý si vošiel 
do Jeruzalema na malom osliat-
ku. Ty si Kráľ pokoja, nevošiel si 
na vojnovo ovenčenom koni, ale 
vošiel si v pokore a v tichosti na 
skromnom zvieratku. Prosíme, 
aby si nám odpustil naše hrie-
chy. Myslíme aj na ľudí žijúcich 
na Ukrajine a modlíme sa o pokoj 
a mier v tejto krajine. Prosíme za 
mocnárov zeme, aby si im dal 
pokoru, aby sa chránili rozpú-
tania akejkoľvek vojny. Ochráň 
matky, aby nemuseli svojich sy-
nov strácať v nezmyslenej voj-
ne. Ochráň aj naše Slovensko. 
Ďakujeme Ti za mier a prosíme, 
vchádzaj aj počas pôstu do našich 
rodín a príbytkov ako pokorný 
Kráľ a Pán, ako Knieža pokoja.

AMEN

Prvou marcovou nedeľou vstu-
pujeme do pôstneho obdobia. Už 
dva roky nás k hlbšiemu sebaskú-
maniu počas tohto obdobia pritla-
čila pandémia koronavírusu. Uve-
domili sme si, že nemáme svoj ži-
vot pod kontrolou a že iba v Božích 
rukách sú časy nášho života. Av-
šak pôst v roku 2022 je zrazu akýsi 
iný. Okrem pandémie nás vydesili 
správy o možnej vojne na Ukrajine. 
Postupne sme sledovali prostred-
níctvom médií eskaláciu napätia. 
Akosi sa nám v duši vynárali otáz-
ky: „Čo keď k vojne skutočne dôjde? 
Zasiahne aj Slovensko?“

Vtedy sme si uvedomili, ako 
sme na ľahkú mieru brali skutoč-
nosť, že už skoro 80 rokov nepo-
známe v našej krajine vojnu. Ani 
si len nevieme predstaviť útrapy, 
ktoré prináša akýkoľvek vojnový 
konflikt. Žiadna vojna nemá víťa-
zov, pretože v každej vojne sú iba 
porazení.

Je samozrejmé, že na Ukraji-
ne majú svoje geopolitické záuj-
my mocní sveta. Na jednej strane 
sú to USA a na strane druhej je 
to Rusko. Ale koreň problémov 
leží niekde hlbšie, na dne našich 
sŕdc. Pán Ježiš hovorí, že z hĺbky 
ľudského srdca vychádzajú zlé 
myšlienky, vraždy, zloby podvod, 
zlostný pohľad a ďalšie nešváry. 
Pokiaľ naše srdce nebude očis-
tené krvou Pána Ježiša Krista, 
potom sme schopní akejkoľvek 
nehanebnosti. Pretože od slov nie 
je k činom veľmi ďaleko.

Preto počas pôstu v modlit-
bách myslime na ľud žijúci na 
Ukrajine. Okrem toho ďakujem 
Pánu Bohu za mier v našej vlasti 
a prosme Ho, aby nás ochránil 
pred zlom tohto sveta. Nakoniec 
sa modlime za naše ľudské srd-
cia, aby v nich bolo dostatok po-
kory a bázne pred Pánom života 
a smrti.
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Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku 
k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom 
vojská Ruskej federácie napadli Ukraji-
nu. Jedná sa o akt surovej vojenskej ag-
resie voči suverénnemu a zvrchovanému 
štátu. Takéto počínanie Ruska rozhodne 
odmietame a odsudzujeme. Vyjadrujeme 
hlbokú sústrasť a zároveň povzbudenie 
Ukrajincom i všetkým, ktorí sú vojnou 
zasiahnutí, a to bez rozdielu.

Začala sa skutočná vojna. Jej možné 
dôsledky si v tejto chvíli nedokážeme ani 
predstaviť. Môžu úplne zmeniť podobu 
nášho života i beh dejín.

Možno sa cítime bezbranní, ale v tejto 
chvíli máme stále v rukách zbraň mod-
litby. Prosíme a vyzývame členov a bo-
hoslužobné zhromaždenia Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku i celé ekumenic-
ké spoločenstvo kresťanov, k neustávajú-
cim modlitbám o ukončenie ruskej vojen-
skej agresie, o mier na Ukrajine a o vyrie-
šenie všetkých politicko ‑národnostných 
otázok, ktoré destabilizujú tento región. 
V ťažkej chvíli preukážme to, čo sa už 
nespočetne veľa krát ukázalo ako zmys-
luplné a mocné: majme stále srdcia otvo-
rené voči Bohu!

Smerom na západ sa začína pohýňať mohutná ute-
čenecká vlna. Rovnako teda otvorme srdcia i ruky, 
či už voči tým, ktorí utekajú pred vojnou, alebo sú 
ňou priamo zasiahnutí vo svojom prostredí. Buďme 
obetaví a nápomocní.

Týmto vyhlasujeme Zbierku pre Ukrajinu. Číslo 
účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný 
symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukra-
jinu. 

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukra-
jine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adres-
né použitie všetkým potrebným a v druhom rade 
bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy 
na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov 
budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým 
štedrým darcom!

Presvedčujeme sa opäť o zákernej moci ľudského 
hriechu. Aj najväčšie vojenské konflikty môžu vznik-
núť z maličkých počiatkov; zo zlých impulzov jed-
notlivých ľudských sŕdc. Nech je nám to výstrahou! 
V ostatnom období sme si zvykli úplne bežne a samo-

zrejme nadávať si, urážať a vyhrážať sa, nenávidieť, 
preklínať. Stačí málo a ten zlý, ktorý je nepriateľom 
Božím, a teda nepriateľom pokoja, lásky a porozu-
menia si dokáže použiť naše jednotlivé zlé prejavy 
na zapálenie zla nevídaných a hrozných rozmerov.

Strážme svoje srdcia a nedovoľme akokoľvek „kul-
tivovane“, „logicky“, či „spravodlivo“ maskovanému 
zlu, aby si nás podrobilo, diktovalo nám a strhlo nás 
do svojej moci! Každý z nás nech si „so všemožnou 
bdelosťou chráni srdce“ (Príslovia 4, 23).

S nevýslovným smútkom a znepokojením, záro-
veň však s istotou viery, že sme v Božích rukách, On 
je Pánom dejín a preto sa nemusíme báť, so srdcami 
otvorenými k pomoci blížnym a so stálou nádejou 
v Bohu prosíme: Pane, daruj mier medzi bojujúce 
strany na Ukrajine!

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku
Renáta Vinczeová, zastupujúca generálna 

dozorkyňa a dozorkyňa Západného dištriktu  
ECAV na Slovensku

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu  
ECAV na Slovensku

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu  
ECAV na Slovensku

Ľubomír Pankuch, dištriktuálny dozorca 
Východného dištriktu ECAV na Slovensku
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Poďakovanie
Milé sestry a bratia v Pánu,

Dovoľte mi, aby som Vás pozdra-
vila v mene CZ Zlaté Moravce. Náš 
cirkevný zbor je malý, reálne po-
číta len necelých sto ľudí hlásia-
cich sa do nášho CZ a máme na 
nich kontakt. Z týchto pravidelne 
do kostola chodí cca 10 %, tak ako 
to štatistiky uvádzajú aj v iných 
zboroch. Je ľahké si vypočítať, že 
priemerná návštevnosť činí 9 až 10 
ľudí na jedny služby Božie.

Po kauze s p. farárkou Lichvar-
číkovou v r. 2015 sme zostali bez 
stáleho farára. Cieľom bolo stabi-
lizovať financie, čo sa nám vďaka 
Pánu Bohu aj podarilo, môžem po-
vedať, že Božím zásahom sme vždy 
nejako vyšli tak, aby sme mali po-
kryté všetky platby na konci roka. 
A hoci finančná stránka určite nie 
je to najdôležitejšie, o čo v spolo-
čenstve veriacich ide, v dnešnej 
dobe je žiaľ limitujúcim faktorom 
na prežitie zboru.

Dovoľte mi, aby som sa s Vami 
podelila o svoje pocity. Keď sme 
začali byť administrovaným cir-
kevným zborom a v tejto neľahkej 
situácii som vzala funkciu zboro-
vej dozorkyne, cítila som potrebu 
vykonať niečo pre ľudí v našom CZ. 
V tom čase sa nenašiel nikto, kto 
by chcel riešiť obrovské problémy, 
pred ktoré bol náš zbor postavený.

Ak mal náš CZ fungovať ďalej, 
potreboval niekoho, kto by stál na 
jeho čele. Funkciu zborovej dozor-
kyne som vzala s vedomím, že náš 
cirkevný zbor sa určite do pár ro-
kov rozpadne, ale aj tak tu musí byť 
niekto, kto bude riadiť plánované 
ukončenie činnosti tohto zboru, 
prevod alebo predaj majetku atď. 
Nebudem písať o tom, čo sa nám 
za tých niekoľko rokov podarilo 
urobiť, ale myslím si, že iba vďaka 
Božiemu zásahu sa nám podarilo 
zachrániť a čiastočne aj zveľadiť 
cirkevný majetok. Bývalá p. fa-
rárka čelí trestnému stíhaniu za 
spreneveru a porušenie pravidiel 

pri správe cudzieho majetku.
Kostol v Slažanoch sa nám po-

darilo zachrániť vďaka pôžičke od 
CZ Nitra vo výške 50 000 €, ktoré 
teraz splácame, ročne 2 500 €. Žiaľ, 
nepočítali sme s ďalšími vysokými 
odvodmi, ktoré sú teraz vyžadova-
né od všetkých cirkevných zborov. 
Pre náš CZ je to na tento rok takmer 
2 000 €, čo boli peniaze, ktoré nám 
doteraz slúžili na režijné náklady 
a náklady spojené s cirkevnými 
stretnutiami.

Pán Boh nás ale opäť neopustil 
a vnukol Vám myšlienku pomôcť 
nášmu CZ, za čo Vám srdečne ďa-
kujeme. Uvedomujem si ale, že ak 
má náš zbor existovať aj v budúc-
nosti, musíme riešiť problém v šir-
ších súvislostiach. Pán farár Ivan 
Boženík z CZ Nitra prišiel s nápa-
dom, ako oživiť a rozšíriť Bo-
hoslužobný život v našom 
CZ. Dali sme na vyššie COJ 
žiadosť o nového farára na 
obdobie 3 rokov, pričom zvý-
šené náklady na jeho činnos-
ti a bývanie by boli hradené 
z fondov, čím by nezaťažova-
li náš CZ. Cieľom projektu je 
navštíviť starých členov CZ, 
ich potomkov, zistiť záujem 
o evanjelické náboženstvo 
na školách a postupne vy-
hľadať evanjelikov v našom 
regióne. Tým rozšíriť naše 
rady a tiež skvalitniť a rozší-
riť evanjelizačné stretnutia 
a činnosti, slovom reštarto-
vať cirkevný život v našom 
zbore. Naša žiadosť bola 
síce schválená, ale nedarí 
sa nájsť pracovníka na Pá-
novej vinici, ktorý by sa na 
to podujal. Preto Vás pro-
sím, aby ste sa pomodlili 
za náš CZ, za príchod člo-
veka – evanjelistu, ktorý by 
osvietil duše ľudí a znovu 
ich priviedol späť k Otcovi 
nebeskému. Lebo ak sa toto 
v krátkej dobe neudeje, náš 
CZ skončí. Píšem Vám toto 

všetko preto, lebo si myslím, že 
si zaslúžite vedieť, kam išli Vaše 
peniaze a na aký účel budú slúžiť.

Chcem Vám z celého srdca po-
ďakovať v mene celého cirkevného 
zboru za štedrosť a spolupatrič-
nosť, ktorú ste prejavili ako pomoc 
núdznym bratom a sestrám. Mod-
lite sa za nás.

Súčasne mi dovoľte, aby som 
Vám popriala veľa Božích vnuk-
nutí, aby sa Pánova vinica vo Va-
šom regióne rozrastala a aby sa 
všetci ľudia s otvoreným srdcom 
voči Božím pravdám v láske a po-
kore zhromažďovali vo Vašom svä-
tostánku.

S vďakou za prejavenú pomoc
Ing. Lýdia Bančáková

Zborová dozorkyňa CZ
v Zlatých Moravciach

Mame
(k 100. výročiu jej narodenia)

Tichá hudba v nebi znie
a mne sa za Tebou cnie.
Si tu pre mňa každý deň,
sprevádzaš ma ako tieň.

Svojou láskou, dobrotou,
neochvejnou milotou
rozdať si sa chcela všetkým
a bola si pre nás VŠETKÝM.

Otvorila si náruč pre deti a vnúčatá,
rozkrájala si svoje srdce
pre dobro a blaho rodiny
nezištne, ochotne ako nik iný.

Spi tíško v náručí anjelov,
odpočívaj
a nezabudni,
že Ťa radi máme, často spomíname
a nikdy, nikdy na Teba nezabudneme.

Tvoja dcéra Eva
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Dejiny kresťanstva (4. časť)

Kresťanstvo v zápase

Prenasledovanie kresťanov ne-
splnilo svoj účel, ba naopak, cir-
kev rástla a pohanstvo sa vyžívalo. 
Krv martýrov bola semenom kres-
ťanov, ktorí predstavovali mrav-
nú silu a duchovnú mocnosť. To-
lerančný edikt, ktorým bolo za-
stavené prenasledovanie kresťa-
nov, vydal v roku 311 krátko pred 
svojou smrťou cisár Galerius. Po 
ňom však Maxentius znovu ob-
novil ich prenasledovanie. Ríša 
bola rozdelená medzi spoluvladá-
rov – v západnej časti vládol cisár 
Konštantín (306–337), jeho matka 
Helena bola kresťankou. V Ríme 
však vládol Maxentius. Začal vojnu 
s Konštantínom, ktorému sa podľa 
legendy zjavil na nebi kríž s nápi-
som: „V tomto znamení zvíťazíš.“ 
Konštantín urobil kríž vojenským 
znakom svojich légií, ktoré v bit-
ke na Milvijskom moste pri Ríme 
v októbri 312 zvíťazili. Maxentius 
sa utopil v rieke Tiber. Do Ríma 
vtiahol Konštantín ako ctiteľ sln-
ka. So svojím švagrom, východo-
rímskym cisárom Liciniom vydal 
v Miláne roku 313 nariadenie, pod-
ľa ktorého bola vyhlásená sloboda 
vyznania a kresťanstvo bolo v ce-
lej ríši rovnoprávne s pohanstvom. 
Po víťazstve Konštantína nad Li-
ciniom v roku 324 sa Konštantín 
stal samovládcom a kresťanstvo 
štátnym náboženstvom. Pohan-
stvo sa v spoločnosti trpelo. Cisár 
si vybudoval sídlo ríše v Konštanti-
nopole. Kresťanov uprednostňoval 
v štátnej službe, ale cirkev podria-
dil svojej moci ako pontifex maxi-
mus, čím dal základ východnému 
byzantinizmu alebo cezaropapiz-
mu. Pokrstiť sa dal až na smrteľ-
nej posteli. Jeho syn Konstancius 
(357–361) dal zatvoriť všetky po-
hanské chrámy a pod trestom smr-
ti zakázal pohanské obete. Jeho 
nástupca Julián, zvaný Apostata, 
bol obdivovateľom gréckeho nábo-
ženstva a filozofie a pohanstvo za-

čal reformovať. Znovu ho zaviedol, 
kresťanov zbavil úradov, prepustil 
ich z vojska, zakázal im učiť, ale 
nesmeli byť vystavení posmechu. 
Padol však vo vojne s Peržanmi 
v roku 363. Jeho posledné slová 
vraj boli: „Predsa si zvíťazil, Gali-
lejský!“ Až Theodosius Veľký dal 
znovu pozatvárať pohanské chrá-
my a v roku 393 vyhlásil kresťan-
stvo za štátne náboženstvo. Justi-
nián I. dal v roku 529 zatvoriť po-
slednú pohanskú rečnícku školu 
v Aténach.

Pomer štátu a cirkvi dostal 
novú podobu, čo ovplyvnilo aj 
štátne zriadenie. Cisár si osoboval 
právo potvrdzovať vyššie cirkev-
né hodnosti aj zákony cirkevných 
synod. Ochranná moc cisárov pri-
nášala cirkvi aj výhody. Oslobo-
denie od daní, vlastné cirkevné 
súdnictvo.

Klérus a pápežstvo

Začiatkom 4. storočia tvori-
li kresťania asi štvrtinu všetké-
ho obyvateľstva rímskeho impé-
ria. Vzrast cirkvi zaznamenávali 
najprv mestá a neskôr aj vidiek. 
Predstaviteľom cirkevného zbo-
ru bol biskup, ktorému pomáha-
li presbyteri (kňazi). K nižšiemu 
kléru patrili exorcisti, lektori, 
akoluti a subdiakoni. Pre diako-
na bol predpísaný kanonický vek 
30 rokov, po 5 rokoch mohol byť 
uvedený za kňaza a po 10 rokoch 
za biskupa (45‑ročný). Kňazskej 
vysviacke pripisovali nezmeni-
teľný charakter (charakter inde-
lebilis), čo tvorilo rozdiel medzi 
laickým ľudom a kňazstvom (klé-
rus). Kňazi sa začali odlišovať od 
laikov odevom a tonzúrou (patrioti 
alebo pauli) a celibát pre bisku-
pov sa začal spomínať už v 4. sto-
ročí. Biskupi vládli aj cirkevnými 
financiami, lebo cirkev zbohatla 
z darov a poručenstiev. Z biskup-
ských sídel boli najvýznamnejšie 
metropilitné sídla: Rím, Antiochia, 

Alexandria, Kartágo a Konštan-
tinopol. Rímsky biskup sa odvo-
lával na apoštolské následníctvo 
Petrovo, čo sa v stredoveku stalo 
základom rímskeho biskupstva. 
Cathedrou Petri ju prvý raz me-
noval biskup Damasus (366–384). 
Rímsky biskup prijímal apelácie 
a rozhodoval v sporných otázkach. 
Autorita rímskeho biskupa rástla 
aj tým, že carihradskí biskupi zá-
viseli od rímskeho cisára. Rímsky 
primát uznávali a podporovali aj 
svetskí panovníci. Konštantínov 
dar je však neskoršia legenda. Ci-
sár Valentinian III. zakázal v roku 
445 zvláštnym nariadením pochy-
bovať o primáte rímskeho biskupa. 
Keď barbari útočili na Rím, zača-
li rímskeho biskupa volať pápe-
žom (papa=otec), lebo zachraňoval 
mesto pred spustošením. Pápež 
Lev Veľký (440–461) a najvýznam-
nejší Gregor Veľký (590–604) za-
chránili Rím pred Longobardmi. 
Títo upevnili moc s pomenovaním 
pápeži.

Mníšstvo

Ako tretí stav medzi klérom 
a laikmi vzniklo mníšstvo z as-
ketického kresťanstva, ktoré sa na 
protest proti svetáckosti a poži-
vačnosti rozšírilo v Egypte najme 
počas Diokleciánovho prenasle-
dovania. V túžbe po kresťanskej 
dokonalosti potláčaním telesných 
potrieb sa títo kresťania utiekali do 
samoty v púšti. Za pôvodcu tohto 
stavu asketických kresťanonov sa 
považuje Antónius (250–356), kto-
rý pod vplyvom biblickej histó-
rie o bohatom mládencovi rozdal 
svoj majetok chudobným a žil na 
púšti v opustenom hrobe a jasky-
niach. Jeho príklad pritiahol mno-
hých nasledovníkov. Antóniov žiak 
Pachomius (+386) založil na níl-
skom ostrove kláštor (od slova ca-
lustrum = uzavretý priestor), a tak 
vznikol prvý mníšsky rád – rehoľa 
s predstaveným opátom. Na výcho-
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de prispel veľkou mierou k rozvoju 
mníšstva Bazil Veľký (+ 379) prís-
nymi pravidlami, ktoré uplatňo-
vali na Athose, v Sinai a v tureckej 
Kapadocii. Najvýznamnejšou sa 
stala Pečorskaja Lavra pri Kyje-
ve. Na západe, najme v Galiii, roz-
mach pustovníctva podnietil Mar-
tin z Tours (+ 397). Pustovníctvo sa 
rozšírilo najmä na ostrovoch pri ju-
hofrancúzskych brehoch. Koncom 
5. storočia mali v Írsku usídlení 
Kelti vandrujúcich mníchov, ktorí 
v pustovníckych chatrčiach tvori-
li celé osady. Životnými zásadami 
mníšskeho života boli modlitba 
a práca. Náplňou ich života bolo 
vzdelávanie, opatrovanie chorých, 
prichýlenie cestujúcich a spoločné 
pobožnosti. Mnohí však vstupova-
li do kláštorov najmä z túžby po 
úcte a z lenivosti. Kláštory bohat-
li, zbožnosť a mravnosť sa vytrá-
cala. K reforme prispel taliansky 
mních Benedikt z Nurzie pevnými 
rehoľnými pravidlami (lat. regu-
la). V r. 527 založil na vrchu Monte 
Casino kláštor, kde boli mnísi via-
zaní sľubom poslušnosti, chudoby 
a čistoty. Táto rehoľa benediktínov, 
šíriaca sa krížom a pluhom, mala 
kultúrny význam. Benediktíni sa 
zaoberali opisovaním kníh a štu-
dovaním teológie, výchovou mlá-
deže, roľníctvom, záhradníctvom, 
vinohradníctvom, rybárstvom, ší-
rili vzdelanosť a obrábanie pôdy, 
klčovania lesov, boli aj misionármi 
medzi pohanmi, učili aj uctievaniu 
svätých. Bolo to však zásadne po-
mýlené chápanie kresťanstva. Ne-
skôr sa šírili aj iné mníšske rády – 
žobravé a bojové.

Misia

Len čo kresťanstvo zakotvilo 
v Rímskej ríši, nastal v Európe veľ-
ký pohyb – sťahovanie národov. 
Pod tlakom nomádov z mongol-
ských stepí pohli sa na západ celé 
etnické skupiny Gótov, Vandalov, 
Longobardov, Burgunďanov a Slo-
vanov. Kresťanská cirkev sa im 
stala vychovávateľkou ku Kristu aj 
ku vzdelanosti a civilizácii. Rím-
ski legionári, medzi ktorými boli 

kresťania, šírili už od 4. storočia 
kresťanstvo.

Medzi prvých kresťanov patrili 
kmene Gótov, ktoré sa už v 3. sto-
ročí stretli s kresťanskou misiou 
v sídlach pri Čiernom mori. Ich 
apoštolom bol ich rodák Ulfilas 
(311–388), biskup, ktorý zostavil 
gótsku abecedu a do ich reči prelo-
žil Bibliu, prvé literárne dielo. Od 
nich potom prijali kresťanstvo aj 
Burgundi, Longobardi a Vandali. 
V roku 476 padla Západorímska 
ríša. Rím podľahol barbarom.

Na západ od Galie prenikli 
z Germánie Frankovia. Ich kráľ 
Chlodvig sa dal pod vplyvom man-
želky po víťazstve nad Alemanmi 
v roku 496 pokrstiť, celý národ ho 

nasledoval.
Angličania prijali kresťanstvo 

ešte v Rímskej ríši. Keď si však An-
glicko podmanili pohanskí Anglo-
sasi, cirkev zanikla. Koncom 6. sto-
ročia poslal pápež Gregor Veľký 
(590–604) do Británie 40 benedik-
tínskych mníchov, aby tam šírili 
kresťanstvo.

V Írsku bol veľkým misionárom 
Patrik (389–461). Írski a škótski 
misionári pôsobili aj na európskej 
pevnine. Columbanus (530–615) 
pôsobil v Galii, vo Švajčiarsku 
a v severnom Taliansku.

(pokračovanie na budúce)
Veselý Daniel: Dejiny kresťanstva, 

Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
1994, str. 14–17)
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VLADIMÍR VŠESLAV ALADÁR KRÁĽ (1852 – 1881),
NAJSTARŠÍ SYN JANKA KRÁĽA
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Abstract:
Švoliková, M. 2020: Vladimír Všeslav Aladár Kráľ, najstarší syn Janka Kráľa. Vladimír Všeslav Ala-

dár Kráľ, the eldest son of Janko Kráľ. Acta Musei Tekovensis Levice 12: The life of Vladimír Kráľ, the 
eldest son of Janko Kráľ, poet of the Štúr generation is connected with Levice. He completed the first four 
ears of secondary grammar school there. After graduating from the Faculty of Law in Bratislava, he retur-
ned to Levice in 1875 and worked there as a legal assistant for Ladislav Belcsák. His career came to a close 
in our city, he died unmarried at the age of 29 in Levice and his grave lies in the old Protestant part of the 
city’s cemetery.

Keywords: poet Janko Kráľ, son Vladimír Všeslav Aladár Kráľ, jurist, Levice

Úvod

Janko Kráľ bol jedným z tých členov štúrovskej družiny, ktorí nedodržali prísnu regulu „cesty národ-
nej askézy“ Ľudovíta Štúra: neženiť sa, nezakladať si rodiny, ale venovať celý svoj život práci pre národ. 
Porušil Štúrove direktívy „národného bezženstva“. Búrlivák Janko Kráľ, „divný Janko“ sa oženil. Po účas-
ti v revolúcii v rokoch 1848/1849, po viacnásobnom väznení a po prepustení na slobodu Kráľ odišiel v no-
vembri 1849 do Pešti. Tam si podal žiadosť o prijatie do štátnej služby a už od začiatku decembra 1849 do 
roku 1854 pracoval ako stoličný pisár v Balažských Ďarmotách.

Po revolúcii sa život Janka Kráľa zmenil. Z veľkého revolucionára a rebela sa stal obyčajný človek. Rozho-
dol sa oženiť, zobral si sestru Karola Alexandra Modrányiho, zabudnutého štúrovského básnika, s ktorým 
sa zoznámil počas povstania 1848/1849. Karol Modrányi bol kapitánom slovenských dobrovoľníkov. Ten 
mu údajne poslal fotografie svojich dvoch sestier a on si z nich vybral svoju nevestu. Dňa 7. apríla 1851 sa 
v Horných Ozorovciach oženil s mladučkou,17 ročnou Máriou Polexínou Modrányiovou, dcérou úradníka 

panstva rodiny Zay v Uhrovci. Janko Kráľ o svojom kroku do manžel-
ského života napísal najbližšiemu priateľovi Jozefovi M. Hurbanovi 20. 
apríla 1851: „Ďalej pomyslite si, čo som nevykonal! Dňa 7. Dubna b. r. 
som sa v Trenčianskej stolici oženil a vzal som si Máriu Modrányi za 
svoju družku – tedy aj ja som už do radu ženáčov vstúpil. Čo Ľudevít 
Štúr na to povie, ktorý to slabosťou a zmyslnosťou nazýva!“1 Hurbanova 
odpoveď na tento Kráľov list sa nezachovala, ale kto mohol jeho krok 
lepšie pochopiť ako Hurban, ktorý sa oženil v roku 1845. Štúr tento so-
báš označil ako Hurbanov pohreb. No Jozef M. Hurban sa nedal odra-
diť od sobáša s krásnou a nadanou Aničkou Jurkovičovou, ktorá bola 
celý život jeho oporou a podporovateľkou a vyvrátila tak mylný názor 
Ľudovíta Štúra, že žena je v mužskom boji za slobodu len príťažou.

Prvorodeného syna Janka Kráľa pokrstili v evanjelickom kostole 
v Balažských Ďarmotách v pamätný deň, 15. marca 1852. Dostal meno 
Vladimír Všeslav. Život Kráľovho najstaršieho syna Vladimíra, ktorý 
neskôr začal používať krstné meno Aladár, je úzko spojený s Levica-
mi. V Leviciach absolvoval prvé štyri roky gymnaziálneho štúdia, po 
ukončení štúdia práva sa do Levíc vrátil a pracoval tu ako koncipient 
u advokáta Ladislava Belcsáka, neskôr ako samostatný advokát. V na-

1 ORMIS, Ján V. Listy Janka Kráľa. In Literárny archív 8/1971, Matica slovenská : 1971, list č. 7, p. 29-30.

 Mária Polexina Kráľová
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šom meste sa jeho životné osudy aj zavŕšili, zomrel mladý, vo veku 29 
rokov a je tu i pochovaný.

Najstarší syn Janka Kráľa zdedil básnický talent po otcovi a výzor 
po matke. V rodine ho volali Mirko. Na rukách ho možno varovala aj 
Božena Němcová, keď v roku 1853 v Balašských Ďarmotách navštívila 
svojho muža Josefa Němca, ktorého tam preložili na okresné finanč-
né riaditeľstvo. Vladimírovho otca Janka Kráľa Němcová opísala ako 
veľkého cynika, ale dobrého chlapa, aj keď divocha bez taktu, ale veľ-
kého básnika.2 Božena Němcová ho spomenula v liste priateľke Žofii 
Rottrovej ‑Podlipskej 17. mája 1853 „Návštěva, kterou mám každý den 
pooběde, je pán Janko Král, je to ale přece jediný člověk, s kterým mož-
no promluvit, ovšem že se musí na jeho nezpůsoby zvyknout.“3

K prvorodenému Vladimírovi postupne do rodiny pribudli ešte 
Mladen Radivoj Basilius (1853 ‑ 1940), Anastázia (1857 ‑ 1933) a naj-
mladší Ivan Ján (1861 ‑ 1885).4 Rodina od roku 1862 žila v Zlatých Mo-
ravciach, kam Janka Kráľa začiatkom roku preložili za prísediaceho 
súdu Tekovskej župy.

Roky štúdia

Vladimír Kráľ študoval od školského roku 1862/1863 
na gymnáziu v Leviciach. Absolvoval tu prvé štyri 
gymnaziálne triedy, bol výborným študentom. Tried-
nym profesorom v prvom ročníku mu bol Anton Tóth, 
ktorý učil latinčinu, maďarčinu, zemepis a matemati-
ku. V druhom ročníku (1863/1864) bolo v triede až 46 
chlapcov.5 Mladý Kráľ býval na levickom hrade (asi 
v Dobóovskom kaštieli alebo v kapitánskej budove) 
u rodičov spolužiaka z triedy Eugena Beőszeho, kto-
rého otec František Beősze bol župným úradníkom.6 

Spolužiakmi Vladimíra Kráľa na levickom gymná-
ziu boli napríklad Viliam Csekey, ktorý neskôr pôsobil 
v Leviciach ako právnik, člen mestského zastupiteľ-
stva a kurátor Zboru reformovanej cirkvi v Leviciach 
a tiež Ignác Frommer. Ten ukončil štúdium medicíny 
a v Leviciach pôsobil ako mestský lekár, člen mestské-
ho zastupiteľstva a organizátor spoločenského života. 
Spolužiakom mu bol aj bratranec Ján Modrányi, syn 
matkinho brata Karola Modrányiho, prísediaceho na 
súde v Trenčíne.7

V treťom ročníku, v školskom roku 1864/1865 Vla-
dimír býval u Šimona Ungera na Mártonfyho ulici 
(dnes Ulica P. O. Hviezdoslava). Neskôr u Františka 
Rácza na dnes už neexistujúcej Hadej ulici (po ma-
ďarsky Kigyó utca), ktorá sa nachádzala za dnešnou 

2 BRTÁŇ, Rudo. Prvotiny básnikovho syna Mirka. In Slovenské pohľady 1972, roč. 88, č. 3, p. 16.
3 V tomto liste je známy výrok, týkajúci sa mladej ženy Janka Kráľa „ta jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa, a on ji 
má tak právě co děvečku “.
4 Staršia odborná literatúra zaoberajúca sa životom a dielom Janka Kráľa, uvádza iba tri deti Janka Kráľa, najstaršieho syna Vladi-
míra nespomína. Napr. PIŠÚT, Milan. Básnik Janko Kráľ a jeho dráma sveta. Martin, Matica slovenská : 1948, p. 25. Tiež BRTÁŇ, Rudo. 
Osudy Janka Kráľa. Martin : 1946, p. 79.
5 Triedny profesor Ján Dezső, vyučoval latinčinu a maďarčinu.
6 Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Levice (ďalej ŠAN -PLV), fond (ďalej f.) Gymnázium v Leviciach, adm. spisy 1863, zoznam žia-
kov, šk. rok 1863/1864, škatuľa (ďalej š.) č. 60.
7 ŠAN -PLV, f. Gymnázium v Leviciach, Triedny katalóg 1863/1864, 2. ročník, š. 60. Vladimír Kráľ pod poradovým č. 20.

Vladimír Všeslav Kráľ

Titulný list zošitu Vladimíra Kráľa z predmetu nábo-
ženstvo. Ktovie, či ten portrétovaný muž má konkrétnu 
predlohu? Je to senior Massányi, ktorý vyučoval nábo-
ženstvo, alebo dokonca otec Janko Kráľ?
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strednou odbornou školu a II. základnou 
školou na Ulici sv. Michala. Spolu s ním 
tu už býval aj mladší brat Mladen, ktorý 
v tomto roku tiež začal študovať na levic-
kom gymnáziu.8 

Štvrtý ročník spolu s Vladimírom 
Kráľom ukončilo 28 študentov. Kráľ má 
v zozname študentov 4. ročníka zapísa-
nú maďarskú národnosť, v nižších roč-
níkoch je v zoznamoch študentov ako 
jediný z triedy uvedený ako „szláv“ (po 
maď. Slovan). Vladimír Kráľ bol v škol-
skom roku 1865/1866 šiestym najlepším 
študentom štvrtého ročníka.

Janko Kráľ 8. mája 1867, v čase blížia-
ceho sa vyrovnania, v liste Jozefovi M. 
Hurbanovi písal o svojich synoch „Mám 
čeľaď, do školy súcich chlapcov a pri mo-
jich slabých dôchodkoch nie som v stave 
ich tak ako ja chcem vychovať, aby z nich 
tej istej myšlienky hodní zastavači byť 
mohli… preto kvôli mojim deťom umie-
nil som si obeť urobiť a tam sa vysťaho-
vať, kde Slovanstvu priaznivejšie slnce 
svieti.“9 Prosil Hurbana o pomoc pri pre-
sťahovaní sa do Srbska alebo do Ruska. 
Nevedno, či by bol tento svoj zámer usku-
točnil, lebo plány na presťahovanie sa do 
Srbska mal aj po revolúcii v roku 1849. 
Hurban na jeho list napísal odpoveď 13. 
mája 1867 „aby ostal tu, pri národe opuste-

nom; vysťahovanie by len v masách prospelo: keď takí ľudia preč odídu, ako Kráľ – čo bude z národa?“.10 Janko 
Kráľ sa nakoniec k odchodu neodhodlal a ostal v Uhorsku. Ostávalo mu deväť neradostných rokov života, pre-
žitých v chudobe. Po rakúsko -maďarskom vyrovnaní sa situácia rodiny Janka Kráľa radikálne zmenila. Kráľa 
zbavili skromného miesta úradníka na župnom úrade, preto si musel rýchlo urobiť advokátsku skúšku. Živil 
sa potom ako výpomocný prísažný pravotár a pisár v advokátskych kanceláriách, naposledy u Emila Bittnera.

Vladimír po ukončení štyroch tried nižšieho gymnázia v Leviciach pokračoval v štúdiu kvôli finančným 
problémom rodiny až po ročnej pauze. Študoval (5. – 8. ročník) na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, 
kde zmaturoval 24. júna 1871.11 V osobnom fonde jeho otca Janka Kráľa, uloženom v Literárnom archíve 
Slovenskej národnej knižnice v Martine, sa zachovali Vladimírove rukopisy, zošity z obdobia levického 
aj z banskoštiavnického štúdia a tiež poznámky z prvého roku štúdia práva. Pravdepodobne počas štúdia 
v Banskej Štiavnici vznikla a v osobnom fonde otca sa zachovala Vladimírova úvaha o voľbe povolania 
(Pályám választása). V nej gymnazista napísal, čo si predstavuje ako svoju najlepšiu možnú životnú drá-
hu – vyštudovať právo a venovať sa právnickej praxi. 

Vladimír sa po maturite zapísal na právnickú akadémiu do Bratislavy, štúdium začal v jeseni roku 1871. 
Od jesene 1872 si zároveň odslúžil aj dobrovoľnícky rok v armáde. Právnické štúdium ukončil 19. júla 1874, 
vypomáhal začas otcovi v kancelárii, praxoval aj v iných advokátskych kanceláriách. Advokátsku skúšku 
zložil 4. októbra 1874.

8 V školskom roku 1871/1872 sa stal študentom levického gymnázia aj najmladší syn Janka Kráľa, Ján Ivan (nar. 1861).
9 ORMIS, Ján V. Listy Janka Kráľa In Literárny archív 8/1971, list č. 9 z 8. mája 1867, p. 31. Matica slovenská 1971.
10 ORMIS, Ján V. cit. dielo p. 43.
11 BRTÁŇ, Rudo. Život básnika Janka Kráľa. Matica slovenská Martin : 1972, p. 147.

Rukopis úvahy o voľbe povolania
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Návrat do Levíc

V roku 1875 vrátil do Levíc a pracoval u advokáta 
Ladislava Belcsáka. Advokátsku prax skončil v Le-
viciach 31. júla 1875 a od 21. novembra 1875 bol už 
samostatným advokátom.12

Mladý Kráľ sa snažil zapadnúť do miestnych spo-
ločenských kruhov. Od jesene 1875 zapísaný ako 
Vladimír Král, bol členom pánskeho spolku Kasí-
no združujúceho miestnu i vidiecku honoráciu. Na 
spolkových podujatiach Kasína sa zúčastňoval spo-
lu s Ladislavom Belcsákom. Belcsák hral na klavír, 
aktívne vystupoval na podujatiach Kasína a bol tiež 
členom levického spevokolu (Dalárdy).

Od konca roka 1875 využíval tiež knižnicu kasí-
na. Vďaka zoznamom požičaných kníh, ktoré sa za-
chovali v archívnom fonde Levické kasíno môžeme 
sledovať, aké knihy si požičiavali a čítali Levičania 
v poslednej tretine 19. storočia. Podľa denníka čita-
teľov knižnice si Vladimír Kráľ požičiaval rôzne lite-
rárne diela, čítal maďarskú, anglickú a francúzsku 
klasiku: Móra Jókaiho (Nový zemepán), Charlesa Dic-
kensa (Klub Pickwickovcov) a Victora Huga (Človek, 
ktorý sa smeje). Prečítal si aj dobrodružné romány 
Julesa Verna Michail Strogov a V krajine kožušín.13 
V tomto období boli populárne série románov fran-
cúzskeho spisovateľa Xaviera ‑ Henryho Aymon de 
Montépin, napr. Červená bosorka, čítal ich aj Kráľ. 
Za jednu výpožičku v knižnici platili 5 grajciarov. 
Knižnica kasína v roku 1881 obsahovala 794 zväz-
kov, 451 maďarských a 322 nemeckých kníh, ďalších 
21 kníh bolo v iných jazykoch, napr. vo francúzšti-
ne. Knihovníkom v kasíne bol František Jaross. Po-
pri požičiavaní kníh si páni v kasíne mohli prečítať 
aj noviny a časopisy. Spolok odoberal noviny Pesti 
Napló, v nemčine vychádzajúce Pester Lloyd a peri-
odiká v maďarčine: Magyar Újság, Zenészeti Lapok, 
Fővárosi lapok, politický denník A Hon a populárny 
týždenník Vasárnapi Újság.

V roku 1876, 23. mája, umrel v Zlatých Moravciach 
Vladimírov otec Janko Kráľ. Podľahol brušnému tý-
fusu, na zlatomoraveckom cintoríne ho pochoval 
levický evanjelický kňaza a tekovský senior Michal 
Massányi. Na otcovom parte sa Vladimír asi prvý-
krát podpísal ako Aladár. Po smrti manžela sa Má-
ria Kráľová presťahovala k Vladimírovi do Levíc. Tri 
mesiace po smrti Janka Kráľa Michal Massányi zosobášil v Leviciach 15. augusta 1876 Anastáziu Kráľovú 
a Edmunda Kacziányiho. Jedným zo svedkov sobáša bol príbuzný Ladislava Belcsáka Andor Belcsák, ktorý 
v tom čase pôsobil ako hospodársky správca v Švábovciach na Spiši.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

12 BRTÁŇ, Rudo. Život básnika Janka Kráľa. Matica slovenská Martin : 1972, p. 147.
13 z cyklu Podivuhodné cesty, ktorý sa odohráva v Kanade.

Podpis Vladimíra – Aladára Kráľa, rok 1880

Pozvánka pre V. Kráľa na uzavretý tanečný večer na 
podporu levickej nemocnice, ktorý sa konal vo veľkej 
sále starého hotela Lev pod záštitou tekovského župana 
Štefana Majlátha, predsedu spolku levickej nemocni-
ce. Nie je presne datovaná, podujatie sa uskutočnilo 
pravdepodobne v roku 1880.
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Prosba
Milí bratia, milé sestry,
dňa 16. mája 2021 sme si pripo-

menuli okrúhle 200. výročie po-
svätenia chrámu Božieho v obci 
Horša. Pri tejto okrúhlej príleži-
tosti sme boli Pánu Bohu vďační 
za predkov, ktorí ho postavili, aj 
za potomkov, ktorí ho udržiavajú 
až do súčasnosti.

Veža bola ku chrámu Božiemu 
pristavená v roku 1944 počas ťaž-
kého obdobia Slovenského národ-
ného povstania. Svedčí to o odvahe 
a sile viery našich predkov zorga-
nizovať takú náročnú stavbu počas 
2. svetovej vojny. Od 2. svetovej 
vojny prešlo už niekoľko desaťro-
čí, ale na veži sa podstatné zásahy 
odvtedy nevykonali. Zub času si 
však vyžiadal svoje. Momentál-
ne sa ukotvenie zvonov nachádza 
v takom dezolátnom stave, že hrozí 
ich spadnutie z veže kostola. Aj ich 
elektrický pohon je v nevyhovujú-
com stave, ktorý by mohol privodiť 
požiar s nedozernými následkami. 
Z týchto vážnych dôvodov nie je 
možné už niekoľko mesiacov naše 
zvony používať. Je nám to veľmi 
ľúto, lebo zvony v živote kresťanov 
zohrávajú dôležitú úlohu: zvoláva-
jú ľudí do chrámu na služby Božie, 
zvonia na pohreboch ľudí v obci 
Horša bez rozdielu vierovyzna-
nia. Každý deň zvonia na obed. 
Avšak pred pár mesiacmi museli 

Každý nech dá, ako si umienil 
v srdci, nie z neochoty alebo z pri-
nútenia, lebo ochotného darcu mi-
luje Boh.

(2. Kor 9, 7)

Za každý Váš príspevok Vám 
srdečne ďakujeme.

ThDr. Martin Riecky, zborový 
farár

Martin Drdoš, zborový dozorca

tieto zvony na zákla-
de spomenutých dô-
vodov utíchnuť.

Rozhodli sme sa 
celú situáciu riešiť, 
kontaktovali sme aj 
firmu, ktorá by celú 
záležitosť dala do po-
riadku. Zhotovilo by 
sa nové ukotvenie 
zvonov, zapojili by sa 
na novú elektroinšta-
láciu s novým elek-
trickým pohonom 
zvonov. Celková suma 
tejto investície je sta-
novená na 7 200 €. 
Keďže ide o vysokú 
sumu, obraciame sa 
týmto spôsobom na 
Vás s prosbou o dob-
rovoľný príspevok ur-
čený na rekonštruk-
ciu horšianskych zvo-
nov.

Váš príspevok môžete osobne 
priniesť na Farský úrad evanje-
lickej a. v. cirkvi v Leviciach alebo 
poslať na adresu:

Ev. a. v. farský úrad
Čsl. armády 18/A
934 01 Levice
Môžete však prispieť aj banko-

vým prevodom na účet horšian-
skych evanjelikov:

SK44 7500 0000 0040 2685 4926
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Terézia Vansová: SIROTA PODHRADSKÝCH

Pokračovanie na str. 12.

Voľba a jej následky

Začal sa nový, čulý ruch vo Vilin-
ských dome. Šili sa zástavy, pripravo-
vali pierka[8], programy lietali, náv-
števy sa prijímali a opätovali. Imrich 
chodil sem i ta po svojich voličoch, aby 
sa ukázal a podvrátil mnohé o ňom 
kolujúce domnienky, že je ešte mladý, 
že nemá ešte minulosť ani zásluhy. 
A kam sa ukázal, najmä u ženských, 
zvíťazil jeho zjav. Či trvácne, to sa uká-
že pri voľbe.

Starý pán, teraz často obklopený 
hosťami, počúval ich rozhovor, len 
kedy ‑tedy ozvalo sa jeho: „Ale, ale, ha‑ 
ha‑ ha!“ Oči sa mu leskli vtedy v pove-
domej hrdosti na prvorodeného syna, 
ktorý je povolaný uskutočniť jeho 
skvelé plány. Hermínka bola šťastná 
ako málokedy. Živý ruch v dome, častí 
hostia, zábavy a korenie sa i dvorenie 
pánov bolo jej po vôli a myšlienka, že 

Imrich bude ablegát, že bude bývať 
v Pešti, ona snáď s ním, to všetko na-
pĺňalo ju rozkošou. I zabávala sa ve-
selo s hosťami a jej často vtipné, často 
povrchné poznámky a žarty bavili 
pánov. Cítila sa šťastná a svoje šťastie 
nekalila si obavami ohľadom budúc-
nosti, ale žila v krásnej prítomnosti, 
veď mala, čo si len žiadala. A Imrich 
býval tiež okolo nej a bavil sa s ňou, 
keď nemal inde prácu. No badala, že 
zavše stáva sa zádumčivý, akoby jeho 
duch nebol prítomný v spoločnosti 
veselých hostí.

Aj ten toľko spomínaný ujec z Pešti 
bol prišiel, no nebavil sa dlho v dome, 
odišiel skoro i s druhým ta, kde sa kor-
tešom dobre vodieva, kde sa hodne 
pilo a kričalo.

A v tom klopotení, v túžbach a cti-
žiadostivých plánoch, medzi obavami 
a znovu vzbudenými nádejami ubie-
halo rodine Vilinských a jej priateľom 

leto. Skorej, na začiatku, každý sil-
ne dôveroval v prajný výsledok voľ-
by, pozdejšie mnohí krútili hlavami. 
A skutočne prichádzali zhusta zvesti 
o ubehlíkoch, ktorí neverne prešli do 
druhého tábora, preplatení protivným 
kandidátom, a o iných, ktorí sa chú-
lostivo utiahli.

Známe sú poslanecké voľby u nás 
každému, a preto ich nejdem opisovať, 
boli ony podobné iným voľbám ako 
vajce vajcu. Všetky intrigy a pletky, 
nátlak a prehmaty sa i tu opakovali 
nesčíselne a mladý Vilinský, ak ešte 
prechovával ideálne náhľady, zvyčaj-
né u mladých mužských, mal teraz 
príčiny vytriezvieť z nich.

Len Violy sa málo dotkol tento ne-
obyčajný ruch v dome. Keď bola doma, 
robila všetky práce, lebo pani Vilinská 
a Hermínka mali iné veci na starosti, 
zväčša ale bývala na Majeri, lebo ne-

Biblický nápis
Pravdepodobne ste si všetci vši-

mli pri príchode do chrámu Božie-
ho, že vo vestibule nám pribudol 
biblický citát. Priestory evanje-
lických kostolov zdobia výpovede 
z Písma svätého, ktoré návštev-
níkom poukazujú na Božie prav-
dy. Podľa starých fotografií ma-
lého kostola som si uvedomil, že 
nad kazateľnicou bol pôvodne tiež 
umiestnený biblický citát. Dokon-
ca bol napísaný v slovenčine a pod 
tým zároveň v maďarčine: BOH JE 
LÁSKA. AZ ISTEN SZERETET.

Priznám sa, 
takýto podob-
ný nápis mi 
v našom veľ-
kom evanje-
lickom kosto-
le chýbal. Pred 
pár rokmi sme 
boli navštíviť 
nášho bývalé-
ho brata farára 
Jána Dobáka. 
Pri rozhovore 

mi povedal, že do vestibulu chcel 
pôvodne umiestniť určitý biblický 
citát. Nakoniec sa mu však tento 
zámer nepodarilo zrealizovať.

Pred dvomi rokmi sme sa z toho 
dôvodu na zasadnutí dohodli, že 
by sme túto dávnu túžbu chceli 
zrealizovať. Z veľkého množstva 
biblických citácii sme vybrali text 
z Jánovho evanjelia 12, 21: Chceme 
vidieť Ježiša.

Tento výrok povedali grécky 
prozelyti, ktorí as snažili dostať 
sa k Pánovi Ježišovi. Preto oslovili 

učeníka Filipa s prosbou: Chceme 
vidieť Ježiša.

Verím, že tento výrok sa stane 
mottom nášho cirkevného zboru. 
Aby v nás vždy horela túžba po 
spoločenstve s bratmi a sestrami, 
v ktorých strede stojí Ježiš Kristus. 
Samozrejme, Pána Ježiša svojim 
telssným zrakom vidieť nemôže-
me. Avšak môžeme Ho vidieť oča-
mi našej duše. Často nám až plas-
ticky vystupuje zo stránok Biblie, 
keď ju rozoberáme v spoločenstve 
veriacich ľudí. Pocíť Ho môžeme 
aj v našich modlitbách. Duchov-
ne sa s Ním môžeme stretnúť pri 
prijímaní sviatosti Večere Páno-
vej. Pána Ježiša môžeme vidieť aj 
v druhom bratovi a sestre, ktorý 
k nám prichádza.

Vždy keď prekročíme dvere 
a vojdeme do vestibulu pred kos-
tolom, nech nám udrú do očí tieto 
slová. Nech sa stanú navždy vy-
jadrením a túžbou nášho srdca: 
Chceme vidieť Ježiša.

Martin Riecky
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Pokračovanie na str. 13.

Dokončenie zo str. 11.
bolo iného, komu by sa bol mohol do-
zor nad ním zveriť. Imrich mal veru 
mnoho iných starostí, hoci tu i tu si 
vyšiel do Skalného potoka na nemalú 
nespokojnosť Hermínky, ktorá to pok-
ladala za celkom zbytočné. Július toho 
leta nepríde domov, keď chce hneď 
na jeseň zložiť skúšku na akadémii, 
a tak musí študovať, tým viac, lebo 
má výhľady dostať stanicu polesného 
neďaleko svojho terajšieho principála. 
Tak aspoň písal Viole, ktorej sľúbil, že 
skoro počuje o ňom viac.

Len tu i tu predstavili Violu pánom, 
i vtedy len zbežne, hoci páni, najmä 
mladí, prekvapení a zvedaví, radi by 
boli urobiť si s ňou bližšiu známosť.

Keď len mohla, unikla tomuto hlu-
ku a nepokoju a vybrala sa na milý 
Majer, kde jej zmietaná duša najskôr 
našla ukojenie. Rada pozorovala pre-
chod, akým uniká čarovný čas, ktorý 
voláme letom. Rada sa vhĺbila do ta-
jomstiev ríše prírody, s rozkošou načú-
vala divým, veľkolepým harmóniám, 
hromu, dychtivo nadstavovala sluch 
temnému duneniu blížiacej sa búrky. 
A keď búrka prepukla a celá príroda 
stála v boji, živel so živlom, vtedy sa 
cítila povznesená nad všetky starosti 
a trampoty biedneho zemského by-
tia. V nadšenom pozorovaní prese-
dela celé hodiny na prahu panského 
domčeka, ktorý teraz obývala, dívala 
sa do hučiaceho potoka, ktorý úžasnou 
rýchlosťou rástol a valil sa stranami 
do tmavej hory, odkiaľ šum a šelest 
vetra zasahoval jej ucho. Všetko to 
lahodilo jej mysli, veď sa jej zdalo, že 
od istého času aj v nej sa odohráva po-
dobná búrka! Myslela, že už sa utíšilo 
vlnobitie rozbúrených citov jej srdca, 
a úfala, že je hotová sama so sebou, 
a hľa, tu nové, nepoznané, netušené 
city opanovali dušu a ťažko vydoby-
tý mier stratila nadlho, snáď navždy! 
Často si násilne predvolala obraz mi-
lého priateľa Daniela, zasa veselého, 
vždy zaľúbeného Jula, od ktorého do-
stala naposledy list, v ktorom stálo 
medziiným toto: „… Ale darmo by som 
sa tebe, ty čistá, nedotknutá duša, zve-
ril, ty by si mi iste nerozumela, darmo 
by som ti oznámil, že teraz už naozaj 
ľúbim, celou silou opravdivej, nehynú-
cej lásky, ľúbim rozkošnú moju Iren-
ku.“ – Márne, pred ňu nezdolnou silou 
staval sa celkom iný zjav, zjav dosiaľ 
nenávideného Imricha.

Keď prišlo ráno toho dňa, ktorý 

mal rozhodnúť o stave Imricha na päť 
rokov, rozčúlenie u Vilinských bolo, 
prirodzene, veľké a nevšedné. Zo všet-
kých najviac odvahy prejavoval Im-
rich. Hoci by bolo jeho ctižiadostivej 
povahe lichotilo, keby ho zvolili, pred-
sa, vidiac nekonečné pletky a nekalé 
prostriedky s voľbou spojené, začala 
ho celá vec omŕzať. Takto ponímajúc 
vec bol pripravený na všetko.

Deň pred voľbou nemohlo sa pred-
vídať, aký bude výsledok, no už zavča-
su za rána prichádzali neblahé zvesti 
o neprajnom obrate.

Čím pokojnejší bol Imrich, tým 
rozčúlenejšia bola Hermínka. Tráp-
ne obavy celú noc nedali jej spať. Už 
za rána posielala Mateja na výzvedy. 
Jej zaujatosť a horlivosť Imricha zo 
začiatku tešila, lebo si myslel, že jemu 
kvôli toľko sa trápi a samovoľne sa pri-
pravuje o mier duše, no pomaly začalo 
mu v hlave svitať. Začal poznávať, že 
veru Herma chce mať z neho ablegáta, 
aby sama mohla sa s ním deliť s jeho 
stavom a bývať v hlavnom meste.

Okolo poludnia rozniesol sa po 
meste chýr, že Imrich Vilinský prepa-
dol. Touto zvesťou padla bomba v Her-
mínkino srdce a usmrtila jej vzletné 
plány. Plakala nevôľou nad zmarením 
svojich krásnych snov a rozmarne od-
strkovala od seba miernejšie hlasy 
a tetkine tíšiace slová.

— Ale, Herma, – dohovárala jej 
pani Vilinská, – ty skutočne všetko 
skazíš, čo si si vydobyla u Imricha. 
Svojím správaním odpudíš ho od seba.

— Nedbám viac o neho. Mne je te-
raz jedno, ako zmýšľa, i tak je Imrich 
človek neschopný a ja viem, že sa ne-
hodí do veľkého mesta.

— Hermína.
— Nechaj ma, tetka, – odvetila 

zlostne, – ja viem, že je tak. Veď i pri 
jeho pravotách som videla, že nevy-
koristí stránky ako iní advokáti, kto-
rí používajú všetko v svoj prospech.

Hermínka a jej tetka nespozorova-
li, že neboli samy a že Imrich vstúpil 
do otcovej izby dverami spálne. Teraz 
sa objavil v otvorených dverách, vedú-
cich do veľkej izby, a díval sa zadive-
ne na ženské, no divná vec, necítil pri 
slovách, ktoré počul, nijakú trpkosť.

— Ja som dosiaľ naozaj neznal, že 
si tak hlboko nahliadla do mojej kan-
celárie, – ozval sa hlasom pokojným 
a s ironickým úsmevom.

Hermínka trochu zahanbená a za-
razená prítomnosťou spomínaného, 

skoro premohla svoje prekvapenie 
a obrátiac sa, riekla mrzute:

— Pri tebe tiež nikto nevie, kedy 
sa objavíš! Je to čestné, počúvať pri 
dverách?

— To je nie čestné, a ako vieš, nie 
moja obyčaj. No keď sa nadhodí príle-
žitosť, vtedy, prirodzene, nemôžeme 
si uši zapchať. Ostatne veľmi som ti 
povďačný za poučenie, ktoré sa skrýva 
pre mňa v tvojich slovách. Nejdem ti 
tu do očí vrhať pravdy, ktoré by si za-
slúžila a ktoré odzneli v tvojom srdci, 
kde len pýcha, sebectvo a márnivosť 
panuje.

S tým, premerajúc ju prísnym 
a chladným zrakom, obrátil sa k dve-
rám.

Pani Vilinská, ktorá ostrú reč 
oboch úzkostlivo sprevádzala, chce-
la ho zadržať, no urazená Hermínka 
sa rýchlo k nej obrátila.

— Nechaj ho, tetuška, však sa on 
vráti…

Imrich ešte raz pozrel na ňu pohľa-
dom plným urazeného sebavedomia 
a opovrženia a vzdialil sa mlčky.

Na druhý deň zarachotil vozík ka-
mennou dlažbou chodby a koník, šib-
nutý zľahka Imrichovým bičíkom, klu-
sal veselo z mesta.

Viola bola s Emkou v Skalnom 
potôčku. I sem skoro zaletela zvesť 
o neblahom výsledku voľby. Viola 
často myslievala v svojom zátiší na 
deje, ktoré tam dolu mútili hlavy a bra-
li srdciam pokoj. No vždy sa jej vkradol 
do myšlienky aj obraz Imricha, hrdinu 
týchto dejov. Ona, ako i Julo predpo-
vedal, viac sa bála nezdaru, ako by sa 
bola úfala víťazstva. Rada by bola znať, 
ako to poníma on, ktorého sa všetko to 
najviac týka? Či sa bojí, či si žiada tak 
veľmi toto skvelé postavenie? A keď 
prepadne, bude ho to veľmi mrzieť? 
Istotne, bo tým bude citlivo urazené 
jeho hrdé a ctižiadostivé srdce.

Ale prečo ona vlastne o tom húta? 
Vytrhla sa často zo svojich myšlienok 
a zahľadela sa do hory. Čo ju do toho? 
Jej aspoň malo by to byť ľahostajné, 
veď jej je Imrich vlastne nič, a predsa 
ho ľutovala. Či ho zvolia alebo nie, ona 
cítila s ním a nemohla svoje myšlienky 
odvrátiť od neho.

A keď prišla zvesť o prepadnutí, 
vzdychla si zhlboka, kým Krchuľa po-
znamenala:

— A ja som sa už bála, že musím 
mladému pánovi pán veľkomožný po-
vedať a že nám už odíde preč, takto 
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Aj od Herma-
na máme v na-
šom spevníku 
len jednu pieseň, 
hoci je autorom 
množstva vyni-
kajúcich piesní. 
Pieseň Keď prí-
de tá hodina 

(ES 677) nie je počuť tak často v kos-
toloch, častejšie ju počujeme na cin-
torínoch. Ak si prečítame prvý verš, 
uvedomíme si podobnosť slov, ktoré 
povedal Ježiš na kríži. Nie sú to len 
slová Božieho syna, ale aj človeka, 
preto sa môžeme s touto piesňou 
stotožniť a aj my povedať: „…uľav 
bôle, zbav ma múk, milosti mi udeľ 
sám, pokojne do Tvojich rúk ducha 
svojho odovzdám.“

Nikoluas Herman sa narodil 
okolo roku 1500, nevieme presný 
dátum, ale vieme, že sa narodil 
v meste Altdorf. V roku 1518 na-
stúpil ako kantor a učiteľ na latin-
skú školu v Joachimsthale (dnešný 
Jáchymov) Bol zástancom reformá-
cie, o čo svedčí aj list od Martina 

Luthera z 6.novembra 1524. Spolu-
pracoval aj s Johannesom Mathes-
iom, (autorom Rozhovorov pri sto-
le), ktorý tu pôsobil od roku 1532 
ako riaditeľ školy a od roku 1540 
ako farár.

Herman dňa 24. júna 1557 odi-
šiel do dôchodku. Svoje piesne 
a hymny, napísané najmä na vy-
učovanie detí, vydal v roku 1560 
pod názvom Die Sonntagsevangelia 
über das Jahr in Gesänge verfas-
set für die Kinder und christlichen 
Hausväter (Nedeľné evanjeliá po-
čas roka v piesňach napísaných pre 
deti a kresťanských otcov).

Viacero z jeho piesní je súčasťou 
nemeckého evanjelického spevní-
ka, tak isto nemeckého katolícke-
ho spevníka, podobne dánskeho 
a anglického.

Mohli by sme povedať, že Her-
man bol pre J. S. Bacha hlbokou 
studňou nevyčerpateľnej inšpirá-
cie, napr. kantáty na Veľkonočnú 
nedeľu v roku 1715 Der Himmel 
lacht! Die Erde jubilieret, BWV 31.

Takisto Bach použil melódiu 

„Wenn mein Stündlein vorhanden 
ist „inštrumentálne v 8. časti. Strofu 
5 ako záverečnú chorálovú časť 9. 
Christus, der ist mein Leben, BWV 
95 (1723). Prvá strofa „Erschienen 
ist der herrlich Tag „sa objavuje 
v strede kantáty na prvú nedeľu 
po Veľkej noci Halt im Gedächtnis 
Jesum Christ, BWV 67(1724), stro-
fa z „Lobt Gott, ihr Christen, all-
zugleich “ v Süßer Trost, mein Jesus 
kömmt, BWV 15, na tretí sviatok 
vianočný 1725, a posledná strofa 
hymny na ukončenie Ich lebe, mein 
Herze, zu deinem Ergötzen, BWV 
145 na tretí veľkonočný deň (1729). 
Vo svojej Orgelbüchlein skompo-
noval organové prelúdiá na „Lobt 
Gott, ihr Christen, allzugleich “ 
(BWV 609) a veľkonočný hymnus 
„Erschienen ist der herrlich Tag “ 
(BWV 629).

Nikolaus Herman umrel dňa 
3. mája 1561 a zanechal po sebe 
diela, ktoré boli a sú inšpiráciou 
pre ďalšie generácie evanjelikov.

Podľa internetu spracoval
Marián Beréni

Autori piesní v našom evanjelickom spevníku
NIKOLAUS HERMAN

Dokončenie zo str. 12.
nám aspoň tu ostane.

I Viola si zaumienila, že keď príde 
domov, premôže svoju meravosť a po-
vie mu… Čože mu povie? Že ho ľutuje? 
A či on to prijme od nej?

Ba Viola toho leta viac než inokedy 
zamestnávala sa rozoberaním scény, 
ktorá sa udiala pri jej príchode do Vi-
linských domu. A pri tom rozmýšľa-
júc prišla na presvedčenie, že vlastne 
Imrich zdieľal len všeobecnú mienku 
a vyslovil bez obalu, čo počul od iných. 
No zasa sa začal hlásiť cit urazenej ne-
vinnosti; nemal, nemal ju, neznámu, 
bezbrannú, tak hlboko raniť!

— Viola! Imrich ide! – pribehla 
Emka zadychčaná. – Poď, pozri, tam 
na briežku!

Viola pozrela na briežok, ktorým 
viedla cesta na Majer, a srdce jej zrad-
ne zabúšilo. Videla, že tam klusá ko-
ník, vedený istou Imrichovou rukou.

Hoci sa len teraz zamestnávala 

v myšlienkach Imrichom, nevedela, 
čo mu povedať, keď sa ľahkým kro-
kom priblížil k nej. Privítala ho dosť 
prívetivo, nevidiac, že jej podáva ruku 
nesmelo, akoby ostýchavo. Nezbada-
la, že hľadí na ňu, akoby čakal, že mu 
niečo povie, i čo by to bolo jednodu-
ché, len keby vedel, že to jemu znie, že 
to jemu, celkom jemu patrí. Ale ona, 
akoby zbavená výrečnosti, nevedela 
mu povedať, čo mu mala, a to povedať, 
čo by jej srdce šepkalo, to mu nemôže, 
len to nie. Sklamaný Imrich zohol sa 
k Emke, ktorá okolo neho obskakova-
la, a bozkal jej vrelé, opálené líčka, 
hovoriac:

— Túžil som už za tebou, za ho-
rou, za samotou, znechutil sa mi život 
tam a zíde sa mi okriať po daromných 
trampotách.

Kto bol niekedy zaľúbený, kto mi-
loval v okolnostiach podobných Vio-
liným, zná, že často nám zlyhá reč, 
opustí nás výrečnosť a my stojíme chu-

dobní na slová, alebo keď niečo povie-
me, je to také prosté, ba nejasné, že sa 
sami čudujeme.

Tak bolo i s Violou. Imrich, rozmr-
zený a urazený, opustil Hermínku, 
odišiel na Majer a dúfal tu nájsť slovo 
a pohľad priateľského súcitu, ktorý 
tak veľmi potreboval, no miesto toho, 
ako sa domnieval, našiel u Violy zasa 
len – hrdú urazenosť. No i tak, keď sa 
všetci traja vybrali na prechádzku po 
poliach a lúkach, Imrich okrial v roz-
hovore s Emkou, ktorej dával otázky, 
ktoré platili Viole.

Čarovný, letný večer podmaňujú-
ce účinkoval na zmysly mladých ľudí. 
Rozcítili sa obidvaja a obidvaja mlčali. 
Len keď sa lúčil Imrich, bozkal Emušu 
na čielko a riekol jej:

— Túžil som za tebou, – a potom 
dodal tichým hlasom: – I za vami!

(Pokračovanie nabudúce)
Podľa originálu Terézie Vansovej

pripravuje Ľ. Jancíková
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Pokračovanie na str. 15.

MODLITEBNÉ OKIENKO  marec 2022
09. týždeň (1. 03.–06. 03.)
Prosme za odstránenie strachu 

z nášho života
„Neboj sa, lebo ja som s tebou, 

nepozeraj ustrašene vôkol seba, 
lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa 
a pomôžem ti, i podopriem ťa svo-
jou spásonosnou pravicou.“ (Iza-
iáš 41:10)

Ďakujeme Ti, nebeský náš Otče, 
za Tvoju trpezlivosť s nami, za to, že 
si nás zmieril smrťou Tvojho jedno-
rodeného Syna. Často sa nám stáva, 
že sa bojíme a strach nás môže ovlá-
dať. Preto sa obraciame k Tebe, Pane 
náš, o pomoc. Vieme, že v láske nieto 
strachu, ale dokonalá láska vyháňa 
strach, príčinou strachu bývajú úz-
kosti pred trestom a kto sa bojí, nie 
je dokonalý v láske. Nikto nie je doko-
nalý. Ďakujeme za Tvoje povzbudenia 
prostredníctvom Tvojho slova, kde 
nám od samého začiatku v 1. knihe 
Mojžišovej až do konca Zjavenia ho-
voríš – „Neboj sa!“ Odstráň z našich 
životov ducha bojazlivosti a daruj 
nám ducha moci, lásky a sebaovláda-
nia tak, ako si to sľúbil v liste Timo-
teovi. Vieme, že strach pred Tebou 
prináša počiatok múdrosti a vedie 
k poznaniu, prináša život, odpočinok, 
pokoj a spokojnosť, je prameňom ži-
vota a zabezpečuje nám istotu, avšak 
strach, ktorý nám nie je prospešný, 
je od zlého. Prosíme Ťa, daruj nám 
poznanie toho dobrého strachu – 
strachu pred Tebou, Pane, a odstráň 
z našich sŕdc ducha bojazlivosti, aby 
sme v Teba dúfali, Tebe verili a s Te-
bou žili, na Teba sa spoliehali a ve-
rili Tebe aj v najťažších životných 
chvíľach, pretože Ty, Bože náš a Otče 
náš nebeský, si dobrý a zhovievavý. 
Nauč nás dôvere v Teba, aby sme sa 
viac nemuseli báť vecí, ktoré sa dejú 
proti nám. Nech sme ako žalmista, 
ktorý povedal v Žalme 5:12 – „ Nech 
sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba 
a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, 
nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho 
mena.“

AMEN

10. týždeň (07. 03.–13. 03.)
Prosme o odvahu, aby sme ni-

kdy nezapreli p. Ježiša Krista vo 
svojom živote

„ Každého, kto mňa vyzná pred 
ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale 
toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, 
aj ja zapriem pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach.“ (Matúš 
10:32,33)

Odpusť nám, drahý náš Bože, naše 
zapretia. Toľkokrát sme išli svojou 
cestou, sebecky sme zapreli, že Ťa 
poznáme, len aby nás svet nesúdil. 
Nepravdivo, nespravodlivo sme sa 
zachovali, preto prosíme, nepočítaj 
nám našich vín. Zmeň naše zmýšľa-
nie, prosíme, daj, aby sme počúvali 
hlas Tvojho Syna, uvedomili si, že Ty 
si tá jediná cesta, pravda a život, bez 
Teba sme iba prach aj keď nebudeme 
prijatí okolitým svetom, budeme ne-
pochopení, aj tak nám daj silu a viac 
lásky, ktorá nezapiera. Ty si náš sku-
točný Priateľ, Záchranca, pravá Lás-
ka, ktorú nám nik iný nemôže dať. 
Nedopusť, aby sme sa prispôsobovali 
našim hriešnym žiadostiam, žalostne 
plačeme pod krížom a prosíme o zá-
chranu! Vypočuj nás pre nevinne vy-
liatu krv nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 
ktorý aj za nás trpel a bol umučený. 
Nedopusť, aby sme znovu pribíjali 
na kríž Pravdu, Lásku a Spasenie. 
Prosíme, zmeň naše životy tak, aby 
sme šli v Tvojich šľapajách.

AMEN

11. týždeň (14. 03.–20. 03.)
Pane Ježišu, daruj cirkevným 

zborom pracovníkov na Tvojej vi-
nici.

„Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, vi-
del človeka menom Matúš sedieť 
na colnici a povedal mu: Nasleduj 
ma! A on vstal a nasledoval Ho.“ 
(Matúš 9:9)

Pán Ježiš nám ukázal príklad ako 
pracovať na spasení. Nemôžeme byť 
ľahostajní voči okoliu a myslieť iba 
na našu spásu. Privádzať blížnych 
k Jeho nohám je naším poslaním. 
Pane Ježišu Kriste, daj nám odvahu, 
lásku, nebojácnosť, pošli nám Ducha 
svätého, aby nás viedol a dával nám 
slová do úst, aby viedol naše kroky 

tam, kam máme ísť, aby viedol naše 
ústa a jazyk vtedy, keď máme hovo-
riť, naše ruky, keď máme dávať, nohy 
bežať po Tvojich cestách, múdrosť 
v rozhodovaní, aby sme boli pomocou 
a prospechom svojim blížnym aj keď 
sme unavení, aby sme si uvedomili, že 
Ty, Spasiteľu náš, nám dáš silu v Tvo-
jom slove, v službe Tebe, tak, ako si 
povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí 
ste unavení a Ja vám dám odpoči-
nutie.“ Chceme Ti slúžiť naveky, buď 
naším Pánom, Kráľom a daj, aby sme 
boli v živote aktívnejší a nečakali bez 
nášho pričinenia na zázraky, ktoré sa 
dejú každý deň a ktoré často prehlia-
dame. Ty si ten, ktorý si Spravodlivý 
a Pravdivý. Jediný. Vypočuj, prosíme, 
naše úpenlivé prosby a konaj v našich 
životoch podľa Tvojej vôle.

AMEN
 
12. týždeň (21. 03.–27. 03.)
Ďakujme za každý deň, ktorý 

sme sa dožili, za každé ráno, ktoré 
sme vstali

„Čas nášho života je sedemde-
siat, pri dobrej sile osemdesiat ro-
kov; ich pýchou je námaha, strasť; 
on rýchlo prejde, a my odletíme.“ 
(Žalm 90:10)

Iba Tebou, Pane Ježišu, sme, trvá-
me, žijeme a hýbeme sa, nikto z nás 
z nás nežije sebe a nikto sebe neumie-
ra, lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak 
umierame, Pánovi umierame. A tak či 
žijeme, či umierame, Pánovi sme. To 
si povedal Ty, nám skrze Svoje písmo 
a my veríme, že Ty si strojcom nášho 
života i smrti. Odpusť nám nespráv-
ny názor, že silu, múdrosť, vek, pokoj 
a iné dobrodenia od Teba sú záslu-
hou nášho zdravého života – športu, 
práce, pozitívneho myslenia, šťastia 
alebo iných výstredností. Daj nám 
viac múdrosti a pokory, aby sme si 
uvedomili, že dobré dary pochádzajú 
od Teba, Najvyššieho, nie našou záslu-
hou. Nie nám, Pane Ježišu, nie nám, 
ale Tebe buď chvála na veky vekov!

AMEN

13. týždeň (28. 03.–31. 03.)
Prosme za poznanie Boha
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Stretnutia v zbore

Stretnutia sa budú konať pri do-
držaní pandemických opatrení 
podľa covid automatu.

Utorok:
Sestry vo viere o 10.00 hod
Stretnutie mužov o 18.30 hod 
2. a 4. utorok v mesiaci

Streda:
Biblická hodina pre dospelých 
o 18.00 hod – online, záujemci 
o stretnutia informujte sa u bra-
ta farára
Modlitebná skupinka mladých 
sestier o 17.00 hod. každý druhý 
týždeň online

Piatok:
Konfirmačná príprava: 
1. ročník 14.30 hod.
Konfirmačná príprava: 
2. ročník 15.30 hod.
Dorast: 16.00 hod.
Mládež: 17.00 hod.

Nedeľa:
Detská besiedka o 10.00 hod. 

Spoločenstvo evanjelických žien:  
20. marca o 16.00 hod.

Rodinné spoločenstvo: 27. marca 
o 16.00 hod.

Dokončenie zo str. 14.

Služby Božie marec 2022

MODLITEBNÉ OKIENKO  

06. 03. 1. nedeľa pôstna
Téma: Trpezlivosť a sila slova
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

13. 03. 2. nedeľa pôstna
Téma: Nezaslúžená milosť
9.00 Služby Božie v Leviciach
po nich zasadnutie výročného zborového konventu

20. 03. 3. nedeľa pôstna
Téma: Dar Božieho slova
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach

27. 02 4. nedeľa pôstna
Téma: Dar Božej lásky
08.30 Služby Božie v Horši
10.00 Služby Božie v Leviciach

„Lebo Boh tak miloval svet, že 
dal Svojho jednorodeného Syna, 
aby nik, kto verí v Neho, neza-
hynul, ale mal večný život.“ (Ján 
3:16)

Čo znamená mať osobný vzťah 
s Bohom? Oddať sa náboženským 
obradom či rituálom? Konať množ-
stvo nesebeckých dobrých skutkov? 
Stať sa lepším človekom, aby ma 
Boh prijal? Sú to veci v mnohom 
prospešné, ale vzťah s Bohom mi 
nezaručia. Vieme, Pane Bože, že Ty 
nás miluješ, stvorili nás, aby sme 
Ťa osobne spoznali. Miluješ nás, 
chceš, aby sme Ťa poznali a vieme, 
že Tvojím plánom je skutočnosť, aby 
každý z nás mohol osobne spoznať 
Boha, ktorý môže dať nášmu životu 
skutočný zmysel a naplnenie, veď aj 
Pán Ježiš povedal: „Ja som prišiel, 
aby mali život a to v hojnej miere.“ 
Hriechy nás od Teba, Pane Bože, 
oddeľujú, sme od Teba vzdialení, 

jedine Tvoj Syn Ježiš Kristus je rie-
šením problému nášho hriechu. On 
zomrel za naše hriechy, On je jedi-
ná cesta zmierenia s Tebou, Bože 
Otče náš. Preto Ťa prosíme, odpusť 
nám všetky naše viny, zahlaď naše 
hriechy a obleč nás do rúcha spra-
vodlivosti. Daj, aby sme počuli Je-
žišovo klopanie na naše srdce, aby 
sme sa Mu otvorili, aby vstúpil do 
môjho života a urobil ma na svoj 
obraz. Chcem, aby On – Ježiš Kris-
tus riadil môj život a bol na tróne 
môjho života.

„Pane Ježišu, potrebujem Ťa. 
Ďakujem, že si zomrel za moje 
hriechy na kríži. Otváram Ti 
dvere svojho života a prijímam 
Ťa za svojho Spasiteľa a Pána. 
Ďakujem, že si mi odpustil hrie-
chy a dávaš mi večný život s Bo-
hom. Ujmi sa vedenia môjho živo-
ta a zmeň ma, aby som bol taký, 
akým ma chceš mať.

AMEN
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