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Modlitba:
Pane Ježišu, Ty si prišiel kvôli 

každému jednému z nás zo svo-
jej veľkej lásky. Ty nás miluješ 
obrovskou nekonečnou láskou, 
ktorá stojí nadovšetko naše chá-
panie. Je taká hlboká, široká, vy-
soká, že ju nedokážeme pomeno-
vať a obsiahnuť. Odpusť, že si nie 
vždy uvedomujeme dar spase-
nia, ktorý prijímame ako samo-
zrejmosť. Ďakujeme Ti za všetko 
Tvoje utrpenie, čo si pre nás pod-
stúpil. Ďakujeme Ti za spasenie, 
nový život, jeho zmysel a cieľ. Ďa-
kujeme za Tvoju mocnú lásku.

AMEN

Pravdepodobne poznáme prí-
beh o Lazarovi, ktorého Pán Ježiš 
vzkriesil z mŕtvych. Keď Lazar 
ochorel ťažkou chorobou, jeho ses-
try Mária a Marta poslali k Páno-
vi Ježišovi oznam: Pane, ajhľa ten, 
ktorého miluješ, je nemocný.

Všimnime si, ako svoj odkaz 
naformulovali. Nepovedali: „Pane 
Ježišu, ten ktorý Ťa miluje, je cho-
rý.“ Ale povedali to inak: „Ten, 
ktorého Ty miluješ, je chorý.“ Oni 
vedeli, že Ježiš má veľa povinnos-
tí a preto určite rozmýšľali, akú 
správu Mu pošlú a nakoniec Mu 

odkázali: Pane, ajhľa ten, ktorého 
miluješ, je nemocný.

Vždy si musíme uvedomiť, že 
v prvom rade je to Pán Ježiš, kto-
rý nás prvý miluje. V tomto veľ-
konočnom čase si pripomíname 
hodnotu najväčšej lásky, ktorá sa 
obetovala za nás na kríži. Lásky 
stelesnenej v Ježišovi Kristovi. 
Pretože Boží Syn je ten, ktorý prvý 
prišiel hľadať a spasiť, čo bolo za-
hynulo. Boh si Ťa kvôli Synovi Je-
žišovi Kristovi veľmi zamiloval.

Keď sa doma modlievame, ďa-
kujeme Mu za Jeho dielo spasenia, 
bez ktorého by sme žili bezcieľny 
život, ktorý by skončil v jednom 
veľkom chaose a depresii. On šiel 
na to najväčšie popravisko dejín 
sveta nazývané Golgota namiesto 
každého jedného z nás. Pretože On 

nás skôr miloval, ako sme si Jeho 
lásku uvedomovali.
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Vyhlásenie predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v.  
na Slovensku k prebiehajúcej utečeneckej kríze  
v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Drahí v Pánovi, sestry a bra-
tia, cirkevné zbory!

V týchto dramatických časoch 
vojny na Ukrajine a ňou vyvo-
lanej utečeneckej krízy, chceme 
predovšetkým vyjadriť veľké po-
ďakovanie všetkým dobrovoľní-
kom na hraniciach a v prihranič-
ných oblastiach, ktorí obetavo 
zabezpečujú starostlivosť o ľudí 
utekajúcich pred vojnou. Všet-
kým, ktorí poskytujú ubytovanie, 
či už v priestoroch cirkevných 
zborov, alebo v súkromí. A tiež 
všetkým, ktorí prispievajú prak-
tickou službou, dopravnými pro-
striedkami, materiálnou alebo 
finančnou pomocou. Je to vzácne 
v Božích očiach. Ďakujeme!

Práve v týchto dňoch sa oveľa 
zreteľnejšie ako inokedy uvedo-
mujeme význam slov Pána Ježi-
ša: „Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších, mne 
ste urobili!“ (Mt 25, 45).

Radi by sme vás informovali, 
že v čase, keď píšeme toto Vyhlá-
senie, sme v Zbierke na Ukrajinu 
vyzbierali 99.466 €, z toho Evan-
jelická cirkev v Sasku darova-
la 10 tis. eur. Zbierku bolo tre-
ba vyhlásiť okamžite a začala sa 
realizovať na bežný účet ECAV, 
na ktorý bolo zaslaných celkom 
62.672 €. Z toho účtu sme hneď 
v prvé dni vojny po konzultácii 
s partnermi zo Svetového lute-
ránskeho zväzu poslali 15 tis. 
eur biskupovi Nemeckej evanje-
lickej cirkvi na Ukrajine Pawlo-
vi Schwarzovi na lieky a zdra-
votnícky materiál. Záležalo nám 
ale na zriadení transparentného 
účtu, na ktorom aktuálne evidu-
jeme 37.394 €. Na tento účet budú 
prevádzané prostriedky, ktoré 
stále prichádzajú aj na pôvod-
ný bežný účet. Z transparentné-
ho účtu budeme hradiť výdavky 

v súvislosti s poskytovanou po-
mocou. Ďakujeme všetkým dar-
com!

Mnoho ďalších prostriedkov 
vyzbierali aj samotné cirkevné 
zbory, ktoré ubytovávajú utečen-
cov a hradia z nich réžiu svojich 
vlastných zariadení.

Cirkevné zbory, organizácie 
i jednotlivci vykonávajú mate-
riálne zbierky. Okrem miestne-
ho použitia ich expedujeme na 
východ Slovenska. V cirkevnom 
zbore Pozdišovce máme veľký 
sklad humanitárneho materiálu. 
Riešime nákupy, dopravu, pre-
beranie darovaného materiálu, 
triedenie, distribúciu. Cítime, že 
čoskoro bude musieť vzniknúť 
sklad aj na západe, možno aj me-
dzisklady v každom senioráte.

Od 3. marca stojí na hranič-
nom prechode Vyšné Nemecké 
stan, ktorý prevádzkuje Evanje-
lická diakonia a Ekumenická pas-
toračná služba v armáde a polí-
cii. Striedajú sa tu uniformovaní 
i neuniformovaní duchovní pre-
dovšetkým z Evanjelickej a Refor-
movanej cirkvi, pracovníci oboch 
diakonií a okolo nich dobrovoľ-
níci z týchto cirkví. Poskytujú 
„prvú pomoc“ utečencom pria-
mo na hraniciach – teplo, jedlo, 
nápoje, odpočinok, malé služby, 
informácie, logistika na cestu, 
alebo hľadanie známych či uby-
tovania. Stratégia okolo stanové-
ho mestečka sa môže zmeniť, sme 
pripravení aj na premiestnenie 
našej služby viac do vnútrozemia.

V prvý týždeň krízy asi 95% 
utečencov iba transferovalo do 
okolitých krajín. V súčasnosti už 
polovica utečencov chce zostať na 
Slovensku. V priebehu troch týž-
dňov sme v našich zariadeniach 
ubytovali do 1 800 osôb. Ďalších 
v súkromí. Logistika umiestňo-

vania utečencov, ich dopravy 
a zaradenie do života je nároč-
ná. Túto činnosť koordinujú pre-
dovšetkým biskup Peter Mihoč, 
jeho spolupracovníci a ďalší. Veľ-
mi veľa ľudí sa aktivizovalo na 
miestnej úrovni. Tá sieť spolu-
pracujúcich je vzácna, i keď ťažko 
preskúšavaná.

Cirkev zriadila živý link, na 
ktorom sa môžu cirkevné zbory, 
organizácie i jednotlivci prihlá-
siť, ak sú ochotní poskytnúť uby-
tovanie. Ďalší link je na prihla-
sovanie sa dobrovoľníkov. Sú na 
webe ecav.sk, kde je aj množstvo 
aktuálnych informácií. Prosíme, 
zaujímajte sa o ne.

Chceme vás, sestry a bratia, 
milé cirkevné zbory zároveň po-
prosiť a vyzvať, aby ste vytrvali 
v dobročinnosti, boli trpezliví, 
čelili frustrácii a únave a boli 
pripravení aj na dlhodobejšiu po-
moc. Nikto z nás nebol na takú-
to dramatickú situáciu priprave-
ný. Preto je pochopiteľné, že sú aj 
problémy s komunikáciou, koor-
dináciou, ako aj ekonomické, a to 
napriek obrovskému úsiliu mno-
hých v našej cirkvi. Nastavujeme 
pravidlá, ako čo najefektívnejšie 
využiť prostriedky zo Zbierky na 
Ukrajinu. Komunikujeme so za-
hraničnými partnermi, ktorí sle-
dujú a oceňujú zápas našej cirkvi 
v utečeneckej kríze. Snažíme sa 
o čo najlepšie smerovanie ich po-
moci na Slovensko.

Sme veľmi radi a vďační za 
každú iniciatívu osobnú, ako aj 
cirkevných zborov, ktorá napo-
máha ľuďom v núdzi. Chceme vás 
poprosiť a povzbudiť, aby ste me-
dzi sebou komunikovali, pomá-
hali si na všetkých úrovniach 
cirkvi, čo mnohí iste aj robíte. 
Zaujímajte sa prosíme o dianie. 
Máme ešte dosť možností a re-
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zerv, ako pomáhať. Prosí-
me, buďte v tom vynalieza-
ví, aktívni a obetaví.

Na všetkých nás ťaž-
ko dolieha situácia vojny. 
Myslíme na tých, ktorí sú 
bezmocní, bezradní, osa-
melí a odkázaní na pomoc 
druhých vo svojich zdra-
votných či ekonomických 
ťažkostiach. Myslíme ne-
ustále na všetkých postih-
nutých hrôzami vojny. 
Tých ktorí stratili život, 
svojich blízkych, či maje-
tok v tomto nezmyselnom 
konflikte. Myslíme aj na 
tých, ktorí sú zodpovední 
za toto nešťastie. Nanovo 
vás chceme vyzvať a pro-
siť o modlitby za skončenie 
vojny a mier na Ukrajine.

Napriek tejto ťažkej situ-
ácii smieme ako veriaci ľu-
dia prežívať nové uistenie, 
že sme v Pánových rukách. 
Že On je „Alfa aj Omega, Po-
čiatok i Koniec.“ (Zjav 21, 
6). On je Pán dejín i nášho 
aktuálneho času a všetké-
ho, čím hrozným i povzbu-
divým je naplnený. Preto 
sa nemusíme báť, ale s dô-
verou a odvahou viery mô-
žeme plniť poslanie, kto-
ré nám On dal a očakávať 
„blahoslavenú nádej a zja-
venie slávy nášho veľkého 
Boha a Spasiteľa Krista Je-
žiša“ (Tit 2, 13).

S vami v láske spojení,
Ivan Eľko, gen. biskup 

ECAV na Slovensku,
Renáta Vinczeová, 

zást. generálneho dozorcu, 
dozorkyňa ZD ECAV 

na Slovensku,
Peter Mihoč, biskup 

VD ECAV na Slovensku,
Ján Hroboň, biskup 

ZD ECAV na Slovensku,
Ľubomír Pankuch, dozorca 

VD ECAV na Slovensku.

Bratislava, 17. marec 2022.
Zdroj: www.ecav.sk

Že dožili sme, ach, ten rozvrat! rež,
z nejž potoky sa nevinná krv valí!
divadla toho divákmi sa stali,
ba účastníkmi do dna srdca tiež

zvieraní, zajarmení v trýzne spräž!
Že octli sme sa sveta vo špitáli,
na púšti jeho zrazu, nájduc — žiaľ i
bôľ! — pompu rozvoja kol za padeš!

Že, starci, prv sme hlavy nesklonili,
než v skazy tej sme maras vtenuli,
na pokoj hoďas hnilý do mohyly!
Ba šťastní, ichž čas hostí minulý,
kde pred hrôzou sa rovy zaclonili —
blahoslavení všetci zosnulí!

***

Ó, ľudstvo! ľudstvo! Tak si vzdialené
nebolo nikdy od príkazu Krista:
Blížneho miluj ako seba, sčista
a bez výhrady splna, iskrenne.

Nač bolo jeho spásne učenie,
stvrdené smrťou, pravda, cesta istá:
keď bratu brat zmar stonásobne chystá,
preň zažíha hoc pekla plamene?

Čo mrav tvoj stojí, plň vied, umien perá,
keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť,
i pášeš potom ako divé zviera?
A čo si veniec pripravíš hen z hviezd,
neujdeš poroku, že dnes i včera
si v zlovesť spotvorilo blahovesť!

***

Kresťanstvo tvoje — lož je faloš, mam!
Mlč o pohanoch! zle sa vyhováraš:
čo Tatár, Vandal raz, Hun, hľa! to stváraš,
sa v majstra vyučiac ich remeslám.

K oltárom lezieš, utieknuc sa v chrám;
však modlu na srdci, v jej službe háraš:
hej, o pokore, bázni leda táraš,
si ošemetník pred Bohom i tam!

Že vyslanec si svetla? Za misie!
prírody deťom odurmaniť um
a s vierou vposled opantať im šije —
Oj, dovidia včuľ na grunt tvojich dúm,
ich cvične núkaš začrieť do biblie:
krvavé vážiť — evanjelium!…

***

— Nuž, človeče, tys’ pánom prírody?
ty že máš právo rozhodovať nad ňou?
Prv seba opanuj! skroť kázňou vládnou:
kto pán je nad sebou, ten vývodí,

i hrdina je pravej slobody,
bo s každým zdielny na nej mierou riadnou;
ináč je otrok, čo rukou kradmou
tak seba, ako iných oškodí.

Och, plytkosť srdečná! Och, zmätok umov!
I azúrove čistí duchovia
pohrdli naraz veľkolepou dumou
u dlátka, farieb, zvukov, u slova;
šli v zmes… Nuž, v barbarstva noc, 
v cmiter rumov
ťa, človeče, ta vracia výchova!?

***

Ba pošpatil si iba krásnu zem
tú, samozvanče, pošlú z Tvorcu ruky!
Čo vývin na nej, priostril si v muky,
v nástroje zhuby skul jej diadém;

bič zo síl splietol, harmonický snem
jej hlasov schlpil na svár mrchazvuký:
to tvoje vodcovstvo, s bied zápäť pluky;
ľaď! krvou kvapká i jej zôrny lem…

Zíď z trónu! Lev nech napozatým králi,
vrah z hladu len, nie pre slasť z úrazov;
alebo zem nech vlasatica spáli
čo brloh tvoj i s tvojou nákazou,
pre teba, tvor ty v zlobe neskonalý,
ju do zbla vyžhnúc z hviezdnych obrazov!…
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Dejiny kresťanstva (5. časť)
Cirkevní otcovia

V tomto období sa do služby 
v cirkvi dostala aj grécka vzdela-
nosť. Osobnosti významných učen-
cov tvorili kresťanskú kultúru a zís-
kali si meno cirkevných otcov. Eu-
sébius (263-339) biskup v Cezarei, 
bol významným historikom. Ca-
rihradský patriarcha Ján Chrysos-
tomos (350 – 407) bol úchvatným 
kazateľom a preto ho pomenovali 
Zlatoústy. Karhal hriechy aj život 
cisárovnej, preto musel ísť do vy-
hnanstva, kde aj zomrel. – Alexan-
drijský biskup Atanázius (+373) bol 
obhajcom viery v božstvo Kristovo 
proti Áriovi. Mal búrlivý život s 18 
rokmi vyhnanstva. Pomenovali ho 
otcom ortodoxie.

Bazil Veľký (330-379) sa venoval 
najmä štúdiu Písma s výkladom, 
charitatívnej činnosti a ovplyvnil 
mníšsky život na východe.

V Miláne bol miestodržiteľom 
a neskôr biskupom Ambrózius (339-
397), ktorý svoj majetok rozdal chu-
dobným. Bol vynikajúcim rečníkom 
a k verejnému pokániu prinútil aj 
cisára pre jeho krutosť. Najučenej-
ším cirkevným otcom svojej doby 
bol Hieroným (345-420). Preslávil 
sa prekladom Biblie do latinčiny, 
zvanej Vulgata. Zomrel v Betleheme 
v kláštore, ktorý sám založil.

Najvýznamnejšou osobnosťou 
a najplodnejším cirkevným spiso-
vateľom bol cirkevný otec Augustín 
(354-430). Syn pohanského otca 
a kresťanskej matky Moniky. Naro-
dil sa v Tagaste v africkej Numídii. 
Bol dieťaťom mnohých sĺz a mat-
kiných modlitieb, morálne ľahko-
myselný a skazený, a predsa hľadač 
pravdy. Sedemnásťročný odišiel do 
Kartága študovať rétoriku. Čítal Ci-
cerónove spisy a pridal sa k mani-
chejcom, s ktorými sa po 9 rokoch 
rozišiel, odcestoval do Ríma, stal 
sa profesorom rétoriky v Miláne, 
kde bol biskupom Ambrózius. Pod 
vplyvom jeho kázní a čítania listov 
apoštola Pavla skončil jeho duševný 

zápas. Zriekol sa svojho postavenia, 
dal sa pokrstiť a v roku 387 sa s mat-
kou vrátil späť do Afriky. Cestou mu 
matka zomrela. Svoj majetok rozdal 
chudobným a tri roky žil utiahnutý 
v pokore. Získal si vážnosť u ľudí 
a v roku 391 ho vymenovali za bis-
kupa v Hippo, kde pôsobil do svojej 
smrti v roku 430. V Kartágu pomo-
hol premôcť donatistov, apologe-
ticky pôsobil proti Pelagiovi, ktorý 
preceňoval ľudskú schopnosť k dob-
rému. Učil, že každý človek sa rodí 
v nevinnosti a môže sa slobodne 
rozhodnúť pre cnosť alebo hriech. 
Spasenie môže dosiahnuť vlastnou 
silou bez milosti Božej. – Augustín, 
na rozdiel od svojej mladosti, sa stal 
najctihodnejším človekom. Autobio-
grafiu zanechal vo svojich „Vyzna-
niach“. Jeho dogmatické dielo tvo-
rí most medzi Pavlom a Lutherom 
s dôrazom na učenie, že spásu môže 
človek dosiahnuť len z milosti Božej 
skrze vieru v Ježiša Krista. Popri 
množstve apologetických a exegetic-
kých diel, kázní a listov vyniká veľ-
kolepé dielo „O Božej obci“. V ňom 
položil základ stredovekému pohľa-
du na spoločnosť.

Vieroučné spory a koncily

Vstup kresťanstva do pohanské-
ho sveta bol spojený so zápasom 
o premáhanie nielen náboženských 
povier, ale aj filozofickej múdrosti. 
Cirkevné učenie muselo prekonávať 
pochybné a bludné smery, aby pra-
voverné učenie dosiahlo všeobecné-
ho uznania. Bolo to predovšetkým 
učenie o Bohu a sv. Trojici, ktoré 
sa formulovalo v krstnom vyzna-
ní, z neho potom vzniklo v 4. storočí 
apoštolské vyznanie. Zdĺhavý spor 
sa viedol o otázku pomeru Ježiša 
Krista k Bohu Otcu. Alexandrijský 
presbyter Árius učil, že len Otec je 
pravý Boh. Ježiš Kristus nie je s Ním 
jednej podstaty, nie je Mu rovný, len 
podobný (homouzios). Árius bol na 
koncile v Alexandrii exkomunikova-
ný – vyobcovaný v cirkvi. Cisár Kon-

štantín zjednotil ríšu, chcel zachovať 
pokoj v cirkvi, zvolal v júni 325 do 
Nicey ríšsku synodu, kde teologicky 
formuloval Nicejské vyznanie. Ari-
áni sa však neuspokojili a nasledu-
júceho pol storočia nebolo jednoty. 
V tomto dlhoročnom zápase bol sku-
točným bojovníkom pravovernosti 
alexandrijský diakon, neskôr biskup 
Atanázius (295-373). Zasadzoval sa 
za homouzios a päťkrát musel ísť 
do vyhnanstva, lebo sa pevne držal 
nicejského vyznania. K ďalšiemu vy-
jasneniu prispeli traja Kapdočania – 
Bazil Veľký, Gregor z Nissy a Gregor 
Nazianský. – Boh je jeden v podsta-
te, ale v troch osobách. K ďalšiemu 
rozlíšeniu osôb prispel Augustín. 
Nicejské vyznanie doplnil na 2. eku-
menickom koncile v Konštantino-
poli v roku 381 vo vyznaní zvanom 
Nicejsko -konštantinopolitanskom.

Ďalšie spory o dve prirodzenos-
ti Kristovej osoby viedol Nestorius, 
biskup v Konštantinopoli tým, že 
ich oddeľoval. Jeho učenie zavrhol 
koncil v Efeze v roku 431 pod pred-
sedníctvom Cyrila Alexandrijské-
ho. Ďalší spor vyvolal v 5. storočí 
Eutychtes Archimandrita v Kon-
štantinopoli tvrdením, že v Kristu 
bola len božská prirodzenosť. Proti 
tomu prijala synoda v Chalcedóne 
v roku 451 učenie pápeža Leva Veľ-
kého o communicatio idiomatom 
(zdieľanie vlastností), že Kristus je 
Bohočlovek – pravý Boh, Otcom od 
večnosti splodený, Otcovi vo všet-
kom rovný a pravý človek z Márie 
Panny, matky Božej narodený, ľu-
ďom vo všetkom, okrem hriechu, 
podobný. Toto potvrdili aj nasledu-
júce konštantinopolské synody (al. 
carihradské – r. 553 a r. 380) – Uče-
nie o Sv. Trojici je vyjadrené v Ata-
náziovom vierovyznaní: „Každý, kto 
chce byť spasený…“, ktoré prijala 
celá cirkev.

Bohoslužobný život

Keď sa kresťanstvo stalo uzna-
ným náboženstvom, cisár Kon-
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štantín vyhlásil nedeľu za sviatoč-
ný deň. Služby Božie ešte nemali 
pevnú formu, zväčšovala sa litur-
gia. Dôraz bol na kázni, na výcho-
de pestovali umelecký prednes, 
na západe krátke reči. V 6. storočí 
vznikali perikopy – pravidelne sa 
opakujúce texty. Užívaním latin-
ského prekladu Biblie – Vulgaty – 
sa latinčina stala bohoslužobnou 
rečou. Pribúdalo ceremónií prebra-
tých z dvorných obradov, napríklad 
kadidlo a nosenie sviec. Cirkevný 

spev, pôvodne jednotvárny spev 
žalmov, prispôsobil Ambrózius ľu-
dovému spevu. Gregor Veľký utvo-
ril tzv. Cantus firmus s dôstojnou 
melódiou. Spievali zvyčajne zbory 
kňazov. Hlavným sviatkom bola 
Veľká noc. Na nicejskom koncile 
ustálili jej svätenie na prvú nedeľu 
po splne mesiaca po jarnej rovno-
dennosti. Nedeľa pred Veľkou nocou 
bola nedeľa krstu katechumenov. 
Pôst bol prípravou na krst. O se-
dem týždňov po Veľkej noci boli 

Svätodušné sviatky. Vo 4. storočí sa 
začali svätiť Vianoce 25. decembra. 
Už v tomto období, v dňoch smrti 
mučeníkov svätili ich sviatky. Šíri-
lo sa uctievanie relikvií (ostatkov) 
a zhromažďovali ich v chrámoch. 
Relikviám pripisovali divotvornú 
aj liečivú moc. Na Efezskej synode 
v roku 413 bola Mária vyhlásená 
za bohorodičku a jej vzývanie sa 
dostalo do služieb Božích. Prestalo 
delenie služieb Božích na časť len 
pre veriacich (misa fidelum) a časť 
verejne prístupnú (missa catechu-
menorum). Učenie o Večeri Páno-
vej urobilo zo služieb Božích omšu 
a súčasne rástlo aj učenie o očistci. 
Večeru Pánovu prijímali pod obo-
jím, pri omši prijímal len kňaz.

Stavba chrámov vytvorila ba-
ziliku s obdĺžnikovým pôdorysom 
a s klenbou. Najväčší chrám v by-
zantskom kupolovom štýle vznikol 
v Carihrade – chrám Božej múd-
rosti v roku 327.

(pokračovanie na budúce)
Veselý, Daniel: Dejiny kresťanstva. 

Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
1994, str. 17 – 19.
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Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku - 
premýšľajme a hľadajme pravdu

„Pri tom všetko ťažkom, čo 
v týchto časoch prežívame, som sa 
viackrát sám seba pýtal, či to vlast-
ne má zmysel. Či má zmysel otvá-
rať múzeum… Dospel som k jed-
noznačnému záveru- že to zmysel 
má. A práve v dnešných dňoch sa 
ukazuje, že je to dokonca nevy-
hnutné. Múzeum má totiž okrem 
zhromažďovania a zachovávania 
trojrozmerných predmetov aj dô-
ležitú výchovno -vzdelávaciu funk-
ciu. Práve reformácia podnietila 
rozvoj vzdelanosti, otvorila člove-
ku možnosť kriticky myslieť. Bola 
to reformácia, ktorá postavila re-
álny, úprimný záujem o veci a javy 

proti slepému fanatizmu… Verím, 
že aj toto múzejné zariadenie môže 
byť na osoh celej našej spoločnosti, 
pre všetkých, ktorí chcú premýšľať 
a hľadať pravdu.“

„Múzeum Lutherovej reformá-
cie na Slovensku“ vzniklo 19. júna 
2020. Stalo sa tak približne deväť-
desiat rokov po tom, čo podob-
ná myšlienka zaznela z úst Jána 
Gömörihona na zasadnutí gene-
rálneho konventu. V letných me-
siacoch 2020 bola v priestoroch na 
Palárikovej 20 inštalovaná prvá 
provizórna stála expozícia. Od sep-
tembra sa zároveň začalo s prí-

pravou jej doplnenia a modernizá-
cie, ktorá bola realizovaná v spo-
lupráci s občianskym združením 
HELP. Tieto práce boli ukončené 
a odovzdané 2. 12. 2021. Múzejné 
zariadenie bolo slávnostne otvo-
rené a sprístupnené verejnosti 10. 
marca 2022.

Reformácia nebola zďaleka len 
náboženským pohybom, ktorý 
chcel odstrániť z cirkvi nešváry, 
ale stala sa významným impulzom 
rozvoja kultúry a vzdelanosti, vša-
de tam, kam sa jej myšlienkam 
podarilo preniknúť a zakoreniť 
sa. Reformačné myšlienky, ale aj 
evanjelická cirkev augsburského 

vyznania a jej osobnosti zohrali 
dôležitú úlohu pri vývoji našej ná-
rodnej identity. Múzeum Luthero-
vej reformácie na Slovensku má 
ambíciu priniesť nielen informá-
cie, dotyk s históriou, ale ponúka 
návštevníkovi i možnosť, odpove-
dať si na dôležité životné otázky.

Už z názvu múzejného zariade-
nia je zrejmé, že jeho expozícia je 
zameraná na príchod a etablova-
nie sa nemeckého prúdu reformá-
cie na územie dnešného Slovenska. 
Aby sme expozíciu zasadili do kon-
textu predošlého vývoja, rozhodli 
sme sa aspoň v náznakoch rozpo-
vedať aj príbeh predreformácie 
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a nemeckej reformácie. Tejto téme 
je venovaný priestor schodiska, 
kde sa zároveň celá expozícia za-
čína. Zvolený koncept je zároveň 
symbolický. Tak ako sa reformač-
né myšlienky z nemeckých zemí ší-
rili až na naše územie, aj my vystu-
pujeme po schodisku, aby sme vo-
šli do miestnosti, v ktorej sa reálna 
expozícia začína. Na schodisku 
nás upúta replika vitráže zo zá-
mockého kostola vo Wittenbergu, 
znázorňujúca hlavnú myšlienku 
reformácie, bytostné zameranie sa 

na Pána Ježiša Krista, Jeho zásluhy, 
obeť, víťazstvo, lásku.

Cez dvere, na ktorých je pribi-
té faksimile 95. Lutherových téz 
pomyselne vstupujeme na úze-
mie dnešného Slovenska. Prvá 
miestnosť expozície je venovaná 
príchodu reformačných myšlie-
nok na naše územie a ich ďalším 
osudom. S príbehom Lutherovej 
reformácie na našom území náv-
števníka oboznamujú štyri infor-
mačné tabule a umocňujú ho re-

pliky portrétov 
habsburských 
p a no v n í k o v, 
predmety kul-
túrnej hodnoty 
a iné výtvarné 
prvky. Otvo -
rená truhlica 
z fragmentami 
kníh nás odka-
zuje na nepria-
teľský postoj 
panovníckeho 
dvora a na ni-

čenie reformač-
ných spisov, vy-
stavené kalichy 
podčiarkujú je-
den zo zápasov 
a zároveň prak-
tických dôsled-
kov reformá-
cie – prijímanie 
pod bojím. Or-
ganové píšťaly 
nám pripomí-
najú dôležitú 
úlohu hudby 

v duchovnom živote kresťana, 
tak ako to zdôrazňoval Martin 
Luther. Replika obrazu nad vitrí-
nou z kalichmi, ktorý je symbolic-
kým stvárnením augsburského vy-
znania nám pripomína, že aj naši 
predkovia si potrebovali znovu 
zadefinovať, čomu vlastne veria. 
A to je zároveň posolstvom tejto 
miestnosti. Mala by viesť návštev-
níka k premýšľaniu nad vlastným 
životným presvedčením, hodnota-
mi, viesť ho k otázke – čomu vlast-

ne verím? Prečo 
a za čo sa vlast-
ne oplatí žiť na 
tomto svete?

Nasledujú -
ca miestnosť je 
venovaná 17. 
storočiu, ktoré 
charakterizuje 
hlavne začiatok 
oficiálneho fun-
govania Evan-
jelickej cirkvi 
augsburského 

vyznania po Žilinskej a Spišsko-
-podhradskej synode, ale aj proti-
reformácia, rekatolizácia, zápasy 
luteránov o reformačné myšlien-
ky, o svoju vieru. Historický kon-
text vykresľujú informačné tabule, 
ale aj dve mapy. Ide o jedinečné 
originálne mapy vytvorené Pet-
rom Rybárom a Jurajom Majom 
špeciálne pre túto expozíciu. Jedna 
z nich dokladuje početnú preva-
hu evanjelikov na území dnešné-
ho Slovenska v prvej tretine 17. 
storočia, druhá zobrazuje miesta 
evanjelických cirkevných zborov 
po Šopronskom sneme. V strede 
miestnosti je umiestnená veľká 
vitrína, v ktorej sú vystavené Bib-
lie, biblické pomôcky, postily, Tra-
novského kancionále z rôzneho 
obdobia, doplnené bohoslužobný-
mi nádobami. Umiestnenie Biblie 
a spevníka v strede miestnosti nie 
je náhodné. Tieto dve knihy plni-
li v živote evanjelikov po stáročia 
kľúčovú úlohu, čo je pochopiteľ-
né. Veď jednou zo štyroch zák-
ladných reformačných zásad je 
zásada Sola scriptura – jedine Pís-
mo, Sväté. Nenahraditeľnú úlohu 
zohrával aj spevník Cithara san-
ctorum, ktorý mal význam nie 
len pre osobný duchovný život 
veriacich, ale zároveň v nich vý-
znamným spôsobom utvrdzoval 
učenie evanjelickej cirkvi. Urči-
tým spestrením tejto miestnosti 
je stará skriňa – interne ju voláme 
aj Pandorina skrinka, pretože jej 
vnútro je venované utrpeniu pre-
nasledovaných evanjelikov. Táto 

Pokračovanie na str. 8.
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miestnosť by mala návštevníka 
postaviť pred otázku, či si dokáže 
za svojim presvedčením stáť? Ak 
je veriaci, či dokáže nasledovať 
Krista aj navzdory nepohodliu, 
výsmechu, trápeniu.

Ďalšou v poradí je miestnosť, 
v ktorej sa práve nachádzame. Je 
venovaná 18. storočiu, ktoré bolo 
charakteristické jednak tichou 
postupnou rekatolizáciou, ale 
i upevňovaním si akého takého 
postavenia evanjelikov v rámci 
spoločnosti, ktoré reprezentova-
li hlavne svetskí patróni. Je to aj 
storočie postupného rozvoja vzde-
lávania a vzdelanosti. Hádam naj-
výraznejšími osobnosťami jeho 
prvej polovice boli traja evanjelic-
kí duchovní – Daniel Krman, Ma-
tej Bel a Samuel Hruškovic. Kaž-
dý z nich prispel svojim dielom 
k napredovaniu života evanjelic-
kej cirkvi. Daniel Krman hlavne 
vydaním prvej tlačenej Agendy, 
Matej Bel iste reformou vzdeláva-
nia na Bratislavskom gymnáziu, 
či praktickou angažovanosťou po-
čas fungovania náboženskej ko-
misie v Pešti, Samuel Hruškovic 
novým vydaním a obohatením 
Cithary Sanctorum. Príbehy tých-
to troch mužov stručne rozpráva 
knižnica, v ktorej je okrem iného 
umiestnená Krmanova knižnica 
z Myjavy. Obsahuje niekoľko diel 
z osobného vlastníctva Daniela 
Krmana. Mateja Bela reprezentuje 
aj portrét a jeho hádam najzná-
mejšie dielo – Noticie. Nad knižni-
cou visia portréty prvých štyroch 
generálnych dozorcov evanjelic-
kej cirkvi. Historické fakty, kto-
ré sprostredkúvajú informačné 
tabule sa končia vydaním Tole-
rančného patentu a Peštianskou 
synodou. Posolstvo tejto miest-
nosti nadväzuje na tie predošlé – 
vieru a pevné presvedčenie, treba 
doplniť aj vytrvalosťou a usilov-
nou prácou. Nestačí mať ideály, 
treba ich aj pretaviť do reálnej 
služby a práce, vtedy dostávajú 
konkrétnu podobu.

Nasledujúca, neveľká miestnosť 
je venovaná 19. storočiu. Toto sto-

ročie charakterizuje najmä obno-
vovanie evanjelických cirkevných 
štruktúr a zápas o rovnoprávnosť 
s rímskokatolíckou cirkvou. Do 
toho vstupujú veľké témy a uda-
losti – zápas o úniu s kalvínmi, 
revolúcia 1848/49, patentálne 
hnutie, maďarizácia. Na program 
dňa sa dostávajú otázky finančné-
ho zabezpečenia cirkvi, ale aj jej 
služobníkov na dôchodku. Vzni-
ká nový spevník, pri ktorom sa 
stretli nadaný slovenskí básnici, 
koncom storočia vychádza Baltí-
kova agenda. Práve veľký portrét 
rozporuplného biskupa Baltíka, 
ktorý sa i napriek nádejam do neho 
vkladaným nechal unášať maďa-
rizačným prúdom, ako by zosob-
ňoval rozporuplnosti konca 19. 
storočia. Dominantným prvkom 
celého priestoru je interaktívny 
panel s portrétmi Slovákov – evan-
jelikov, ktorých dielo je prínosom 
pre literatúru, vedu, kultúru a zo-
hrali svoju rolu pri sebauvedomo-
vaní slovenského národa.

Priestory múzejného zariade-
nia na tomto poschodí uzatvára 
malá, skromná 
miestnosť – ve-
novaná sociál-
nej a charita-
tívnej práci. Pri-
pomína niekto-
rých z dlhého 
radu dobrodin-
cov, ktorí pod-
porovali služ-
bu evanjelickej 
cirkvi štedrý-
mi finančnými 
pros t r ied k a -
mi. Nakoniec aj 
táto budova je 
darom. Evanje-
lickej cirkvi ju 
venovala pani 
Mária Pliešov-
ská. Posledná 
miestnosť záro-
veň pripomína 
diakonickú prá-
cu. Sirotince, 
starobince, ne-
mocnice a rôzne 
iné ustanovizne 

sa stali zhmotnením viery a lás-
ky. A tak to má byť. S vierou ruka 
v ruke má kráčať aj služba blíž-
nym, nezištná pomoc.

Keďže sme nechceli ukončiť pre-
zentáciu dejín našej cirkvi na za-
čiatku 20. storočia, rozhodli sme 
sa, nakoľko sa to dalo, využiť pre 
expozíciu aj vstupnú chodbu. Tá 
aspoň v náznakoch prináša infor-
mácie o ďalšom vývoji Evanjelickej 
cirkvi v období počas prvej polo-
vice 20. storočia i počas obdobia 
komunizmu.

Múzeum Lutherovej reformá-
cie na Slovensku na Palárikovej 
ulici č. 20 v Bratislave je pre verej-
nosť otvorené v stredu a vo štvrtok 
od 10.00 hod. do 16.30 hod. a v pia-
tok od 12.00 hod. do 16:00 hod. 
Kontakt: archiv@ecav.sk alebo 
0905 369 117 a 0918 828 024. Všet-
ky aktuálne informácie nájdete 
na webovej stránke: centrumhis-
torie.ecav.sk

Martin Miti Kováč, vedúci Centra 
histórie ECAV na Slovensku

foto Jana Nunvářová
Zdroj: www.ecav.sk

Dokončenie zo str. 7.
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Spomeniem niekoľko momen-
tov, ako som sa s ním mohol spo-
znať. V roku 2014 som sa uchádzal 
o post zborového farára v Levi-
ciach. Najskôr som sa zúčastnil 
na Službách Božích, na ktorých 
som predniesol próbnu kázeň. 
Následne vychádzali ľudia z kos-
tola, ja som si s každým podával 
ruku a s niektorými prehodil 
pár slov. Bol medzi nimi aj brat 
farár Daniel Šovc. Dovtedy som 
sa s ním osobne nestretol, preto 
som ho nepoznal. Podal mi ruku 
a predstavil sa: „Ja som Daniel 
Šovc, neviem či je vám moje meno 
známe.“ Odpovedal som: „Mys-
lím, že vás poznám z cirkevných 
periodík“. Nato sa on šibalsky 
usmial a poznamenal: „No to by 
ste ma teda poznať mali“.

Po niekoľkých mesiacoch som 
bol zvolený za farára v Leviciach 
a odvtedy som sa s bratom Danie-
lom Šovcom, ktorý tu žil na dô-
chodku, začal stretávať pravidel-
ne. Hneď na začiatku mi povedal: 
„Ja som Daniel a tykaj mi. Všetci 
evanjelickí farári si totiž musia 
tykať, lebo sú bratia“.

Každý mesiac som ho vozieval 
autom na pravidelné seniorál-
ne pastorálne konferencie náš-
ho Dunajsko -nitrianskeho se-
niorátu. Veľa sme sa o mnohých 
veciach rozprávali. Mal som ho 
možnosť spoznať ako veľmi eru-
dovaného človeka, ktorý mal toho 
veľa prečítaného. Postupne som 
spoznával jeho vlastnú tvorbu, 
a to ako poéziu, tak aj prózu. Pri 
rôznych príležitostiach v levic-
kom cirkevnom zbore rád svoje 
vlastné verše z pamäti recitoval. 
Tá jeho pamäť bola a stále je aj 

vo vyššom veku stále brilantná.
Postupne som zistil, že nás 

spájajú aj niektoré osoby z his-
tórie. Daniel ako mladý kaplán 
začínal v cirkevnom zbore Pre-
šov. Principálom mu bol vtedy 
Ctibor Ján Handzo, od ktorého 
sa veľa o duchovnej práci naučil. 
Ako prvú vetu mu prízvukoval: 
„Pán brat, viete kde je najviac 
závisti? Medzi farármi a hereč-
kami“. Postava Ctibora Jána Han-
dzu mi bola známa, nakoľko som 
dvanásť rokov pôsobil v cirkev-
nom zbore Kokava nad Rimavi-
cou, kde je na miestnom cintoríne 
pochovaný.

Druhou osobou, ktorá nás spá-
jala bol farár Jozef Lettrich, ktorý 
pôsobil v cirkevnom zbore Koka-
va nad Rimavicou v druhej polo-
vice 20. storočia. Jeho manželka 
pochádzala z Bátoviec, z rodnej 
obce Daniela Šovca. Daniel ju po-
znal, aj jej manžela brata farára 
Jožka a mal s nimi pekný priateľ-
ský vzťah.

Treťou osobou bol básnik Ivan 
Krasko. Dvanásť rokov som admi-
nistroval cirkevný zbor Kraskovo 
s fíliou Lukovištia, kde sa naro-
dil a zároveň je pochovaný bás-
nik Ján Botto, čiže Ivan Krasko. 
Keď Daniel Šovc študoval v Pieš-
ťanoch, začal písať svoje prvé 
básne. Posielal ich na posúdenie 
práve Ivanovi Kraskovi, ktorý žil 
v Piešťanoch ako dôchodca

Daniel mi vždy spomínal, že 
kázal slovo Božie z pamäti a vždy 
svoju reč prispôsobil publiku, 
pred ktorým sa nachádzal. Ne-
bolo to ľahké počas komunistic-
kého režimu. V Hronseku, kde 
pôsobil, nadviazal spojenie so 

niektorými signatármi Charty 
77. Prežil aj rôzne tajné krsty. Raz 
prišiel za ním sovietsky dôstoj-
ník, aby vykonal v tajnosti krst. 
Zaviazali mu pritom oči, aby ne-
vedel, kde sa nachádza. Odviezli 
ho na miesto stretnutia, kde krst 
vykonala a následne ho priviezli 
potom naspäť.

Veľmi si obľúbil Banskú Štiav-
nicu, kde pôsobil tiež ako farár. 
Toto prostredie aj po dávnych do-
bách vyžarovalo ľúbostný prí-
beh Andreja Sládkoviča a jeho 
milej Maríne. Banskoštiavnický 
región sa tak stal pre Daniela Šov-
ca predurčeným pre jeho vlastnú 
básnickú tvorbu.

Daniel mi však raz smutne po-
vedal: „Vieš, veľmi ľutujem, že 
som sa nenaučil hrať na nejaký 
hudobný nástroj. Pretože hudba 
je ešte hlbšie vyjadrenie ľudskej 
duše, ako poézia“.

Je veľa spomienok, o ktorých 
mi počas mnohých rokov hovoril. 
Preto si nesmierne vážim, že ho 
smiem poznať. Aj keď mu už mo-
mentálne zdravie slúži slabšie, 
jeho pamäť je stále hlboká a doká-
že z nej vyloviť mnohé spomien-
ky, ako aj spamäti odrecitovať 
svoju vlastnú básnickú tvorbu.

Preto by som Ti chcel brat farár 
Daniel zablahoželať, v mene svo-
jom, ako aj v mene cirkevného zbo-
ru v Leviciach, ako aj ostatných 
bratov a sestier, všetko najlepšie 
k Tvojmu vzácnemu životnému ju-
bileu. Nech Ti Všemohúci Hospo-
din dáva mnoho síl, zdravia a na 
ceste Tvojho života a aj v ďalších 
rokoch sprevádza so svojím po-
žehnaním.

Martin Riecky

Daniel Šovc 85 ročný

17. marca 2022 sa náš brat farár Daniel Šovc dožíva 
krásneho veku – 85 rokov, k čomu mu srdečne 
blahoželáme. 
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VLADIMÍR VŠESLAV ALADÁR KRÁĽ (1852–1881),
NAJSTARŠÍ SYN JANKA KRÁĽA

(Dokončenie z minulého čísle)
V roku 1878 Rakúsko -Uhorsko okupovalo Bosnu 

a Hercegovinu, Vladimír Kráľ musel narukovať.1 
Počas tvrdých bojov v nehostinnom teréne dostal 
maláriu a vrátil sa do Levíc. Až do konca 19. storočia 
ľudia nevedeli, čo je pôvodcom malárie, považovali 
ju za chrípku alebo nejaký špecifický druh horúčky. 
Tušili, že súvisí s vodou, pravdepodobne so špina-
vou, preto ju aj nazývali horúčkou z močiaru alebo 
bahennou zimnicou. Začiatočné symptómy malárie 
sú podobné chrípke. Zimnica, horúčka, bolesti hlavy 
a kĺbov. Pôvodca a mechanizmus nákazy maláriou 
a tiež účinné lieky boli objavené až začiatkom 20. sto-
ročia. Dovtedy prakticky jediným liekom na liečbu 
malárie, resp. na tlmenie jej príznakov bol chinín. 
Môžeme predpokladať, že Vladimíra zvyšok života 
pravidelne trápili malarické záchvaty, sprevádzané 
horúčkou a zimnicou.

1 Okupácia Bosny a Hercegoviny sa začala 29. júla a skončila 
20. októbra 1878.

Pomník, súčasný stav

Vladimír sa po návrate z Bosny vrátil do práce 
i do spoločenského života. Na zhromaždení levické-
ho kasína 21. decembra 1879 ho zvolili za advokáta 
spolku. Za predsedu spolku vtedy zvolili MUDr. Fran-
tiška Bracha, za riaditeľa Jozefa Gyenesa, za zástup-
cu riaditeľa MUDr. Ignáca Frommera, zapisovateľom 
a pokladníkom bol František Jaross, Vladimír Kráľ 
je v zápisnici uvedený ako Aladár Kráľ. Po Vladimí-
rovej smrti sa advokátom Kasína stal Viliam Csekey.2

Nevieme, kde V. Kráľ počas svojho pôsobenia v Le-
viciach býval. Na konci svojej životnej púte býval 
v podnájme v dome lekárnika Eduarda Bolemana, 
na ulici, kde stála budova Kasína (po maď. Kaszíno 
utca č. 266). V tomto dome aj zomrel.

Pravdepodobne koncom apríla 1881 sa Kráľov 
zdravotný stav zhoršil, jeho lekár MUDr. Karol Med-
veczky3 ho ošetroval posledných 12 dní života, až 

2 ŠAN  ‑PLV, f. Kasíno v Leviciach, rok 1879.
3 Študoval na levickom gymnáziu a neskôr aj v Banskej Štiavnici 
o dva ročníky vyššie ako Vladimír Kráľ.
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Terézia Vansová: SIROTA PODHRADSKÝCH

Pokračovanie na str. 12.

Noví hostia
Návšteva Imrichovho priate-

ľa ešte z čias univerzitných štúdií 
a opätovná návšteva ujca Lepáry-
ho mala dovŕšiť tohoročné letné 
radovánky. Meniny pani Vilinskej, 
pripadajúce na 7. októbra, mali 
zhromaždiť ešte raz Vilinských 
priateľov v užšej zábave.

Viola so smútkom videla odchá-
dzať leto a blížiť sa jeseň. Mysle-
la, že už budúce leto nestrávi tu, 
ale musí si zasa vydobýjať pôdu 
inde, u cudzích ľudí, ktorí snáď ešte 

kým 2. mája 1881 o pol dvanástej pred obedom ne-
zomrel. Príčinou jeho smrti bola mozgová porážka. 
Pochovali ho 4. mája. V správe o pohrebe v novinách 
Bars z 8. mája 1881 sa uvádza, že pohreb bol za veľkej 
účasti verejnosti. Doma nad rakvou dojemnú sláv-
nostnú reč predniesol levický evanjelický kňaz Ar-
min Schleiffer. Pri hrobe prehovoril kolega zosnulé-
ho, advokát Alexander Konkoly – Thege (1852–1937). 
V rozlúčkovom prejave konštatoval, že v zomrelom 
stratili právnické kruhy pracovitého, vzdelaného 
člena a dobrého priateľa.4 Vladimír Kráľ zanechal 
po sebe aj literárne rukopisné práce, v ktorých cítiť 
vplyv tvorby jeho otca. Sú to prozaické úvahy Búrka 
a Na horách liptovských, básne Dumka, K rodu môj-
mu, Janko a Anička.5

ZÁVER

Vladimír Kráľ je pochovaný v evanjelickej časti 
mestského cintorína. Jeho hrob, na rozdiel od hrobu 
jeho otca, sa zachoval, aj s pomníkom, ktorý pravde-
podobne dali zhotoviť matka a súrodenci. Od 80. ro-
kov minulého storočia sa o hrob starali študentky 
Strednej pedagogickej školy v Leviciach a pracovníci 
Okresnej knižnice v Leviciach. Dňa 21. mája 1980 
Odbor kultúry Okresného národného výboru v Le-
viciach vydal rozhodnutie o priznaní pamiatkového 
charakteru hrobu V. Kráľa.6 Zámery na renováciu 
hrobu a pomníka vypracované v roku 1993 zostali 

4 BARS, 1881, ročník 1, č. 19, p. 2.
5 BRTÁŇ, Rudo. Prvotiny básnikovho syna Mirka. In Slovenské po-
hľady 1972/3, pp. 16–19.
6 ŠAN  ‑PLV, f. Okresný národný výbor v Leviciach, Odbor kultúry, spis 
č. 263/1980, zn. 456.6, rozhodnutie o zachovaní hrobu V. A. Kráľa.

len v rovine plánov, ale podarilo sa ich uskutočniť 
o päť rokov neskôr. Dňa 18. júna 1998 na pôvodnom 
pomníku pribudli tabuľky v slovenskom jazyku. 
O ich inštaláciu sa zaslúžil Miestny odbor Matice 
slovenskej v Leviciach.7

LITERATÚRA:

BRTÁŇ, Rudo. Osudy básnika Janka Kráľa. Turčian-
sky Sv. Martin1946
BRTÁŇ, Rudo. Život básnika Janka Kráľa. Matica slo-
venská Martin 1972
BRTÁŇ, Rudo. Prvotiny básnikovho syna Mirka. Slo-
venské pohľady 3/1972
ORMIS, Ján V. Listy Janka Kráľa Literárny archív 
8/1971. Matica slovenská 1971
noviny Bars 1881
noviny Pohronie 1979, 1998

ARCHÍVNE PRAMENE:

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Mar-
tine
osobný fond Janko Kráľ

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Levice, fondy:
Gymnázium v Leviciach
Kasíno v Leviciach
Okresný národný výbor v Leviciach, Odbor kultúry 
(1960–1990)

7 POHRONIE, 1998, roč. XXXI (LIII), č. 24, s. 1. Pamätné tabule vy-
robili sponzorsky v levickej firme Slovstone.

nepriaznivejšie budú o nej súdiť. 
Kam odísť? Lebo už nastával čas, 
aby sa o to postarala. Rozhodla sa, 
že predsa ešte aspoň ona zaklope 
tam, kde nechcel jej otec. Ach, veď 
je mladá a skôr môže skloniť svoju 
šiju pred starou matkou než pred 
cudzím. Strojila sa vždy, že bude 
písať pani Podhradskej, a odkla-
dala to zo dňa na deň.

Raz večer odišla s Emkou k pani 
Milockej. So slzami radosti jej Da-
nielova matka rozprávala, že jej 
milého syna po mnohých ťažkos-
tiach a prekážkach vyvolili za fa-

rára. Teraz sa malo dokázať, či sny, 
ktoré sa začínali týmto počiatkom, 
majú dôjsť splnenia. Už vypoveda-
la všetkým odberateľkám čepcov 
a pančúch, lebo už viacej nepotre-
buje sa zaoberať prácou, keď jej syn 
dostal faru.

Ako krásne kreslila Viole a sebe 
život na dedinskej fare. Aký pokoj, 
mier a láska panuje uprostred ti-
chého prostého ľudu, milujúceho 
svojho farára. A tá malá, skromná 
domácnosť, pohodlné, čisté, tep-
lušké izby, svetlá kuchyňa, dvor 
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Pokračovanie na str. 13.

Dokončenie zo str. 11.
plný hydiny, záhrada a sad plný 
ovocných stromov, naprostriedku 
včelín, polia, ktoré obrábajú cir-
kevníci; to všetko tvorilo lákavé el-
dorádo pre Milockú a tiež pre úbo-
hú Violu, ktorá smutne podotkla:

— Už ma nebude mať kto po-
zdvihovať, tešiť…

— Že nebude? Veď my nie sme 
tak ďaleko! I tam sa budeme častej-
šie vídať. A hodina vyslobodenia je 
blízko, február už čosi -kamsi zaví-
ta a Violka bude slobodná od jed-
ných pút, aby vzala na seba druhé! 
— dodala tajomne a s úsmevom. 
Už to raz neležalo v povahe ctenej 
pani Milockej, aby niečo zamlčala.

Ale Viola teraz nerozumela jej 
narážkam alebo nechcela rozu-
mieť.

Už sa september chýlil ku kon-
cu, už chladné jasné dni sa krátili 
a večery opäť zhromažďovali rodi-
ny Vilinských do veľkej príjemnej 
izby, ktorú osvetľovala krásna lam-
pa, visiaca nad veľkým okrúhlym 
stolom.

Istého dňa prišli čakaní hostia 
z Pešti.

Ladislav Bubelák, Imrov spo-
lužiak, bol z tých mladých ľudí, 
čo na tucty oživujú peštianske 
bulváre. Bol moderne oblečený, 
vyzeral slušne, rečou a posun-
kom úplný mešťan. S Imrichom 
študoval práva a bol zamestna-
ný na ministerstve pravosúdia 
ako sekretár nejakého sekretá-
ra. Zato nemálo si zakladal na 
svojom úrade, a keď len mohol, 
vždy prízvukoval: „My na minis-
terstve“. Reč mal plynnú, hladkú 
a plnú bežných foriem a fráz, kto-
ré zapĺňajú stĺpce časopisov hlav-
ného mesta. Zovňajšok mal, ako 
rečeno, celkom podľa žurnálu, 
príjemný, i tvár jemnú, s hlad-
kým úsmevom. Nebol ženatý. No 
nebol by dbal oboznámiť sa tu na 
vidieku, ale len s dobrou partiou, 
lebo čo by si počal človek s jeho 
dôchodkami so ženou bez peňa-
zí? Čo pri terajších požiadavkách? 
A preto keď sa zišiel so slečnou, 
jemu ešte neznámou, hľadel sa 
vždy dozvedieť, či má groše.

Na vidiek prišiel s úmyslom, že 
sa zabaví a zakúsi tu mnohé ešte 
neznáme dobrodružstvá, s ktorý-
mi by sa tam v Pešti mohol vyta-
siť a chváliť. Najmä od poľovač-
ky si sľuboval mnoho v domnení, 
že v zanických lesoch za každým 
kriakom čaká zajac a v každej 
mláčke kúpe sa niekoľko tuctov 
divých kačíc.

Druhý hosť bol už spomínaný 
brat pani Vilinskej, Aladár Lepáry. 
Bol to človek ešte v najlepších ro-
koch, no vyziabnutej tváre, vycive-
nej postavy, malých nepokojných 
očí, ktorými sa zdal všetko brať 
pod ostrú kritiku. Na hlave mal 
novú parochňu, ktorá ho robila 
snáď o desať rokov mladším, no 
iste nie sympatickejším.

Pani Vilinská, Hermínka a Im-
rich zdvorilo privítali hostí. Im-
rich ich zaviedol do svojej kancelá-
rie. Hneď v jej susedstve bola men-
šia izba, tam sa hostia umiestili 
a pripravovali sa preobliecť.

Večer Imrich odviedol svojich 
hostí do prízemnej izby, kde už bol 
stôl prikrytý, a predstavil nezná-
meho ešte Bubeláka otcovi, ktorý 
chcel ho podľa známeho spôsobu 
privítať, no len smutné nesúvislé 
slová vyrazil zo seba.

Pred večerou páni rozprávali 
o Pešti, o udalostiach, ktoré prá-
ve držia v napätí jej obyvateľov, 
o divadle, ktoré Hermínka tak mi-
lovala a rada navštevovala a Le-
páry tak dobre musel poznať. Lebo 
z toho, čo rozprával o dámach di-
vadla, dalo sa uzatvárať, že i za ku-
lisami bol dobre známy a že študo-
val tie bohyne rozličných divadiel, 
lebo líčil ich tak opravdivo, akoby 
bol býval ich zrkadlom. Hermín-
ka nadšene počúvala, zaujímala 
ju každá maličkosť, vzťahujúca sa 
na divadlo a jeho členov. Práve jej 
ujec priložil ešte niečo krikľavej 
farby na obrázok jednej známej 
subretky, keď vkročila Viola s mis-
kou v ruke.

Ako elektrizovaný vstal Bube-
lák zo svojho kresla aj Lepáry ob-
rátil hlavu na prichádzajúcu a po-
zrel kritickým okom znalca na 
devu. Jej výrazná tvár, vysoká, 

štíhla postava a ľahké, pritom dôs-
tojné pohyby prekvapili i takých 
znalcov, ako bol Lepáry. To bolo 
jemu, ktorý nepokladal za nehod-
né mužského antišambrovať u tej 
najposlednejšej herečky, niečo cel-
kom nového.

Imrich sa dopustil chyby, kto-
rá mladému pánovi domu nedá 
sa ľahko odpustiť, chyby, oproti 
etike, že svojim hosťom nepred-
stavil Violu. Tetka a Hermínka to 
tiež premeškali vykonať, a preto sa 
Bubelák nezblížil k Viole, tušiac, že 
deva, o ktorú sa domáci tak málo 
starajú, musí im byť podriadená, 
a preto iste nijaká partia.

Zato sa ale priblížil k Imrovi:
— Imro, ty stonoha, ty si mi ni-

kdy nepovedal, že máš takú krás-
nu sestru.

— Nie mi je sestra, — vetil Imro 
zamračene.

— Nie sestra? A čo je?
— Zverenka môjho otca.
— Teda sirota?
— Áno!
— Tým lepšie. A má peniaze?
Imrich zvedavo pozrel na neho.
— Myslím, či by sa vyplatilo 

uchádzať sa o ňu?
— Skús! — vetil Imrich a položil 

stoličku k stolu, kam pani Vilinská 
zvala svojich hostí.

Hostia, a najmä mlsný Lepáry, 
oddali sa celou chuťou do večere. 
Znamenitá pečienka, výborné peči-
vá a staré iskriace sa víno lahodili 
pánom, navyknutým len na stravu 
hostincov a kaviarní.

Bubelák, ktorý si nebol s Violou 
dosiaľ ešte na čistom, a keďže sa mu 
páčila viac než Hermínka, začal 
jej dvoriť prvej, no tak, aby neza-
nedbal ani tú druhú. Jeho pokusy 
veľmi dobre zbadala Hermínka, 
ktorá hnevne stiahla obrvy, ako 
i tetka, ktorá tieto pokusy sledova-
la s nemalou radosťou. Veď Violino 
zasnúbenie alebo len čo aký nevin-
ný milostný pomer s hocikým ra-
zom by pani Vilinskú zbavil obavy, 
ktorá sa zmáhala pri vzrastajúcej 
Violinej kráse. Okrem toho Her-
mínkino nešetrné vystupovanie 
proti Imrichovi od voľby len zvy-
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Už Krman 
vedel, aké dô-
ležité je zhro-
maždenie ľudu 
Božieho v kosto-
le. Pieseň Poďa-
kujme Pánovi 
(ES 224) je krás-
na ďakovná pie-

seň za dary, ktoré môžeme prijať 
v kostole, hoci nejde o dary hmot-
né, ale duchovné. Buďme vďační 
za možnosť prichádzať do chrámu. 
Vedeli to naši predkovia a závisí 
od nás, či to budú vedieť aj naši 
potomkovia a nasledujúca gene-
rácia.

Daniel sa narodil dňa 28. au-
gusta 1663 v Omšenom. Bol synom 
evanjelického farára a spisovate-
ľa, a talent získal po svojom otco-
vi. Študoval vo Vrastislave, Lipsku 
a vo Wittenbergu. Bol rektorom 
v Ilave a Mošovciach a farárom 
v Turej Lúke, Myjave, Žiline a Bar-
dejove.

Autori piesní v našom evanjelickom spevníku
DANIEL KRMAN ML.

Dokončenie zo str. 12.
šovalo jej obavu. Vždy napomínala 
Hermínku, aby sa miernila, hovo-
riac, že chlapi ako je Imrich chcú 
byť získaní a udržaní nie takým 
spôsobom: no Hermínka si neda-
la veľmi záležať, aby poslúchla te-
tuškine rady. A tak si ona predsa-
vzala protežovať Bubeláka u Violy 
a ju u neho za akúkoľvek cenu!

Violu Bubelákovo dvorenie 
a holdujúce pohľady Lepáryho 
málo zaujímali. Bola z tých šťast-
ných žien, čo vedia rozpoznať zlato 
od talmi, pravdu od číreho licho-
tenia. Najmä Lepáryho osobnosť 
vzbudila v nej len odpor. Dosiaľ 
ho neznala, lebo pri jeho i tak veľ-
mi zriedkavých návštevách cez 
leto nebývala doma, čomu on aj 
dal výraz, keď jej povedal, ako ne-
smierne ľutuje, že nemal šťastie 
skôr ju poznať.

Často si dnes predsavzala mys-

lieť na Daniela. Porovnávala. Bože-
môj! Ako biedne vypadol výsledok 
jej porovnávania pre Vilinských 
hostí. Aké to protivy! Tu množstvo 
prázdnych otrepaných slov, tam 
veta, myšlienka, pohľad, a koľko 
to značí!

A preto Viola ostala nedotknutá 
a chladná ako vždy.

Imrich bol zamračený, hoci pil 
aj on viac vína než inokedy. Oči 
mu často s nevôľou utkveli na Le-
párym, ktorý priveľkú pozornosť 
venoval Viole.

Keď odchádzala hore do svojej 
izbičky, sprevádzala ju Hermín-
ka, ktorej chyža bola tesne vedľa 
salóna.

— Oj, ty, ty! Myslíš, že nevidím 
do teba? Svojím farizejským spô-
sobom chceš oslepiť i cudzích, ako 
si oslepila ujca. Nazdáš sa, že sa ti 
to tak ľahko podarí ako u neho?

— Nechcem oslepiť nikoho, 

a akú mienku iní majú o mne, na 
tom mi málo záleží, — povedala 
Viola jednoducho a podala jej svie-
cu. Hermínka, vkročiac do svojej 
izby, buchla dvermi, až sa budova 
otriasla.

Keď Viola vkročila do svojej 
izbičky, ležala už malá ospalá 
Emuška, ktorá sa dosýta nabavila 
hračkami, ktoré jej ujec priniesol. 
Odkedy ozdravelo toto ináč bojaz-
livé dieťa, odučilo sa báť aspoň na-
toľko, že vyhľadalo večer vždy skôr 
Violinu chyžku než Viola sama, aby 
si ľahla spať.

A Viola sa pozorne poobzera-
la vôkol, zastrela oblôčik, ktorý 
i tak hľadel na dvor, zamkla dvere 
na kľúč, veď jej bolo, akoby nebol 
viac tento dom istý, akoby bol dnes 
vošiel do neho zlodej.

Podľa originálu 
od Terézie Vansovej 

pripravuje Ľ. Jancíková

Ako superintendent pôsobil 
v Liptovskej, Oravskej, Nitrian-
skej a Bratislavskej stolici. Bol 
dvakrát ženatý a mal 7 detí. Počas 
jeho života prebiehali protihabs-
burské povstania. Zo začiatku 
nebol ich zástancom, ale neskôr 
ich podporoval. V roku 1708 bol 
vyslaný ako posol evanjelickej 
synody za švédskym kráľom Ka-
rolom XII., ktorého mal požiadať 
o financie na prešovskú univer-
zitu a taktiež podporu uhorských 
protestantov. Bohužiaľ kráľ Ka-
rol XII. v bitke pri Poltave pre-
hral, pomôcť luteránom už nemo-
hol. Počas cesty domov si Krman 
písal denník, do ktorého si zazna-
menával osobné zážitky a dôle-
žité politické udalosti, zapisoval 
svoje postrehy týkajúce sa geo-
grafických, hospodárskych a so-
ciálnych pomerov v krajinách, 
ktorými prechádzal. Všímal si 
dosť detailne hlavne cudzie etni-
ká (Židov, Poliakov, Ukrajincov, 

Rusov, Tatárov), o ktorých zane-
chal v denníku cenné etnografic-
ké záznamy. Kniha bola publiko-
vaná a zaraďuje sa medzi najlep-
šie cestopisné prózy v slovenskej 
literatúre. Krman sa zapájal aj do 
náboženského, politického a ob-
čianskeho života v Uhorsku, za 
čo ho nenávideli jezuiti, katolícke 
vyššie duchovenstvo aj panov-
ník, ktorý na neho vydal zatykač 
v roku 1716, obvinil ho z urážky 
RKC a celého habsburského rodu. 
Vďaka vplyvným ľudom sa mu po-
darilo odvrátiť tieto obvinenia. 
Bohužiaľ, v roku 1729 Karol III. 
Ho dal zatknúť, v dlhotrvajúcom 
súdnom procese prehral a bol od-
súdený na doživotie vo väzení 
Bratislavského hradu. Tu dňa 23. 
septembra 1740 umiera. Bol jed-
ným z najlepších a najproduk-
tívnejších spisovateľov v období 
baroka.

Podľa internetu spracoval
Marián Beréni
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MODLITEBNÉ OKIENKO  apríl 2022

13. týždeň (1. 04.–03. 04.)
Prosme za odvrátenie nepo-

kojov a vojny na Ukrajine
„Aj keby sa proti mne posta-

vili šíky, moje srdce sa nezľak-
ne; aj keby proti mne vzbĺkol 
boj, zotrvám v dôvere.“ (Žalm 
27:3)

Dobrý a milosrdný Bože, Ty 
si náš nebeský Otec, poznáš nás 
dokonale a všetkých nás miluješ, 
preto sa s dôverou odovzdáva-
me do Tvojich rúk. Prosíme, daj 
vodcom národov múdrosť, súcit, 
lásku do ich sŕdc, aby našli silu 
k vzájomnej dohode a zmierili sa. 
Prosíme o mierové riešenie zlo-
žitej situácie na Ukrajine. Prosí-
me za všetky obete vojen, siroty, 
vdovy a utečencov, vezmi ich do 
svojho nežného náručia a daruj 
im svoj pokoj. Aj nám dopraj silu, 
lásku, aby sme okolo šírili po-
koj, neboli ľahostajní voči okoliu 
a dokázali odpustiť a pomôcť. O to 
prosíme skrze nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý s Tebou v jednote 
Ducha svätého žije a kraľuje po 
všetky veky vekov.

AMEN

14. týždeň (04. 04.–10. 04.)
Modlime sa za ľudí, ktorí tr-

pia nedostatkom potravín a os-
tatných životných potrieb

„ Každý tak, ako si umienil 
v srdci; nie zo žiaľu ani z donú-
tenia, lebo veselého darcu Boh 
miluje.“ (2. Korintským 9:7)

Obraciame sa k Tebe, milosrd-
ný Bože, pretože Ty si nás schop-
ný vypočuť. Prosíme za ľudí hla-
dujúcich, Ty vieš, aké je hrozné 
mať hlad, nielen telesný, ale aj 
duchovný. Ty vidíš aj trpiacich, 
ktorí nemajú finančné prostried-
ky, nemajú z čoho nakúpiť potra-
viny a chýbajú im základné život-
né potreby. Prosíme, pohliadni 
na nich svojím láskavým okom 
a pošli im do cesty ľudí, ktorí ich 
podporia a potešia v ich neľah-
kej situácii. Pošli aj mňa, Bože 

Otče milostivý. Odovzdávame Ti 
ich všetkých do Tvojej milosti-
vej ochrany, osloboď ich z biedy 
a daruj im svoje požehnanie. Ďa-
kujeme za vypočutie tejto prosby 
v mene P. Ježiša Krista. Nech sa 
deje Tvoja vôľa. AMEN

15. týždeň (11. 04.–17. 04.)
Chváľme, ďakujme, prosme – 

za P. Ježiša, za Jeho utrpenie 
na kríži, zmŕtvychvstanie a za 
našu spásu

„Sám vyniesol naše hriechy 
na svojom tele na drevo, aby 
sme zomreli hriechu a žili pre 
spravodlivosť. Jeho rany vás 
uzdravili.“ (1.Petrov 2:24)

Chválime Ťa, drahý nás Bože, 
za Tvoju prenesmiernu milosť 
danú nám vo svojom jednorode-
nom Synovi, ktorého si poslal na 
drevo kríža za naše previnenie. 
On, nevinný, vzal všetku vinu 
sveta na kríž a na Golgote sa dal 
ukrižovať za celý svet. Aj za mňa. 
Prosím, odpusť mi, že často na to 
zabúdam, že neberiem svoj kríž 
na plecia, ale ho odkladám, dá-
vam ho Tebe. Moje veľké hriechy 
a skazené srdce sú prenesmierne, 
zasluhujem si za ne smrť. Ty si 
môj Vykupiteľ a Spasiteľ, preto 
prosím, odpusť a nepočítaj. Vybieľ 
a prikry. Buď mojím záchrancom, 
buď milostivý mne hriešnemu, 
lebo iba milosťou Božou som, čo 
som a mám v sebe silu prosiť, ale 
aj chváliť a ďakovať. Tebe, jedine 
Tebe patrí česť a chvála naveky. 
AMEN

 
16. týždeň (18. 04.–24. 04.)
Chváľme Hospodina za Jeho 

milosť nám danú
„Hľadaj radosť v Pánovi 

a dá ti, za čím túži tvoje srd-
ce.“ (Žalm 37:4)

Každá chvála patrí Bohu, uc-
tievajme Ho dnes spolu! Obleč-
me si odev chvály, veď každý deň 
nás chráni! Ježiš je Víťaz, je náš 
Pán, verný a starostlivý Kráľ! 

Slnko, mesiac i hviezdy na nebi 
hasnú, stratia svoj jas, ale Jeho 
svetlo nevyhasne nikdy. Zaobsta-
rajme si dostatok oleja do našich 
lámp, aby sme videli aj v hustej 
tme. Vyzbrojme sa mocou ducha, 
milujme svojich blížnych, zlého 
sa stráňme. Buďme jednej mys-
le a očakávajme na Pána! HALE-
LUJA. Pán je Bohom živých, nie 
mŕtvych. Je v našich životoch, 
ktoré sme Mu odovzdali. ĎAKU-
JEME a chválime Tvoju veľkosť, 
náš drahý Hospodin. Veríme, že 
si, žiješ a kraľuješ po všetky veky 
vekov a raz budeme víťazi v Tvo-
jom kráľovstve.

AMEN

17. týždeň (25. 04.–30. 04.)
Ďakujme P. Bohu za zdravie, 

prosme za ľudí trpiacich choro-
bami a nemocami

„Uzdravujte chorých, čo sú 
v Ňom a povedzte im: PRIBLÍ-
ŽILO SA K VÁM BOŽIE KRÁĽOV-
STVO.“ (Lukáš 10:9)

Ďakujeme, drahý náš Otče ne-
beský, že môžeme v mene Tvojho 
Syna a nášho Pána Ježiša Krista 
prosiť, aby si naše srdcia očistil, 
aby sme boli hodní Tvojej milos-
ti. Nemáme inej pomoci ako Teba, 
ktorý si cesta, pravda a život. 
Predkladáme pred Tvoju svätú 
tvár ľudí, ktorí trpia bolesťami, 
ktorí nevedia ako ďalej. Ty ich 
maj vo svojich rukách a potešuj 
ich v ťažkej situácii, aby si nezú-
fali. Ty ich nes na ich ceste živo-
tom, požehnávaj, uzdravuj. Zve-
rujeme ich do Tvojej milostivej 
ochrany a lásky. Buď ich záchran-
com, osláv sa v ich uzdravení na 
tele i na duši, aby svoj beh života 
dokonali podľa Tvojej svätej vôle. 
Prosíme o Tvoje milosrdenstvo, 
ochranu a uľahčenie bolestí. Nech 
sa naplní Tvoja svätá vôľa a Tvo-
ja Božská láska. Sláva Ti buď na 
veky vzdaná.

AMEN
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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 
žien o 17.00 hod. každý druhý týž-
deň 

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: 
17. apríla o 16.00 hod.

Rodinné spoločenstvo:  
24. apríla o 16.00 hod.

Služby Božie apríl 2022
03. 04.  Smrtná nedeľa
Téma:  Pravý Veľkňaz a Prostredník
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Pašiové služby Božie v Leviciach s prislúžením  
 sviatosti Večere Pánovej
10. 03. 2. Kvetná nedeľa
Téma:  Služobník Hospodinov
08.30 Služby Božie v Horši
10.00 Pašiové služby Božie v Leviciach
25. 04.  Zelený štvrtok
Téma: Nová zmluva
17.00 Služby Božie s prislúžením sviatosti Večere Pánovej
27. 02  Veľký piatok
Téma:  Ukrižovanie
08.30 Služby Božie v Horši s prislúžením sviatosti Večere Pánovej
10.00  Pašiové služby Božie v Leviciach.  
 Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

17. 04. 1. slávnosť veľkonočná
Téma:  Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
08.30 Služby Božie v Horši
10.00 Slávnostné služby Božie v Leviciach.  
 Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej

18. 04. 2. slávnosť veľkonočná
Téma:  Vskutku vstal Pán
10.00 Služby Božie v Leviciach

24. 04. 1. nedeľa po Veľkej noci
Téma:  Blahoslavená viera
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach
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