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Jedni druhých bremená 
znášajte a tak naplníte 
zákon Kristov
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Ako sa mesiac jún posúval 
do svojej polovice, začalo obdo-
bie zberu jahôd, uhorková sezó-
na, zaváranie a podobne. Každý 
z nás musí uznať, že toho roku 
nám Pán Boh požehnal bohatú 
úrodu, za ktorú máme byť Pánu 
Bohu vďační.

Koncom júna nám pribudla do 
cirkevného zboru ďalšia ukrajin-
ská rodinka, pozostávajúca z ma-
mičky s dvoma deťmi vo veku 3 
a 13 rokov. Počet našich Ukrajin-
cov, o ktorých sa staráme, sa tak 
zvýšil na desať. Žijeme v cirkev-
ných priestoroch ako jedna ko-
munita a človek si stále viac uve-
domuje, aká je potrebná pomoc 
jedných druhým. Dospelí nám po-

máhajú v starostlivosti o zborové 
priestory. S deťmi striháme ruže 
či polievame záhradu. Prichádza-
jú medzi nás na služby Božie aj 
na ďalšie akcie určené pre deti 
a mladých v našom zbore. Veľa 
vecí robíme spoločne a o to, čo sa 
nám urodí v našej záhradke, sa 
s nimi veľmi radi podelíme.

Stále viac si uvedomujem výz-
nam biblických slov, že keď pomá-
hame niesť bremená druhým, ta-
kýmto spôsobom objavujeme zmy-
sel svojho kresťanského života. 
Pretože v posledných tridsiatich 
rokoch sa ľudia veľmi uzavreli za 
vysoké nepriehľadné ploty a nikto 
ich viac nezaujímal. Súčasná si-
tuácia vo svete nám ukazuje, že 
toto nie je správna cesta. Láska, 
pomoc, radosť z dobre vykonanej 
práce – toto sú hodnoty, ktoré sa 
učíme objavovať nanovo.

Chcem vás povzbudiť, aby ste 
počas letných prác dovoleniek 
a prázdnin nanovo objavili ten-

to pre mnohých zabudnutý roz-
mer života. Rozmer služby a po-
moci druhému človeku. Rozmer 
duchovného spoločenstva bra-
tov a sestier a silu, ktorú z neho 
smieme čerpať. Veď čokoľvek sme 
spravili svojmu blížnemu, spravili 
sme samotnému Pánovi Ježišovi 
Kristovi.

Modlitba:
Modlitba: Pane Ježišu, Ty si 

Pánom našich dní, Pánom na-
šich životov. Prosíme Ťa, aby 
sme vo svojom blížnom dokáza-
li poznávať Teba samého. Ďaku-
jeme za spoločenstvo veriacich. 
Ďakujeme za každé duchovné 
povzbudenie, ktoré nám pro-
stredníctvom cirkvi dávaš. Ďa-
kujeme, že si môžeme navzájom 
pomáhať, pretože iba tak na-
plníme Tvoj zákon a plnosťou 
zákona je predsa láska.

AMEN
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Dejiny kresťanstva  (8. časť)
Stredoveké mníšstvo

Najmocnejšou mníšskou reho-
ľou boli benediktíni s najstaršou 
rehoľou zo 6. storočia. O ich po-
vznesenie sa zaslúžil opát Berno 
z kláštora v Clugny v Burgundsku 
v roku 910, ktorý bol strediskom 
obrody mníšstva. V 11. storočí 
vznikli nové rády – žobraví augus-
tiniáni. V roku 1098 bola v Citeaux 
založená kontemplatívna rehoľa 
cisterciánov, ktorá sa v 12. storočí 
stala najvplyvnejšou. Jej príslušní-
ci sa venovali kultivácii pustých 
krajov. Povestným mystikom bol 
Bernhard, opát z Calivaux (1093–
1153). Významnou osobnosťou 
stredoveku, kazateľom pokory, 
lásky a chudoby so zmyslom pre 
krásu prírody bol František z Assi-
si (1182–1226). Tým, ktorých zhro-
maždil okolo seba, dal rádové pra-
vidlá a v roku 1210 založil žobravú 
rehoľu františkánov, ktorí kázali, 
spovedali, vyučovali a pestovali 
vedy. V 16. storočí vznikla z nich 
vetva kapucínov, ktorí sa venovali 
kázaniu aj vo väzniciach, nemoc-
niciach a misiám.

Iný rád žobravých mníchov-ka-
zateľov založil v roku 1216 kastíl-
sky mních Dominik de Guzman 
(1170–1221). Na bielom rúchu no-
sili čierny plášť, preto ich volali aj 
čiernymi bratmi. Títo dominikáni 
boli učení a venovali sa misii medi 
kacírmi. V roku 1232 boli poverení 
inkvizíciou, to znamená vyhľadá-
vaním, vyšetrovaním a súdením 
bludárov. Počínali si kruto a preto 
ich prezývali Domini canes – Pá-
novi psy.

V roku 1084 založil Bruno zo 
Chartereusse rád mlčanlivých 
mníchov, ktorí sa venovali kon-
templácii (rozjímaniu, premýšľa-
niu) – kartuziáni.

V dobách križiackych vojen 
vznikali rytierske rády: Johaniti 
podľa chrámu Jána Krstiteľa, kde 
mali nemocnicu. Po odchode z Pa-
lestíny sa usadili na Malte a pre-

to sa volajú aj maltézski rytieri. 
Ošetrovali chorých a nosili čierny 
plášť s bielym krížom. V roku 1118 
boli v Palestíne založení templári, 
ktorí prešli do Paríža, v 14. storo-
čí boli zrušení. Nosili biely plášť 
s červeným krížom. V roku 1190 
vznikol rád nemeckých rytierov, 
ktorí v Palestíne chránili pútnikov 
z Nemecka. Neskôr sa presídlili do 
východného Nemecka a bojovali 
proti Slovanom. Nosili biely plášť 
z čiernym krížom.

Mníšstvo vo svojich začiatkoch 
podporovalo šírenie zbožnosti aj 
vzdelanosti, rozvoj civilizácie, po-
kiaľ nebolo únikom z nej.

Univerzity a scholastika

Cirkev v stredoveku bola aj no-
siteľkou vzdelania. Mestská kul-
túra vytvorila priestor univerzi-
tám, ktoré boli najvyšším stupňom 
všeobecného vzdelávania. Uni-
verzitas magistrorum et schola-
rium – spoločenstvo učiteľov a žia-
kov, predstavovalo akademickú 
obec riadenú vlastnými zákonmi 
a predpismi. Ich koreň bol v anti-
ckej akadémii. Vyrastali zo škôl 
pri katedrálach ako štúdium ge-
nerale 7. slobodných umení – tri-
vium (gramatika, logika a réto-
rika) a quadrivium (aritmetika, 
geometria, astronómia a muzika). 
Logika a filozofia tvorili predstu-
peň a fakulty učili medicínu, prá-
vo a teológiu. Podmienkou štúdia 
na univerzitách bola znalosť la-
tinčiny. Univerzity vznikali od 
11. storočia v Bologni (1119), Pa-
ríži (1200), Oxforde (1249), v Prahe 
(1348) a vo Viedni (1365).

Najvýznamnejší myslitelia 
boli vo všeobecnosti kňazi a mní-
si. Rozvíjali myslenie na pozadí 
klasickej gréckej filozofie, Biblie 
a učenia cirkevných otcov. Scho-
lastika bola školská veda, ktorá 
sa usilovala základné kresťanské 
pravdy – vierouku – rozumovo 
zdôvodniť. Toto úsilie zahŕňa dobu 

od 9. storočia do konca 14. storočia, 
od Jána Eruenu po W. Ockhama 
(+1239). Najznámejšou knihou boli 
Sentencie Petra Lombrada.

Za otca scholastiky sa pokladal 
Anselm (1033–1109), arcibiskup 
canterburský, u ktorého je viera 
v Boha základom a podmienkou 
poznania Boha (Credo ut itelle-
gam). Rozumová a citová stránka 
viery tvoria u neho súlad. Vychá-
dza z pochybovania a len cestou 
rozumu chce prísť k poznaniu Bo-
žej pravdy (Intellego ud credam). 
Francúz Peter Abélard (1079–1142) 
zomrel uväznený v kláštore, lebo 
sa postavil proti učeniu o Sv. Tro-
jici.

Scholastici neboli jednotní, rea-
listi si protirečili s nominalistami. 
Pod vplyvom mystiky a Aristotelo-
vej filozofie dosiahla scholastika 
svoj vrchol v 13. storočí. Predsta-
viteľom františkánskej scholastiky 
bol Ján Duns Scotus (+1308) a me-
dzi dominikánmi vrchol dosiahol 
Tomáš Akvinský (+1274), ktorého 
dielo, najmä Summa theologiae, 
mu vynieslo titul anjelského dok-
tora. Stalo sa základom rímsko-
katolíckej dogmatiky, normatív-
nej pre všetky časy. Podľa neho 
sa nazývajú tomisti. Významným 
učencom svojej doby bol anglický 
františkán skotista Viliam Occam 
(+1347), predbojovník individua-
lizmu a induktívnej metódy v no-
vej forme, zvanej nominalizmus, 
ako „via moderna“ oproti „via an-
tiqua“ T. Akvinského. Occamov 
nominalizmus spopularizoval 
tűbungenský profesor Gabriel Biel 
(+1495), ktorý sa pokladá za posled-
ného scholastika.

Mystika, zbožnosť a cirkevné 
umenie

Oproti uprednostňovaniu ro-
zumu a nezáživnej školskej uče-
nosti vznikla reakcia v mystike 
(myó = zažmúriť oči), ktorá dá-
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vala dôraz na cit a srdce. Do Bo-
žích tajomstiev sa chcela vhĺbiť 
vnútornou zbožnosťou a modlit-
bou. Už Abelárdovým odporcom 
bol Bernard z Clairvaux (+1153), 
ktorý sa pokladal za zakladate-
ľa mysticizmu výrokom: „Mod-
litbou a tichým rozjímaním skôr 
môžeme nájsť Boha ako rozumo-
vaním.“ Keď scholastika upadla 
do formalizmu, nastala v 14. sto-
ročí doba rozkvetu mystiky najmä 
v Nemecku. Poprednými osobnos-
ťami boli dominikánsky mních 
Ján Eckhardt (+1327), štrasburský 
kazateľ Ján Tauler (+1361) a Tomáš 
Kempenský (+1471), svetochýrny 
svojím spisom O nasledovaní Kris-
ta. Ale z mystiky vyšiel aj smer 
nazvaný „bratia a sestry slobod-
ného ducha“, podľa ktorého kaž-
dý nábožný človek je bohočlovek 

a cirkev je zbytočná, lebo Duch 
vedie všetkých k slobode a preto 
niet hriechu. Zástancovia tohto 
smeru žili zmyselne.

Ľudová zbožnosť žila v navyk-
nutých formách uctievania svä-
tých, najmä Panny Márie, pesto-
vaním kultu relikvií, púťami, stra-
chom pred očistcom, spovedaním 
sa a tradovaním legiend. V 12. sto-
ročí ustálili 7 sviatostí, v 13. sto-
ročí učenie o preopodstatnení pri 
Večeri Pánovej a sviatok Božieho 
tela (1264). Cirkevná disciplína sa 
upevňovala. Bohoslužobnou rečou 
v západnej cirkvi bola latinčina, 
v cirkevnom speve jednoduchý 
gregoriánsky chorál vystriedal 
viachlasný ozdobný spev cantus 
figuratus.

Symbolom kresťanskej spoloč-
nosti a ideálom stredoveku bola 

katedrála v sídle biskupa. Z bazi-
likového štýlu sa v 11. storočí vy-
vinul románsky štýl. Predĺžila sa 
apsida so zvýšeným chórom pre 
kňazstvo. Vnútro chrámu delili 
stĺpy a piliere. Klenba sa zmenila 
v polkruhovité krížové klenutie. 
Oltár bol navýšený. Najslávnejšie 
románske dómy sú v nemeckom 
Porýní (Kolín, Worms, Speier, Mo-
huč). V 12. storočí vznikol vo Fran-
cúzsku nový sloh – gotický. Oblú-
ky aj nad oknami sú končité, celý 
chrám sa dvíha do výšky, veže sú 
štíhle a vysoké. Najkrajšími gotic-
kými chrámami sú Notre Dame 
v Paríži, Notre Dame v Remeši, 
Chrám sv. Víta v Prahe a iné.

(pokračovanie na budúce)
Veselý Daniel: Dejiny kresťanstva, 

Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
1994, str. 26–28)

13. júna nás navštívila delegácia z cirkevného zboru Nadlak 
v Rumunsku na čele zo seniorom Ľudovítom Bobčokom 
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Svojimi duchovnými zamysle-
niami nad Božím slovom poslú-
žili policajný kaplán Ordinariátu 
v Ozbrojených silách a v ozbro-
jených zboroch Slovenskej re-
publiky, zaradený na Krajskom 
riaditeľstve Policajného zboru 
v Nitre plk. Mons. ThDr. Franti-
šek Bartoš, PhD. a riaditeľ Úradu 

ekumenickej pastoračnej služ-
by Ministerstva vnútra SR plk. 
Mgr. Milan Petrula.

Do samotnej liturgie ekume-
nickej pobožnosti boli však za-
pojení čítaniami biblických pa-
sáži, modlitbami a spevom všet-
ci prítomní duchovní: správca 
farnosti Ordinariátu v Ozbro-
jených silách a v ozbrojených 
zboroch Slovenskej republiky, 
zaradený vo vojenskej farnosti 

Dňa 24. 06. 2022 v čase o 17.00 
hod v Leviciach na Kalvárii zor-
ganizovala Kresťanská policaj-
ná asociácia druhé ekumenic-
ké bohoslužby pre príslušníkov 
Ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky 
a rodiny, ako aj pre širokú ve-
rejnosť.

Na začiatku bohoslužieb prí-
tomných privítal a predstavil 
viceprezident Kresťanskej po-
licajnej asociácie mjr. Ing. Ma-
rián Bielik.

Celú ekumenickú pobožnosť 
viedol generálny duchovný Ús-
tredia ekumenickej pastorač-
nej služby v Ozbrojených silách 
a v Ozbrojených zboroch Sloven-
skej republiky plk. Mgr. Viktor 
Sabo.

Sv. Michala vo Vojenskom útvare 
Levice por. Mgr. Ján Lehocký, du-
chovný ekumenickej pastoračnej 
služby Ministerstva vnútra SR, 
zaradený na Akadémii Policaj-
ného zboru SR kpt. Mgr. Milan 
Bartko, duchovný ekumenickej 
pastoračnej služby v Ozbroje-
ných silách a ozbrojených zbo-

roch Slovenskej republiky, kap-
lán Ordinariátu v Ozbrojených 
silách a v Ozbrojených zboroch 
Slovenskej republiky, zaradený 
v Hasičskom a záchrannom zbo-
re, vo výcvikovom centre Lešť 
por. Mgr. Tomáš Kuník, zborový 
farár Evanjelického a. v. cirkev-
ného zboru Levice ThDr. Mar-
tin Riecky, kazateľ zboru cirkvi 
Bratskej v Leviciach Mgr. Miro-
slav Haszics, farár Cirkevného 
zboru Reformovanej kresťan-
skej cirkvi v Leviciach Mgr. Gy-
ula Kassai, farárka Cirkevného 
zboru Reformovanej kresťanskej 
cirkvi v Leviciach Mgr. Tímea 
Kassai, kazateľ Cirkvi adventis-
tov siedmeho dňa v Leviciach 
Ing. Jozef Pist, zborový farár 
Evanjelického a. v. cirkevného 
zboru Terany Mgr. Dušan Hučka, 
kazateľ Bratskej jednoty baptis-
tov Ing. Dušan Uhrin.

Medzi hosťami na ekume-
nickej pobožnosti boli prítom-
ní: prednostka okresného úradu 
Nitra JUDr. Eva Bielik Hajdamá-
rová, prednostka okresného úra-

Ekumenické bohoslužby
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du Banská Bystrica JUDr. Mar-
tina Meszároš Barjaková, pred-
nosta okresného úradu Zvolen 
Ing. Milan Meszároš, primátor 
mesta Levice Ing. Ján Krtík, zá-
stupca riaditeľa Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru Nové 
Zámky plk. Mgr. Tomáš Pražák, 
riaditeľ štátneho archívu v Nitre 
PhDr. Peter Keresteš, PhD.

Pred začatím bohoslužby si 
minutou ticha všetci prítomný 
uctili pamiatku zosnulého Csabu 
Tolnaia, keďže dňa 02. 07. 2022 
bude rok, čo nás po krátkej a ťaž-
kej chorobe opustil vo veku 49 
rokov – zástupca primátora mes-
ta Levice, poslanec mestského 
zastupiteľstva, poslanec Nit-

rianskeho sa-
mosprávneho 
kraja, bývalý 
riaditeľ mládež-
níckeho centra 
Kontakt, histo-
rik, lokálpat-
riot, autor via-
cerých publi-
kácií o histórii 
mesta Levice 
a kazateľ. Csa-
ba Tolnai bol 
stálica pri ak-

ciách organizovaných Kres-
ťanskou policajnou asociáciou 
a osobný priateľ organizátorov.

Po bohoslužbe viceprezident 
Kresťanskej policajnej asociácie 
mjr. Ing. Marián Bielik poďako-
val všetkým, ktorí sa bohoslužby 
zúčastnili a pozval prítomných, 
aby využili otvorenú vyhliad-
kovú vežu a vychutnali si po-
hľad z vyhliadkovej veže, ktorá 
sa rozprestiera nad mestom Le-
vice a taktiež prítomných pozval 
na občerstvenie do cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi a. v. 
Levice, kde pre všetkých bolo 
pripravené chutné občerstvenie.

Po príchode do cirkevného 

zboru Evanjelickej cirkvi a. 
v. Levice nás v jedálni čakalo 
požehnané občerstvenie, pred 
ktorým sa prihovoril prezident 
Kresťanskej policajnej asociá-
cie kpt. PhDr. Jaroslav Macek, 
MBA a toto občerstvenie požeh-
nal a pred jedlom sa pomodlil 
zborový farár Evanjelického 
a. v. cirkevného zboru Levice 
ThDr. Martin Riecky.

Plne si uvedomujeme, že ta-
kéto stretnutie, by nebolo mož-
né spraviť s pomocou Božou. 
Najviac nás teší, že pri týchto 
akciách je cítiť to najdôležitej-
šie a to je, čo nás všetkých spá-
ja láska Kristova a Božie slovo, 
ktoré zjednocuje všetkých bez 
rozdielu.

Chceme sa týmto poďakovať 
predovšetkým pánu Bohu, že 
vďaka nemu sa podarila zorga-
nizovať ďalšia ekumenická bo-
hoslužba a zároveň chceme po-
ďakovať všetkým prítomným, 
ktorí sa spolupodieľali na orga-
nizovaní tejto bohoslužby, ako 
všetkým tým, ktorí sa zúčastnili 
na tejto bohoslužbe.
Kresťanská policajná asociácia

Foto: Človek a viera



6

Spomienka na Janka Kráľa 

V nedeľu 22. 5. sme si na Službách Božích zaspomínali na Janka 
Kráľa pri príležitosti 200. rokov od jeho narodenia. Kázňou Slova Bo-
žieho zameranou na život Janka Kráľa poslúžil zborový farár Martin 
Riecky, básne na začiatku a konci SB zo zanietením predniesla sestra 
Emília Macáková. Na Službách Božích s krátkym životopisom J. Kráľa 
prítomných pozdravil Mgr. Miroslav Považan, riaditeľ Domu Matice 
slovenskej Levice. Po slávnostných Službách Božích sme sa presunuli 
na cintorín v Leviciach, kde sme symbolicky položili veniec na hrob 
Vladimíra Všeslava Aladára Kráľa, syna Janka Kráľa. Tu, pri jeho hro-
be, sme spolu zaspievali pieseň Hej, Slováci.
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Nikol Bezáková
1. Konfirmácia je pre mňa Boží dar. 

Znamená poznanie, že ma naplnil 
Boží Duch a chce vo mne rozvíjať 
moju osobnosť, moju svätosť a ta-
lenty, ktoré do mňa vložil. Vytvá-
ram a obnovujem vzťah s Ježišom Kristom.

2. Dokonalejšie spojenie s cirkvou a prehĺbenie 
Božej milosti, pevnejšie spojenie s Kristom.

Dominika Čimborová
1. Slávnosť konfirmácie pre mňa zna-

mená obnovenie krstnej zmluvy 
a vyznanie viery v Pána Boha. Sta-
nem sa dospelým členom cirkvi 
a môžem pristupovať k Večeri Pá-
novej.

2. Konfirmačná príprava ma obohatila o poznatky 
z histórie cirkvi a veľa som sa naučila o Pánu 
Bohu.

Viktória Ďurkyová
1. Je to pre mňa veľká slávnosť, keď 

potvrdzujem svoju vieru. Vážim si, 
že budem mať možnosť pristupovať 
k Večeri Pánovej.

2. Naučila som sa nové veci o Biblii, 
histórii a celkovo o viere. Naučila som sa, čo je 
pre mňa dobré a zlé.

Natália Kučerková
1. Slávnosť konfirmácie pre mňa zna-

mená nové vedomosti, nové skú-
senosti.

2. Obohatila ma vedomosťami. Nau-
čila ma nové veci.

Sofia Kučerková
1. Že môžem prijímať Večeru Pánovu.
2. O nové poznatky a viac informácií 

o Pánovi Ježišovi.

Bianca Slušná
1. Znamená to pre mňa utvrdenie sa 

v mojom evanjelickom presved-
čení.

2. Naučila som sa viac o Pánovi Je-
žišovi. Rovnako som sa veľa do-
zvedela o celej cirkvi. Som rada, 
že som takýmto spôsobom mohla viac spoznať 
Pána Ježiša.

1. Čo pre Teba znamená slávnosť konfirmácie?
2. V čom Ťa obohatila konfirmačná príprava?

Sofia Stankovičová
1. Budem môcť pristúpiť k Večeri Pá-

novej ako dospelý člen cirkvi.
2. Spoznala som bližšie Pána Boha. 

Obohatila ma o nové vedomosti 
v našej cirkvi a prehĺbila vieru.

Ivana Sitárová
1. Stať sa dospelým členom cirkvi 

tak ako moji predkovia. Sľubovať 
lásku a vernosť Pánu Bohu a našej 
cirkvi tak, ako to pri krste miesto 
mňa urobili moji krstní rodičia. 
Zúčastňovať sa na Večeri Pánovej, byť svedkom 
pri cirkevnom sobáši, byť krstným rodičom.

2. Dozvedela som sa veľa nových informácií.

Alica Tóthová
1. Slávnosť konfirmácie pre mňa zna-

mená vstup medzi dospelých čle-
nov cirkvi a vyznanie viery v Troj-
jediného Pána Boha.

2. Konfirmačná príprava ma obohati-
la v mnohom. Naučila ma lepšie spoznávať Boha 
a našu cirkev. Dozvedela som sa veľa vecí z his-
tórie a dejín našej evanjelickej cirkvi. Dozvede-
la som sa aj o rôznych nebezpečných sektách, 
ktorých by som sa mala vyvarovať. Som veľmi 
vďačná, že som mohla navštevovať konfirmač-
nú prípravu a byť jej súčasťou.

Linda Tóthová
1. Konfirmácia pre mňa znamená 

slávnostné prijatie medzi dospe-
lých členov našej cirkvi. Dáva mi 
určité práva, napríklad byť krst-
ným rodičom alebo zúčastňovať 
sa na Večeri Pánovej.

2. Konfirmačná príprava ma obohatila skúse-
nosťami a dokonalo ma pripravila na slávnosť 
konfirmácie. Naučila som sa niečo nové o našej 
cirkvi aj jej histórii. Konfirmačná príprava ma 
zblížila s Bohom a dala veľkú nádej do môjho 
života. Spoznala som nových ľudí a dozvedela 
sa veľa zaujímavých vecí. Som veľmi rada, že 
som mohla navštevovať konfirmačnú prípravu 
a upevňovať svoj vzťah s Pánom Bohom.

 Rozhovor s Konfirmatmi 
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V sobot u 
11. 6. organizo-
val Miestny od-
bor Matice slo-
venskej zájazd 
na Gemer po 
stopách evan-
jelických deja-
teľov. Odborný 
garant výletu 
bol ThDr. Mar-
tin Riecky fa-
rár Evanjelickej 
cirkvi v Levi-
ciach. Všetci sme 
sa zišli na Šoltésovej ulici, v Tlma-
čoch sa k nám pridali naši kamará-
ti z miestneho odboru. Potom sme 
sa už spoločne vybrali na náš dlho 
očakávaný výlet.

Prvou zastávkou bola Rimavská 
Sobota kde nás už čakal miestny 
historik Peter Dragijský zakladateľ 
Aleje slovenských dejateľov regió-
nu Gemer – Malohont. Na námestí 
sme si pozreli busty osobností a do-

zvedeli sme sa veľa zaujímavých 
informácií.

Ďalej sme sa presunuli do Kras-
kova, kde nás privítal nádherný 
historický kostol, o ktorom nám 
viac povedal kostolník a doplnil ho 
pán farár. Tu sme položili veniec 
pri hrobe A.H. Škultétyho.

V Lukovištiach nás už čakala 
pani starostka Alena Segedyová, 
ktorá nás zobrala do pamätnej izby 
Ivana Kraska a porozprávala nám 
v krátkosti o jeho živote. Po pre-

Po stopách Evanjelikov na Gemeri s Maticou Slovenskou 
MO Levice
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zretí exponátov sme sa presunuli 
k hrobu Ivana Kraska, kde sme mu 
položili veniec.

Potom nás čakala už posled-
ná zastávka v Drienčanoch, kde 
nás privítala veselá a informácia-
mi nabitá zborová pani farárka 
Mgr. Terézia Gabčanová. Najprv 
sme položili veniec k hrobu Pav-

la Dobšinského. Na starej fare, 
ktorá teraz slúži ako múzeum, 
nám pani farárka pútavou for-
mou porozprávala bohatý život 
Dobšinského ako farára a potom 
aj rozprávkára. V kostole nás pre-
kvapil bohato zdobený kazetový 
strop. Len nás mrzí, že o takéto 
pamiatky sa na Slovensku nemá 
kto starať. Bola to pekná bodka 
za našim nádherným a vzrušu-
júcim programom.

V mene organizátorov ako aj 
účastníkov, ďakujeme Evanjelické-
mu farárovi Martinovi Rieckemu 
za naplánovanie trasy a sprevá-
dzanie po nej.

Autori piesní v našom evanjelickom spevníku
JONÁŠ KOLEDÁNUS

Jonáš Koledánus je daľší z na-
šej nepoznanej histórie, každým 
menom sa dozvedáme niečo nové, 
niečo zaujímavé. Aj tento autor jed-
nej z našich piesní mal zaujímavý 
život, posúdte sami. Jonáš Kole-
dánus zanechal v našom spevní-
ku jednu pieseň a to Kde si môj 
premilý (ES 460). Bolo ich aj viac 

v starom spevníku Cithara Sancto-
rum. Ale teraz si povedzme niečo 
viac o tomto autorovi.

Jonáš Koledánus sa narodil 
okolo roku 1640 v Novom Meste 
nad Váhom. Nevieme presný dá-
tum narodenia. Bol veľmi vzdelaní 
o čom svedčí jeho štúdium  v Bra-
tislave a neskôr vo Witenbergu, 
právu tu vo Witenbergu. Bol fa-
rárom v zboroch Kysucké Nové 
Mesto, Púchov, Súľov, Trenčín. 
V roku 1674 prišiel na sprisaha-
nie Palatína Vešeléniho. Vešeléni-
ho sprisahanie (1666) bolo jedno 
z najvýznamnejších protihabs-
burských stavovských povstaní, 
ktoré viedol palatín František 
Vešeléni. V priebehu prípravy 
sprisahania bola organizovaná 
katolícka i protestantská šľach-
tická opozícia a ich hlavným cie-
ľom bolo zvrhnúť Habsburgovcov. 
Okrem Františka Vešeléniho boli 
medzi sprisahancami príslušní-
ci najvýznamnejších uhorských 
rodov, ako krajinský sudca Fran-
tišek Nádašdy, chorvátsky bán Pe-
ter Zrínsky, magnáti Štefan Tökö-
li, František I. Rákoci, František 
Frangepán a arcibiskup Juraj Li-
pai. Hlavní predstavitelia sprisa-
hania sa usilovali nájsť zahraničnú 
podporu vo Francúzsku, v Poľsku, 

v Benátkach, a taktiež aj v Turec-
ku, no bezvýslednedne. Hlavný-
mi príčinami neúspechu Vešelé-
niho sprisahania boli zlá pripra-
venosť povstania a osobné spory 
povstalcov. Sprisahanie odhalil 
viedenský dvor v roku 1671, teda 
až po smrti palatína Vešeléniho. 
Viedeň sa o sprisahaní dozvedela 
prostredníctvom tlmočníka Por-
ty N. František Frangepán, Peter 
Zrínsky a František Nádašdy boli 
následne popravení. Palatína od 
popravy ušetrilo náhle úmrtie 
v kúpeľoch v Štubnianskych Tep-
liciach (dnešné Turčianske Tepli-
ce). Jonáš skončil v exile v Poľsku, 
bol však neskôr väznení na hrade 
v Ledniciach. Tu napísal aj svoju 
rozsiahlu zbierku piesní Pysnič-
ky Nowe w zámku Lednickom w 
wezení a w okowach od kneze J. K. 
napísane v roku 1689. Napísal aj 
rukopisy Kázany na evangelia ne-
delny, svátečný i na epištoly svate 
v Roku 1691. Spolu s Samuelom Pa-
lumbinym vydali kancionál z kto-
rého piesne boli použité aj v Citha-
re Sanctorum. Jonáš Koledanus 
zomrel v Roku 1701 v Trenčíne.

(Fotka je zo spevníka Cithara 
Sanctorum, prvé 4 verše)

Podľa internetu spracoval
Marian Beréni
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Mračná – Slnko

Keď na druhý deň Viola 
zdvihla hlávku, netušila, čo ju 
ešte očakáva doma.

Tam dolu, v tom veľkom otcov-
skom dome, sťahovali sa mračná, 
z ktorých jeden blesk mal padnúť 
na jej ubolenú hlávku.

Pani Vilinská nenašla svoj 
prsteň. Podľa príkladu neporiad-
nych žien pohodila ho kamsi, ne-
rozpamätala sa ani na to, či ho 
večer po príchode z divadla ešte 
mala alebo nie. Prsteňa nebolo 
i nebolo. Celý dom prekutali, slúž-
ky predvolali, ony s plačom a za-
klínaním chceli dokazovať svoju 
nevinu, ba aj Emku, keď večer 
prišla zo školy domov, predvolali. 
Malá žiačka na ostrú otázku pri-
šla do zrejmých rozpakov.

— Ty si ho videla, však áno, 
alebo si ho sama skryla, povedz! – 
dotierala na ňu pani Vilinská.

— Ja som ho neskryla, ani ho 
nemám! – bránila sa Emka.

— Kde si ho videla, povedz, 
no! – dotierala Vilinská znovu.

— U Violy, – odpovedalo dievča 
so slzami v očiach.

— Nemožno! – zvolala Vilin-
ská.

— Ba áno! – tvrdila Emka. – 
My musíme pravdu hovoriť, a Vio-
la, keď príde, povie vám tiež prav-
du, ja viem!

— To ale nie je a možné, – po-
chybovala Emkina macocha, kto-
rá síce Violu nemala rada, ale zlé 
o nej nemyslela, ba práve azda 
za to ju nenávidela, že ju nemoh-
la pokladať za schopnú nejakej 
hrubej chyby. – Musela si sa mý-
liť, Ema, Viola nemohla mať ten 
prsteň.

— Ale ja viem, že ho mala, vte-
dy večer, keď ste prišli z divadla, 
prišla pozde hore a potom…

— Čo potom? – zamiešala sa 
Hermína.

— Tebe nič nepoviem.
— Obluda!
Emka s hnevným pohybom 

hlavy sa odvrátila od Hermínky.
— To je nepochopiteľné! – krú-

tila pani Vilinská hlavou. – Ten 
prsteň sa nesmie stratiť, poď, 
Emka, ukáž nám, ako to bolo, keď 
si videla prsteň!

Emka, hoci nerada, nasledova-
la macochu a Hermínku do Violi-
nej izbičky. Tam bolo teraz pusto, 
lebo ani Emka nespávala tu, keď 
Viola nebola doma.

I Emka musela rozprávať, ako 
sa začala učiť až zaspala nad kni-
hou, potom sa jej zdalo, že dlho 
spala, kým Viola prišla dnu cel-
kom prestrašená a ako jej vypa-
dol prsteň, lebo sa jej roztrhla 
šnúročka na hrdle.

No Vilinská ešte ani teraz ne-
bola celkom presvedčená. Ale 
Hermínka, ľahkoverná a povrch-
ná, pohla plecom a povedala.

— A ktože to vie? Možnože 
Ema predsa hovorí pravdu.

— Ja hovorím pravdu.
— Tak by Viola bola ukrad-

la prsteň… Na tie zlé slová Ema 
zlostne skríkla:

— Ty tak nehovor o Viole, keď 
Viola má prsteň u seba, iste to aj 
povie, a vzala ho preto, že…

— Nuž prečo, ty malá jašte-
rica?

— Oj, fuj, zlá Herma!
— Ticho, deti! Herma, kam ťa 

vedie nešetrnosť?
— Áno, nechaj to tu, Herma, 

neviem, ako sa môžeš zabúdať. 
Nepoznám ťa veru, takáto zlost-
ná, takáto pichľavá, tvoje sprá-
vanie zabieha do obecnosti. Im-
richa si si už celkom odpudila aj 
s Bubelákom môže sa ti to stať, 
keď sa nebudeš mať na pozore.

— Oj, Bubelák odišiel blažený, 
lebo má môj sľub, moje „áno“!

— Tak? A to si mu na vlastnú 
päsť povedala?

Večer, dosť pozde, prišiel Im-
rich. Okolkami sa dozvedel, čo sa 
stalo s prsteňom. Keď mu Emka 
povedala, že ho má Viola, zbledol 
a hnevný blesk oka jeho šľahol na 
Hermínku, ktorá pri obloku ne-
činne sedela, veď nemyslel ináč, 
než že ona je pôvodcom podozre-
nia. I chytil trochu nešetrne Emu-
šu za ruku, zaviedol ju do kan-
celárie, zapálil lampu a posadil 
dieťa proti sebe na stoličku tak, že 
jej tvárička bola jasno osvetlená. 
Dieťa sprvu žmurkalo, zastrelo si 
oči, potom si privykli na svetlo, 
hľadeli Imrovi priamo do tváre.

— Teraz hovor pravdu, ako to 
bolo, povedz všetko.

— Ja vždy pravdu hovorím, – 
opakovala Emka.

— Ba áno! – riekla Emka a vy-
trhla sa mu z ruky, ohmatávajúc 
si druhou rukou ramienko, hovo-
rila ďalej: – Ja neviem, aký si ty, 
Imro, prečo si ma tak stisol? Ty si 
vari zlý a Viola ťa predsa tak rada 
má, ona mi to raz aj povedala, keď 
som sa jej opýtala, ale musela som 
sľúbiť, že to nepoviem nikomu.

— A teraz si to predsa vyzra-
dila.

— Áno, pred tebou, pred 
druhými nie, ale poviem Viole, 
že nezaslúžiš, aby ťa mala rada, 
lebo ju ty ešte vždy nerád.

Ale Imrich viac nepočúval. 
Ešte vždy opretý sedel a rozmýš-
ľal. A jeho výzor bol výzorom veľ-
mi šťastného človeka. Po chvíli 
vstal a povedal tichej Emke:

— Pôjdem si ráno sám po ňu! – 
ustálil sa konečne, potom pojal 
Emku za ruku a obidvaja šli k ve-
čeri, ktorú starý pán dnes nemo-
hol dočkať. Pri večeri sa nezmie-
nil ani slovom o prsteni, len keď 
odchodil, riekol macoche:

— Želám si, mama, aby ste 
slečnu Violu ušetrili od histórie 
s prsteňom. Znám, že celá vec sa 
zakladá na omyle, a preto to vy-

Terézia Vansová: SIROTA PODHRADSKÝCH
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šetrím sám.
Vilinská mlčky kývla hlavou.
Viola ešte ostala na majeri. Te-

šila sa samote a cestou sa chcela 
ešte odobrať od toho pre ňu mi-
lého miesta. Prešla sa ešte raz 
poľom, odtrhla tu i tu oneskore-
ný kvietok alebo zdvihla červe-
no sfarbený list zo zeme, aby si 
ich odložila na pamiatku. Potom 
opustila s ťažkým srdcom Skalný 
potôčik.

A Viola? Kam pôjde? Či predsa 
nebude najlepšie, keď skloní šiju 
a zaklope na dvere i srdce sta-
rej matky, veď ona je predsa jej 
jedinou príbuznou. Čokoľvek sa 
kedysi stalo, ona to môže urobiť, 
Viola sa môže pokoriť pred mat-
kou svojho otca. Veď tá iste už 
musí byť veľmi stará, blízko hro-
bu a vtedy nemožno, aby ešte jej 
hnev trval. Snáď len nevytuchla 
celkom všetka láska z matkinho 
srdca k nešťastnému synovi.

Dosť zavčasu prišla do mesta
— Prosím ťa, Viola, povedz mi 

pravdu, ja som im už musela po-
vedať všetko.

— Čo, duša moja? – opýtala sa 
Viola Emušky, ešte nerozumejúc 
veci.

— Že ty máš mamin prsteň?
— Čože? Ja že mám mamin 

prsteň? Vilinská dosť kývala 
Emuši, aby mlčala, no teraz už 
i ona vstala a povedala trochu 
váhavo:

— Nuž áno, Viola, môj prsteň sa 
stratil a Emka tvrdí, že je u teba.

Teraz zbledla Viola, obviňova-
ná z takého prečinu, ona, Viola 
Podhradská! I vztýčila sa a po-
vedala hrdo v povedomí neviny:

— Emka sa mýli, ten prsteň ja 
nemám.

— Imrich mi síce zakázal ho-
voriť o tejto veci pred tebou, – za-
čala znovu Vilinská, – no keď sme 
už raz tak ďaleko, skončme tento 
výstup. Viola, dokáž Emin omyl, 
tým, že nám ukážeš klenot, ktorý 
skrývaš u seba, lebo musíš uznať, 
že ja som zodpovedná za strate-
ný skvost, presvedč nás a my ťa 

vďačne odprosíme.
— Dosť! – zvolala Viola s pla-

núcou tvárou a panovitým hla-
som. – Nechcem viac nič počuť! 
Vidím, že v tomto dome niet viac 
pre mňa miesta. Idem, lebo touto 
ošklivou obžalobou obvinená ne-
smiem viac tu ostať. Tu v tomto 
dome, kde statočné dievča nenájde 
ochrany, kde je napádaná jej česť, 
kde ju potvárajú z najpodlejšie-
ho zločinu, z krádeže. Ani súd ma 
viac nemôže prinútiť ostať v tomto 
dome, ktorý popravde a práve mal 
by patriť mne! Idem, no vy, ktorí 
ma obviňujete, robte, čo chcete, bu-
dem sa vedieť brániť a obránim sa!

Pozrela ešte raz pohľadom pl-
ným rozhorčenia a opovrženia, 
potom otvorila dvere a opustila 
izbu. Oproti nej otvorili sa dvere 
kancelárie. Za nimi Imrich. Keď 
videl Violu s plamenným zrakom 
s ústami hrdo a opovržlivo stiah-
nutými, tušil, čo sa asi dialo. I po-
náhľal sa k nej.

— Viola! – zvolal nežne.
Pozrela na neho. Výraz hnevu 

zmizol a z jej očí svietil mu teplý 
svit v ústrety, potom sa vzcho-
pila a išla smerom ku schodom. 
Imrich ale vstúpil do prízemnej 
izby.

— Čo sa tu stalo? – opýtal sa 
prísne.

— Ty, mama, ktorá by si mala 
Viole mnoho ďakovať, zle si sa jej 
odslúžila. Namiesto vďaky do-
stávali sa jej len urážky a podlé 
osočovanie. Tak sa zdá, že v tomto 
dome vymrel každý cit pre lás-
ku, česť a spravodlivosť. Oj, že 
tak dlho som bol zhovievavý! Že 
som váhal zastať ju a nechal tr-
pieť dievča, ktoré prinieslo požeh-
nanie do nášho domu. Ba ešte som 
vám pomáhal krivdiť jej! No odte-
raz nesmie viac trpieť! Nechcem, 
aby trpela! Rozumieš, mama, ja 
nechcem! Ja som jej ochranca, 
teraz i vždy! To platí i tebe! – ob-
rátil sa k Hermíne s chladným 
pohľadom.

— Mne? Mne to nemôže platiť, 
lebo ja zajtra odídem navždy.

— Dobre, kone sú pripravené 
k službám.

— To je tiež jasne povedané, – 
odvetila Hermínka s chvejúcimi 
sa perami.

— Vieš, že medzi nami len 
takto možno hovoriť.

— Dobre, dobre, tetka, myslím, 
že si už aj ty tu zbytočná!

A pritom sa pozrela zlobným 
pohľadom na Imricha a opusti-
la izbu. I Lepáry sa stratil, len 
Emka, Vilinská a Imrich osta-
li. Pani Vilinská sedela tichá 
a utiahnutá pri obloku, Emka, 
učupená blízko kachieľ, sedela 
na stoličke a dívala sa zastraše-
no. Potom, keď videla odísť ujca 
a Hermínku, vyšla i ona, ale sko-
ro sa vrátila.

— Imrich, Viola sa veľmi hne-
vá, zatvorila sa do chyžky a nech-
ce ma pustiť dnu.

— Veď aj má príčinu sa hne-
vať, – odvetil vážne.

— Ale aj na mňa? Veď ja som jej 
neublížila nikdy, ja som ju vždy 
rada mala. Okrem toho mám ísť 
o tretej na spev a tam sú moje 
knihy.

— Veru, ak máš ísť na spev, 
je najvyšší čas. Poď, poprosme 
ju spolu, snáď nám otvorí! – Pri 
tých slovách vzal Emkinu ruku 
do svojej a viedol ju von. Skoro 
potom stál Imrich pri dverách 
Violinej chyžky s prosbou v srd-
ci i na tvári.

— Otvor mi, Violka, prosím ťa, 
pusť ma, musím si vziať spevník.

— I ja prosím, ráčte nám otvo-
riť! – zaklopal Imrich.

Viola predsa otvorila a vystú-
pila na chodbu. Bola vystrojená 
na cestu. Na hlave mala šatôčku, 
v ruke balík. Jej tvár bola teraz 
pokojná. Výraz odhodlanosti zra-
čil sa z nej. Akoby chcela vziať na 
seba všetky neresti žitia a skú-
siť svoju silu v stretnutí so žitím 
a svetom.

Imrich jej zastúpil cestu a po-
dal ruku.

— Viola, – riekol smutným hla-
Pokračovanie nastr. 12.
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Dokončenie zo str. 11.
som, – vy chcete odísť? Kam?

— Kamkoľvek, preč! – odvetila 
a chcela ho obísť.

— Či musíte? Prosím vás, vy-
počujte ma len chvíľočku. Potom, 
ak budete chcieť, môžete odísť.

Vzal ju za ruku a voviedol do 
chyžky. Nemohla mu odolať. Pro-
sil ju, hovoril k nej nežne, slova-
mi lásky, a tieto jeho slová lás-
ky a prosby neminuli sa účinku. 
Milo dojala Imricha prostota chy-
žky, v ktorej pred niekoľkými 
mesiacmi presedel hodiny, kým 
Emka bola chorá, a díval sa na 
Violu… Teraz ožili všetky rozpo-
mienky, len ten kufor pri obloku, 
prichystaný na cestu, pripomenul 
mu Violino predsavzatie. Pozrel 
smutne na ňu a ukázal na kufor.

— Tak skutočne? Bez návratu 
chceli ste odísť?

— Áno. Pre mňa tu viac niet 
miesta. – Pri týchto slovách po-
zrela na tento milý kútik a v jej 
tvári zrkadlil sa novovzbudený 
žiaľ.

— Tak vy chcete opustiť tento 
dom proti zime, proti noci, chcete 
von, do chladného sveta?

Či to hovorí Imrich Vilinský! 
Viola pozrela nedôverčivo na 
neho. I pomyslela si: „Ten svet 
tam von sotva bude chladnejší, 
ako sú ľudia v tomto dome.“

— Viem, čo chcete povedať: Že 
tam von nebude asi horšie ako tu 
u nás! Vskutku, Viola, pozde na-
hliadam, že vám náš dom musel 
byť pravým peklom, a preto sa 
musím poponáhľať napraviť, čo 
sme previnili. Viola, či nám mô-
žete odpustiť? Či chcete odpustiť 
mne, čo som vám zlého spravil? 
Či môžete?

Deva cítila, že je nie dosť silná. 
Táto otázka našla ju nepriprave-
nú. Imrich prinútil ju nežne sad-
núť si na stoličku pri obloku, on 
sám si volil miesto na kufri blíz-
ko nej.

Jeho mäkký hlas vlúdil sa do 
jej srdca, veď hovoril teraz k nej 
hlasom, akým nehovoril ani 

k chorej Emke. Viola mu podala 
svoju ruku a pohľadom nekoneč-
nej lásky pozrela na neho.

— Vám nemám čo odpustiť, 
lebo to som už dávno urobila, – 
doložila ticho, váhavo.

— Tak je dobre, Viola! Tak vám 
môžem už povedať, čo tak dávno 
cítim v srdci a čo povedať som 
už chcel dávno. Ale vy to musíte 
vidieť. Vieš to, Viola, však vieš, 
že ťa milujem. Viola, moja Viola?

Pritom pozrel na ňu víťazným 
i pokorným pohľadom, ktorý tl-
močil celý svet lásky, a ten pohľad 
stretol sa s podobným u devy, do-
siaľ takej chladnej.

— Moja Viola, – šeptal znova, 
potom ju privinul k sebe a prvým 
bozkom lásky poľúbil milovanú 
devu.

— Však už nepôjdeš?
— Musím, – odvetila a ukryla 

si horúcu hlávku do dlaní.
— Predsa, Viola? Nie, nemu-

síš! Nikto viac ťa nesmie uraziť. 
Všetci, ktorí ťa prenasledovali 
a ubližovali ti, odídu, len my os-
taneme: otec, Emka a my dvaja. 
Viola, dobre nám bude! Neodíď, 
veď bez teba by nám bolo pusto 
a smutne, nemôžeš odísť!

S bôľnym vzdychom pozrela 
deva na neho.

— Vy neznáte…
— Nie tak, Viola moja, povedz 

mi inakšie, prosím, povedz mi 
tak ako ja tebe!

— Ty nevieš, – a znovu skrýva-
la svoju rozpálenú hlávku.

— Ďalej, ďalej, ani neznáš, ako 
krásne to znie!

— Neznáš, aké podozrenie vr-
hajú na mňa.

— Znám, žiaľ, že nemohol 
som tomu predísť! Veď, milá 
moja, nemusím ti povedať, že 
som presvedčený o tebe, že ve-
rím v teba ako sám v seba, snáď 
ťa len nemusím o tom uisťovať? 
A preto, prosím ťa, daruj i ty 
mne svoju dôveru, povedz mi 
najprv aj to, prečo si ich nepora-
zila a neukázala im svoj prsteň, 
ktorý iste ako vzácnu pamiatku 

nosíš u seba?
— Preto som im ho neukáza-

la, lebo je vášmu navlas podob-
ný. – A pritom sňala hodvábnu 
šnúrku z hrdla a podala prsteň 
Imrichovi. Len pred hodinou 
hovorila, že niet moci, ktorá by 
ju prinútila vydať tento klenot, 
a teraz ho dáva dobrovoľne!

Imrich hľadel na podaný 
prsteň s prekvapením.

— Skutočne, – zvolal, – ten 
istý!

— Oj, hľa, už aj…
— Ty veríš, chcela si povedať, 

nie? Ale neverím, veď skôr by 
som musel pochybovať o samom 
sebe. Nejaká zvláštna náhoda nás 
mámi. Otec by nám to najskôr 
vedel vysvetliť, hádam to súvisí 
s rodinou mojej matky! – Pritom 
niesol prsteň bližšie k svetlu, kto-
ré v hranách briliantov rozrážalo 
sa v tisícerých bleskoch.

— Tu to máme! – zvolal rados-
ťou učenca, ktorému sa podarí 
rozlúštiť problém, – tento prsteň, 
aspoň tak kombinujem, bol ma-
jetkom našej tetky Lórky, prvej 
panej tvojho otca.

— Áno, a od nej ho dostala 
moja mama ako dôkaz vďačnos-
ti za svoje verné služby. Po smrti 
maminej otec ho skryl a dal mi 
ho, keď som už bola veľká, s na-
pomenutím, aby som si ho varo-
vala ako veľmi vzácnu pamiatku.

— Takže je nie náš, že nikdy 
nám nepatril, je isté, teraz čo 
s ním? Vezmi si ho naspäť ako svoj 
vlastný. Alebo nie, podržím si ho 
ja, kým ho nevymeníš za druhý, 
sirôtka moja, za jednoduchú ob-
rúčku, ktorá nám bude symbo-
lom večnej lásky. A teraz poďme 
k otcovi, bude sa tešiť, veď už iste 
hľadá a volá svoju milú Violu.

Láska ich oboch urobila zho-
vorčivými. Ako dobré deti ruka 
v ruke kráčali dolu, usmievajúc 
sa na seba, a v ich úsmevoch zra-
čil sa celý svet blaženosti.

Podľa originálu 
 od Terézie Vansovej

pripravuje Ľ. Jancíková
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Pokračovanie na str. 14.

MODLITEBNÉ OKIENKO  júl - august 2022
27. týždeň (01. 07.–02.07)
Prijmime z Božej ruky aj to 

zlé s pokojom v srdci.
„Dobré prijímame od Boha, 

a zlé by sme nemali prijímať?“ 
(Jób 2, 10)

Často prijímame od Teba, Pane, 
iba to dobré, a to zlé, ktoré je nám 
nepríjemné, nie sme schopní pri-
jať. Pane Ježišu, daj, aby sme do-
kázali prijímať aj dobré aj zlé. Ty, 
Pane Ježišu, si prijal vo svojom 
pozemskom živote aj zlé, slovami 
„Pane, nech sa deje Tvoja vôľa, nie 
moja“. Tak, keď sa chceme ponoriť 
do pravdy, daj, aby sme prijali všet-
ko, čo nám prinášaš do života tak, 
ako to zlé prijal aj Jób, ktorý pre-
chádzal ťažkým obdobím života, 
prišiel o všetko. Prever tak, Pane, 
aj nás, aby sme svojou vierou do-
kázali, že naša zbožnosť nie je for-
málna, ale skutočná. Že má hĺbku, 
aby sme dokázali prijať aj dobré, 
ale aj to zlé. Prever nás, Pane, na 
akom základe stojí naša viera. Aby 
sme neobhajovali iba vlastné záuj-
my, ale hlavne Tvoje, ktoré vedú ku 
spaseniu a požehnaniu. Bože, daj 
mi pokojnú myseľ, aby som prijal 
veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj 
mi silu, aby som zmenil veci, kto-
ré zmeniť môžem. Daj mi múdrosť, 
aby som rozlíšil jedno od druhého. 
Nech sa pri nás deje Tvoja vôľa.

AMEN

28. týždeň (03.07–09. 07.)
Ďakujme za dobrotu Božiu, za 

Jeho trpezlivosť
„O nič sa priveľmi netrápte, 

ale v každej modlitbe ďakujte 
a  predkladajte  svoje  potreby 
Bohu.“ (Filipským 4:6)

Dobrý a zvelebený Bože, Otče 
náš všemohúci, ďakujeme Ti z ce-
lého srdca za túto chvíľu, že nám 
zhovievaš, že sme stále tu a môže-
me predstupovať pred Tvoju tvár. 
Keď sme unavení, Ty nás osvie-
žuješ, keď už nemôžeme ďalej, Ty 
nás berieš do náručia a nesieš. 
Ďakujeme Ti, že si taký trpezli-

vý aj keď sme často nevrlí, nelás-
kaví a pyšní. Odpúšťaš nám naše 
neustále previnenia, dávaš nám 
hojnosť svojho požehnania, ktoré 
si nezaslúžime. Si k nám láskavý, 
prosíme, aby si nám prehlboval 
našu vieru v Teba. Nedopusť, aby 
sme čo len na chvíľu zapochybo-
vali, že si svetlom nášho života, 
ktoré ožaruje našu dušu a naším 
záchrancom, ktorý nás nikdy ne-
opustí. Udeľ nám svoju lásku, aby 
sme Ťa mohli milovať bezvýhrad-
ne celým srdcom a celou silou. Nie 
sme hodní Tvojich darov ani več-
ného života s Tebou, ale ďakujeme 
aj za svoju slabosť a nehodnosť, 
lebo nám ukazujú Tvoju nekoneč-
nú moc a dôstojnosť. Naplň naše 
duše tíšinou Tvojho pokoja.

AMEN

29. týždeň (10. 07.–16. 07.)
Modlime sa k Duchu svätému 

za Jeho dary
„Neviete, že ste Boží chrám 

a že vo vás prebýva Boží Duch?“ 
(1. Kor. 3:16)

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše 
srdcia darom múdrosti, aby sme 
spoznali márnosť pozemských vecí 
a iba nebeského Otca, jediné a naj-
vyššie dobro, milovali a v Ňom hľa-
dali zaľúbenie.

Príď, Duchu svätý, a naplň naše 
srdcia darom rozumu, aby sme 
vždy viac a viac rozoznávali dob-
ro od zla.

Príď, Duchu svätý, a naplň 
naše srdcia darom rady, aby sme 
sa v pochybnostiach vyhli každé-
mu omylu a vždy volili to, čo slúži 
Bohu k oslave a nám ku spaseniu.

Príď, Duchu svätý, a naplň naše 
srdcia darom sily, aby sme statoč-
ne premáhali všetky pokušenia, 
verne zachovávali Božie prikáza-
nia a trpezlivo znášali všetky pro-
tivenstvá.

Príď, Duchu Svätý a naplň naše 
srdcia darom poznania, darom ná-
božnosti, horlivosti v službe Bohu, 
darom bázne voči Bohu.

Duch Svätý, náš Tešiteľ, pomá-
haj mi! Tebe odporúčam svoju 
dušu, telo a všetko, čo mám. Odo-
vzdávam Ti začiatok i koniec svoj-
ho života. Nauč nás Otca poznávať 
a Jeho Syna milovať, a v Teba, Du-
cha, obidvoch daj veriť vždy, vo 
všetkých dňoch.

AMEN

30. týždeň (17. 07.–23. 07.)
Prosme o ukončenie vojen, 

o odstránenie zla a pýchy v na-
šich srdciach

„Pred skazou býva povýše-
nosť srdca ľudského, pred slávou 
je však pokora.“ (Príslovia 18:12)

V mene Otca i Syna i Ducha Svä-
tého. Maranatha! Príď na pomoc 
svetu, ktorý je zasiahnutý násilím 
a daruj ľuďom mier. Posilňuj srdcia 
všetkých, ktorí nesú zodpovednosť 
za tento svet, daj odvahu brániť 
skutočnú pravdu, spravodlivosť, 
slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. 
Upevňuj odhodlanie všetkých, kto-
rí nasadzujú svoje sily v boji so 
zlom. Uzdrav srdcia všetkých, kto-
rí sú zaslepení nenávisťou a se-
bectvom a neváhajú použiť násilie 
pre dosiahnutie svojich cieľov. Pre-
buď v nás vnímavosť pre trpiacich 
a ochotu pomáhať im. Nauč nás 
odpúšťať tým, ktorí sa proti nám 
previnili a prosiť o odpustenie 
tých, ktorým sme ublížili. Bože, 
Duchu Svätý, osvieť myseľ ľudí vo 
svete, vlej im svoju lásku do sŕdc. 
Ty si Láska, svetlo večnej pravdy 
a radosť večného života. Bez Tvojej 
pomoci nemôžeme sa ani priblížiť 
k milosti a pravde. Nauč nás Božej 
láske! Prosíme, vypočuj nás skr-
ze nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista, ktorý nám otvoril cestu do 
Tvojho kráľovstva pokoja.

AMEN

31. týždeň (24. 07.–30. 07.)
Modlime sa za vytrvalosť, 

silu, uzdravenie vzťahov
„Nechceme  sa  unaviť  tým, 
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Dokončenie zo str. 13.
že budeme robiť dobro, pretože 
v správny čas budeme žať, ak 
sa nevzdáme.“ (Galatským 6:9)

Drahý Pane Ježišu, Ty si zomrel, 
aby sme my mohli žiť a iba Tvojimi 
ranami sme uzdravení. Ďakujeme 
za dar spásy a lásky. Vezmi moje 
srdce a dotkni sa mojich zranení, 
ktoré mám, Ty vieš, aké sú to a pro-
sím, odpusti mi tak, ako aj ja chcem 
odpustiť ľuďom, ktorí ma zranili 
vedome i nevedome. Odpúšťam im 
v Tvojom mene a s pomocou Tvojej 
milosti. Zriekam sa klamstva a pri-
jímam Tvoju pravdu. Duchu Svätý, 
zakoreň túto pravdu v mojom srd-
ci. Daj mi úprimné a kajúce srdce, 
prosiace o milosť. Zmiluj sa, Pane, 
krehká je duša. Viem, Pane Ježišu, 
že tak, ako ja odpustím všetkým, 
ktorí mi ublížili, aj Ty mi zo svojej 
lásky odpustíš všetky urážky, kto-
rými som Ťa zarmútil. Ty mi dáš 
silu odolať mojim nepriateľom. Pro-
sím, aby som hľadal pomoc u Teba 
vždy, keď príde pokušenie. Nauč ma 
tak počítať dni, aby som získal múd-
re srdce. Nech sa deje Tvoja vôľa.

AMEN

32. týždeň (31. 07.–06. 08.)
Ďakujme za všetky dary, ktoré 

nám Hospodin dáva
„Cti Pána svojím majetkom 

a prinášaj Mu prvotiny z kaž-
dej svojej úrody.“ (Príslovia 3:9)

Hospodine, prijmi našu vďaku 
slovami Žalmu 116:

Milujem Pána, lebo vypočul môj 
prosebný hlas, lebo svoj sluch na-
klonil ku mne, kedykoľvek som 
ho vzýval.

Keď ma omotali povrazy smrti 
a zmocnili sa ma úzkosti podsve-
tia, keď som sa ocitol v súžení a trá-
pení, vzýval som meno Pánovo: 
„Pane, zachráň môj život!

Milostivý a spravodlivý je Pán, 
náš Boh sa zľutúva. Pán ochraňuje 
maličkých; pomohol mi, keď som 
bol v biede. Znova sa, duša moja, 
upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, 
lebo môj život zachránil od smrti, 
moje oči od sĺz a moje nohy pred 
pádom. Pred tvárou Pána budem 
kráčať v krajine žijúcich.

Čím sa odvďačím Pánovi za 
všetko, čo mi dal? Vezmem kalich 
spásy a budem vzývať meno Pá-
novo.

AMEN

33. týždeň (7. 08.–13. 08.)
Modlime sa za vieru
„Spomínajte na svojich vod-

cov, ktorí vám zvestovali slovo 
Božie. Pozorujte, aký bol koniec 
ich správania a napodobňujte 
ich vieru.“ (List Židom 13:7)

Potrebujeme sa zastaviť a uva-
žovať nad sebou a našou vierou. 
Pane Ježišu, prosíme, daj nám 
k tomu múdrosť a silu, aby sme 
zmenili svoje smerovanie a ne-
šli cestou zlého alebo niekoho, 
kto odpadol od viery. V dejinách 
cirkvi je mnoho ľudí, ktorí za-
nechali rozhodujúce stopy v na-
šich životoch. Sú to často naši 
rodičia, učitelia alebo kazatelia. 
Prosíme, aby si nás nabádal, aby 
sme si ich vážili a snažili sa ich 
nasledovať s bázňou a chvením. 
Nedaj, aby sme zaspali a dali sa 
strhnúť prúdom, ktorý vedie do 
záhuby. Daj, aby sme Tvoje slo-
vo brali so všetkou vážnosťou 
tak, ako naši predkovia. Aj oni 
mali chyby a hriechy, ale napriek 
tomu vždy vstali a šli dopredu, 
neobzerali sa späť. Daj aj nám 
takú silu, aby sme dosiahli cieľ 
večného života s Tebou.

AMEN

34. týždeň (14. 08.–20.08)
Prosme za zvládanie rôznych 

pokušení
„On nedopustí pokúšať vás 

nad možnosť.“ (1. Kor. 10:13)
Nedopusť, Pane Ježišu, ukrad-

núť semienko pravdy z môjho srd-
ca poslaním rozptyľujúcich myš-
lienok. Nedaj, aby sme sa stali sa-
tanovým cieľom. Daj nám silu vy-
brať si vždy v živote tú správnu 
cestu, nedaj nám zlákať sa zlým. 
Daj nám aj v čase pokušenia tie 
najlepšie rozhodnutia. To sa dá 
iba s Tebou v srdci. Keď sa budem 
musieť rozhodovať, s Tvojou silou 
a múdrosťou to zvládnem.

AMEN

35. týždeň (21. 08.–27.08)
Prosme o smelosť hovoriť 

o spáse
„A keď sa takto modlili, za-

triaslo sa miesto, kde boli zhro-
maždení, všetci boli naplnení 
Duchom Svätým a smelo hovo-
rili slovo Božie.“ (Sk. apoštolov 
4:31)

Duchu Svätý, prebohatý, naplň 
nás múdrosťou a smelosťou, od-
stráň z nášho života strach, kto-
rý nám neprislúcha. Tak, ako si 
zostúpil na učeníkov v deň Let-
níc, zostúp aj do našich myšlienok 
a sŕdc, aby sme múdre srdce získa-
li a mohli smelo hovoriť o našom 
Spasiteľovi Ježišovi Kristovi kaž-
dému, na koho nám ukážeš a koho 
nám pošleš do cesty. Obavy, strach 
a nevôľa nech nemá v našom živote 
miesto. Ty buď našou oporou, na-
ším povzbudením, našou pravdou 
a odvahou. Nech naveky patríme 
nášmu Pánovi a Kráľovi Ježišovi 
Kristovi, ktorý nech kraľuje v nás 
po všetky veky vekov.

AMEN

36. týždeň (28. 08.–03.09)
Skloňme sa pred Bohom
„I neuvoď nás do pokušenia, 

ale zbav nás zlého.“ (Lukáš 11:4)
Pane Bože, vieme, že sa k člove-

ku staviaš tak, ako sa k Tebe stavia 
človek. Keď uznáme svoje hriechy 
a prijmeme napomínanie a skláňa-
me sa pred Tebou, Ty ochraňuješ 
naše cesty. Keď však z cesty od-
bočíme a

zahalí nás temný mrak, keď ide-
me svojou vlastnou cestou, vtedy 
sa s nami dejú zlé veci a končíme 
zle. Ďakujeme Pánovi Ježišovi, že 
nás naučil v modlitbe slová „I ne-
uvoď nás do pokušenia, ale zbav 
nás zlého“. Táto modlitba je vypo-
čutá v nebi. Pane, dôverujeme Ti, 
prosíme, ochraňuj nás od zlého, 
daj nám obchádzať všetky zlé po-
kušenia. Nedopusť, aby sme boli 
pyšní a povýšeneckí, lebo by sme 
sa rútili cestou k pádu. Pane Bože, 
ochráň nás pred zlom a daj nám 
srdce obrátené k Pánovi Ježišovi. 
Ty chrániš všetkých, ktorí Ťa mi-
lujú. AMEN
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Stretnutia v zbore

Náboženské vysielanie 
RTVS

Služby Božie júl - august 2022
03. 07.  Sviatok Cyrila a Metoda
Téma:  Pravda vyslobodzuje
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach 
 s prislúžením sviatosti Večere Pánovej
14.00 Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

10. 07.  4.  nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Milosrdenstvo a odpustenie
10.00 Služby Božie v Leviciach

17. 07.  5.  nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Nasledovanie a učeníctvo
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach

24. 07.  6. nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Život v Kristovi
08.30 Služby Božie v Horši
10.00  Služby Božie v Leviciach.

31. 07.  7. nedeľa po Svätej Trojici (malý kostol)
Téma:  Slávnosť konfirmácie
08.30 Služby Božie v Horši
10.00  Služby Božie v Leviciach

07. 08.  8. nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Božie požehnanie zachraňuje
10.00  Služby Božie v Leviciach

14. 08.  9. nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Prezieravá múdrosť
08.30 Služby Božie v Horši
10.00 Služby Božie v Leviciach.

21. 08.  Kajúca nedeľa
Téma:  Neprijatá Božia milosť
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach 
 s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

28. 08.  1  1.nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Pýcha a pokánie
08.30 Služby Božie v Horši
10.00  Služby Božie v Leviciach

Počas leta nebudú

NEDEĽA – 3. júl
:2 Prenos Služieb Božích z Kežmar-
ku 10.00–11.30
:2 Slovo Ľubomíra Ďuračku 19.50–
19.55
NEDEĽA – 24. júl
:Slovensko a :Regina Prenos Slu-
žieb Božích z Banskej Bystrice 
09.05–10.00
:2 Senior Ľudovít Šenšel (doku-
ment) 14.00–14.25
NEDEĽA – 07. august
:2 Karol Kuzmány (dokument) 
14.00–14.25
NEDEĽA – 28. august
:Slovensko a :Regina Prenos Slu-
žieb Božích z Bardejova 09.05–
10.00
:2 Prenos Služieb Božích zo Sväté-
ho Kríža 10.00–11.30
:2 Televízny posol 14.00–14.25
PONDELOK – 29. august
:2 Televízny posol (repríza) 13.20–
13.45
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