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z osídla.
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Modlitba:
Svätý Bože, my Ti ďakujeme 

za každý jeden moment v na-
šom živote. Odpusť nám, že náš 
zrak je upretý tak často do vir-
tuálneho priestoru, kde sledu-
jeme mnohé reakcie ľudí. Pro-
síme, aby náš zrak bol upretý 
na Teba, Bože. Lebo sociál-
ne siete nás oberajú o všetok 
pokoj našej duše, ale Ty nám 
dávaš vnútornú vyrovnanosť, 
pokoj srdca a správne smero-
vanie života. Daj, aby naše oči 
čo najčastejšie hľadeli na Teba, 
a nie na veci nestále a pomi-
nuteľné.

AMEN

Bratia a sestry!
To, že by sa naše oči mali poze-

rať na Hospodina, asi všetci veľ-
mi dobre vieme. Ale skúsme sa 
dnes pozrieť sami na seba, či je to 
pravda v našom živote. Alebo do 
akej miery to takýmto spôsobom 
robíme. Pretože podľa toho, na 
čo budú naše oči upreté, od toho 
budeme očakávať všetko dobré 
v živote, tak budeme rozmýšľať 
a takýmto spôsobom života bu-
deme aj žiť.

Diabol je veľmi rafinovaný 
a zavrie nás do takej rutiny života, 
že si ani neuvedomíme, ako si nás 
to všetko podmaní. Prejdite sa po 
meste alebo po parku a všimnite 
si ľudí, kde majú upretý svoj zrak. 
Pozerajú sa na krásne nebo? Poze-
rajú sa na okolie? Často máme hla-
vu sklonenú a hľadíme do svojich 
notebookov, mobilov, smartfónov, 
androidov a podobne, a ani netu-
šíme, ako nás to pohlcuje a ochu-
dobňuje o všetky vnemy života.

Človek sa každý deň pohybuje 
na sociálnych sieťach a zisťuje, 
kto čo uverejňuje. Postupne, keď 
začnete uverejňovať svoje príspev-
ky, sledujete, koľko majú videní. 
Kto aký komentár k nim napíše, 
prípadne nenapíše. A prečo nena-
písal, keď mohol? Začnete uvažo-
vať, koľko ľudí váš príspevok „laj-
klo“ a koľko z vašich priateľov tak 
neurobilo a mohlo. Prečo? Nie sú 
s vaším názorom spokojní? Alebo 
nie sú spokojní s vami?

Podľa toho, kam budeme často 
upierať svoj zrak, budeme aj roz-
mýšľať až napokon skončíme v jed-
nej veľkej vnútornej frustrácii, ne-
spokojní sami so sebou.

Lenže ten počítač sa dá zavrieť 
alebo vypnúť. To wifi pripojenie 
sa na mobile dá vypnúť, aby nám 
každú chvíľu necingali nové sprá-
vy. Toto všetko sa dá urobiť. Vie-
te, kedy to tak budeme robiť? Keď 
naše oči budú upreté na Hospodi-
na. Keď nás prestane zaujímať, čo 
si kto o nás myslí alebo nemyslí. 
Čo si kto o nás píše či nepíše. Ale 
začne nás zaujímať, čo si o nás 
myslí Pán Boh. Lebo to má naj-
väčší dopad na náš život a jeho 
smerovanie, na jeho kvalitu, na 
vnútorný pokoj, lásku. Lebo čím 
častejšie budú naše oči hľadieť na 
Hospodina, tým viac budeme od-
pútavaní od svojich problémov 
života, lebo Boh bude mať v na-

šich dušiach pevné miesto a napl-
ní nás vierou, láskou a nádejou, že 
sa o nás postará v každej oblasti 
nášho života.
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VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA 2021
Sčítania obyvateľstva, podľa náboženstiev v Leviciach

Názov počet v %

bez náboženského vyznania 10 822 33‚85

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike 14 360 44‚91

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 1 805 5‚65

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 198 0‚62

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 936 2‚93

Pravoslávna cirkev na Slovensku 53 0‚17

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  
v Slovenskej republike 86 0‚27

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť 28 0‚09

Kresťanské zbory na Slovensku 109 0‚34

Apoštolská cirkev na Slovensku 24 0‚08

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike 32 0‚10

Cirkev bratská v Slovenskej republike 399 1‚25

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie 17 0‚05

Židovská obec na Slovensku 17 0‚05

Cirkev československá husitská na Slovensku 3 0‚01

Starokatolícka cirkev na Slovensku 13 0‚04

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike 1 0

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní  
v Slovenskej republike 4 0‚01

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike 0 0

Budhizmus 54 0‚17

Islam 60 0‚19

Hinduizmus 10 0‚03

ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi 90 0‚28

pohanstvo a prírodné duchovno 24 0‚08

ad hoc hnutia 122 0‚38

iné 103 0‚32

nezistené 2 604 8‚14

SPOLU: 31 974 100

20. januára 2022 prezentovali 
na Štatistickom úrade SR v Bra-
tislave ďalšie základné výsledky 
SODB 2021. Evanjelické vyznanie 
uviedlo 5‚3% obyvateľstva (287- 
tisíc).

https://www.scitanie.sk/k- 
-rimskokatolickemu -vyznaniu-
-sa -prihlasilo−56-obyvateov

Otázka náboženského 
vyznania

Najviac, teda 55‚8% obyvateľ-
stva (3‚04 miliona) uviedlo rím-
skokatolícke vyznanie. Z hľadiska 
početnosti nasleduje evanjelické 
s 5‚3% (presne 286 907) a grécko-
katolícke so 4% (218- tisíc).

Druhou najpočetnejšou skupi-
nou je však skupina bez nábo-
ženského vyznania. Takmer 1‚3 
miliona obyvateľov, čo predsta-
vuje 23‚8%, uviedlo, že je bez ná-
boženského vyznania. V roku 2011 
to bolo len 13‚4%.

Rímskokatolícka cirkev zazna-
menala najväčší pokles o 6 per-
centuálnych bodov. Vzrástli iné 
vyznania.

Pre porovnanie, v roku 2011 
bolo evanjelikov 316 tisíc, v roku 
2001 372 tisíc a v roku 1991 326 
tisíc. Pokles po poslednom sčítaní 
je teda cca 29 tisíc (0‚5 percentu-
álneho bodu).

Evanjelici majú najväčší počet 
obyvateľstva na Myjave, v Turčian-
skych Tepliciach a v Liptovskom 
Mikuláši.

Zdroj: www.ecav.sk

 

 

 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania v SR k 1.1. 2021
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Evanjelická cirkev augsbur-
ského vyznania na Slovensku je 
druhou najpočetnejšou skupinou 
obyvateľov z hľadiska vyznania. 
Obyvatelia hlásiaci sa k Evanje-
lickej cirkvi augsburského vy-
znania predstavujú 5‚27 % (286 
907 osôb).

Dnes sme ako Zbor biskupov 
prijali informáciu o výsledkoch 
sčítania obyvateľstva ako fakt, kto-
rým sa budeme určite zaoberať 
a venovať sa mu detailnejšie. Bu-
deme čakať na rozšírené výsled-
ky od Štatistického úradu SR, kto-
ré nám povedia viac o štruktúre, 

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania 
obyvateľstva v roku 2021

rozmiestnení a ďalších dôležitých 
ukazovateľoch našej evanjelickej 
komunity.

Pokles o 0‚5 percentuálneho 
bodu nepredstavuje relatívne veľ-
ký úbytok. Teší nás, že sa výrazne 
spomalil pokles počtu členov pri 
predchádzajúcom sčítaní. Zároveň 
treba jednoznačne skonštatovať, že 
za posledných 10 rokov sme stra-
tili 29 343 evanjelikov. Tento stav 
nemôže tešiť nikoho z nás a je pre 
nás veľkou misijnou a pastorálnou 
výzvou. Situáciu, aj vzhľadom na 
neustále stúpajúce počty obyva-
teľov bez vyznania, vnímame ako 

vážnu. Je to impulz spojiť sily všet-
kých členov ECAV, k vydávaniu 
dobrého svedectva viery a viesť 
všetky generácie k evanjelickému 
kresťanskému životu.

Zároveň chceme povedať, že 
sme vďační každému, kto svoje vy-
znanie a príslušnosť potvrdil. Vní-
mame to ako povedomý a aktívny 
evanjelický prejav, postoj srdca, 
jednoznačnú odpoveď. Evanjelici 
potvrdili, že im záleží na svojej 
cirkvi a viere v Boha.
Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi 

a. v. na Slovensku
Zdroj: www.ecav.sk

Maľovanie vestibulu
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Dejiny kresťanstva (3. časť)

Kresťanstvo ako cieľavedomé 
hnutie proti nejednotnému pohan-
stvu prenikalo cez židovskú diaspó-
ru osobnými stykmi vo všetkých vrs-
tvách obyvateľstva predovšetkým 
v mestách. Okolo roku 180 boli už 
kresťania v celej Rímskej ríši okolo 
Stredozemného mora: Rím, Kartá-
go, Alexandria, Antiochia Sýrska. 
V Mezopotámii získali v Edesse 
okolo roku 170 aj kráľovskú rodi-
nu – postavili tam prvý kresťanský 
chrám. Z Mezopotámie prenikalo 
kresťanstvo ďalej do Arménska, Per-
zie a Indie.

Ohrozeniu Rímskej ríše zo seve-
ru Germánmi a z východu Peržan-
mi chceli rímski cisári čeliť vnútor-
ným upevňovaním štátnej moci aj 
pomocou náboženstva – štátnym 
kultom. Hoci cisár Marcus Aurelius 
sa chcel povzniesť nad rojčene kres-
ťanov, umožnil ich prenasledova-
nie. Striedanie pokojnejších obdo-
bí s nepokojnými umožňovalo šíre-
nie kresťanstva aj medzi úradníkmi 
ríše. Preto cisár Septimus Serverus 
vydal v roku 202 zákaz prestúpiť 
k inej viere ako k štátnemu nábo-
ženstvu. Obetí bolo mnoho. Nasle-
dujúci panovníci boli zase synkretis-
ticky orientovaní, prenasledovania 
sa zmiernili, ba cisár Alexander Ser-
vetus (222–235) si vo svojom paláci 
vedľa Abraháma a pohanských bo-
hov postavil aj bustu Ježiša Krista. 
Po ňom však cisár Maximius Trak 
(235–238), prvý barbar ako cisár, 
rozkázal prenasledovať vedúcich 
kresťanských kňazov v nádeji, že sa 
ich stádo rozpŕchne, pretože kresťa-
nia – bezbožníci zapríčiňujú hnev 
bohov na krajinu. Ale trvalo to po-
merne krátko. Nasledujúci pokoj 
oslabil odolnosť kresťanov a zaprí-
činil ich podľahnutie svetáctvu. Pri 
tisícročnom jubileu Ríma v roku 
248 chcel cisár Décius obnoviť sta-
ré štátne náboženstvo. Vydal edikt, 
v ktorom sa uvádza, že všetci oby-
vatelia ríše – aj ženy a deti – musia 
pod dozorom vrchnosti a pod hroz-

bou trestu obetovať bohom. Mnoho 
bolo martýrov a konfesorov, ale aj 
odpadlíkov, ktorých najprv vylúči-
li z cirkvi, neskôr prevládal názor, 
že nie každému je daná vytrvalosť 
viery a stálosti, a tak po určitom 
pokání prijímali odpadlíkov späť. 
Cisár Valerián zakázal v roku 257 
bohoslužby pod trestom smrti, na-
riadil popraviť biskupov, presbyte-
rov a diakonov. Cirkev sa utiahla so 
službami Božími do podzemných 
krýpt a katakomb. Krvavý útok proti 
kresťanom rozpútal cisár Diokleci-
án (264–305), túžbou ktorého bolo 
zreštaurovať impérium podľa perz-
ského vzoru. Kresťanstvo sa už roz-
šírilo do úradov aj na panovnícky 
dvor – kresťanmi boli aj cisárova 
manželka a dcéra. Dioklecián obvi-
nil všetkých kresťanov, že sú proti 
obnoveniu ríše. Nariadil zničiť všet-
ky kresťanské chrámy, spáliť všetky 
Biblie, kresťanov zbaviť všetkých 
úradov a občianskych práv. Kňa-
zov nútili mučením a žalárovaním 
obetovať, neskôr aj všetkých laikov. 
Medzi trestami nechýbali ani hro-
madné popravy. V roku 305 sa však 
znechutený Dioklecián vzdal vlády. 
Tým sa prenasledovanie kresťanov 
na západe skončilo.

Súčasne s prenasledovaním pre-
biehal aj ideový boj kresťanstva 
s pohanstvom. Filozofia, ktorá sa 
vtedy zbližovala s náboženstvom 
a predtým kritizovala pohanské ľu-
dové náboženstvo, obrátila sa proti 
kresťanstvu, lebo sa vraj nezhoduje 
s požiadavkami zdravého rozumu 
ani s blahom Rímskej ríše. Pre po-
dobnosť výrazov bol kresťanstvu 
nebezpečný predovšetkým stoiciz-
mus. Najrozšírenejší bol novopla-
tonizmus, najúčinnejší bol filozof 
Celsus. Pohanská filozofia chcela 
povzniesť svoje náboženstvo a pri-
blížiť ho k monoteizmu.

V kresťanstve však vznikali aj 
bludy. Rojčivému nadšeniu s escha-
tologickým očakávaním dal smer 
vo Frýgii okolo roku 160 obrátený 

pohanský kňaz Montanos. Asketické 
ľudové hnutie s chorobnou apoka-
lyptikou a chilializmom svojich prí-
vržencov oproti vlažným kresťanom 
nazývali pneumatikmi. Títo monta-
nisti očakávali blízky príchod Pánov.

Z východu prenikala sekta, kto-
rú založil Babylončan Mani – mani-
cheizmus. Učil o večnom boji dobra 
a zla. Jeho sekta ožila neskôr v učení 
bogomilov a katarov.

Proti vonkajším útokom a blu-
dom bránili kresťanstvo cirkevní 
učitelia, ktorí sa nazývali apologéti. 
Filozof z povolania Justín Martýr 
sa pokúsil o syntézu teológie a fi-
lozofie. Cisárovi venoval dve obra-
ny kresťanov, v ktorých vyvracal 
pohanské náboženstvo. V roku 166 
ho dal cisár popraviť. Polykarpov 
žiak Ireneus v Lyone v spisoch pro-
ti heretikom podvracal gnosticiz-
mus a montanizmus. Zomrel mu-
čeníckou smrťou v roku 202. Kle-
ment Alexandrijský bol významným 
predstaviteľom katechetickej školy, 
kritizoval pohanov – filozofov i bás-
nikov. Kresťanstvo je pravou filozo-
fiou a poznaniu môže dať úplnú is-
totu len viera. Najdôležitejším pred-
staviteľom alexandrijskej školy bol 
Klementov žiak, presbyter a učiteľ, 
neúnavný teológ, autor 2 000 spisov, 
syn martýra Origenes, prvý kritic-
ký exegéta. Písal komentáre a prvú 
kresťanskú dogmatiku „O základ-
ných veciach“. Žil asketicky a v roku 
2254 zomrel na následky mučenia. 
Predstaviteľom severoafrickej školy 
v Kartágu bol Tertulián (+222), pô-
vodom právnik v Ríme. V dospelosti 
sa stal kresťanom. Písal polemiky, 
obrany a etické diela. Mal mnoho 
ctiteľov aj odporcov. Jeho žiakom 
bol Cyprián, rodák z Kartága, kde 
bol aj biskupom. Písal úvahy, listy 
proti odpadlíkom, horlil za jednotu 
cirkvi. Popravený bol v roku 258.

(pokračovanie na budúce)
Veselý Daniel: Dejiny kresťanstva, 

Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
1994, str. 10–11)

V dobe starokatolíckej (150–325)
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2. kniha Mojžišova 20, 8–11
Z jedného prieskumu som sa 

dozvedel, že nedeľa je vraj pre 
mnohých najnudnejším dňom 
týždňa.

Začal som sa v týchto dňoch 
hlbšie zaujímať o to, prečo sa toľkí 
ľudia nudia práve v nedeľu?

Na otázku „Ako sa máš?“ od-
povedia:

„Všetko v poriadku, OK!“ Ale 
je to klam.

Okrem oslabenia kresťanskej 
substancie na individuálnej a spo-
ločenskej úrovni bude asi najviac 
za tento stav zodpovedná radikál-
na zmena životného rytmu práce 
a odpočinku za posledných sto 
rokov.

V 2. Knihe Mojžišovej sa židov-
ská tradícia soboty, sviatočného 
dňa, a tým aj kresťanskej nedele, 
zhrňuje takto:

„Pamätaj na deň sviatočného 
odpočinku a sväť ho! Šesť dní bu-
deš pracovať a konať všetku svo-
ju prácu, ale siedmy deň je dňom 
sviatočného odpo činku pre Hos-
podina, tvojho Boha; nebudeš ko-
nať nijakú prácu ani ty, ani tvoj 
syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, 
ani tvoja slúžka, ani tvoj doby-
tok, ani cudzinec, ktorý je v tvo-
jich bránach, lebo za šesť dní uči-
nil Hospodin ne besá i zem, more 
i všetko, čo je v nich, a siedmeho 
dňa odpočíval; preto Hospo din 
požehnal deň sviatočného odpo-
činku a posvätil ho!“

(Ex 20‚8–11).
V roku 321 sa Konštantínovým 

ediktom prvý deň v týždni stal 
nepracovným, teda sviatočným 
dňom.

Pracovné voľno a prenesenie 
bohoslužieb z noci alebo na skoré 
ráno na predpoludnie podmienili 
vznik kresťanskej nedele.

Presun pomeru medzi pracov-
ným časom a voľnom zasiahol 
naplno i nedeľu ako nepracovný, 
sviatočný deň, tzv. víkend.

Mnohí kolegovia sa v piatok na-
poludnie pri odchode z práce lúčia 
slovami: „Príjemný víkend!“ a nie: 
„Požehnanú nedeľu!“

Netreba osobitne pripomínať, 
že nedeľa sa tak stala, ak sa vôbec 
o nej hovorí, predovšetkým dňom 
pracovného voľna.

Stratila povahu sviatku, a to 
aj opticky.

V nedeľu sa treba vyspať po no-
ciach prebdených pri televízii. Je-
diné, čo v kresťanských rodinách 
ešte ostalo, je návšteva kostola. 
Ale stačí to? Istotne nie.

Ako by teda mala vyzerať 
dnešná kresťanská nedeľa.?

Voľakedy cirkev musela riešiť 
problém „nedeľných kresťanov“, 
dnes musí riešiť problém „kres-
ťanskej nedele“. Ako by teda mala 
vyzerať?

Predovšetkým je dňom odpo-
činku.

Stvoriteľ vedel, že práca člove-
ka fyzicky ničí a psychicky veľmi 
zaťažuje, ak presahuje určité ča-
sové hranice a ak nie je schopný 
pozdvihnúť svoje myšlienky a city 
k Bohu.

Veď aj jedná ľudová múdrosť 
hovorí:

„Čo sa ukradne Bohu, dostane 
lekár.“

Sú ľudia, ktorí sa i dnes po 
krátkej pracovnej dobe vrhajú 

do práce z ctižiadostivosti alebo 
z lakomstva. „Fušky“! Platia za to 
buď zdravím, alebo sa to vypom-
stí na ich duši a duchu. Ale toho 
sa neboja. Ani veriaci.

Nedeľný odpočinok kresťana 
spočíva nielen v oslobodení sa od 
zamotanej siete všedných staros-
tí, ale aj vo vytváraní predpokla-
dov na nadobudnutie sviatočných 
hodnôt, v možnosti prísť k sebe, 
k svojmu hlbokému ja, ktoré ne-
možno uspokojiť lacnými rozko-
šami svojho tela.

Preto je kresťanská nedeľa čosi 
viac ako odpočinok.

Veľmi názorne túto skutočnosť 
sprostredkoval istý farár jednému 
zo svojich farníkov, vzďa ľujúcemu 
sa od nedeľného spoločenstva.

Sedeli pri krbe, keď kňaz naraz 
vstal, priblížil sa k ohňu a kutá-
čom odsunul jednu horiacu hla-
veň na okraj pahreby.

Nepovedal nič, iba čo hľadel na 
hlaveň, ktorá čoskoro prestala ho-
rieť a pomaly hasla. Po niekoľkých 
minútach ticha hostiteľ pozname-
nal: Pochopil som. To bola účinná 
kázeň. Odteraz nebudem chýbať 
na nedeľných bohoslužbách.

Viera takto pomaly zosúladí 
celý život, a to napriek diskon-
tinuite skúseností. Ide o typicky 
moderný fenomén.

Kto hľadá skutočný odpoči-
nok, nech ide k tomu, ktorý po-
vedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení, ja 
vám dám odpočinutie! Lebo som 
krotký a pokorný v srdci a nájdete 
u mňa odpočinutie duší.“

Z internetu
foto: pixabay

Nedeľa alebo víkend?

Prečo sa mnohí v nedeľu nudia?
Aj ty si premenoval nedeľu  
na víkend?
Ako ju prežívaš?
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Detstvo

Môj otec bol remeselníkom. No 
Boh ho povolal do svojej služby a ako 
kantor -levita evanjelickej a. v. cirkvi 
popri svojej práci po večeroch a v čase 
sviatkov hlásal evanjelium v zhro-
maždeniach. Skrze jeho prácu Boh 
prebudil mnohých zo sna hriechu 
a priviedol k spaseniu. Bol požeh-
naním pre svoje okolie. Moja matka 
bola tiež veriacou ženou, ktorá svojho 
manžela podopierala na ceste Božej. 
Obidvaja svoj čas i prácu venovali Bo-
žiemu kráľovstvu, a tým boli aj často 
hmotne poškodení. Ale to radi znášali, 
lebo viacej si vážili to duchovné než 
telesné, hmotné bohatstvo.

Bolo nás šesť súrodencov. Od svoj-
ho detstva sme chodievali do nedeľ-
nej školy aj do zhromaždenia, kto-
ré viedol môj otec v rámci cirkevno-
-zborových, teda vnútromisijných 
spolkov ako ich predseda. Tie naj-
milšie spomienky mám na nedeľnú 
školu, spoločné vychádzky a výlety 
v rámci tejto školy, na výklady Božie-
ho Slova, na miesta, kde som dostal 
prvé svetlo na cestu životom.

Domácu pobožnosť sme mávali 
každý deň. Ináč sme sa ako deti dosť 
nakričali, našantili, pravda pri pobož-
nosti sme museli byť ticho. Otec sa 
pred jedením vždy pomodlil a potom 
sme s chuťou jedli, čo sme mali. Ja ako 
najstarší som dostal prvý jesť, potom 
dostali menší, mladší odo mňa. Nieke-
dy sa stávalo, že kým dostal najmladší, 
ja som sa už znova hlásil s prázdnym 
tanierom. Rodičia si brali až naposle-
dy. Po jedení sme zaspievali jeden 
verš duchovnej piesne, otec prečítal 
z Biblie 5–10 veršov aj sa pomodlil.

Môj otec sa však pomodlil pred je-
dením aj vtedy, keď nás raz zavolali 
na zakáľačku do rodiny mojej matky. 
Keď odzneli slová modlitby: „Príď, 
Ježiši, drahý hosti…“, prítomní ne-
veriaci sa cítili obmedzení vo svojej 
roztopaši. Hovorievali potom: Janko 
nám pokazil hostinu svojou modlit-
bou. Najbližšie nás nepozvali na za-

HANBIL SA PÁN JEŽIŠ ZA MŇA NA KRÍŽI?
Ján Vecan – svedectvo o jeho obrátení k Bohu

káľačku. Hnevalo ma to a spýtal som 
sa otca, prečo radšej nevynechal mod-
litbu, keď sa im to nepáči. Nikdy neza-
budnem na jeho odpoveď: „Hanbil sa 
Pán Ježiš Kristus za mňa na kríži?!“ 
Dal som v duchu otcovi za pravdu 
a myslel som si: „Môj otec je chlap 
na mieste“ – a uctil som si jeho vieru 
i pobožnosť. Môj otec dokázal to naj-
ťažšie: byť svetlom doma medzi svo-
jimi. Nemohol som sa vymaniť spod 
jeho vplyvu. Videl som ho každý deň 
čítať si Bibliu aj modliť sa skoro ráno.

Keď bola moja matka medzi toľ-
kými deťmi nervózna, vždy som ho 
videl láskavo a trpezlivo odpovedať. 
Keď prišli ťažkosti, choroby, všelijaké 
nešťastia, videl som ho v tichej izbičke 
dlho sa modliť. Nemohol som pove-
dať, že viera je sebaklam, lebo som 
poznal rozhodného kresťana, svojho 
otca. Jedine Bohu môžem ďakovať 
za to, že ma od môjho detstva viedol 
a znášal s nekonečnou trpezlivosťou 
až posiaľ, aby som mal skrze Ježiša 
Krista večný život.

Keď som už bol kaplánom, môj 
vtedajší biskup Turóczy mi raz po-
vedal: „Janko, ty ani nevieš, aký si 
bohatý! Máš otca, akého som ani ja 
nemal, máš otca, ktorý sa stále mod-
lí za teba!“

Vplyv sveta

V rokoch 1932–1940 som chodil do 
cirkevnej školy, potom do reálneho 
gymnázia v Níreďháze, kde som do-
stával štipendium ako chudobný štu-
dent s výborným prospechom. Poštát-
nenie škôl v Maďarsku sa uskutočnilo 
až neskoršie. V cirkevnej škole sa však 
veľmi nedbalo na náboženstvo ani na 
náboženské presvedčenie profesorov. 
Náš francúzštinár bol zástancom fran-
cúzskeho osvietenstva a revolúcie, 
preto hľadel na náboženstvo už len 
ako na muzeálny predmet. Matema-
tiku nás učil ateista, ktorý si schválne 
zabudol klobúk na hlave počas povin-
nej modlitby na začiatku vyučovania. 
Nepodchytil nás ani profesor nábo-

ženstva – kňaz, ktorý bol liberálnym 
teológom a viacej nám hovoril o kri-
tike Biblie a o náboženskej filozofii 
než o Pánu Ježišovi Kristovi.

Konfirmačná výučba v nás síce 
trochu posilnila konfesionálne po-
vedomie, pravda, toto bolo vo mne 
kritické, takže som skôr videl chyby 
kňaza, než aby som si bol viacej vší-
mal jeho napomenutia. Stal sa zo mňa 
pokrytec. Doma som sa tváril zbož-
ne, aby som nezarmútil rodičov, ale 
srdcom som sa čím ďalej, tým viacej 
vzďaľoval od Boha.

V Božej škole

Od mladosti som bol prudký a tvr-
dohlavý. Nechcel som sa poddať Bohu, 
ale nemohol som nechať vzťah k Bohu 
bez povšimnutia. Bol som bezradný. 
Začal som čítať Bibliu, aby som si tak 
trochu utíšil svoje svedomie.

Už ako štrnásťročný som neveril 
v jestvovanie Boha, hoci som nikomu 
o tom nepovedal.

Ale dobrotivý Boh ma nenechal 
zahynúť. Keď som opustil Boha, pocítil 
som nad sebou trestajúcu ruku Bo-
žiu. Nič sa mi nedarilo! Po jednej zlej 
známke z matematiky, so strachom 
pred učiteľom, rozhodol sa v modlit-
be prosiť o pomoc Božiu. Ak ma Pán 
Boh vypočuje, teda ma počuje, teda 
existuje! Pán Boh ma naozaj zjavne 
vypočul, na skúške som výborne a bez 
strachu obstál, a tak dozrelo vo mne 
presvedčenie: Boh jestvuje! Bola to 
Božia odpoveď na moje modlitby a po-
chybnosti.

Toto poznanie, že Boh jestvuje, ma 
nútilo uvažovať ďalej: Aký je Boh? Čo 
chce? Musím sa obrátiť k Bohu, lebo 
ináč zahyniem. Hoci ma nič neťahalo 
k Bohu, už som sa bál všemocného, 
všemohúceho Pána Boha. Začal som 
čítať občas Bibliu.

Raz pri tom čítaní som natrafil na 
verš u Lukáša 16‚16: „Zákon i proroci 
až po Jána: odvtedy sa zvestuje kráľov-
stvo Božie, a každý sa tisne do neho.“ 
Ešte predtým som uvažoval, že keď 
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Boh je všemohúci, teda – ak chce – 
môže ma obrátiť. Zodpovednosť je 
na Božej strane. Teraz je tu však na-
písané, že človek sa musí sám snažiť 
nasilu tisnúť sa do neho. Nemám teda 
pred Bohom nijakej výhovorky, ak 
zahyniem. Nuž sám som zodpovedný 
za svoje spasenie.

Nechcel som zahynúť ani som 
nechcel nič podnikať proti Bohu, hoci 
ma ešte nezaujímali a netiahli slová 
obrátenie a pokánie. Rozhodol som 
sa: Budem sa modliť, aby ma Boh ob-
rátil, a ak sa tak nestane, nebude to 
mojou vinou. Čítal som Bibliu. For-
málne som sa modlil za svoje obráte-
nie, bez túžby po obrátení, a pritom 
som zistil, že čím ďalej sa takto mod-
lím, tým viac od Boha ďalej.

Voľba povolania

Došiel som do ôsmej triedy gym-
názia. Mal som pred sebou maturitné 
skúšky. Každý mal nahlásiť, pre ktoré 
životné povolanie sa rozhodne. Moja 
voľba bola ťažká. Nechcel som sa roz-
hodnúť proti Božej vôli, aby nebola 
nado mnou trestajúca ruka Božia, 
ako vtedy, keď som bol ešte úplným 
nevercom.

Jedno som si jasne uvedomil: kňa-
zom nechcem byť, lebo síce verím 
v Boha, ale Pána Ježiša Krista pok-
ladám iba za človeka a ja nechcem 
klamať ľudí po celý život…

Budem teda na modlitbe prosiť 
Pána Boha, aby mi ukázal cestu, kto-
rou mám ísť. Položím prst do Biblie, 
a ak nebudem mať pod prstom pokyn, 
aby som bol kňazom, tak to bude pre 
mňa znamenie, že si mám voliť inú 
cestu, iné povolanie. Veru, je isté, že 
pod mojím prstom nebude nič také.

Ako som uvažoval, tak som aj uro-
bil. Mal som Nový Zákon (Novú Zmlu-
vu) so sebou. Krátko som sa pomodlil, 
otvoril som Bibliu a vložil tam prst 
naslepo.

Pod mojím prstom bol verš: „A po-
vedal im: Iďte po celom svete a káž-
te evanjelium každému stvoreniu!“ 
(Mar. 16‚15)

Keď som si to prečítal, obliala ma 
horúčava. Boh je prítomný! Dobehol 
moju falošnosť a pretvárku! Príkaz 
bol taký jasný, že som ho nemohol vy-

vrátiť a neposlúchnuť ho. Bál som sa.
Pokorený a zničený kľakol som na 

kolená a plný úzkosti som povedal 
Bohu: „Nechcem sa Ti protiviť, ale ja 
nemám vieru ani neviem rečniť, mám 
trému, keď musím verejne hovoriť, 
prednášať.“ Nech mi odpustí, keď Ho 
ešte raz poprosím, aby mi dal zname-
nie, či naozaj mám byť kňazom. Znova 
som položil prst do Biblie a prečítal 
verš pod svojím prstom: „A keď vás 
budú vodiť do synagóg, pred úrady 
a pred vrchnosti, nestarajte sa, ako ale-
bo čo máte povedať na svoju obranu, 
alebo čo máte riecť, lebo Svätý Duch 
vás naučí v tú istú hodinu, čo treba 
povedať.“ (Luk. 12‚11–12)

Boh rozhodol a ja som poslúchol. 
Prihlásil som sa na teológiu. V srdci 
som mal pokoj. Veril som, že Boh už 
zariadi to ďalšie, aby som skutočne 
a akurátne mohol zastávať službu, 
hoci som ešte ďaleko od Neho.

Viem, že mnohí by mohli namietať, 
že… som použil nesprávny spôsob pri 
hľadaní Božej vôle. Ale robil to ne-
veriaci študent, zápasiaci s Bohom, 
a milostivý Boh použil všetko na to, 
aby vzbúrenca priviedol na cestu po-
slušnosti a požehnania.

Som hriešny

Potom cez prázdniny sa stalo, že 
sa mi pri úraze (napadol ma pes) roz-
štiepila kosť na nohe. Musel som sa 
liečiť 6 týždňov. V takom odpočinku 
som si čítaval Slovo Božie.

Čítanie Svätého Písma v tichosti 
mi ukázalo moju úbohosť. List apoš-
tola Pavla veriacim Rimanom v prvej 
kapitole mi ukázal, že som pod Božím 
hnevom. Ukázal sa mi celý môj život 
v svojej nahote, prázdnote a bez cie-
ľa. Siahol som aj po filozofických kni-
hách, čítal som aj Nitzscheho. Diabol 
ma voviedol až do zúfalstva, keď som 
zistil, že celý môj život nemá zmysel. 
Zaoberal som sa aj myšlienkou samo-
vraždy, ale pred ňou ma zdržalo to, že 
som mal rád svojich rodičov a nechcel 
som im spôsobiť za ich dobrotu taký 
zármutok…

Moja noha sa medzitým takmer 
zahojila. V istú nedeľu som už išiel 
s otcom do zhromaždenia, kde môj 
otec kázal na text z Iz. 1‚2–3: „Počuj-

te, nebesia, pozoruj ušami, zem, lebo 
Hospodin hovorí: Synov som vychoval 
a vyvýšil, ale oni zradne odstúpili odo 
mňa. Vôl zná svojho hospodára a osol 
jasle svojho pána, Izrael nezná, môj 
ľud nezrozumieva.“

Ako hlboko som odpadol od 
Boha?! Veď už aj obyčajné zvieratá 
ma prevyšujú v známosti aj vo vďač-
nosti… Celú noc som o tom premýš-
ľal. Božie Slovo ma pálilo a volalo 
k pokániu…

Obrátenie a nový život 
v Pánovi Ježišovi Kristovi

Šiel som ráno za svojím otcom do 
jeho krajčírskej dielne a povedal som 
mu, že sa chcem obrátiť k Bohu, uči-
niť pokánie, ale že na to som taký 
zatvrdilý, že už ani neviem ľutovať 
svoje hriechy.

Otec kľakol so mnou na kolená 
a prosili sme Boha, aby sa nado mnou 
zmiloval. Počas modlitby sa ma zmoc-
nil žiaľ nad sebou samým, že som 
tak hlboko odpadol a že som až tak 
zatvrdil svoje srdce, že už ani jasné 
zrkadlo Písma v liste veriacim Gala-
ťanom 5‚19–21 ma nepohne k poká-
niu. Zaplakal som nad svojou neverou 
i nad svojím odpadnutím a prosil som 
Boha o milosť.

Otec mi potom prečítal z Biblie 
prvý list Jánov 1‚9: „Keď vyznávame 
svoje hriechy, verný je a spravodlivý, 
aby nám odpustil hriechy a očistil nás 
od každej neprávosti.“ – Potom mi ešte 
prečítal Iz. 1‚18: „Keby boli vaše hrie-
chy ako šarlát, budú biele ako sneh, 
keby boli červené ako červec, dvakrát 
farbený, budú ako vlna.“

V mojom srdci zasvietilo svetlo 
milosti a zaliala ho veľká radosť, keď 
sme si ešte prečítali verš z Jána 3‚16 
a vložil som doň aj seba, porozumejúc 
tomu, že Boh ma tak veľmi miloval 
a miluje, že svojho jednorodeného 
Syna dal, aby som nezahynul, ale mal 
večný život.

Boh ma nezavrhol, ale ma prijal na 
milosť, odpustil mi moje hriechy, Jeho 
som! Od radosti zo spasenia i šťastia 
som ani nevedel, čo mám robiť. Lebo 
to je skutočne taká radosť, ktorú svet 
nemôže dať, ale ani vziať.

Ján Vecan st.
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Z mnohých ľudí sa však stali 
sebazbožňovatelia. Sú presved-
čení, že človek je v podstate dob-
rý a môže dosiahnuť dokonalosť. 
Východné náboženstvá (podobne 
ako hnutie New Age, ktoré vo veľ-
kej miere ovplyvňujú) posúvajú 
túto túžbu po dokonalosti až do 
krajnosti učením, že na najvyššom 
stupni „osvietenia“ môže človek 
splynúť s bohom. Podľa nich zále-
ží v prvom rade na človeku, aby 
rozvinul techniku, ktorá v ňom 
oslobodí božstvo.

V totalite za nás rozhodovali 
iní a predkladali nám hotové len 
to, čo sa hodilo na dosiahnutie ich 
cieľov – bez akejkoľvek možnosti 
výberu. Teraz však záleží na kaž-
dom z nás – máme možnosť a mu-
síme sa rozhodnúť sami. Zaiste 
nikto neurobí také rozhodnutie, 
ktoré by mu samému akokoľvek 
ublížilo. Ak to poviem veľmi zjed-
nodušene, nikomu nie je jedno, čo 
je, ako sa oblieka a pod. Takisto 
si vyberáme, čím naplníme svoju 
myseľ (literatúra, filmy – kultúra 
vôbec). Buď to našu myseľ upokojí, 
alebo naopak nepríjemne rozruší, 
rozbúri. V týchto dvoch oblastiach 
je rozhodovanie pomerne jedno-
duché. Avšak v duchovnej oblasti 
je už omnoho ťažšie sa orientovať, 
čo je vhodné a čo nie.

Ako sme „objavili“ jogu

Takisto my s manželom sme 
v tom čase hľadali smer pre náš ži-

V zajatí jogy

vot. Začiatkom sedemdesiatych ro-
kov sme boli v skupinke záujemcov 
o praktizovanie hathajogy v Ha-
vířove. Spočiatku to bola ďalšia 
z foriem fyzických aktivít, ktorým 
sme sa venovali. Postupne sme ab-
solvovali rôzne kurzy a semináre, 
doma i v zahraničí, zamerané na 
jogu. Zaoberali sme sa očistnými 
technikami tela, ásanami, práná-
jámou (sústavou dychových cviče-
ní), relaxáciami, kontempláciou, 
meditáciami i masážami. Dokonca 
v snahe získať ďalšie skúsenosti 
a nájsť vlastného guru sme v roku 
1972 išli do Indie, kde sme navští-
vili niektoré ášramy. Nadobud-
nuté poznatky sme odovzdávali 
v kurzoch jogy ako cvičitelia. Po 
niekoľkoročnom hľadaní duchov-
ného vodcu sme sa stali žiakmi 
svámiho Mahéšvaránandu, kto-
rý má svoj hlavný ášram vo Vied-
ni (Šrí Díp Mádhava Ášram), kde 
dodnes žije. Dostali sme osobnú 
mantru a pod jeho vedením sme 
pokračovali v praktizovaní sys-
tému Joga v dennom živote, ktorý 
práve zostavil. Tento systém bol 
navrhnutý takým spôsobom, aby 
získal veľký počet nasledovníkov 
všetkých vekových skupín. Joge 
sme sa venovali celých 15 rokov. 
Toto obdobie som opísala v nasle-
dujúcom svedectve:

Ako väčšinu ľudí v tom čase ma 
ako dieťa pokrstili v katolíckom 
kostole, kde som bola aj birmova-
ná. O tom, kto a kde je Boh a kým je 
Ježiš som však nemala ani poňatia. 

Denník Lidová demokracie pred časom v článku Eldorádo pre 
náboženské sekty zverejnil zaujímavý názor jedného zo známych 
nemeckých odborníkov, evanjelického farára Thomasa Gandowa. 
Vyplýva z neho, že práve spoločnosti v postkomunistických kraji-
nách, kde po páde totalitných režimov zavládlo ideologické vákuum, 
sú náchylné prijímať myšlienky, ktoré sa im vidia zaujímavé a nové. 
Týka sa to predovšetkým mladých ľudí, predtým nepoznajúcich 
náboženskú slobodu a majúcich veľký záujem o toto „duchovno“. 
Inzeráty v novinách upozorňujú na bezplatné úvodné prednášky 
o tom, ako rozvíjať skryté mentálne a duchovné schopnosti. Východ-
né náboženstvo je decentne maskované napríklad za spôsoby, ako 
prekonávať stresy…

Na odpustenie drobných detských 
neprávostí som mala odriekať urči-
tý počet otčenášov. Nechápala som 
zmysel tejto modlitby a vôbec som 
nevedela, čo znamená. Od svojich 
pätnástich rokov si uvedomujem, 
že vo mne bola túžba poznať Boha, 
poznať zmysel svojej existencie. 
O tom, že Boh musí byť, som bola 
presvedčená podľa všetkého stvo-
reného okolo mňa. Kde a ako Boha 
hľadať som však nevedela. V roku 
1963 som sa vydala a odsťahovala 
sa z Prahy do Havířova. O šesť ro-
kov neskôr začali v Havířove kurzy 
hathajogy. Telesné cvičenia som si 
obľúbila, čoskoro som ich zvládla 
natoľko, že som sa sama stala cvi-
čiteľkou, onedlho metodičkou jogy 
pri TJ Slávia.

V kurzoch pre pokročilých 
sa však čoraz častejšie hovorilo 
o bohu. Slovo joga sa prekladá ako 
spojenie s bohom. Ide tu však o ne-
osobného boha Brahmu, či o koz-
mickú energiu (brahmadžjóti). 
Citovali sa tu i niektoré biblické 
verše ako napríklad: „Boh je lás-
ka a kto zostáva v láske, zostáva 
v Bohu a Boh zostáva v ňom“ (1 Jn 
4, 16). Áno, boli sme vedení do vyš-
šieho stavu vedomia, ku spojeniu 
s bohom – avšak bohom neosob-
ným –, aby sme mohli zakúšať jeho 
lásku skrze guru, ktorý bol a je uc-
tievaný ako Boh… Ten, kto prak-
tizuje jogu, sa usiluje o sebazdo-
konalenie osobnosti prostredníc-
tvom jogovej techniky. Aj ja som sa 
chcela prostredníctvom jogy očistiť 
od všetkého zlého. Východná filo-
zofia totiž učí, že človek je v jadre 
dobrý, má však určité nánosy ne-
čistôt, ktoré treba odstrániť. Nezo-
stala som iba pri cvičení ásan, ale 
praktizovala som aj očistné cviče-
nia nosných dutín, žalúdka, čriev – 
neti, dhauti, bhasti, šankaprakša-
lánu – všetko, čo bolo dostupné. 
V mojom dennom programe bola 
i pránájáma, meditácia, relaxácia 
s autosugesciami či relaxácie ve-
dené guru.
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Jedenásť rokov žiačkou

Aby som prenikla do tajomstiev 
jogy hlbšie, navštívila som ášra-
my v severnej, strednej i južnej 
časti Indie. Túžila som po osvie-
tení, ktoré joga sľubuje. Mala som 
túžbu dosiahnuť to, čo joga a jej 
vodcovia ponúkajú – pokoj, radosť, 
šťastie, vyrovnaný život a múdrosť 
od Boha. Nakoniec som sa rozhodla 
pre osobné zasvätenie guru. Jede-
násť rokov sme spolu s manželom 
strávili pod duchovným vedením 
indického učiteľa svámi Mahéšva-
ránandu. Boli sme pri zrode jeho 
pôsobenia v našej republike. Spo-
čiatku sa systém Jogy v dennom 
živote vôbec nepraktizoval. Cvičili 
sme pod jeho vedením ásany, i keď 
on sám sa príliš telesnému cvičeniu 
nevenoval. Zato omnoho viac sme 
robili hlbšie relaxácie s pôsobením 
sugestívnych formulácií. Spočiatku 
som sa po cvičení cítila dobre, stále 
ma to väčšmi priťahovalo. V prvej 
fáze spoločné stretnutia s guru svá-
mi Mahéšvaránandom (satsangy) 
nebývali časté (2 až 3× do roka). 
Konali sa na pozvanie jeho žiakov. 
Avšak neskôr začali nadobúdať iný 
charakter a bývali častejšie. Svámi 
Mahéšvaránanda tak získaval stále 
silnejšiu pozíciu a vplyv.

Väčšinou tieto stretnutia trvali 
jednu hodinu i dlhšie. Počas nich 
sme uctievali nielen svojho guru, 
ale aj hinduistické božstvá, kto-
rých mená sme vzývali tým, že sme 
spievali kírtany, či bhadžany, čo 
sú krátke refrény spievané v san-
skrite na ich oslavu. Časté boli aj 
jednobodové koncentrácie naprí-
klad na plameň sviečky, či medi-
tácie nad obrazom učiteľa svámi 
Mahéšvaránandu, pri akomsi oltári 
Paramhansu svámi Mádhavánan-
du, ktorého sme my žiaci uctievali 
ako svätého. Pod vedením guru sme 
meditovali a zostávali vo vytržení či 
tranze s určitými zážitkami. Týmto 
spôsobom som bola vťahovaná do 
vecí, o ktorých som nemala ani po-
ňatia! Nehovorilo sa o tom, prečo 
a s akým cieľom tieto veci robíme, 
bolo to posvätné, skryté. Odrieka-
vali sme osobné mantry pomocou 

mály – čo sú korálky zo 108 zvlášt-
nych indických semien – údajne na 
zmenu osobnosti. Všetko, čo sme ko-
nali, sa opieralo iba o city a osobné 
zážitky. Taktiež sme robili násilné 
dychové cvičenie – mukabhastri-
ku – čo viedlo až k omdlievaniu. 
Necítila som sa dobre. Napadali mi 
zlé myšlienky a zlé túžby, akoby ma 
niečo ovládalo…

Joga bola pre mňa všetkým. Ži-
votným štýlom spojeným s vege-
tariánstvom a s vierou hinduistu. 
Praktizovala som radžajogu, kar-
majogu, ale hlavne bhaktijogu – 
cestu oddanej služby guru. Bola 
som členkou Unitárie, navštevovala 
som prednášky o rôznych nábožen-
ských smeroch, mudrcoch i mys-
tikoch. Zaujalo ma to. Nechýbala 
som na nijakom jogínskom sústre-
dení. Na dosiahnutie toho, čo joga 
sľubovala, som podriadila všetok 
svoj čas i dovolenky, a to po celých 
pätnásť rokov. Asi po roku pôsobe-
nia svámi Mahéšvaránandu nastal 
čas na obrad zasvätenia s odovzda-
ním osobnej mantry. Okrem iného 
sa týmto spôsobom dosiahol väčší 
vplyv guru na žiaka. Aj to sme pri-
jali. Hodiny meditácií a neustále 
sa opakujúce spevy so sprievodom 
malých činel (kartál) nám mali pri-
niesť duchovnú skúsenosť, určité 
pocity, priblížiť nás k bohu. Nikto 
z nás však nechápal, čo za pôsobe-
nie sa za tým skrýva, načo vlastne 
také praktiky slúžia. Pýtať sa nikto 
nechcel, lebo takým človekom by 
všetci opovrhovali. Pod vedením 
svámi Mahéšvaránandu bolo vždy 
zrejmé, že tu nejde o zlepšenie fy-
zickej kondície, lepšie dýchanie, ale 
o veľmi zjavné duchovné pôsobenie 
a cieľ. Svámi Mahéšvaránandu sme 
mali ako sprostredkovateľa Boha na 
zemi. Vzdávali sme mu všetku úctu 
a obdiv, ležali sme pri jeho nohách! 
Prinášali sme mu rôzne obety, mno-
hí mu upísali svoje životy, financie, 
niektorí z nás i celý svoj majetok. 
Duchovný učiteľ – Majster sa v san-
skrite nazýva guru. Guru znamená 
„Božské svetlo“, „Svetlo vedomia“ 
a zároveň je to stav Najvyššieho 
poznania, ktoré možno dosiahnuť. 
Guru je Majster, ten, kto vedie od 

temnoty ku svetlu, od nevedomosti 
k poznaniu. Podľa slov svámi Ma-
héšvaránandu Majster prebúdza 
a rozvíja schopnosti žiaka, podob-
ne ako záhradník pestuje rastlinku, 
ktorú zasadí: dáva jej potrebné ži-
viny, ochraňuje ju pred škodcami 
a rastlinka môže rásť. Majster dáva 
žiakovi požehnanie, silu, ukazu-
je mu, kadiaľ vedie cesta – a žiak 
môže ísť k svojmu cieľu. Pôsobenie 
svámi Mahéšvaránandu je veľmi 
sugestívne, preto sa mu mnohí bez-
výhradne vydali (napospas). Takto 
vzniká absolútna závislosť od guru 
ako od svojho boha. Ak ste pokroči-
lejší adepti jogy, potom guru riadi 
a ovláda váš život! V skutočnosi sa 
svámi nechával uctievať ako Boh 
(aj keď to o sebe nehovoril). Jeho 
mocný vplyv na nasledovníkov do-
kresľuje zdanlivo druhotná epizóda 
z letného jogistického tábora, ktorý 
sa konal neďaleko Budapešti: Počas 
obeda, vo vzdialenosti niekoľkých 
desiatok metrov od jeho stanu, na-
pomenula môjho manžela jedna 
z terajších predstaviteliek spoloč-
nosti Joga v dennom živote, že se-
del chrbtom k svámimu, a to značí 
neúctu k jeho osobe.

Ako misionár hinduizmu sa svá-
mi Mahéšvaránanda snažil pro-
stredníctvom cvičenia jogy získať 
čo najviac učeníkov. Dnes však 
viem, že to, čo učí a čo na svojich 
žiakoch praktizuje, nie je iba vy-
mývanie mozgov, ako to niektorí 
tvrdia, ale priamo napájanie sa na 
hinduistické božstvá a otváranie 
sa im! V Biblii sa píše, že duchovné 
pôsobenie poznať po ovocí. Naše 
rodinné vzťahy však neboli dobré. 
Problémy narastali. Nevedela som 
si s tým poradiť a tak som svoj den-
ný program rozšírila o ďalšie jogové 
techniky. Šla som cestou sebazdo-
konaľovania, ale aj veľkej samoty. 
Áno, cvičením som sa dokázala od-
reagovať, ale nanovo som sa vracala 
späť do reality ťažkostí a prázdno-
ty. Boli narušené rodinné vzťahy 
medzi nami, medzi rodičmi a deť-
mi, ktoré dospievali, i medzi mnou 
a manželom. Nešlo o nedostatok 
lásky, ale o studenú vojnu a nená-

Pokračovanie na str. 10.
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visť. Išlo to tak ďaleko, že nejaký čas 
po zasvätení guru som prežívala 
obdobie, keď mi nezáležalo na ži-
vote. Spomínam si, že celá rodina 
sme boli na dovolenke vo vtedaj-
šej Juhoslávii, ja som sedela za vo-
lantom auta s túžbou roztrieštiť sa 
o skalu… Nevedela som si poradiť 
so svojím životom. Veď sme sa od 
seba všetci vzďaľovali! Vôbec som 
to nechápala – vyvinula som predsa 
toľko úsilia „na ceste k bohu“.

Vyslobodenie

Modliť som sa nevedela. Tak som 
jedného večera sedela v meditačnej 
polohe a volala k Bohu o pomoc. Ne-
mala som silu pokračovať v takom 
roztrieštenom živote, trhalo mi to 
srdce; nebola som schopná urobiť 
životné rozhodnutie. Cítila som, že 
som opustený, prázdny a neschop-
ný človek. Boh ma vtedy vyslyšal 
a poslal mi pomoc. Krátko nato pri-
šla moja známa, ktorá predtým spo-
lu so mnou vyše desať rokov cvičila 
jogu. Prišla ako kresťanka s tým, že 
sa za mňa modlí. Povedala mi, že 
pomôcť mi môže iba Ježiš. Nič som 
nechápala – Ježiša som nepoznala. 
Počas niekoľkých dní som sa ako-
by zázrakom ocitla medzi rozhod-
nými kresťanmi, ktorí milujú a na-
sledujú Ježiša celým srdcom. Bolo 
to v těšínskej oblasti. Tam sa Boh 
dotkol môjho srdca. Ukázal mi môj 
stav a poskytol mi aj životné rieše-
nie. Dal mi poznať svoju lásku, moc 
i múdrosť. Neviem, ako to povedať, 
ale vedela som, že Boh tam je a ho-
vorí práve ku mne. Keď sa hovori-
lo o „Božej práčke“ – o tom, ako On 
má moc vyčistiť ľudské srdcia, veľmi 
ma to oslovilo. Poznala som, že títo 
ľudia sa neopierajú len o nejakú fi-
lozofiu, ale skutočne žijú s Bohom. 
Chcela som vedieť čoraz viac o Ježi-
šovi, o Božom Slove.

Nastal deň, keď som pochopila, 
že musím urobiť rozhodnutie – žiť 
buď s Pánom, alebo bez neho. Ježiš 
za mňa z lásky položil svoj život, 
aby som ja nemusela blúdiť, žiť bez 
lásky, bez svetla a bez nádeje. Už 
som sa rozhodla. Nechcem v tom 

„svinstve“ zahynúť! Nikto iný a nič 
ma neočistí. Žiadna jogová techni-
ka neočistí naše srdce, naše svedo-
mie ani podvedomie. Iba krv Ježiša 
Krista z nás zmýva každý hriech. 
Vyznala som pred Bohom, ľuďmi 
i diablom Ježiša ako svojho jediné-
ho Pána a Spasiteľa. On mi odpustil 
moje hriechy, bola som vyslobode-
ná z jogy a modlitbami rozviazaná 
z vplyvu temných mocností, ktoré 
sa za jogou skrývajú. Porozume-
la som, že tieto dve cesty – cesta 
jogy a kresťanstva – sú nezlučiteľné. 
Spálila som všetky mosty s klamnou 
minulosťou – bludné knihy o joge 
ako o ceste k Bohu a k osvieteniu – 
tajné náuky Tibetu, Bhagavadgítu, 
Budhovo učenie, Evanjeliá východ-
ných mudrcov a ďalšie. To, čo pre 
mňa bolo také vzácne a drahé sa 
mi stalo ako hnoj!

Ježiš povedal: „Ja som cesta, 
i pravda, i život. Nik neprichádza 
k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Jn 
14, 6). Nie všetky cesty vedú k Bohu, 
ako sa mnohí domnievajú. Ježiš je 
teraz mojou cestou, On hovorí na-
sleduj ma, On je hoden, aby som 
ho nasledovala. Hľadala som Bo-
žiu lásku, pokoj, radosť, osvietenie. 
Nevedela som však, čo je pravda. 
Brala som jogu ako to pravé, ale 
bola som na mylnej ceste. Neve-
dela som o existencii absolútnej 
nemennej pravdy. Ježiš povedal: 
„Poznáte pravdu a pravda vás vy-
slobodí“ (Jn 8, 32). Oslobodí vás od 
hriechu, diabla, dušu oslobodí od 
smrti a napokon aj od večného za-
hynutia – taktiež od falošných učení 
a bludných ciest.

Chcela som žiť šťastný život. Je-
žiš o sebe hovorí, že prišiel, aby sme 
mali život, a to v hojnosti. Písmo 
nám dokonca hovorí, že „kto má 
Syna, má život; kto nemá Božieho 
Syna, nemá život“ (1 Jn 5, 12). Tým, 
že som prijala Kristovu pomoc, môj 
život i život mojej rodiny sa úplne 
zmenil. Už šestnásty rok som v Bo-
žej škole. On mi dáva silu a schop-
nosť odpúšťať, prejaviť lásku, mať 
úctu, žiť v pokoji a radosti. Mojím 
pánom býval guru – dnes je ním 
Ježiš, Jemu patrím i slúžim. Moje 
najobľúbenejšie Božie slovo, ktoré 

sa naplnilo v mojom živote, je z Je-
remiáša (29, 13): „Budete ma hľadať 
a nájdete ma, keď ma budete hľadať 
celým srdcom, dám sa vám nájsť.“

Záver

V komunistickom režime nebo-
lo možné sa na verejnosti zaoberať 
duchovným cvičením. Pre väčši-
nu záujemcov bolo ťažké zvládnuť 
ásany (pozície tela), nebolo možné 
sedieť v lotosovej pozícii alebo vô-
bec v akejkoľvek meditačnej po-
zícii bez bolesti. Avšak žiaci svá-
mi Mahéšvaránandu prichádzali 
z veľkej časti kvôli hathajoge (teles-
ným cvičeniam), ktorú ľudia chápu 
len ako telocvik bez duchovného 
obsahu. Potom prišla tá „geniál-
na“ myšlienka: svámi Mahéšva-
ránanda začal vytvárať systém 
Joga v dennom živote. Náhle bola 
joga dostupná všetkým. Všetkým 
generáciám i tým menej pohyb-
livým ľuďom. Tento systém totiž 
začína postupným precvičovaním 
a uvoľňovaním kĺbov a svalov ce-
lého tela. Pre svoj zámer získal aj 
lekárov na severnej Morave. Vyš-
la i kniha Joga očami lekára. Joga 
v dennom živote však časom pre-
chádza do bhaktijogy – u pokroči-
lejších cvičencov postupne rastie 
podiel a význam duchovných cvi-
čení, predovšetkým meditácií, kto-
ré začínajú ovplyvňovať spôsob ich 
života a utvárania ich osobnosti.

Joga v dennom živote o sebe ne-
vraví, že je náboženstvom, napriek 
tomu jej základom je silné duchov-
né pôsobenie a zmena celého živo-
ta, vrátane myslenia. Ako kresťania 
sme porozumeli, že celý tento sys-
tém nemá s Bohom Biblie vôbec nič 
spoločné. Náš Boh – Stvoriteľ – nás 
vyzýva, aby sme oslavovali Jeho 
samého, milovali jediného Boha! – 
„Lebo hoci aj sú takzvaní bohovia, 
či už na nebi alebo na zemi, akože 
aj je mnoho bohov a mnoho pánov, 
no my máme jedného Boha Otca, 
z ktorého je všetko, aj my sme pre 
neho, a jedného Pána Ježiša Krista, 
skrze ktorého je všetko, a aj my sme 
skrze Neho“ (1 Kor 8, 5–6).

Irena Jírová

Dokončenie zo str. 9. 
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Terézia Vansová: SIROTA PODHRADSKÝCH

— To je nie pravda! Keď chcete 
žartovať, žart tento je veľmi nejap-
ný a nemiestny, – hovorila starému 
smelcovi s prízvukom hlbokého 
opovrženia, premerajúc ho prís-
nym zrakom.

Miesto odpovede Lepáry sa za-
smial. Zdalo sa mu, že sa mu páči 
devino rozčúlenie a bránenie, bo 
blesk očí, pýr kypiacej krvi a stiah-
nutie vrchnej pery svedčili o vášni, 
ktorá sa rada potýka s prekážkami.

Viola sa odvrátila.
Imrich, ktorému sa páčil Vio-

lin odpor voči nápadom Lepáryho 
vtieravosti, chcel svojho ujca upo-
zorniť, aby dievča, ktoré je teraz 
pod ochranou jeho otca, ušetril 
svojej pozornosti, pristúpil bližšie 
k Lepárymu a oko jeho, to oko ľaho-
stajné, ktoré pre bytosť Violinu ne-
malo nijaké lúče, teraz sa zalesklo, 
sťaby chcelo vysloviť nevrlosť nad 
drzosťou chovania sa Lepáryho.

Viola, ktorá sa na Imrichove 
kroky obrátila, videla s udivením 
týchto dvoch mužských stáť oproti 
sebe. Strhla sa, nikdy ešte nevidela 
Imricha v takom postavení.

Vilinská oboch zavolala k sebe, 
osloviac ich, aby sa pripojili k spo-
ločnosti, pozostávajúcej z Hermín-
ky a Bubeláka.

S jasnou tvárou a trochu tajom-
ným spôsobom začala pani Vilin-
ská:

— Ako sa mi zdá, stojíme na pra-
hu prekvapujúcich udalostí. Viola 
má pytača, a ak ma tušenie nekla-
me, už zadala svoje slovo, čo ináč 
ani sa nedá myslieť.

— Ako to, mama? Nerozu-
miem! – zvolal Imrich živo, obrá-
tiac sa k pani Vilinskej.

— Je to predsa celkom prostá 
vec, ktorá sa sama sebou rozumie 
a dala sa predvídať, snáď ti len bolo 
známe, že Milocký už oddávna pre-
chovával lásku k Viole, nuž a teraz, 
keď už má zaopatrenie, mieni si 
ju vziať.

— A ona? – opýtal sa Imrich 

znova.
— Ona? Nepotrebuješ iné, len 

pozrieť na ňu, z jej zmeneného zov-
ňajšku môžeš súdiť, čo sa stalo, ale-
bo čo sa má stať.

— Škoda! – podotkol Lepáry, 
sklamaný v svojich ilúziách, – ško-
da rozkošného dievčatka!

— Prečo škoda? – zamiešala sa 
Hermínka a káravo pozrela na 
neho. – Keď sa vydá, dôjde svojho 
určenia, v tom nevidím nijaké ne-
šťastie pre ňu!

— Ach nie! – prisvedčila tetka, 
oprúc sa pohodlne v svojej leňo-
ške. – Ba práve by sa to mohlo na-
zvať pre ňu veľkým šťastím, veď 
odrazu sa môže vidieť v kruhu ľudí 
jednoduchých, ale dobrých a jej 
stavu primeraných.

— Nuž, nuž, ako sa vezme, – 
bránil Lepáry svoju výpoveď, – ja 
som svojimi slovami chcel vyjadriť 
obavu, že Viola zovšednie v takých 
pomeroch, v akých bude tam.

Hermínka sa tomu chutne zas-
miala a uhnúc plecom, riekla s is-
kriacim zrakom Bubelákovi:

— Divné náhľady prechováva 
náš ujec o Viole! Neviem, čo má 
na nej, že ju tak vyznačuje, hoci 
mnohí tvrdia, že len také ľadové 
postavy majú príťažlivosť.

— Môj vkus nie je! Nechcem 
byť Prometeom, ktorý má priniesť 
oheň života a cítenia do hrudi, ja 
ľúbim život, letoru, radosť! – Pri-
tom si bližšie pritiahol svoju sto-
ličku k Hermínke.

Imrich, krútiac si cigaretu, 
s malým, temer nepatrným úsme-
vom pozrel na priateľa a Hermín-
ku, ktorej šťastný úsmev žiaril 
z celej oživenej, skutočne pôvab-
nej tváre.

Viola sa vrátila do izby a jej oko 
zablúdilo, a to často cez ten večer, 
ku skupine mladých ľudí, aby hľa-
dalo Imrichov pohľad. I našla ho, 
no Violin zrak nenašiel tam nič, čo 
by mohlo obľahčiť boj, ktorý bol 
v nej: Imrichov pohľad bol znovu 
cudzí, chladný, odmeraný a krát-

ky.
Emka, ktorá sa rada učila ve-

čierkom svoje úlohy, poprosila Vio-
lu, aby ju odprevadila do tichej 
chyžky, čo ona ochotne urobila.

Navrátiac sa zasa do spoločnos-
ti, mala v nej len maličký zástoj. 
Mier jej duše bol narušený. Dnes 
tak násilne bola vytrhnutá z oby-
čajného svojho života. Nový, divný 
pocit začal sa zmocňovať jej srdca. 
Každá nepatrná, naoko malicher-
ná maličkosť ju urazila, dvojnásob-
ne bôľne sa jej srdca dotklo každé 
slovo, každý Imrichov pohľad ju 
znepokojoval.

Konečne opustila izbu. Odobra-
la sa od tútora, uklonila sa pred 
inými a ako pút zbavená vydých-
la a ponáhľala sa hore schodmi 
do svojej milej komôrky. Emka 
zadivene zdvihla ospalú hlávku, 
no hlávka klesla naspäť do podu-
šiek, premožená sladkým, bezos-
ným spánkom mladosti. Ale Viola 
nepomyslela na spanie, a divne, 
divne to už s ňou bolo, že prv, než 
vyhľadala svoju postieľku, vytiah-
la z priehradky starej kasne malý 
svetlopisný obrázok a dlho, dlho 
sa díva na milé ťahy mladého člo-
veka.

Otvoreným oblôčikom vlnili 
sa dnu krásne zvuky klavíra tam 
z bočnej uličky. Znel ako veľká po-
korná prosba, ako úpenlivá prosba 
za vzácny dar. Lež Viola zachlopi-
la okno, teraz tým zvukom nero-
zumela.

Musela si riecť v trudnom ne-
únavnom myslení, že teraz sa 
jej podáva skvelá príležitosť, jej, 
pohanenej dcére podozrievané-
ho podpaľača, aby vrhla k nohám 
Imrichov sľub, ktorý dal chorému 
otcovi v osudnú noc návratu z Peš-
ti, sľub starať sa o ňu všemožne 
a starostlivo.

Teraz si Viola mohla zabezpečiť 
skvelú, pre svoje doterajšie pomery 
krásnu budúcnosť, a predsa sa jej 
nechopila. Miesto toho radšej vo-

(Pokračovanie z minulého čísla)

Pokračovanie na str. 12.
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Pokračovanie zo str. 11.
lila ostať tu a niesť ďalej bremeno, 
ktoré jej pomery uvalili, dovtedy, 
kým nevyprší jej určený čas… No 
čo potom, keď sa stane plnoletou?

Jej srdce, raz takto násilne zbu-
dené, prišlo do tuhého boja s rozu-
mom. Cítila, že Danielovi nemôže 
byť tým, čo on chcel mať z nej: mi-
lujúcou ženou. Mohla ho milovať, 
ako miluje sestra brata, mohla ho 
obdivovať, ako obdivuje žiačka uči-
teľa, mohla ho ctiť, ako človek môže 
ctiť človeka šľachetného, ale ľúbiť, 
nie, to nemohla! Nie, nie, volala jej 
duša v bôľnom trápnom žiali.

A keby nie Danielovo vyzna-
nie, keby nie jeho slová ľúbosti, 
snáď ešte dlho by nebola prišla 
k povedomiu, že stojí nad závrat-
nou priepasťou, že si zaľúbila toho, 
koho pokladala dosiaľ za úhlav-
ného nepriateľa svojho a otcovho. 
Tým viac, že Imrich nikdy priamo 
sa s ňou nezhováral, nesklonil sa 
k nej, bol vždy chladný, hoci zdvo-
rilý: všetko toto bol dôkaz, že mu 
ešte vždy bola ničím.

A nie táto beznádejnosť jej lás-
ky k Imrovi Vilinskému činila ju 
nešťastnou, ale to, že túto lásku 
pokladala za nehodnú dcéry po-
tupeného otca.

Týmto sebevoľným počína-
ním srdca cítila sa byť pokorená. 
Preto snáď predsa mohla by pri-
jať úprimne mienené ponúknutie 
Danielovo v povedomí, že bude 
šťastná, ctená, milovaná!

V svojom novom stave snáď za-
budne, vyzdravie jej srdce… Ale 
nie, nie, volala mocne prebudená, 
náruživá sila srdca, radšej ešte tr-
pieť!

A či by to on, ten verný pria-
teľ a človek pravdy, zaslúžil od 
nej, aby so lžou predstúpila pred 
neho a podala mu ruku, ale srdce 
by patrilo inému a každým pohy-
bom, každou myšlienkou jedine 
toho si spomínalo?! Či by to Da-
niel zaslúžil, aby ho oklamala, 
olúpila svetlú, krásnu radosť ži-
tia, cítiť sa byť milovaným? Nie, 
ani kvôli nemu nesmie to urobiť, 
nie! A preto sa konečne rozhodla, 
že akokoľvek sa vyvinie jej bu-

dúcnosť, čokoľvek ju ešte očaká-
va, že všetkému v ústrety pone-
sie odvahu a chladnú silu svoj-
ho ducha. Že sa bude premáhať, 
premôže i túto lásku k mladému 
Vilinskému, len nie vydať, nie za 
Daniela, nie, nie!

Konečne unavená oddala sa 
snu, aby ráno predstúpila pred 
toho, ktorému krásnu, dávno a ver-
ne pestovanú nádej mala naraz 
zničiť.

Hneď za rána v dome živý ruch 
označoval neobyčajné deje. Dnes sa 
už mali konať prípravy na deň me-
nín pani Vilinskej, ktorý sviatok 
tohto roku mal sa okázale svätiť.

Riadenie a usporadovanie izieb, 
chystanie pečiva a iných vecí bolo 
tu veľa, lebo keď pani Vilinská ča-
kala hostí, vtedy ich rada pohostila 
okázalým spôsobom.

Viola vstala s prudkým bolením 
hlavy, oči mala vpadnuté a mdlý 
výraz okolo úst svedčil, že trpí. 
Ako vždy, i teraz sa oddala celkom 
prácam a povinnostiam v domác-
nosti, ba práve teraz tým viac, lebo 
v práci mienila nájsť mier duše 
a zbaviť sa hlodajúceho nepokoja. 
Hoci bola sama so sebou už na čis-
tom, predsa sa ľakala chvíle, v kto-
rú musí predstúpiť pred neho a po-
vedať mu to najhoršie, čo mu teraz 
vôbec mohla riecť. Zrazu jej prišlo 
na um, a musela si nadať do one-
skorencov, že skôr na to neprišla, 
poslať Danielovi odvetu písomne 
a usporiť mu trpké kroky k tútoro-
vi. Zastala v práci. Nepoznaný po-
cit výčitky sa jej zmocnil, i chcela 
to stoj čo stoj napraviť. Ponáhľala 
sa hore schodmi, keď ju Hermínka 
zastavila.

— Kam sa ponáhľaš? Či smiem 
už blahoželať?

Viola pozrela na Hermínu, 
v ktorej tvári teraz nevidela štipľa-
vý rozmar, jej otázka predložená 
bola tónom spoločenským, keď sa 
tak možno vyjadriť, salónnym, 
a preto Viola odvetila celkom jed-
noducho:

— Nie, ľutujem, že mi to netre-
ba! – A s týmito slovami vyšla hore, 
aby Danielovi oznámila, že jeho 
ženou nemôže byť nikdy.

Hermínka v nedorozumení hľa-
dela za ňou.

— Tetka iste zle videla a kombi-
novala, no takto si ale Violu predsa 
neviem vysvetliť.

Ale dlho sa netrápila s možným 
i nemožným a nôtiac si niečo, krá-
čala ďalej.

Viola ale, viac než si to myslela, 
trápila sa s listom, hľadajúc slová, 
ktoré mali niesť smutnú zvesť mla-
dému farárovi.

Keď už bola temer hotová s pí-
saním, prišla jej slúžka oznámiť, 
že ju pán urodzený volá.

Deva stŕpla. Ak sa Daniel po-
náhľal? Cítila, že pri tom pomys-
lení opúšťa ju odvaha, že krv jej 
silným prúdom vbehla do hlavy 
a zasa k srdcu, ktoré úzkostlivo 
začalo biť.

Keď vstúpila do izby, kde ujec 
neďaleko zakúrenej pece sedel 
v svojom kresle, videla blízo neho 
Daniela. I cítila, že mizne všetko 
svetlo pred očami, cítila výčitku, 
že musí tomuto dobrému človeku 
zadať taký úder. Ujec prestraše-
ne pozeral na ňu, vystrel ramená 
k nej a volal:

— Ale – Ola, Ola tu!
Hneď za Violou prišiel Imrich, 

zavolal ho otec. Bolo na ňom vidieť, 
že nie zo svojej vôle, lež z vôle ot-
covej prišiel sem.

Úctivo a meravo vypočul Im-
rich Danielovu žiadosť. Pozrel na 
otca, aký dojem pôsobia slová mla-
dého farára, no ten len pokrútil 
hlavou a opätoval energicky svoje:

— Ale – Ola – ale tu – ha – ha! – 
To bolo zo všetkého, čomu sa sna-
žil dať výraz, jedine zrozumiteľné, 
Imrich porozumel, a preto pove-
dal, vážne:

— Môj otec chce povedať, že 
slečna Viola Podhradská na zákla-
de testamentu svojho otca nesmie 
opustiť dom tútorov, kým nebude 
plnoletá.

— To znám a zrozumený som 
s tým, no dovtedy je už len nie-
koľko mesiacov. Dovtedy by sme 
počkali.

— Vtedy nech slečna rozhod-
ne sama, – vetil Imrich, – je to po-

Pokračovanie na str. 13.
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tom otázka, týkajúca sa len jej sa-
mej, ktorú rozhodnúť má právo len 
sama. V takých otázkach neplatí 
ani násilie, ani napomínanie ale-
bo odrádzanie.

— To bol dosť zrejmý pokyn, – 
pomyslela si Viola a trpkým úsme-
vom sa jej stiahli ústa.

Milocký sa obrátil k nej.
— Počuli ste, slečna Viola, čo 

pán advokát povedal, keď vás ozna-
čil za jedinú, ktorá má právo dať 
odvetu na moju otázku. Čakám ju 
teda.

Viola chvíľu ešte mlčala. Všetci 
traja uprene hľadeli na jej strápe-
nú, zblednutú tvár.

— Vy neodpovedáte! – dohová-
ral jej Daniel nežne. – Prečo? Snáď 
sa bojíte vyrieknuť rozhodné slo-
vo?

— Nebojím, – riekla Viola ti-
cho, ale rozhodne, – som navyk-
nutá sama nad sebou rozhodovať, 
a preto teraz odhodlane a úprimne 
musím vám povedať, že nemožno, 
Daniel, nemožno, aby… aby! – Hlas 
jej slabol.

Účinok Violiných slov bol roz-
ličný. Starý pán, ktorého oči boli 
upreté na Violu, vyčítal devino roz-
hodnutie temer ešte prv, než ho vy 

riekla, nadvihol sa niečo vo svo-
jom kresle, vystrel obidve ramená 
oproti Viole a prudkým pohybom 
tváre zmrzačený starec zasmial sa 
nahlas. Daniel vzdychol si bôľne 
a pozrel smutne na devu. A Imrich, 
ten stál tu odvrátený, ani pohy-
bom, ani slovom nedávajúc najavo, 
že toto nepredvídané rozhodnutie 
budí akýsi cit u neho. Celkom ľa-
hostajný zdal sa tu stáť, akoby tu 
vôbec ani nebol potrebný.

Viola, ktorá už teraz hľadela na 
neho okom lásky, videla jeho ľa-
hostajnosť a zabolelo ju to. No veď 
nečakala inšie!

— Prosím, neodvracajte sa 
v hneve odo mňa, pán Milocký! – 
prosila deva, keď videla, že Daniel 
vstal a chcel sa porúčať. – Vidíte, 
moje myšlienky nikdy nezabiehali 
do budúcnosti, aby sa zamestnáva-
li utvorením vlastnej domácnosti. 
Nemám schopnosť blažiť niekoho, 
som rozorvaná sama so sebou. Môj 
podiel je nešťastie a to je, vidíte, 
jediné, čo by som vám priniesla. 
Nie, nehovorte, viem, čo chcete po-
vedať, že nežiadate nič, verím, lebo 
ste príliš šľachetný, no i ja volím 
radšej dať vám túto ranu, než skla-
mať vaše dobré srdce, lebo nie som 
schopná urobiť vás šťastným, nie, 

nie. Nežiadajte to odo mňa!
Tak prosila deva a mladý farár 

pozrel do jej očí, videl, že z nej ho-
vorí cit pravdivý, že táto deva nie 
z malicherných pletiek alebo z ne-
oprávnenej hrdosti opovrhla jeho 
ponúknutím. Či tušil, že mal ta-
kého silného soka, že nielen tie 
príčiny, ktoré uviedla Viola ako 
prekážky, stavali sa mu v cestu, 
lebo tie by sa ľahko dali vyvrátiť. 
Či tušil? Možno áno, aspoň pozdej-
šie, keď otupoval oheň bôľu, časom 
zbúrený.

Keď opustil izbu, Viola úctivo 
a dôstojne dívala sa za ním, ako-
by s ním bola unikla každá svetlá 
myšlienka. Všetko svetlo, cit pre 
krásu a dobro naučila sa poznávať 
u neho, on ju naučil veriť, milovať 
tých, ktorí nás ubíjajú, a ona sa mu 
takto odplatila. Oh, aká irónia! – 
myslela si deva, keď pomaly sa 
aj ona vzďaľovala z izby. Ujec ju 
silno pritiahol k sebe a hladka-
ním tváre dával jej najavo svoju 
spokojnosť, no ona sama nebola 
spokojná so sebou. A bola by sa 
mohla staviť, že veru ani iní spo-
luobyvatelia domu.

(Pokračovanie nabudúce)
Podľa originálu Terézie Vansovej

pripravuje Ľ. Jancíková

Autori piesní v našom evanjelickom spevníku
SIMON DACH

Od tohto au-
tora máme v na-
šom spevníku 
len pieseň Ó krv 
drahá, sláva 
naša (ES 104), 
ktorá je nádher-
ným vyznaním 
o utrpení nášho 

Pána a zároveň o nášom spasení 
vďaka tomuto preliatiu krvi. Spie-
vame ju hlavne vo veľkonočnom 
období.

Simon Dach sa narodil 29. júla 
1605. Bol synom súdneho tlmoč-
níka. Navštevoval katedrálnu 
školu v Königsbergu a potom ne-

skôr prestúpil na latinskú ško-
lu vo Wittenbergu. Počas študia 
na strednej škole v Magdeburgu 
vypukol mor, preto musel utiecť 
naspať do Königsbergu. Ako 21 
ročný sa zapísal na univerzitu 
na odbor filozofia a teológia. Po 
ukončení štúdia sa najprv stal 
v roku 1633 učiteľom na kated-
rálnej škole a o 3 roky neskôr sa 
stal jej riaditeľom. Jeho priateľ 
Adrian Brauer mu otvoril svet 
literatúry. Panovník George Wil-
helm vymenoval Dacha v roku 
1639 za profesora poézie na Al-
bertovej univerzite, v roku 1640 
získal doktorát a v roku 1656 sa 

stal rektorom Univerzity v Kö-
nigsbergu. Básne, ktoré písal na 
rôzne príležitosti, mali veľký 
úspech a priniesli mu dostatok 
financií vďaka svojim mecená-
šom. Piesne Som, Pane, v tvojej 
moci (BWV 464) a Ó, akí ste po-
žehnaní, vy zbožní (BWV 495) 
boli zhudobnené J. S. Bachom. 
Aj Max Reger napísal chorálové 
kantáty poslednej piesne. (WoO 
V/4: Nr. 2). Žiaľ, rektorom univer-
zity nebol dlho, lebo ochorel na 
tuberkulózu a tento svet opustil 
dňa 15. apríla 1659.

Podľa internetu spracoval
Marian Beréni

Dokončenie zo str. 12.
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05. týždeň (1. 02.–06. 02.)
Prosme za ľudí diskriminova-

ných a prenasledovaných pre vieru
„Blahoslavení prenasledova-

ní pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.“ (Matúš 5:10)

Drahý náš Pán a Spasiteľ, Ty vi-
díš, že sme Tvoji, že Ťa máme vo 
svojom srdci a želáme si, aby si bol 
náš Pán a Kráľ nášho života, lebo 
bez Teba nezmôžeme nič, sme ničím 
a nikým. Len z Tvojej vôle sme, čím 
sme a kým sme. Ďakujeme, že v na-
šej krajine môžeme vieru slobodne 
vyznávať, že nie sme pre vieru pre-
nasledovaní ani diskriminovaní, 
aj keď sa často stáva, že ľudia, kto-
rí sú naklonení k iným vyznaniam 
ako je viera, sú k nám nespravodliví 
a často nás ponižujú. To však radi 
pre vieru strpíme, ale bolestivejšie 
pre nás je, keď vidíme, ako sú kres-
ťania inde vo svete prenasledovaní, 
mučení a často aj zabíjaní preto, v čo 
a komu veria, kde sa všetka ľudská 
dôstojnosť potláča, ubíja a veriaci sú 
znehodnocovaní. Prosíme, otváraj 
oči prenasledovateľom, uši nepria-
teľom pravej kresťanskej viery, aby 
si uvedomili skutočnú pravdu. Daj 
prenasledovaným silu, bdelosť, po-
koj do ich srdca, aby Ťa nikdy ne-
zradili, ale verili aj napriek mukám 
vo večný život u Teba v Tvojom ne-
beskom chráme. Aby sa im utvrdili 
v srdciach Tvoje slová, ktorými si 
ich blahoslavil, keď budú pre Tvoje 
meno potupovaní a prenasledovaní. 
Prosíme, aby ich – ani nás – neodlú-
čilo od Tvojej lásky súženie, úzkosť, 
prenasledovanie, hlad, nahota, ne-
bezpečenstvo ani meč, tak, ako si to 
zasľúbil v liste Rímskym 8:35. Vypo-
čuj naše prosby pre Tvoju nevinnú 
krv vyliatu na dreve kríža za naše 
hriechy. AMEN

06. týždeň (07. 02.–13. 02.)
Žehnajme ľuďom okolo nás, aj 

tým, ktorí nás nenávidia, aj tým, 
ktorí nás prenasledujú

„Žehnajte tých, čo vás prenasle-
dujú – žehnajte a nepreklínajte!“ 
(Rímskym 12:14)

Nebeský Bože, často sme v tom-

to svete ponižovaní, stretávame sa 
s posmechom, s nenávisťou voči nám 
pre naše presvedčenie o Tebe a več-
nom živote. Mnoho ľudí je priateľom 
sveta, priateľom zmyselnosti, vášne, 
hojnosti, svetských radovánok, často 
spojených s alkoholom a často aj bo-
hémstvom, ktoré sú nám kresťanom 
cudzie a odporné. Tieto rozpory sú 
zdrojom nepochopenia a neznášan-
livosti, keď máme iné zmýšľanie ako 
oni. Prosím, daj nám silu, aby sme 
týchto ľudí nesúdili, aby sme doká-
zali svojím životom zotrvať vo viere, 
aby sme im ukázali pravé šťastie na 
tomto svete, ktorým si Ty. Daj, aby 
skrze nás pochopili, čo je pravá lás-
ka, čo je prameň života a spásy. Po-
vedal si, aby sme milovali svojich 
nepriateľov a modlili sa za tých, čo 
nás prenasledujú, preto Ťa prosím, 
aby toto Tvoje slovo zaznelo v našich 
srdciach ako skutočnosť a aby sme 
tak aj konali, cítili a nepovažovali 
to za nespravodlivé. Nech je Tvoje 
slovo v nás stále živé, Ty nám ho pri-
pomínaj, aby sme takým ľuďom žeh-
nali a modlili sa za nich. Nech nie 
je v našich srdciach odsúdenie, ale 
láska, ktorá premáha svet, v našich 
ústach požehnanie, v našich mys-
liach dobro a v našom bytí a exis-
tencii pokoj. AMEN

07. týždeň (14. 02.–20. 02.)
Chváľme Pána Ježiša, dobroreč-

me Hospodinovi
„Bože, aká vzácna je tvoja mi-

losť! Ľudia sa utiekajú do tône 
tvojich krídel. Sýtia sa hojnosťou 
tvojho domu, napájaš ich z riavy 
tvojich slastí. Veď u teba je prameň 
života.“ (Žalm 36:8–11)

Zvelebený si, Pane, Bože našich 
otcov, a chválitebný, a Tvoje meno je 
slávne naveky, pretože si spravodli-
vý vo všetkom, čo si urobil. Takto Ťa 
chválil Daniel, aj ostatní mužovia 
viery, aj my Ti chceme vyznať svo-
ju vďaku, náklonnosť, lásku, ktorá 
sa nedá vyjadriť slovami. Ty nám 
dávaš múdrosť, dávaš nám pokrm, 
nápoje, živú vodu, všetko, čo máme, 
je z Tvojej štedrej ruky. Očiam dávaš 
hľadieť na krásu, ušiam slastné me-
lódie, nielen v lone prírody, ktorú si 

stvoril, aj všade okolo nás, rukám 
tvorivosť, nohám smer cesty. Čím 
sa máme chváliť, ak len nie Tebou, 
ktorý si neváhal poslať Svojho jed-
norodeného Syna na kríž pre našu 
spásu. Ty si prameň života, moja sila 
a chvála, záchrana a spása. Chváli-
me Ťa celým srdcom, naveky a ne-
ustále. Prosíme o čisté srdce, aby 
sme Ťa mohli ctiť a velebiť po všetky 
dni. AMEN

08. týždeň (21. 02.–27. 02.)
Ďakujme za Božiu trpezlivosť 

s nami
„Bázeň pred Pánom predlžuje 

dni života, lež roky bezbožných 
sa skracujú. Očakávanie spravod-
livých (sa premieňa) na radosť, 
lež nádej bezbožných sa obracia 
navnivoč. Pánova cesta je pevnos-
ťou pre bezúhonného človeka a po-
strachom pre tých, ktorí páchajú 
neprávosť.“ (Príslovia 10‚27–29)

Ďakujem Ti, Bože, za tvoju lás-
ku, vďaka Ti za pomocnú ruku, ktorú 
nám neustále vystieraš, vďaka Ti za 
to, že nás miluješ napriek našej úbo-
hosti a nevďačnosti, vďaka Ti za lás-
ku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď 
my Ťa prestávame milovať. Ďakujem 
Ti za všetky dary a dobrodenia, naj-
mä za tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý 
sa pre nás stal človekom, aby 
nám otvoril nebo a prinavrátil 
nám Tvoje stratené priateľstvo. 
Ďakujem Ti za večný život, ktorý si do 
nás vložil. Vďaka ti, Bože, za všetky 
dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev, 
hudbu a za všetko to krásne na sve-
te, čo si pre nás stvoril. Ďakujeme za 
Tvoju trpezlivosť s nami, ktorú nám 
ukazuješ deň po dni. Za to, že nás mi-
luješ takých, akí sme.

AMEN

09. týždeň (28. 02.)
Prosme za pokoj v srdci, za od-

stránenie strachu
„Pán je Duch; a kde je Pánov 

Duch, tam je sloboda.“ (2. Kor. 3:17)
Pane náš Ježišu Kriste, prosíme Ťa 

o Tvoju milosť, o Tvoju lásku, o Tvo-
ju prítomnosť v našich životoch. 
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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 15.00 hod.
Konfirmačná príprava: 
2. ročník 15.30 hod
Dorast: 16.00 hod
Mládež: 17.00 hod

Nedeľa:
Detská besiedka: Online – Deti 
dostávajú podklady e-mailom. 
Ak vám nechodia informujte sa 
u vedúcej besiedky.

Spoločenstvo evanjelických žien: 
20. februára o 16.00 hod 

Rodinné spoločenstvo:
27. februára o 16.00 hod 

Dokončenie zo str. 14.

Služby Božie február 2022
06. 02. 5. nedeľa po Zjavení
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. 02. Nedeľa Deviatnik
Téma: Nezaslúžená milosť
10.00 Služby Božie v Leviciach

20. 02. Nedeľa po Deviatniku
Téma: Dar Božieho slova
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach

27. 02 Predpôstna nedeľa 
Téma: Dar Božej lásky
10.00 Služby Božie v Leviciach

MODLITEBNÉ OKIENKO  

 Zošli nám Ducha svätého, aby odstránil z našich sŕdc 
strach, ktorý máme z mnohých vecí tohto sveta, zo straty 
zamestnania, z nedostatku financií, z ľudí, ktorí nám 
ubližujú alebo i z bežných situácii, ktoré nás postretnú. 
Nedopusť, aby sme boli ako „vrabčekovia“, ktorí sa ob-
zerajú okolo seba so strachom, urob z nás nebojácnych 
orlov, ktorí sú vznešení a neboja sa vzlietnuť do výšav 
a brázdiť oblohou. Ty nám buď oporou, silou, prameňom, 
aby sme neboli smädní a nevracali sa do minulosti, ale 
hľadeli pred seba a videli spasenie našich duší. Vypočuj 
nás a prijmi do svojho náručia. AMEN
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VŽDY DODRŽUJTE

 odstup, nezhromažďujte sa
nepodávajte si rukypoužívajte vlastný spevník

Služby Božie
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Levice

 1 0 . 0 0  h o d .   V  R ež i m e  O P  -  m a x i m á l n e  1 0 0  o s ô b

o p a t r e n i a  p oča s  s l už i e b  b ož í c h

vstupujte len 

s Respirátorom

vydenzifikujte si ruky

alebo noste rukavice

S l užb y  b ož i e  v y s i e l a m e  o n l i n e  n a

w w w . f a c e b o o k . c o m / E C A V L e v i c e

Preukážte sa platným

covid preukazom


