
Bardejovský prameň
ČASOPIS CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU BARDEJOV 2 | 2020

Do Jeho rúk  
(duchovné slovo) 
Spravodajstvo zo zboru 
Ako tráviť čas s Bohom 
490. výročie Augsburského vyznania 
Dvojstránka pre deti 
Kreatívna domáca pobožnosť



Do Jeho rúk 
(Duchovné Slovo)

 Mt 16, 5-6:  „Keď vošli do hrobu, 
uzreli mládenca oblečeného do bieleho 
rúcha sedieť na pravej strane a preľakli 
sa.  On im však povedal: Nebojte sa! 
Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho 
ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, 
miesto, kam Ho boli položili.“
	 Bratia	a sestry!
Ešte	 stále	 v  nás	 doznieva	 radostná	
zvesť	Veľkej	noci.	Hrob	ostal	prázdny	
a  vzkriesený	 Pán	 Ježiš	 Kristus	 sa	
ukázal	svojim	verným.	Smrť	a diabol	
boli	 porazení	 a  Boh	 ukázal	 svoju	
moc	 a  lásku	 k  nám	 hriešnikom.	
Každý	 	 rok	 ma	 táto	 zvesť,	 celý	 ten	
príbeh	 od	 noci	 v  Getsemane,	 až	 po	
vzkrieseného	 Krista,	 stojaceho	 pred	
Tomášom,	 nanovo	 fascinuje	 a  chytá	
za	 srdce.	 Už	 viac	 nie	 sme	 odlúčení	
od	Boha.	Nie	sme	viac	kvôli	hriechu	
Božími	 nepriateľmi,	 ale	 vďaka	 Božej	
láske	 v  Ježišovi	 Kristovi	 sa	 z  nás	
stali	 omilostené	Božie	 deti.	 Zároveň	
hriešny	i ospravedlnený	Boží	ľud.	To	
je	 evanjelium,	 radostná	 zvesť,	 ktorá	
nám	 znie	 od	 prázdneho	 Kristovho	
hrobu.
	 Tá		istá	zvesť	nám	znela	aj		tohto		
roku.	A my	sme	sa	z nej	mohli	rado-
vať	 nie	 v  chrámoch,	 ale	 v  našich	
obývačkách.	 Osamote,	 alebo	 v  ma-
lých	 skupinkách	 v  rámci	 rodiny.	 
Tak	trochu	ako	Ježišovi	nasledovníci	
v  to	 slávnostné	 ráno.	 Zvesť	 o  Ježi-
šovom	 vzkriesení	 nepočuli	 všetci	
naraz.	Dozvedali	sa	 	o nej	postupne.		
Najprv	 ženy,	 ktoré	 išli	 k	 hrobu	

pomazať	 Ježišovo	 telo.	 Potom	 Peter	
a  Ján,	ktorí	bežali,	aby	sa	na	vlastné	
oči	presvedčili,	či	je	to	pravda.	Mária	
Magdaléna	 bola	 osamote,	 keď	 sa	 jej	
Ježiš	prihovoril.	Vzkrieseného	 stretli	
aj	 dvaja	 emauzskí	 učeníci,	 ktorí	
odchádzali	 z	 Jeruzalema.	 Uvidel	 ho	
aj  Tomáš,	 ktorý	mal	 pochybnosti,	 či	
to	všetko	môže	byť	pravda.
	 Písmo	nám	rozpráva	aj	o celej	ple- 
jáde	 pocitov,	 ktoré	 títo	 ľudia	 preží-
vali.	 Strach	 o  svoj	 život,	 zúfalstvo,	
smútok	z odlúčenia	a straty,	pochyb-
nosti	 a  otázky,	 ako	 budú	 ich	 životy	
vyzerať	 v  nasledujúcich	 dňoch,	
mesiacoch	 či	 rokoch.	 Hotová	 búrka	
pocitov	a nezodpovedaných	otázok.
	 Bratia	 a  sestry!	 Nie	 je	 vám	
to	 povedomé?	 Všetky	 tie	 otázky	
a  pocity?	 Ak	 sa	 pozrieme	 na	 pos-
ledné	 týždne	 tak	 nájdeme	 to	 isté.	 
Prišiel	medzi	nás	vírus	a my	zažíva- 
me	 strach	 o  svojich	 blízkych.	 Sme	
smutní	 z  toho,	 že	 sme	 odlúčení	 od	
svojich	 milovaných.	 Máme	 otázky	
spojené	 s  budúcnosťou.	 Ako	 bude	
vyzerať	 naša	 spoločnosť?	 Nájde	 sa	
liek	 na	 Covid	 19?	 A  čo	 to	 všetko	 
spraví	 s  našou	 ekonomikou	 a  pra-
covnými	miestami?	Prežívame	veľmi	
podobné	pocity	a otázky,	ako	učeníci	
vo	veľkonočné		ráno.
	 Čo	 s  tým?	 Kde	 nájsť	 riešenia	 
a	 pokoj?	 Trápenie	 učeníkov	 sa	 vy-
riešilo	 vtedy,	 keď	 do	 ich	 problémov	
vstúpil	 živý	 a	 vzkriesený	 Ježiš.	
Zrazu	 dal	 ich	 mysleniu	 úplne	 inú	

perspektívu.	 Strach	 a	 obavy	 zme-
nil	 na	 pokoj.	 Zúfalstvo	 na	 nádej.	
Pochybnosti	 zmenil	 na	 úžas.	
Vo  vzkriesenom	 Kristovi	 našli	 uče-
níci	 úplne	 nový	 zmysel	 života,	
odpoveď	 a  pomoc	 pri	 otázkach,	 
ktoré	nimi	zmietali.
	 Ten	 istý	 Kristus	 chce	 stretnúť	
každého	 jedného	 z	 nás,	 aby	 dal	 aj	
našim	 životom	 nový	 rozmer.	 Novú	
nádej,	pokoj	a istotu	práve	do	týchto	
zložitých	 dní,	 ktoré	 zažívame.	 No	
nie	 len	 raz,	 ale	 každý	 jeden	 deň.	
Vždy	 zas	 a  znova.	 Každodenne	 chce	
vstupovať	do	našich	starostí	a bojov,	
aby	v nich	ukázal	svoju	moc	a	slávu.	
Nebojme	 sa	 otvárať	Písmo	a  skladať	
ruky	 k  modlitbe,	 lebo	 práve	 tam	 sa	
môžeme	stretnúť	so	živým	Kristom.
	 Ak	máte	 teraz	 viac	 času,	 využite	
ho	múdro.	Venujte	 sa	 	 Písmu	 sväté-
mu.	 Nájdite	 si	 kvalitnú	 kresťanskú	
literatúru,	 či	 kvalitné	 kresťanské	
prednášky.	 Využite	 čas	 na	 hlbšie	
spoznanie	 sa	 s  naším	 Spasiteľom.	
Práve	 čas	 je	 jeden	 z  darov,	 ktorý		
pandémia	priniesla	mnohým	 ľuďom.	
Preto	ho	využime	múdro.
	 Ak	patríte	medzi	ľudí,	ktorí	práve	
naopak	 -	 máte	 menej	 času	 a  ste	
vystavení	 stresu,	 nebezpečenstvu	
a napätiam	-	pre	vás	nech	toto	platí	
dvojnásobne.	 Dávajte	 si	 pozor,	 aby	
ste	 nezanedbávali	 svoj	 duchovný	
život.	Práve	vy,	ktorí	ste	v  takzvanej	
prvej	 línii,	 potrebujete	 omnoho	
viac	 pokoja,	 ktorý	 prináša	 Kristus.	

Potrebujete	nádej,	 istou	a silu,	ktorá	
pramení	 z  Božej	 prítomnosti	 v  na-
šich	 životoch.	 Lebo	 bez	 Božej	 po-
moci	sú	naše	psychické	ale	aj		fyzické		
sily	často	primalé.
	 Nech	 už	 prežívame	 akékoľvek	
pocity,	 dovoľme	 vzkriesenému	 Kris- 
tovi	 vstupovať	 do	 našich	 každoden-
ných	 starostí.	 Do	 Jeho	 milostivých	
rúk	 vložme	 aj	 svoju	 budúcnosť.	 Veď	
Jemu	patrí	všetka	moc	na	nebi	aj	na	
zemi.	V Kristovi	máme	oporu	a nádej.	
Istotu,	že	On	nás	neopustí,	ale	bude	
s  nami	 vždy.	 Aj	 počas	 pandémie,	 aj	
po	nej.	 Je	s nami	či	sme	sami	doma,	
alebo	v práci.	Do	Jeho	rúk	vkladajme	
aj	 svojich	 najbližších,	 s  ktorými	 sa	
nemôžeme	 stretávať.	 Vkladajme	 do	
nich	aj	všetkých	slúžiacich,	chorých,	
i  tých,	 ktorí	 smútia	 nad	 stratou	
svojich	blízkych.
	 Jedine	 s  Kristom	 môžeme	 zažiť	
rovnakú	 istotu,	 ako	 zažíval	 apoštol	
Pavel,	keď	vyznal:	„Kto nás odlúči od 
lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, 
prenasledovanie alebo hlad, nahota, 
nebezpečenstvo alebo meč?  Lebo som 
presvedčený, že ani smrť, ani život, ani 
anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, 
ani budúcnosť, ani mocnosti,  ani 
vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné 
stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od 
lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, 
našom Pánovi.“	 (Rim	 8,	 35.	 38-39).		
Pokoj	 Boží	 nech	 zostáva	 s  Vami.	
Amen

Samuel	Velebír,	 
ev.	a.	v.	farár,	Dobroč
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PremenaTour
	 Robiť	 niečo	 nové,	 nezaužívané,	
to	 chce	 vždy	 kus	 odvahy.	 A  dobrý	
motív.	 Skupina	 Timothy	 nám	
ponúkla	možnosť	prísť	do	Bardejova	
so	 zvláštnym	 programom.	 Dohodli	
sme	 sa	 na	 termíne	 11.1.	 Program	
začal	 na	 viacerých	 miestach	 mesta	
stretnutiami	s ľuďmi	na	ulici.	Vybraní	
služobníci	 sa	 s  nimi	 zhovárali	
a  modlili	 za	 ich	 osobné	 problémy.	

Hlavné	 stretnutie	 sa	 konalo	 večer	
v  Hotelovej	 akadémii.	 Boli	 sme	
prekvapení,	 koľko	 ľudí	 prijalo	
pozvanie	na	večer	modlitieb	a  chvál	
za	 mesto.	 Prišli	 aj	 predstavitelia	
Bardejova,	 škôl,	 úradov.	 Ale	 hlavne	
ľudia,	ktorí	boli	ochotní	sa	modliť	za	
iných,	žehnať	im.	V modlitbách	zneli	
prosby	 za	 múdre	 vedenie	 mesta,	 za	
požehnanie	 pre	 školy,	 za	 ochranu	
našich	zdravotníkov,	za	Božiu	pomoc	
pre	službu	hasičov,	policajtov	a iných	

ľudí	postavených	do	náročnej	služby.	
Modlili	sme	sa	za	cirkvi,	za	veriacich	
aj	neveriacich,	za	chorých	aj	starých.	
Všetko	 prepojené	 jedným	 dôležitým	
spojivom,	 láskou	 a  žičlivosťou	 voči	
iným,	akej	nás	učí	Pán	 Ježiš	Kristus.	
On,	 náš	 Pán,	 vytvoril	 požehnané	
spoločenstvo,	 kde	 prežívali	 prijatie	
ľudia	 rôznych	 vierovyznaní	 spojení	
vierou	 v  Spasiteľa.	 Nech	 Pán	 Boh	
požehná	 a  vypočuje	 všetky	 prosby,	
ktorými	sme	otvárali	nový	rok	2020.

Seniorálne stretnutie 
dorastu (SSD)
	 Obvyklým	 termínom	 SSD	
býva  máj.	 Tohto	 roku	 však	 sekcia	
mládeže	VMV	ŠZS	 rozhodla	 rozdeliť	
dorastové	 stretnutia	 na	 tri	 menšie.	
Prvé	 z  nich	 sa	 malo	 konať	 pre	
bardejovské	 okolie	 v  našom	 zbore.	
Vybrali	 sme	 kultúrny	 dom	 vo	
Vyšnej	 Voli	 a  termín,	 sobotu	 22.2.	
Oboje	 sa	 ukázalo	 ako	 dobrá	 voľba.	
Spolupráca	 s  domácimi	 veriacimi	 aj	
obecným	úradom	na	Voli	bola	veľmi	
dobrá.	 Organizátori	 aj	 účastníci	
tam	 našli	 porozumenie,  prijatie	 aj	

pohostinnosť.	 Program	 pripravila	
dorastová	 sekcia	 VMV	 seniorátu.	
S oslovujúcim	príhovorom	prišiel	brat	
kaplán	Ferko	z Kukovej.	Celý	program	
s  požehnaním	 sledovalo	 asi	 sto	
dorastencov	z CZ	Bardejov,	Richvald,	
Zlaté	 a  Marhaň.	 Na	 pohostení	 sa	
podieľali	 ochotné	 sestry	 a  bratia	
z  Vyšnej	 Vole	 a	 Lukavice.	 Jedna	
z  posledných	 akcií	 pred	 príchodom	
mimoriadnej	 situácie	 dopadla	
s  Božou	 pomocou	 na	 výbornú.	 Sme	
radi,	 že	 sme	 mohli	 poslúžiť	 aj	 sa	
jej	 zúčastniť.	 Srdečná	 vďaka	 patrí	
domácim	veriacim	za	veľmi	ochotnú	
spoluprácu.

Svetový deň modlitieb 
(SDM)
	 SDM	 v  roku	 2020	 pripravili	
ženy	 zo	 Zimbabve.	 U  nás	 sme	 sa	
po	 ročnej	 pauze	 vrátili	 k  tomu-
to	 programu.	 Tento	 rok	 sme	
ho	 pripravili	 v  rámci	 nášho	
cirkevného	 zboru,	 spoluprácou	
skupín	 žien	 z  dcérocirkví	 aj	 mat-
kocirkvi	 pod	 vedením	 sestry	
farárky.	 Každá	 skupinka	 dostala	
na	 starosť	 niektorú	 časť	 progra-
mu,	 predstavenie	 krajiny,	 časť	
modlitieb	 alebo	 čítaných	 biblic-
kých	 textov.	 Výkladom	 Božieho	
slova	 poslúžila	 sestra	 farárka	
Velebírová.	 Prostredie,	 kde	 prog-
ram	 vznikal	 nám	 priblížila	 úvod- 
ná	 prezentácia	 s  fotografiami	
z  africkej	 krajiny.	 V  programe	
zazneli	 piesne	 aj	 známe,	 aj	 nové	
z  Afriky.	 V  modlitbách	 sme	 mys-
leli	 na	 zápasy	 sestier	 v  ďalekých	
krajinách	 aj	 na	 naše	 problémy.	
Príjemným	 vyvrcholením	 podu-
jatia	 bola	 ochutnávka	 jedál	 pri-
pravených	 podľa	 receptúr	 zo	
Zimbabve.	 Tu	 prejavili	 svoju	

Národný týždeň 
manželstva (NTM)
	 NTM	je	program,	ktorého	hlavnou	
myšlienkou	 je	 podporiť	 život	 ľudí	
v tradičnom	manželstve.	Už	niekoľko	
rokov	 sa	 aj	 u  nás	 zapájame	do	 tejto	
aktivity.	V tomto	roku	sme	pripravili	
dve	 podujatia.	 V  rámci	 prvého	
navštívilo	 13	 párov	 z  nášho	 zboru	
muzikál	 v  DJZ	 v  Prešove.	 Hlavný	
program	 NTM	 sa	 potom	 konal	
v piatok	14.2.	v Auditóriu	pod	názvom	
Večer	 pre	 manželov.	 Programu	 sa	

zúčastnilo	 28	 párov,	 pre	 ktoré	 bolo	
pripravené	 príjemné	 prostredie	 pri	
stoloch	pre	dvoch,	niekoľko	vstupov,	
zamyslení,	 svedectiev	 a  piesní.	
Veľmi	 dobrým	 spestrením	 bola	 hra	
Manželské	 bingo,	 ktorú	 pripravili	
organizátori	NTM.	Večer	pod	vedením	
členov	 Rodinného	 spoločenstva	
(RoS)	 priniesol	 veľmi	 požehnaný	
zážitok.	Všetci	zúčastnení	si	s vďakou	
voči	 Pánu	 Bohu	 uvedomili,	 akým	
veľkým	požehnaním	je	pre	nás	život	
v  našich	 rodinách.	 Bohu	 vďaka!	
A organizátorom	tiež.

PreD koronouSPrAvoDAJSTvo 
zo zBoru

POčAS 
korony

	 Týždeň	 od	 9.	 do	 15.	 marca	
priniesol	 do	 nášho	 života,	 a  teda	 aj	
do	našej	služby	v cirkvi,	neočakávané	
zmeny.	 To,	 čo	 sme	 počuli	 v  sprá-
vach,	sa	postupne	približovalo	k nám.	 
Keď	 začali	 narastať	 počty	 nemoc-
ných	 a  zomierajúcich	 v  európskych	
krajinách,	 pochopili	 sme,	 že	 ide	
do	 tuhého.	 Navyše	 sme	 sa	 práve	
nachádzali	 v  procese	 výmeny	 vlády.	
Horšie	 to	už	prísť	nemohlo.	Napriek	
tomu	 sa	 s  Božou	 pomocou	 a  veľkou	
ochranou	 podarilo	 v  našej	 krajine	
veľmi	 rýchlo	 a  účinne	 zaviesť	 opat-
renia,	 ktoré	 zamedzili	 prudkému	
šíreniu	 sa	 choroby.	 Znamenalo	 to	 
však	 zároveň	 zamedzenie	 nášho	
voľného	 pohybu,	 stretnutí	 v  kosto-
loch,	 modlitebniach.	 Prerušilo	 sa	
vyučovanie	v školách	aj	iné	činnosti,	
pri	ktorých	sa	stretáva	viac	ľudí.	

čo teraz?
	 Kládli	sme	si	otázku,	ako	môžeme	
zabezpečiť	 aspoň	 základný	 chod	
života	 zboru.	 Pomaly,	 postupnými	
krokmi	sme	po	prvotnom	prekvapení	
rýchlo	 hľadali	možnosti	 zvestovania	
Božieho	 slova	 aj	 vykonávania	 ne-
vyhnutných	úkonov	a obradov.	Čo	sa	
nám	podarilo	a ako?	

ochotu	 a  zručnosť	 viaceré	 sestry	
z  celého	 zboru.	 Termín	 konania	
SDM	8.3.	priam	ponúkal	príležitosť	
pozdraviť	 všetky	 prítomné	 sestry	
pri	 príležitosti	 MDŽ.	 Radi	 to	
urobili	bratia	zo	Speváckeho	zboru.	
Termín	konania	SDM	však	zároveň	
naznačuje,	 že	 šlo	 o  posledné	 po-
dujatie	 v  zbore	 pred	 príchodom	
mimoriadnej	situácie.	O to	viac	sme	
vďační	Pánu	Bohu	za	to,	že	sme	ho	
mohli	 uskutočniť.	 Vďaka	 všetkým,	
ktorí	sa	pridali	k jeho	príprave.

Služby Božie a mládež
•	 Už	 od	 nedele	 15.	 marca	 sme	 na	

facebookovej	 stránke	 cirkevného	
zboru	 začali	 pravidelne	 zverej-
ňovať	 nahrávky	 kázni,	 neskôr	 aj	
služieb	Božích	z našich	kostolov.

•	 V  čase	 obvyklých	 stredtýždňo-
vých	 služieb	 Božích	 sme	 pridali	
pôstne	 príhovory,	 po	 Veľkej	 no-
ci	 biblické	 hodiny	 s  výkladom	
o Augsburskom	vyznaní.

•	 Oznamy	 sme	 začali	 posielať	 na	
všetky	 nám	 dostupné	 e-mailové	
adresy.	 Zároveň	 sme	 vyvinuli	
úsilie	 získať	 nové	 kontakty	 tak	 
cez	 e-mail	 ako	 na	 facebooku.	 
Počet	 adries	 stúpol	 z  počiatoč-
ných	asi	570	na	terajších	680.	

•	 Uvedomili	sme	si,	že	zvlášť	medzi	
našimi	 seniormi	 nie	 všetci	 majú	
možnosť	 využívať	 internetové	
služby.	 Preto	 sme	 zhromaždili	
niekoľko	desiatok	adries,	na	ktoré	
doručujeme	 kázne	 v  papierovej	
podobe.	 Sme	 radi,	 že	 v mnohých	
domácnostiach	prijali	našu	výzvu,	
aby	 e-mailom	 doručené	 oznamy	
doma	 vytlačili	 a  doručili	 svojim	
blízkym,	 známym,	 ktorí	 nemajú	
túto	možnosť.

•	 Poskytujeme	aj	službu	sprostred-
kovania	 termínov	 služieb	 Božích	
v médiách.

•	 Dorast	 a  mládež	 veľmi	 rýchlo	
prešli	 na	 internetovú	 formu	
stretnutí.	 Pod	 vedením	 svoj-
ho	 vedúceho,	 D.	 Schadera,	 pri-
pravujú	 každý	 týždeň	 buď	 živé	
vysielanie,	 alebo	 stretnutie	 for- 
mou	 videokonferencie	 cez	 dos-
tupné	 aplikácie.	 Okrem	 toho	 si	
týmto	 spôsobom	 organizujú	 aj	
menšie	 vzdelávacie	 a modlitebné	
stretnutia.	 Priestor	 internetu	 im	 
nie	 je	 cudzí,	 preto	 sa	 tešíme,	 
že	 rýchlo	 využili	 jeho	 možnosti	
správnym	spôsobom.	

Obrady
	 Novou	 a  zvláštnou	 skúsenosťou	
bolo	 vykonávanie	 obradov,	 ako	 sú	 
krsty,	 pohreby,	 dokonca	 sobáš.	 Pri	 
krstoch	 je	 to	 asi	 najľahšie.	 Ide	
predsa	 o  najbližšiu	 rodinu,	 ktorá	
zvyčajne	 žije	 v  jednej	 domácnosti.	
Dodržiavanie	 prísnych	 hygienických	
pravidiel	 nebolo	 problémom.	 Rodi-
ny,	 ktoré	 krstili,	 pristúpili	 k  tejto	 
veci	 veľmi	 zodpovedne.	 Preto	 sme	
sa,	 aj	 keď	 v  obmedzených	 možnos- 
tiach,	mohli	radovať	z ich	požehnania.	
	 Pri	 pohreboch	 to	 bolo	 vážnejšie.	
Na	 rozlúčky	 so	 zosnulými	 zvyknú	
prísť	 stovky	 blízkych.	 Teraz	 je	

počet	 veľmi	 prísne	 obmedzený.	 Aj	
tu	 však	 nebola	 iná	 voľba,	 ako	 ob-
medziť	 účasť	 na	 pohrebe	 len	 na	
najbližších	 príbuzných.	 Niekoľko	
ďalších	 prítomných	 mohlo	 využiť	
priestranné	 nádvorie.	 Tohoročná	
Pamiatka	 zosnulých	 bude	 mať	
zrejme	 o  jeden	 rozmer	 navyše.	 Ak	
sa	 už	 v  novembri	 bude	 dať,	 prídu	
k  čerstvým	 hrobom	 zaspomínať	
a pomodliť	sa	asi	aj	tí,	ktorí	nemohli	
byť	 osobne	 na	 pohreboch	 svojich	
priateľov	a susedov.	
	 So	 sobášom	 to	 bolo	 veľmi	 zaují-
mavé.	 Vlastne	 to	 ani	 nebol	 náš	
sobáš,	 a  predsa	 bol	 náš.	 Iste	 ste	 si	
v  oznamoch	 všimli	 informáciu,	 že	
do	 stavu	 manželského	 vstúpil	 náš	
zborový	 kaplán,	 brat	 Ivan	 Havassy.	
Obrad	 sa	 konal	 v  novom	 kostole	 
Na	Terase,	v Košiciach.	Obradu	v kos-
tole	 sa	 zúčastnila	 len	 najbližšia	
rodina,	 no	 prostredníctvom	 živého	
vysielania	ho	mohli	 sledovať	desiat-
ky	 príbuzných,	 priateľov	 a  známych	
u nás	 aj	 v  zámorí,	 kde	má	 svoju	 ro-
dinu	 nevesta	 brata	 kaplána.	 Napo- 
kon	 aj	 tento	 obrad	 dopadol	 celkom	
dobre,	 napriek	 rúškam	 na	 tvári,	
rukaviciam	 na	 rukách	 a  vôni	 desin-
fekčných	prostriedkov.

Vyučovanie
 Trochu	 starostí	 nám	 spôsobilo	
vyučovanie.	 Na	 jednej	 strane	 sa	
snažíme	 využívať	 možnosti	 tzv.	
dištančného	 vyučovania.	 Na	 druhej	
strane	postupujeme	aj	podľa	pokynov	
jednotlivých	 škôl,	 v  ktorých	 nám	
radia,	 do	 akej	miery	máme	 pridávať	
žiakom	k ich	povinnostiam	na	iných	
predmetoch	 aj	 úlohy	 z  náboženskej	
výchovy.	 Na	 každý	 pád	 sa	 snažíme	
zostať	 v  kontakte	 aj	 so	 žiakmi	 a		
študentami.	Mnohí	z nich	svedomite	
čítajú	 zasielané	materiály	 a  reagujú	
na	komunikáciu.
	 Vo	 vyučovaní	 konfirmácie	 sme	
vďaka	 Pánu	 Bohu	 prešli	 podstatnú	
časť	 vyučovacej	 látky.	 Druháci	 
prebrali	 vlastne	 všetko,	 čo	 bolo	
potrebné,	 prváci	 si	 svoje	 doberú	
v  čase,	 keď	 to	 bude	možné.	 Najväč-
šiu	 starosť	 spoločne	 s  rodičmi	 má-
me	 v  tom,	 kedy	 vykonáme	 slávnosť	
konfirmácie.	 Tú	 si	 totiž	 nevieme	
predstaviť	 bez	 prítomnosti	 rodín.	 
Veď	 je	 to	 v  prvom	 rade	 rodinná	
príležitosť.	 Nuž	 čakáme	 na	 to,	 ako	
sa  situácia	 vyvinie.	 Podľa	 toho	 si	
vyberieme,	 buď	 termín	 na	 jeseň,	
alebo	 na	 jar	 alebo	 pri	 spoločnej	
konfirmácii	 s  ďalším	 ročníkom.	 To	
ešte	 necháme	 otvorené.	 Pán	 Boh	 
nám	nejaké	možnosti	ponúkne.		

Ján	Velebír
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AKO TRáViť čAS 
S BOhOM 

	 Určite	aj	vy	ste	často	zvykli	hovoriť	
vety	 typu:	 absolútne	 nič	 nestíham!	
Nemám	vôbec	čas	na	to	a toto...	Aké	
veci	 to	 boli?	 Skúste	 si	 teraz	 na	 ne	
spomenúť.	
	 Čas,	 ktorý	 sme	 teraz	 dostali,	
teda	 byť	 doma	 povinne	 (niektorí	
viac	 a	 niektorí	menej,	 ale	 každý	má	
toho	 času	určite	 viac,	 ako	predtým),	
nemusí	byť	hneď	niečím	zlým,	časom	
nepokoja,	napätia.	Potrebujeme	sa	na	
ten	čas	pozrieť,	ako	na	novú	možnosť	
a  inšpiráciu.	 Ako	 na  niečo,	 čo	 nás	
v  konečnom	 dôsledku	 posunie	 viac	
k	 Pánu	 Bohu,	 vybuduje	 pevnejšiu	 a	
hlbšiu	osobnú	vieru.
	 Takto	 sa	 aj	 ja	 pozerám	 na	 tento	
čas.	Ak	sa	celý	svet	zastavil,	tak	treba	
hľadať	možnosti	a utiekať	sa	k	Tomu,	
kto	je	Pánom	aj	nad	touto	situáciou.	
Sám	 som	 skúsil	 a	 vidím,	 že	 len	
kvalitný	 čas	 pri	 Pánu	Bohu	mi	 dáva	
pokoj	v rôznych	situáciách	a pripraví	
ma	 na	 čokoľvek,	 čo	 má	 prísť.	 Nové	
situácie	okolo	karantény	sa	takto	dajú	
zvládať	 s nadpozemským	pokojom	a	
pohodou.
	 Zároveň	 sa	 nám	 v  tomto	 období	
ponúka	z každej	strany	veľa	inšpirácií	

na	 trávenie	 času	 (dobrých	 a  aj	 tých	
horších).	 V  tejto	 situácií	 vyzývame	
mládežníkov	 a	 dorasťákov,	 aby	
mali	 vytvorený	 doma	 jasný	 časový	
harmonogram	 dňa	 a  plánovali	
si,  kedy	 budú	 čo	 robiť.	 Začať	 s	
dôležitými	vecami	hneď	z	rána	(okolo	
8:00-9:00	 pre	 spáčov	 a  pre	 tých,	
čo	 zvládajú	 aj	 skôr,	 tak	 6:00-7:00).	 
Ešte	 potrebujeme	 zadefinovať	 ráno,	
a  to	 tak,	 že	 je	 to	 po	 raňajkách	 a  po	
dôležitom	 čase	 s  Pánom	 Bohom.	
Čiže	na	začiatku	sú	stíšenie	a raňajky	
a potom	začína	deň.	Tu	sa	dostávame	
k podstate	veci,	ako	prežiť	čokoľvek,	
nielen	pandémiu.
	 Byť	 pri	 Pánu	 Bohu	 z	 rána	 je	 ten	
najlepší	 začiatok	 dňa.	 Dovolím	 si	
tvrdiť,	 že	 byť	 s  Ním	 na	 „porade“	
pred	 tým,	 než	 všetko	 začne,	 je	 to,	
čo	 potrebuje	 každý	 veriaci	 človek.	
Často	sa	ale	udeje	to,	že	človek	chce	
tento	 čas	 nejako	 oklamať	 a  spraviť	
z  toho	 rýchlovku.	 Ale	 to	 nejde.	 To	
by	 bol	 nejaký	 „fastfoodový“	 čas	
s  Bohom:	 rýchlo	 prídem,	 niečo	
vezmem,	prečítam,	odchádzam	riešiť	
svoje	 záležitosti.	 Pravdou	 však	 je,	
že	 toto	 nefunguje	 a  nikdy	 fungovať	

nebude.	 Žalm	 119	 nám	 dáva	 veľa	
inšpiratívnych	zamyslení	sa	o trávení	
času	s Bohom:	
v.	15:	 	 Rozmýšľam	o Tvojich	

rozkazoch	a hľadím	na	Tvoje	
chodníky.	

v.	16:	 	 V Tvojich	ustanoveniach	
sa	kochám,	na	Tvoje	slovo	
nezabúdam.	

v.	27:	 	 Daj	mi	pochopiť	cestu	
Tvojich	rozkazov	a budem	
premýšľať	o Tvojich	divných	
skutkoch.	

v.	54:	 	 Ustanovenia	Tvoje	sú	
mi	piesňami	v príbytku	môjho	
putovania.	

v.	59:	 	 O svojich	cestách	
premýšľam	a obraciam	si	nohy	
k Tvojim	svedectvám.	

v.	127:	 Milujem	Tvoje	príkazy	nad	
zlato	i nad	rýdze	zlato.	

	 Žalmista	 vie,	 že	 funguje	 jedine	
kvalitný	a poriadny	čas	s Bohom,	kedy	
som	 pripravený	 počúvať,  premýšľať,	
kochať	sa	v zákone	(teda	čítať	Bibliu),	
kedy	 mám	 vypnutý	 telefón,	 aby	 ma	
nerušil.	 (Pre	mňa	 súčasťou	 prípravy	
je,	 že	 som	už	 najedený.	Ale	 niekedy	
sú	 raňajky	 až	 odmenou	 po	 takomto	
čase.)
	 Teraz	sa	pozrieme	na	to,	ako	robiť	
a	mať	praktický	osobný	čas	s Pánom	
Bohom.	 Nechcem	 vám	 podsúvať	
moje	spôsoby,	ako	najlepšie	riešenie.	
Každý	 si	 musí	 nájsť	 to	 svoje,	 každý	
človek	má	 iný	denný	 rytmus	 a  bude	
mu	 vyhovovať	 možno	 iné	 poradie	
počas	 dňa.	 Budem	 ale	 vychádzať	 z	
mojich	 skúsenosti	 za  posledných	
pätnásť	rokov,	keď	som skúšal	a učil	
sa,	 čo	 je	 najlepšie	 v  osobnom	 čase	
s Pánom	Bohom.
	 Veľmi	 dôležité	 v  osobnom	 čase	
s Pánom	Bohom	je	čítať	Bibliu	a pre-
chádzať	 cez	 ňu	 v  určitom	 pravi- 
delnom	 systéme.	 Mne	 sa	 najviac	
osvedčil	 spôsob,	 čítať	 Bibliu	 mini-
málne	raz	za	rok	celú,	aby	som	videl	
a chápal	jej	kontext	a poznal,	čo	mám	
robiť	 v	 živote.	 Táto	 vášeň	 vychádza	
z toho,	čo	pre	mňa	Pán	Boh	urobil	a ja	
Ho	chcem	ako	môjho	Priateľa,	Otca,	
Tvorcu,	 spoznať	 dokonale,	 alebo	 sa	
aspoň	 k  tomu	 blížiť	 (pretože	 doko-
nale	Ho	 spoznáme	 až	 v  nebi).	 Preto	
je	dôležité	čítať	celú	Bibliu	 (Starú	aj	
Novú	 zmluvu)	 a  mať	 ich	 prepojené	
a  rozumieť,	 že	 je	 to	 stále	 o  tom	
istom	Bohu	Otcovi,	Ježišovi	a Duchu	
Svätom.	 Pri	 čítaní	 Biblie	 za	 rok,	 to	
činí	 asi	 tri	 a	 pol	 kapitoly	 čítania	 na	
deň	(cca.	15-25	min.	čítania).

	 Myslím	 si,	 že	 je	 dôležité	 čítať	
Bibliu	 tak,	 že	 súbežne	 čítame	 pár	
kapitol	zo	Starej	zmluvy	a pár	z Novej	
zmluvy,	 aby	 sme	 nestratili	 na	 dve	
tretiny	 roka	 zo	 zreteľa	 Ježiša,	 Jeho	
skutky,	konanie,	vyučovanie,	pretože	
tá	 zmluva	 je	 pre	nás	platná,	 ak	 sme	
Božie	deti.			
	 Predtým,	než	sa	pustím	do	čítania,	
sa	 modlím,	 vydávam	 Bohu	 moje	
problémy,	 obavy,	 bremená.	 Prosím	
Ho,	aby	rozprával	a pripravil	texty	pre	
mňa	tak,	aby	hovorili	do	konkrétnych	
situácií.	Prosím,	nech	ich	viem	potom	
cez	deň	použiť	a boli	priame	do	toho,	
čo	 idem	 dnes	 robiť/žiť.	 Následne	
začnem	 čítať	 a  zastavujem	 sa,	 aby	
som	 sa	 modlil.	 Pýtam	 sa,	 ako	 Pán	
Boh	myslel	 konkrétny	verš	 v danom	
príbehu.	Celý	tento	čas	potrebujeme	
mať uši	vnímavé,	čo	Boh	vraví	a ako	
chce,	 aby	 sa	 naše	 postoje,	 reakcie	
na	 problémy	 menili	 a  budovala	 sa	
dôvera	na	denné	kráčanie	s Ním.	Boh	
takto	 chce	 prehovárať	 ku	 každému	
človeku	 cez	 svoje	 Slovo	 -	 aj	 k	 Tebe,	 
aby	prečisťoval	naše	myslenie	a vní-
manie.	 To	 je	 spôsob	 posväcovania	 
sa,	 ktorý	 sa	 deje	 skrze	 Ducha	 
Svätého,	 toho	 neviditeľného	 Radcu,	
Učiteľa,	 Tešiteľa,	 ako	 o  ňom	 hovorí	
Ján	 v  14.	 kapitole.	 Takéto	naslúcha-
nie	 si	 vyžaduje	 od	 nás	 povolenie	
pustiť	Boha	Ducha	Svätého	do	nášho	
srdca,	 dovoliť	 Mu	 vykonať	 zmeny,	 
aby	to	potom	malo	praktický	viditeľ-
ný	výsledok	v našom	správaní.
	 Keď	končím	ranné	čítanie,	modlím	
sa	a uzatváram	všetko,	čo	som	počul.	
Tiež	dávam	Bohu	konkrétne	podnety	
k	 tomu,	čo	ma	čaká	cez	deň.	Prosím	
o  pomoc,	 vedenie	 a  uistenie	 do	
situácií,	 o  ktorých	 viem,	 	 ale	 aj	 do	
tých,	ktoré	prídu	nečakane.	Po	čítaní	
a  modlení	 si	 k  čítaniu	 pridávam	 
ďalšiu	literatúru	na	konkrétnu	tému,	
ktorú	 riešim	 (napríklad	 s  mladými,	

alebo	sám	sa	chcem	v nej	vyučovať).	
Môže	 to	 byť	 kniha	 alebo	 ďalší	 plán	
štúdia	 Biblie	 na	 danú	 potrebu:	
kde	 môže	 pomôcť	 aplikácia	 Biblie	
v mobile	–	YouVersion,	ktorá	je	aj	po	
slovensky.	(O	tom	sa	zmienim	ešte	v	
závere).
	 Dôležité	na	čítaní	nie	je	len	množ-
stvo	stráveného	času	a počet	kapitol,	
ale	 vytrvalosť.	 Dôležité	 je	 nastaviť	
si	 pravidelný	 režim,	 ktorý	 pretrvá,	
aj	 keď	 ste	 po	 ťažkom	 dni	 alebo	
máte	 naopak	 ťažký	 deň	 práve	 pred	
sebou	alebo	ste	na	nejaký	čas	mimo	
domu	alebo	proste	nie	ste	vo	vašom	
typickom	„prostredí“.	Vždy	 je	 lepšie	
začať	 a  skúšať	 (aj	 krátko	 –	 15	 min)	 
a  vytrvať,	 ako	 si	 nastaviť	 vysokú	
latku,	 mať	 trojhodinové	 stíšenie	
a  nevytrvať,	 pretože	 sa	 to	 nebude	
dať	 časovo	 zvládnuť.	 Konzistencia	
(v	 dobrých	 veciach	 a  pri	 Bohu)	 je	
v tomto	svete	tak	potrebná	a hlavne	
teraz,	 keď	 veci	 nie	 sú	 tak,	 ako	 sme	
zvyknutí.	 Ja	 sám	 som	 si	 nastavoval	
tento	 režim	 ranného	 čítania	 cez	 tri	
roky.	 Treba	 hľadať	 a  skúšať,	 čo	 nám	
najviac	 vyhovuje.	 Ráno,	 poobede,	 či	
večer,	aký	systém	čítania	Biblie	zvoliť.	
Množstvo	plánov	na	čítanie	Biblie	je	
aj	 na	 internete.	 Pomôže	 aj	 zápisník	
a zapisovanie	dôležitých	myšlienok.
	 To	 je	 v  skratke	 môj	 systém	
stíšení.	 Niekto	 si	 k  tomu	 pridá	 aj	
čas	 chvál,	 spievania	 piesní.	 Je	 to	
rôzne.	 Čas	 s  Bohom	môže	 mať	 veľa	
podôb.	 Môžeme	 byť	 kreatívni.	 Veď	
v  žalmoch	 vyzývajú	 žalmisti	 k	 hre	
na	 hudobných	 nástrojoch,	 k	 oslave,	
spevom.	Vyzývajú	nás	dni	vyčleniť	na	
pokánie,	 pôst.	 Jednoducho	 môžeme	
byť	 kreatívni.	 Podstatné	 je,	 aby	 nás	
tento	 čas	 približoval	 k  Bohu.	 To	 je	
podstata.	Veľmi	vás	povzbudzujem	aj	
do	 toho,	aby	 sme	využívali	možnosť	
pôstu	a obdobia	v našom	cirkevnom	
roku,	 kedy	 vám	 celé	 sviatky,	 ako	

napríklad	Veľká	noc,	dajú	iný	pohľad.	
K tomu	si	môžete	nastaviť	aj	čítanie,	
čo	 napr.	 Ježiš	 robil	 posledný	 týždeň	
pred	smrťou	a podobne.
	 Obklopte	 sa	 ľuďmi,	 s  ktorými	 sa	
budete	môcť	zdieľať	a modliť	za	seba,	
hovoriť	 o  tom,	 čo	 vás	 Boh	 učí	 a  do	
čoho	 vás	 vedie.	 Je	 to  veľká	 pomoc,	
mať	 takýchto	 priateľov,	 ktorí	 s  vami	
nesú	 bremená.	 Je	 na	 nezaplatenie,	
ak	vás	brat/sestra	v Kristovi	posunie	
vpred	alebo navedie	alebo upozorní,	
že	 sa	 niečo	 s  vami	 nedeje	 správne.	
Možno,	 že	 máte	 ťažšie	 obdobie	 
alebo	 proste	 nerozumiete	 niečomu	 
vo	 vzťahu	 s  Pánom	Bohom	 a  potre-
bujete	sa	zdieľať	a poradiť,	modliť.
	 Na	 záver	 len	 zhrniem,	 čo	 sme	
v  tomto	 článku	 rozprávali.	 Mojim	
zámerom	 bolo,	 aby	 sme	 mali	 svoj	
pravidelný	 osobný	 čas	 s  Pánom	
Bohom,	lebo	nedá	sa	veriť	v Pána	Boha	
a nepoznať	Jeho	slovo	a nemať	s Ním	
osobný	vzťah.	Ak	sme	kresťania,	Božie	
deti,	tak	vieme,	že	nás	k tomu	sám	Boh	
pozýva,	lebo	On	túži	mať	čas	s nami,	
vyučovať	nás,	premieňať	nás.	Stvoril	
nás	 tak,	 aby	 sme	mali	 s  Ním	 blízky	
vzťah.	Osobný	čas	s Pánom	Bohom	je	
to	najdôležitejšie,	čo	nás	vystrojí	do	
sveta.	Takto	potom	môžeme	prísť	do	
spoločenstva	veriacich,	kde	sa učíme	
a zdieľame	s tým,	čo	sa	učíme	na	ceste		
s Bohom.	Potom	nás	Pán	Boh	vysiela	
slúžiť	a ukazovať	Jeho	lásku	iným.	
	 Moja	 výzva	 je:	 skúste	 si	 nájsť	 
čas	 na	 Pána	 Boha!	 Skúste	 to!	
Hľadajte,	 ako	 je	 to	 pre	 vás	 najlep-
šie.	 Buďte	 vytrvalí	 a  pripravený	 
na	to,	že	diabol	žiaden	takýto	pokus	
o  nadviazanie	 vzťahu	 s	 Bohom	 ne-
nechá	 len	 tak.	 Bude	 veľmi	 chcieť,	
aby	ste	si	pravidelnosť a blízky	vzťah	
nevytvorili.	Nebuďte	sklamaní,	že	 to	
nie	 vždy	 vyjde	 na	 prvý	 raz.	Nikomu	
z nás	to	nejde	ideálne.

Dávid	Schader

Pripájam	ešte	zopár	internetových	stránok,	kde	nájdete	rôzne	tematické	plány	na	čítanie	Biblie:

YouVersion	-	Biblia	v	mobile	
zadarmo.	Nájdete	tu	aj	rôzne	 

plány	na	jej	čítanie.

Ročný	plán	čítania	Biblie	 
dostupný	v	PDF	súbore.

Ročný	chronologický	plán	 
čítania	Biblie.
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	 Drahí	 priatelia,	 keby	 sa	 každý	
z nás	 zamyslel	nad	 tým,	 aké	 správy,	
či	 myšlienky	 v  poslednej	 dobe	 pri-
jímame,	 zrejme	 by	 sme	 sa	 zhodli,	
že	 veľa	 z	 nich	 má	 skôr	 negatívny,	
ako	 pozitívny	 podtón.	Aj	 nám,	mlá- 
dežníkom,	 chýbajú	 priateľské	 roz-
hovory,	 úsmevy,	 objatia,	 ktoré	 
sme	 na	 mládežiach,	 kluboch,	 do-
rastoch	 zažívali.	 Je	 to	 pre	 každého	
z nás	niečo	nové,	no	aj	napriek	tomu	
chceme	 naďalej	 šíriť	 nádej	 a  pov-
zbudzovať  mladých	 ľudí,	 aby	 práve	
teraz	 ostali	 pevne	 stáť	 pri	 Pánovi	
Ježišovi.	 Snažíme	 sa,	 aby	 vynikali	 aj	
iné	myšlienky.	Veľkú	 rolu	 zohrávajú	
sociálne	 siete,	 najmä	 Instagram	
a Facebook,	 kde	 sa	o  každej	udalos-
ti	 ľudia	môžu	dozvedieť	 a  zapojiť	 sa	
do	nej.

čo vlastne robíme?
	 Každý	týždeň	máme	stream,	teda	
vysielanie	naživo,	kde	sa	ľudia	môžu	
pripojiť	a spolu	s nami	chváliť	Boha,	
modliť	 sa,	 počúvať	 tému,	 či	 zahrať	
si	 hru.	 Takýto	 stream	 je	 väčšinou	

cez	 Instagram	nášho	mládežníckeho	
účtu	 (@klub_mladezbardejov),	 ale	
skúšame	už	aj	nejaké	nové	aplikácie	
(ZOOM),	cez	ktoré	by	sa	to	dalo	ešte	
trochu	vylepšiť	a mať	viac	osobnejšie	
spoločenstvo.
	 Do	 skupiny	 #DaysByUs	 (to	 je	
názov	 skupiny,	 ktorú	 sme	 vytvorili	
počas	 dní	 karantény	 a  znamená	
to:	 dni	 podľa	 nás)	 na	 Facebooku	
pridávame	každý	pondelok	príspevky	
/	 videá,	 ktoré	 nás	 majú	 povzbudiť	
počas	 celého	 týždňa,	 aby	 sme	 spolu	
budovali	náš	vzťah	s Pánom	Ježišom,	
naše	vzťahy	navzájom,	či	naše	telesné	
zdatnosti,	a	pod.
	 Počas	 dní	 Veľkej	 noci	 sme	 spolu	
čítali	 biblické	 príbehy,	 ktoré	 nám	
pomohli	 lepšie	 sa	 vcítiť	 do	 obdobia,	
ktoré	sme	prežívali.

Aké sú výhody?
	 Veľká	 výhoda	 je	 v  tom,	 že	 sa	 na	
stream,	či	do	skupiny	na	Facebooku,	
môže	 dostať	 ktokoľvek	 z  pohodlia	
domova	 a  úplne	 od	 hocikadiaľ.	 
Môže	 to	 zasiahnuť	 ľudí,	 ktorí	 sa	

	 Mimoriadna	situácia	nás	prinútila	
hľadať	spôsoby,	ako	rozvíjať	duchov-
ný	 život	 v  cirkevnom	 zbore.	 Medzi	
prvými	 možnosťami	 sme	 využili	
príležitosť	umiestniť	nahrávky	kázní	
a  príhovorov	 na	 sociálnej	 sieti.	 Čo	
všetko	však	predchádza	okamihu,	keď	
si	 kázeň	 či	 príhovor	 môžete	 pozrieť	
na	internete?
	 Aby	 sa	 nahrávka	 kázne	 dostala	
k  ľuďom,	 k  tomu	 samozrejme	 treba	
potrebné	 technické	 zariadenie.	 Ka-
mera	 (fotoaparát	 alebo	 primerane	
kvalitný	mobil),	dobré	zariadenie	na	
nahrávanie	 zvuku,	 stojany	 na	 tieto	
prístroje,	primerané	osvetlenie	a tiež	
prostriedky	na	spracovanie	záznamu	
v počítači.	Niektoré	z týchto	vecí	sme	
už	 mali	 v  zbore	 k  dispozícii,	 inými	
poslúžili	technici	z vlastných	zdrojov.
	 No	a samozrejme,	toto	zariadenie	
nepracuje	 samo	 od	 seba.	 Musia	 ho	
mať	v rukách	ľudia,	ktorí	veciam	ro-
zumejú	 a  dokážu	 s  nimi	 pracovať.	
Sme	radi,	že	najmä	mladšia	generácia	
tieto	zručnosti	zvláda	celkom	dobre.	
Ako	dobre	to	zvláda	dorast	a mládež	
sa	dočítate	v ďalších	článkoch	 tohto	
časopisu.	A čo	kázne	a služby	Božie?
	 Prirodzene,	 najprv	 si	 treba	 pri-
praviť	 výklad	 Božieho	 slova	 a	 prog- 
ram	služieb.	Potom	ho	treba	správne	
natočiť	 a  spracovať.	 Tu	 sa	 učíme	 
rátať	s  tým,	že	pocit	človeka	pri	sle-
dovaní	 programu	 na	 obrazovke	 je	
iný,	 ako	 keď	 prídeme	 do	 kostola.	
Inak	 vnímame	 zrakové	 vnemy	 na	
obrazovke,	 inak,	 keď	 sme	 uprostred	
priestoru.	 Inak	 vnímame	 aj	 čas.	
Keď	 hodinu	 a  pol	 sedíme	 v  kostole,	
obzeráme	 sa	 okolo	 seba,	 vnímame	
ľudí,	 priestor.	 Pozrieme	 na	 kazateľa,	
na	 oltár,	 na	 obraz	 a  podobne.	 Ale	 
pri	 počítači	 je	 to	 vždy	 len	 obrazov- 

ka.	 Preto	 sa	 snažíme	 pohľady	 
striedať.	 Zapojili	 sme	 do	 natáčania	
viac	 ľudí,	 než	 len	 samého	 kazate-
ľa.	 Na	 druhej	 strane	 striedame	 
také	 nahrávky	 s  vystúpením	 jed-
ného	 rečníka.	 To	 všetko	 preto,	 aby	
to,	 čo	 sledujeme	 na	 obrazovke,	 ne- 
bolo	 vždy	 to	 isté.	 Aby	 sa	 striedali	
pohľady,	 spôsoby,	 tým	 aj	 poskyto-
vané	zážitky.
	 Natáčanie	 so	 sebou	 prináša	 aj	
opakovanie	 záberov,	 naprávanie	
vyslovených	 chýb,	 breptov,	 odstrá-
nenie	 predmetov,	 osvetlenia,	 ktoré	
by	 v  zábere	 prekážali	 a  vyrušovali.	
Zvuková	 stránka	 nahrávky	 je	 tiež	
veľmi	 dôležitá.	 Akokoľvek	 pekný	
obraz	 by	 bol	 nanič,	 keby	 sme	 zre-
teľne	 nerozumeli,	 čo	 rečník	 hovorí.	
Tu	 sme	 si	 mohli	 uvedomiť,	 akou	
dobrou	 investíciou	 pre	 nás	 bola	
kúpa	 nahrávacieho	 prístroja,	 kto- 
rým	 robíme	 aj	 zvukové	 záznamy	
z  kostola.	 V  tejto	 situácii	 sa  nám	
dvojnásobne	hodil.
	 Napokon	 spracovanie	 nahrávky	
je	 vec,	 ktorá	 si	 vyžaduje	 odborné	
znalosti.	 Niektoré	 nahrávky	 detskej	
besiedky	 si	 spracovali	 členovia	 tímu	
sami.	 No	 nahrávky	 kázní	 a  služieb	
Božích	 z  kostolov	 majú	 svoju	 úro-
veň	 aj	 vďaka	 práci	 kameramana	
a  strihača,	 ktorý	 svoje	 zručnosti	
rozvíja	 štúdiom	 strihu	 na	 VŠMU.	 
Bez	 tejto	 služby	 by	 sme	 v  našich	
vstupoch	 na	 internete	 nemohli	
dosiahnuť	 takú	 úroveň,	 na	 akej	
naše	 videá	 ponúkame.	 Nahrávanie,	
strihanie	 a	 spracovanie	 videa	 trvá	
tri	 až	 štyrikrát	 dlhšie,	 ako	 bežné	
služby	 Božie.	 Napriek	 tomu,	 keď	
sledujeme,	koľko	ľudí	si	video	pozrie,	
koľko	 minút	 sledovanosti	 vykazuje,	
povieme	si,	že	táto	služba	má	zmysel.	

do	 Auditória	 dostať	 nemôžu	 alebo	
sa	 sami	 prísť	 hanbia.	 Tiež	 je	 veľké	
plus,	 že	 záznam	 zo	 streamu	 sa	 dá	
pozrieť	 kedykoľvek	 do	 24	 hodín	 (na	
Instagrame),	 teda,	 ak	 čas	 niekomu	
nevyhovuje	 alebo	 si	 chce	 ešte	 raz	
s  nami	 zaspievať,	 či	 vypočuť	 tému,	
nemusí	 čakať	 až	 na	 ďalší	 Klub	 /	
Mládež.	 Ľudia	 sa	 môžu	 cez	 apliká-
ciu	 Tellonym	 pýtať	 anonymne	 otáz-
ky	 ohľadom	 čohokoľvek,	 na	 ktoré	
neskôr	 odpovieme.	 Je	 to	 spôsob,	 
ako	 si	 navzájom	 môžeme	 pomôcť	
alebo	vyjasniť	odpovede	na	otázky.

A nevýhody?
	 Nuž	pravda	 je,	 že	 cez	 internet	 sa	
objať	 nemôžete,	 nevidíte	 reakciu	
z  publika,	 ani	 nepočujete,	 či	 sa	 za- 
smejú	 na	 vašom	 vtipe.	 Je	 to	 pre	
nás	 všetkých	 nové	 a  tiež,	 nie	
vždy	 a  každému	 ide	 internet	 bez-
problémovo.	 Preto	 je	 to	 aj	 trochu	
komplikovanejšie,	 než	 normálne	
stretnutie.	 Ale	 sme	 vďační	 za	 aký-
koľvek	spôsob,	cez	ktorý	môžeme	byť	
v čase	karantény	spolu.	

Veronika	Krukárová

SPrAvoDAJSTvo 
zo zBoru
MláDEž NA NETE

	 V	 marci	 sa	 v	 Cirkevnom	 zbore	
Bardejov	 uskutočnila	 milá	 aktivi-
ta.	 Sestra	 kaplánka	 reagovala	 na	
výzvu,	 ktorú	 adresoval	 Domov	
dôchodcov	 Vita	 Vitalis	 z	 Prešo-
va,	 do	 nášho	 seniorátu	 s	 pros- 
bou	 o	 šité	 rúška	 pre	 ich	 klientov	 
a	zamestnancov.	Do	tejto	aktivity	sa	
zapojili	 štyri	 ženy.	 Na	 vlastné	 ná-
klady,	 z	 vlastného	 materiálu	 ušili	 
za	 krátke	 štyri	 dni	 140	 kusov	
látkových	 rúšok.	 Aj	 takéto	 spolo-
čenstvo,	 ktoré	 bolo	 spojené	 len	 vir- 

tuálne	 so	 spoločným	 cieľom	 po-
môcť	 blížnemu,	 môže	 byť	 veľkým	
požehnaním.	Ušité	rúška	doručil	náš	
spolubrat	 Peter	 Habžanský,	 ktorý	 
v	 Prešove	 pracuje,	 za	 čo	 mu	 ďaku-
jeme.	 Pani	 Hrivniaková	 z	 DD	 Vita	
Vitalis,	 s	 ktorou	 sme	 komunikovali,	
neskrývala	 dojatie	 a	 vďačnosť.	 Ako	
veriaca	 žena	 si	 uvedomuje,	 ako	 sa	
Pán	 Boh	 aj	 prostredníctvom	 našich	
žien	 stará	 o	 tých,	 ktorí	 sú	 v	 tomto	
čase	najzraniteľnejší.

V.	Šimová	Šoltés

PRiDAli RuKu K DiElu

kýM SA oBJAvíMe  
nA oBrAzovke

A  už	 dnes	 sa	 zamýšľame	 nad	 tým,	 
čo	 z  toho	 a  v  akom	 rozsahu	 bude	
dobre	 zachovať	 alebo	 v  pozmenenej	
podobe	 ďalej	 robiť	 aj	 potom,	 keď	
pominie	mimoriadna	situácia.	
	 Záverom	 nemôžem	 obísť	 ešte	
jednu	 skutočnosť.	 Vnímam,	 že	 mu- 
síme	 byť	 Pánu	 Bohu	 vďační	 za	
to,	 že	 pre	 šírenie	 Božieho	 slova	
týmto	 spôsobom	 máme	 vytvorené	
podmienky	 v  slobode	 našej	 krajiny.	
Boli	 časy,	 kedy	 také	 niečo	 bolo	
nemysliteľné.	 Pamätáme	 si	 to	mno-
hí.	 Aj	 dnes	 sú	 na	 svete	 krajiny,	 kde	
nemôžu	 takto	 šíriť	 Božie	 slovo.	 
Stálo	 by	 ich	 to	 slobodu	 alebo	 život.	 
Sú	krajiny,	kde	si	to	nemôžu	dovoliť,	
lebo	 žijú	 v  takej	 biede,	 že	 nemajú	
čo	 položiť	 do	 úst,	 nie	 žeby	 si	mohli	
dovoliť	 také	 zariadenia,	 ako	 my	
považujeme	 za	 bežné.	 To	 všetko	 
nás	 vedie	 k  pokornej	 vďake	 voči	 
Pánu	 Bohu	 za	 to,	 v  akým	 podmien-
kach	 života	 smieme	 žiť.	 Vedie	 nás	
to	k zodpovednosti	za	to,	aby	sme	si	 
svoj	 život	 a  jeho	 úroveň	 vážili	 
a  chránili.	 A  tiež	 nás	 to	 môže	 viesť	
k  vďačnosti	 voči	 všetkým,	 ktorí	 
nám	 službu	 slova	 zabezpečujú	 tým-
to	moderným	spôsobom.

Ján	Velebír
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AugSBurSké vyznAnie (1530)
490. VÝROčiE

SlávnoSTné  
SlužBy BOžiE

confeSSio 
PenTAPoliTAnA

	 Od	roku	2017	žijeme	v čase,	ktorý	
nám	postupne	pripomína	významné	
okamihy	 šírenia	 reformácie.	 Jedným	
z  nich	 je	 490.	 výročie	 prednesenia	
Augsburského	 vierovyznania	 (AV)	 
na	 nemeckom	 ríšskom	 sneme	 v   
Augsburgu.	Ide	o prvé	vierovyznanie	
evanjelikov,	v ktorom	zjednotili	svo-
je	 názory	 a  postavili	 v  nich	 základ	
budúcej	 existencie	 evanjelickej	 cir- 
kvi.	 Pri	 zrode	 AV	 však	 hlavným	
zámerom	 bolo	 hľadať	 skôr	 také	
cesty	 vyznávania	 viery,	 ktoré	 by	
neviedli	 k  rozkolu,	 ale	 k  zjednote- 
niu	celej	cirkvi	na	spoločnom	zákla-
de	 Písma	 svätého.	 Týmto	 zámerom	
bol	 ovplyvnený	 obsah	 tohto	 viero-
vyznávačskeho	spisu.

Autor
	 Za	autora	AV	je	pre	zjednodušenie	
označovaný	 Filip	 Melanchton,	 pro-
fesor	 na	 univerzite	 vo	Wittenbergu,	
významný	učenec	 a najbližší	 Luthe-
rov	spolupracovník.	Nemôžeme	však	 
uprieť	 spoluautorstvo	 ani	 samotné-
mu	 Lutherovi.	 AV	 totiž	 vzniklo	 na	
základe	 iných	 spisov,	na	 tvorbe	kto-
rých	 sa	 Luther	 významnou	 mie-
rou	 podieľal.	 Boli	 to	 predovšetkým	
Marburské	 články,	 ktoré	 vznikli	
v roku	1529	ako	výsledok	rozhovorov	
medzi	 nemeckými	 a  švajčiarskymi	
reformátormi.	 Ďalším	 zdrojom	 boli	
články	 Torgavské,	 ktoré	 vznikli	 na	
základe	 žiadosti	 saského	 kniežaťa.	
AV	 vznikalo	 teda	 na	 týchto	 dvoch	
základoch.	 Bolo	 ich	 prepracovaným	 
a	doplneným	znením.

Snem v Augsburgu
	 Zvolanie	snemu	do	Augsburgu	bo-
lo	 v  prvom	 rade	 politickým	 aktom.	 
Šlo	 o  rokovanie	 najvyšších	 predsta-
viteľov	 vlády	 v  krajine.	 Nemecko	
spoločne	 so	 zvyškom	 Európy	 v  tom	
čase	 riešilo	 mimoriadne	 závažné	
problémy,	 vojnové	 ohrozenie	 pre-
dovšetkým	 od	 Turkov	 (r.	 1526	 –	
Moháčska	 katastrofa),	 ako	 aj	 stále	
napätie	 s  Francúzskom.	 V  tejto	 si-

tuácii	 nemal	 cisár	 Karol	 V.	 záujem	
o  ďalší	 zdroj	 napätia	 vo	 vnútri	
nemeckých	 krajín.	 Pozvánka	 na	
snem	znela	veľmi	vľúdne	a ústretovo.	
Záujem	cisára	však	bol	pomerne	jas-
ný	 –	 opätovné	 zjednotenie	 ríše	 vo	
všetkých	oblastiach,	teda	aj	v oblasti	
viery	pod	jedným	vedením	a jedným	
smerovaním.	 Tým	 bola	 jednoznačne	
všeobecná	rímska	cirkev.	
	 Evanjelici	 prišli	 na	 snem	 s  pred-
stavou,	 že	 predložia	 cisárovi	 a  sne-
mu	 vyznanie,	 o  ktorom	 budú	 môcť	
rokovať	 a  vysvetliť	 si	 nedorozume-
nia.	Cisár	 však	nemal	 záujem	AV	na	
sneme	 čítať.	 Naliehal,	 aby	 mu	 text	
vyznania	 len	 odovzdali	 a  venovali	
sa	 potom	 ďalším	 záležitostiam.	 Na	
naliehanie	 účastníkov	 napokon	 do-
volil	 čítanie	AV.	 Účelovo	 však	 v  deň	
čítania	 vyznania	 zmenil	 miesto	 ro-
kovania	 z  veľkej	 zasadacej	 sály	 na	
menšiu	biskupskú	kaplnku.	Vyznanie	
chcel	dať	prečítať	v latinčine,	nakoľ-
ko	 nemčine	 natoľko	 dobre	 nerozu-
mel.	 No	 saský	 kurfirst	 si	 vyžiadal	
právo	 čítať	 AV	 v  nemčine,	 nakoľko	
snem	sa	koná	na	nemeckej	pôde.	AV	
bolo	 vyhotovené	 v  oboch	 rečiach	
súčasne.	 Nedá	 sa	 preto	 hovoriť,	 či	
je	 pôvodným	 textom	 latinská,	 alebo	
nemecká	verzia.	
	 Napriek	 tomu,	 že	 v  kaplnke	
mohlo	 byť	 len	 asi	 200	 prítomných	
členov	snemu,	vďaka	zvučnému	hla-
su	 čitateľa	 bolo	 obsah	 AV	 zreteľne	
počuť	aj	vonku	pred	budovou,	kde	bol	
zhromaždený	zástup	asi	3000	ľudí.	

učenie AV
	 Obsah	AV	 je	 rozdelený	 do	 dvoch	
častí.	 Prvých	 21	 článkov	 podáva	
body	 učenia,	 v  ktorých	 evanjelici	
predpokladali	 súhlas	 katolíckej	
strany.	V ďalších	 siedmych	 článkoch	
boli	body	učenia,	v ktorých	evanjelici	
zrejme	 učia	 inak,	 ako	 katolíci.	
Podstatnou	črtou	AV	je	to,	že	vo	svo-
jich	 odôvodneniach	 sa	 odvoláva	 na	
Bibliu.	Tým	sa	líši	od	učenia	katolíc-
kej	cirkvi,	ktorá	v tej	dobe	do	popre-

	 Vedenie	 ECAV	 na	 Slovensku	 sa	
v  závere	 minulého	 roku	 rozhodlo	
pripraviť	k 490.	výročiu	AV	slávnostné	
služby	Božie.	Termínom	ich	konania	
je	 28.	 jún	 2020,	 miesto	 konania	
slávnosti,	 BARDEJOV.	 Keď	 sme	 sa	
dozvedeli	 túto	 správu,	 potešili	 sme	
sa	a prijali	sme	ju	ako	veľký	záväzok.	
Dvojnásobnou	výzvou	sú	tieto	služby	
Božie	 preto,	 že	 boli	 zaradené	 do	
programu	vysielania	STV	v priamom	
prenose.
	 Medzitým	 sa	 zmenila	 situácia.	
Istý	 čas	 sme	 boli	 v  neistote,	 či	 sa	
slávnosť	 bude	 konať	 v  pôvodnom	
termíne,	 či	 bude	 zrušená	 alebo	
presunutá.	 Posledné	 informácie	
z  Generálneho	 biskupského	 úradu	

(GBÚ)	však	sú	jasné.	Aj	za	situácie,	že	
verejné	zhromaždenia	nebudú	možné	
v rozsahu,	ako	táto	slávnosť	vyžaduje,	
služby	Božie	aj	s prenosom	v RTVS	sa	
konať	 budú.	 V  konečnom	 dôsledku	
sa	 myšlienka	 oslavy	 významného	
výročia	 práve	 týmto	 spôsobom	
môže	 dostať	 do	 pozornosti	 veľkého	
množstva	 divákov.	 Služby	 Božie	
síce	 nebudú	mať	 podobu	 početného	
zhromaždenia	 s  množstvom	
účinkujúcich,	 no	 to	 podstatné	
priniesť	 môžu.	 Má	 na	 nich	 zaznieť	
Božie	slovo	z úst	biskupa	aj	tematický	
príhovor	 evanjelického	 teológa.	 Aj	
v menšom	počte	vieme	služby	Božie	
naplniť	 spevom,	 modlitbami,	 slúžiť	
oslavnú	 liturgiu	 z  vďaky	 za	 Božie	

	 Reformačné	 učenie	 veľmi	 skoro	
preniklo	 z  Nemecka	 do	 okolitých	
krajín.	 Už	 v  dvadsiatych	 rokoch	 16.	
storočia	 sa	 objavili	 tieto	 myšlienky	
u niektorých	kazateľov	aj	v Bardejove.	
Nositeľmi	reformácie	boli	prirodzene	
tunajší	 nemeckí	 obyvatelia.	
V  tridsiatych	 rokoch	 už	 čítanie	
Lutherovho	katechizmu	a myšlienky	
na	nápravu	cirkvi	nachádzali	v	meste	
veľkú	oporu.	

Bardejovská škola
 Jedným	 z  najvýznamnejších	
miest	šírenia	nového	učenia	sa	stala	
Bardejovská	 škola	 (gymnázium).	
Hlavným	 nositeľom	 reformačného	
učenia	na	nej	bol	 jej	 rektor	Leonard	
Stöckel.	V úlohe	riaditeľa	tu	pôsobil	od	
roku	1539	až	do	smrti	v roku	1560.	Ako	
bardejovský	 rodák,	 syn	 uznávaného	
mešťana	 dvakrát	 zvoleného	 za	
richtára,	 našiel	 v  rodnom	 meste	
dobré	 zázemie.	 Napomohli	 tomu	
aj	 odporúčania	 najvyšších	 autorít	
reformácie,	 Luthera	 a  Melanchtona,	
ktoré	 sa	 dodnes	 zachovali	 v  podobe	
ich	listov	bardejovskej	mestskej	rade.

Šarišské články
 V  štyridsiatych	 rokoch	 sa	
evanjelické	cirkevné	zbory	v Uhorsku	
postupne	začali	osamostatňovať	spod	
katolíckej	 hierarchie.	 Bránili	 sa	 tým	
násilnému	 potláčaniu	 reformačných	

myšlienok.	 Súčasťou	 tejto	 snahy	
bolo	 zasadnutie	 synody	 miest	
Prešova,	Bardejova	a Sabinova	v roku	
1540.	 Pre	 toto	 zasadnutie	 Stöckel	
vypracoval	 26	 cirkevných	 článkov,	
známych	 ako	 Šarišské	 články.	 Ich	
zmyslom	 bolo	 usporiadať	 spôsob	
života	 evanjelických	 cirkevných	
zborov.	 Medzi	 najdôležitejšie	
myšlienky	v nich	patrila	jednoznačná	
orientácia	na	učenie	Biblie	a vernosť	
Melanchotnovej	vierouke.

confessio Pentapolitana
 V  roku	 1548	 cisár	 Ferdinand	 I.	
na	 sneme	 v  Prešporku	 vyzval	 na	
prinavrátenie	 kacírskych	 zborov	
späť	 pod	 správu	 katolíckej	 cirkvi.	
Ako	 odozvu	 na	 túto	 výzvu	 dali	
predstavitelia	 spolku	 Piatich	
slobodných	 kráľovských	 miest	
spísať	 svoje	 vyznanie	 Confessio	
Pentapolitana.	 Autorom	 spisu	 je	
bardejovský	 rektor,	 Leonard	Stöckel.	
V  spise	 postavenom	 na	 učení	
Augsburského	 vyznania	 zmierlivým,	
ale	 jasným	 spôsobom	 dokazuje,	 že	
evanjelické	 zbory	 v  Pentapolitane	
stoja	 na	 správnom	 kresťanskom	
učení,	a teda	nie	je	možné	ich	obviniť	
z  kacírstva.	 Spis	 bol	natoľko	účinný,	
že	 ho	 prijal	 aj	 cisár	 Ferdinand	 I.	 aj	
ostrihomský	 arcibiskup	 v  Trnave,	
Mikuláš	Oláh.

dielo	 vykonané	 pred	 temer	 päťsto	
rokmi.	
	 Veríme,	 že	 za	 domáci	 cirkevný	
zbor	 dokážeme	 aj	 v  podmienkach	
mimoriadnej	 situácie	 vytvoriť	
potrebné	 zázemie.	 Budeme	 radi,	 ak	
z  radov	 členov	 zboru	 aj	 okolitých	
zborov	 budeme	 vnímať	 podporu	
a  radosť	 z  konania	 tejto	 slávnosti.	
Veríme,	 že	 v  prípade	 potreby	 radi	
pridáte	 svoju	 pomocnú	 ruku	 pri	
zabezpečení	 našich	 hostiteľských	
povinností,	 k  tomu	 modlitbu	 za	
úspech	zhromaždenia.	
	 Odmenou	 nám	 bude	 požehnanie	
zo	 spoločenstva	 s  predstaviteľmi	
našej	cirkvi	a cez	televízny	prenos	aj	
s  tisíckami	 veriacich	 evanjelikov	 po	
celej	 vlasti.	 Na	 prvom	 mieste	 však	
radosť	 z  toho,	 že	Pán	Boh	 sa	 k nám	
po	 stáročia	 verne	 priznáva.	 Dáva	
nám	 svoje	 čisté	 slovo,	 zvestuje	 nám	
odpustenie	 a  učí	 nás	 kresťanskej	
láske.	Kiež	by	sme	tomu	zostali	verní.

J.	Velebír

Význam Vyznania piatich 
miest
	 Vydaním	 vyznania	 piatich	
kráľovských	 miest	 evanjelici	
v  tomto	 prostredí	 potvrdili	 svoju	
vernosť	 luteránskej	 reformácii,	
tým	 aj	 spolupatričnosť	 k  prúdu	
reformačného	učenia,	ktorý	sa	v tom	
čase	 už	 šíril	 po	 krajinách	 Európy.	
Tiež	svoju	životaschopnosť	v tom,	že	
dokážu	svoje	učenie	jasne	a	efektívne	
formulovať,	že	sa	dokážu	koordinovať	
a	vnútorne	organizovať.	Dokážu	svoje	
učenie	 účinne	 odovzdávať	 mladej	
generácii	 v  sieti	 škôl	 a  prenášať	 ho	
do	 praxe	 cirkvi	 v  bohoslužobnom	
živote.	 Confessio	 Pentapolitana	 je	
teda	 prejavom	 životaschopnosti	
reformácie	 v  priestore	 Horného	
Uhorska,	 ako	 sa	 čoskoro	 ukázalo,	
nielen	medzi	nemeckými	obyvateľmi,	
ale	aj	v radoch	slovenských	veriacich.	
Reformačné	 učenie	 všetkým	
spoločne	 prinieslo	 čistú	 biblickú	
náuku,	 slobodu	 myslenia	 a  túžbu	
po	 vzdelanosti,	 čo	 zostalo	 dodnes	
vzácnym	 dedičstvom	 reformácie,	 ku	
ktorému	sa	radi	hlásime.

Ján	Velebír

dia	dávala	výroky	koncilov,	pápežov,	
cirkevných	 autorít	 (teda	 tzv.	 cirkev-
nú	 tradíciu)	 a  nie	 Biblie.	Výsledkom	
bolo,	 že	 po	 prečítaní	 AV	 na	 sne- 
me	 samotní	 predstavitelia	 katolíkov	
konštatovali,	 že	 toto	 vyznanie	 nie	
je	možné	vyvrátiť	na	 základe	Biblie.	
Samotné	 články	 učenia	 sa	 im	 zdali	
logické	 a  kresťanské.	 Niektorým	
najviac	prekážalo,	že	s touto	náukou	
prichádza	 „akýsi	 mních“,	 a  teda	
nie	 autorita	 cirkvi,	 ako	 pápež	 alebo	
koncil.	

Odpoveď
	 Cisár	 si	 bol	 vedomý	 toho,	 že	
v  otázkach	 teológie	 a  učenia	 Biblie	
nie	 je	 schopným	 dať	 odpoveď	 na	
AV.	 Preto	 vypracovaním	 odpovede	
poveril	kolektív	katolíckych	teológov.	
Vypracovali	 spis	 pod	 názvom	
Podvrátenie.	V ňom	sa	bod	za	bodom	
vyjadrovali	 k  AV.	 Ukázalo	 sa,	 že	 ani	
z  21	 článkov,	 v  ktorých	 evanjelici	
predpokladali	 súlad	 učenia	 nebo-
li	 všetky	 prijaté	 s  porozumením.	
Súhlas	 bol	 len	 v	 piatich	 článkoch	 
v	učení	o Bohu	(o	Jeho	trojjedinosti),	
potom	 v  učení	 o  Kristovi,	 o  svätom	
krste,	 o  Kristovom	 príchode	 na	 súd	
a  o  príčine	 hriechu.	 V  ostatných	
článkoch	 sa	 postavili	 tvrdo	 proti	 
AV,	 dôvodiac	 prirodzene	 predovšet-
kým	spismi	cirkevných	otcov	a iných	
cirkevných	autorít.	
	 Cisár	Karol	V.	sa	vo	svojom	vyjad-
rení	 plne	 postavil	 za	 Podvrátenie.	
Napísal,	 že	 toto	 je	 aj	 jeho	 vlastná	
odpoveď.	 Žiadal	 od	 evanjelikov,	 aby	
sa	 podriadili	 a  prijali	 toto	 učenie.	 
Inak	 hrozil	 zasiahnuť	 inými	 pros- 
triedkami.	 Veci	 nezmenilo	 ani	 na-
písanie	 ďalšieho	 vierovyznávačské-
ho	 spisu,	 tentokrát	 skutočne	 z  pera	
Filipa	 Melanchtona.	 Melanchton	
napísal	 Obranu	 AV,	 v  ktorej	 para-
doxne	 často	 aj	 prostriedkami	 ka-
tolíckej	 strany,	 teda	 autoritami	 cir-
kevných	 otcov	 dokazoval	 správnosť	
biblického,	 evanjelického	 učenia.	
Napokon	 však	 riešenie	 konfliktu	
prešlo	 do	 vojenskej	 fázy.	 Ani	 to-
to	 nešťastné	 riešenie	 však	 nič	
nezmenilo	na	skutočnosti,	 že	od	 ro-
ku	1530	evanjelici	mali	 jasný	základ	
svojho	 učenia,	 jasné	 smerovanie,	 
od	 ktorého	 mohli	 odvíjať	 všetky	
svoje	ďalšie	snahy	v šírení	myšlienok	
reformácie.	 Tým	 základom	 bolo	
Božie	 slovo	a  smerovaním	cesta	Bo- 
žej	 milosti	 zjavenej	 v  Ježišovi	 Kris-
tovi.	 Toto	 je	 cesta,	 ktorou	 dodnes	
máme	 kráčať	my,	 ktorí	 v  názve	 svo- 
jej	 cirkvi	 s  hrdosťou	 píšeme	 dve	
dôležité	písmená:	A.V.

Ján	Velebír,	ev.a.v.	farár
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MATeriál nA SAMoSTATné 
BiBlické šTúDiuM  
AleBo kreATívnu roDinnú 
DOMácu POBOžNOSť

všeTko nAvôkol rASTie. 
PriDAJ SA AJ Ty!
Táto	 nová	 situácia,	 v	 ktorej	 sme	
sa	 ocitli,	 nám	 možno	 ponúka	 aj	
príležitosť	 všímať	 si	 veci,	 ktoré	 sme	
predtým	 nevideli	 -	 priesady	 o	 deň	
podrástli	 o	 takýto	 kúsok,	 bylinky	 v	
byte	 sú	 zelenšie,	 vonku	 sú	 púčiky	
na	 stromoch	 stále	 väčšie	 -	 čochvíľa	
rozkvitnú.	No	zároveň	nám	aj	zobrala	
možnosť	 stretávať	 sa	 spolu.	 No	
študovať	 spolu	 doma	 Božie	 Slovo	 
sami	 alebo	 si	 dokonca	 spraviť	
ako	 rodina	 pobožnosť,	 môžeme	
kedykoľvek.	Tu	je	pripravený	materiál	
na	 takúto	 príležitosť.	 Je	 jednoducho	
jar	a	rast	a	kvitnutie	k	 jari	patrí.	Ale	
rastieme	a	kvitneme	aj	my	sami?	
Spomínam	 si	 na	 to	 presne.	 149	
cm.	 Ako	 som	 sa	 tešil,	 keď	 som	
dorástol	 ten	 chýbajúci	 centimeter	
a	 mohol	 si	 sadnúť	 v	 aute	 dopredu	
bez	 autosedačky.	 Alebo	 legendárne	
čiarky	 na	 stene	 či	 zárubni,	 ktorými	
nám	rodičia	značili	výšku.	Rastieme.	

Ale	 rásť	môžeš	nielen	 fyzicky,	 ale	 aj	
duchovne.	Ako	meriaš	svoj	duchovný	
rast?	 Keď	 sa	 pozrieš	 o	 rok	 dozadu,	
vnímaš,	že	si	inde?	Naučil	si	sa	niečo,	
nechal	si	sa	Pánom	Bohom	formovať?	
Či	naopak,	stagnuješ?	Rásť	priam	až	
musíme	 -	 duchovne,	 duševne,	 ako	
ľudia,	ktorých	k	rastu	pozýva	samotný	
Hospodin.

Aktivita
Ak	si	toto	biblické	štúdum	robíte	ako	
rodinka	 so	 svojimi	 deťmi	 a	 zdravie	
vám	to	dovolí,	na	úvod	si	precvičíme	
trocha	 svaly.	 Budeme	 potrebovať	
miesto	na	cvičenie	a	meter,	najlepšie	
taký	 ohybný	 -	 papierový	 alebo	
krajčírsky.	(Deti	môžu	cvičiť	a	rodičia	
merať.)	Úlohou	bude	urobiť	20	kľukov	
no	pred	samotným	cvičením	odmeraj	
každému	obvod	bicepsu,	ak	súhlasia,	
tak	 si	 aj	 poznač	 nejakým	 spôsobom	
na	 ich	 ruke,	 kde	 presne	 bol	 obvod	

1.	Petra	2,	2:	„A	ako	práve	narodené	
deti	 túžte	 po	 čistom	 duchovnom	
mlieku,	 aby	 ste	 od	 neho	 rástli	 na	
spásu.“
Lukáš	2,	40:	„Chlapček	rástol	a	moc-
nel,	 plný	 múdrosti	 a	 Božia	 milosť	
bola	s	Ním.“
Filipským	1,	6:	„A	 som	presvedčený,	
že	Ten,	ktorý	počal	vo	vás	dobré	dielo,	
aj	ho	dokoná	až	do	dňa	Krista	Ježiša.“
Kolosenským	1,	28:	„Jeho	zvestujeme	
my,	 napomíname	 a	 učíme	 každého	
človeka	vo	všetkej	múdrosti,	aby	sme	
každého	človeka	učinili	dokonalým	v	
Kristovi.“

čo to teda znamená?
1.		 Snažiť	 sa	 o	 duchovné	 prospe-
rovanie	 a	 rast	 je	 dôležité,	 ale	 neza-
búdajme	ani	na	to,	že	Pán	Boh	je	ten,	
kto	dáva	vzrast.	Potrebujeme	prijímať	
duchovný	potravu	 adekvátne	nášmu	
duchovnému	 veku.	 Telesný	 rast	 sa	
raz	zastaví,	duchovný	nemusí	nikdy.	
Rast	je	pomalý,	no	dôležitý	proces.  
2.		 Najlepšie,	ako	môžeš	pomôcť	rast- 
line	 rásť,	 je	 tak,	 že	 jej	 zabezpečíš	
ideálne	 podmienky	 na	 rast.	 A	 tak	
isto	 je	 to	 s	 duchovným	 rastom.	
Nedá	 sa	 rásť,	 ak	 nevyhľadávaš	 
Božiu	 prítomnosť,	 ak	 si	 neotvoríš	
Bibliu,	 neprídeš	 do	 spoločenstva	 
a	 nepočúvaš	 Ducha	 Svätého.	 Preto	
potrebujeme	 okolo	 seba	 zámer-
ne	 vytvárať	 ideálne	 prostredie	 na	
duchovný	rast.
3.		 Hriech	 zničil	 Boží	 obraz	 v	 nás,	
na	 ktorý	 sme	 boli	 stvorení.	 Cieľ	
nášho	 duchovného	 rastu	 je	 podobať	
sa	na	Krista.	Môžeme	 to	 tiež	nazvať	
posväcovaním.	 Vyhľadávajme	 príle-
žitosti,	 počúvajme	 tých,	 ktorí	 vedia	
viac,	ako	my	sami,	pýtajme	si	spätnú	
väzbu	 a	 trávme	 čas	 s	 Kristom	 aj	
osamote,	 lebo	 len	 v	 Ňom	 môžeme	
rásť.

výzva 
Rozdaj	 deťom	 alebo	 sám	 si	 zasaď	
semiačka	 žeruchy	 alebo	 horčice	
(rýchlo	rastú)	do	malých	kvetináčov.	
Úlohou	bude	 fotodokumentovať	 rast	
svojich	rastliniek	nasledujúcich	7	dní. 
Môžete	si	tiež	vybrať	jednu	duchovnú	
disciplínu	(modlitbu,	čítanie	Božieho	
slova,	pôst,	uctievanie,...),	v	ktorej	by	
ste	chceli	porásť.	Nasledujúci	mesiac	
spravte	niečo	pre	rast	v	danej	oblasti.

Maruška	a	Daniel	Skonc

meraný.	Namerané	hodnoty	zapíš	do	
nejakej	 tabuľky.	Po	odcvičení	kľukov	
meranie	 zopakuj.	Ako	veľmi	narástli	
chalanom	svaly?	Zväčšili	sa?
Pravdepodobne	 to	 nie	 je	 žiaden	
zázrak.	Aj	svaly	potrebujú	na	rast	čas	
a	správnu	výživu.	Dlhodobá	zmena	sa	
nedá	vypozorovať	po	pár	minútach. 

ilustrácia  
Ak	sa	narodí	malé	dieťa,	celá	 rodina	
sa	úplne	vytešuje	z	jeho	prítomnosti.	
Každý	 pre	 neho	 nakupuje	 krásne	
oblečenie,	 hračky,	 plienky.	 Rodičia	 s	
radosťou	 prebaľujú,	 kúpu,	 čičíkajú.	
A	 dieťa	 pomaličky	 rastie,	 učí	 sa	
sedieť,	 potom	 robiť	 prvé	 krôčiky,	
bľabotať	 a	 napokon	 aj	 rozprávať.	
Zatiaľ,	čo	počas	prvých	rokov	rodičia	
veselo	 vymieňajú	 každú	 plienku,	
nasledujúce	 roky	 sa	 ich	 očakávania	
na	 dieťa	 menia	 a	 len	 ťažko	 si	
predstaviť	 30-ročného,	 podotýkam,	
zdravého	 chlapa,	 ktorému	 by	 s	
radosťou	vymieňali	plienky	alebo	ho	
kŕmili.	A	takto	to	 je	aj	s	duchovným	
rastom.	 Keď	 sa	 duchovne	 znovu	
narodíme,	 nemôžeme	 čakať,	 že	
ľudia	 budú	 okolo	 nás	 meniť	 naše	
„plienočky“	 donekonečna.	 To	 by	
nebolo	 zdravé.  To,	 ako	 vyzerá	 náš	
vzťah	 s	 Pánom	 Bohom	 nestojí	 a	
nepadá	na	vedení	zboru,	na	farároch,	
ale	na	každom	jednom	z	nás.

Otázky na diskusiu
1.		 Aké	výhody	plynú	z	tvojho	veku?
2.	 Chcel	by	si	mať	celý	život	toľko	
rokov	koľko	máš	teraz?	Prečo	áno?	
Prečo	nie?
3.	 Na	čo	si	sa	v	detstve	dlho	tešil,	že	
budeš	môcť	robiť,	mať,	keď	vyrastieš?
4.		 Poznáš	vo	svojom	okolí	niekoho,	
kto	duchovne	rastie	ako	z	vody?
5.		 V	čom	by	si	chcel	porásť	v	
najbližšom	období	a	ako	ti	v	tom	
môžem	pomôcť?

Prečítajme si  
z Božieho Slova
(Každému členovi	rodiny	môžete	dať	
nájsť	a	prečítať	jeden-dva	texty.)
1.	Korintským	3,	7:	„A	 tak	nič	nie	 je	
ten,	 čo	 sadí,	 ani	 ten,	 čo	 polieva,	 iba	
Boh,	ktorý	dáva	vzrast.“
Efezským	 3,	 16	 –	 17a:	 „...aby	 vám	
podľa	 bohatstva	 svojej	 slávy	 dal	
[Otec]	 skrze	 svojho	 Ducha	 mocne	
zosilnieť	na	vnútornom	človeku;	aby	
Kristus	 prebýval	 vierou	 vo	 vašich	
srdciach.“
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DoMáce 
kino 
S roDinou

	 Jedna	 z	 možností	 ako	 v	 tomto	
období	 stráviť	 príjemný	 večer	
so	 svojimi  blízkymi	 je	 domáce	
kino.	 Pripravili	 sme	 pre	 vás	 výber	
hodnotných	 filmov	 a	 postup,	 ako	
sa	 k	 nim	 dostať.	 Takže	 počkajte	 na	
najbližší	 upršaný	 večer,	 pripravte	
si	deky,	 čaj	 a	popcorn	a	príjemne	sa	
usaďte.	 Okrem	 televízie	 sú	 ďalšie	
príjemné	 možnosti,	 ako	 sa	 dostať	
k	 dobrému	 filmu.	 Asi	 viacerí	 z	 vás	
máte	zriadené	svoje	účty	na	niekto-
rých	 webstránkach	 a	 v	 prípade,	 že	
nie,	Netflix	 ponúka	 skvelú	možnosť,	
prihlásiť	sa	na	mesiac	zadarmo. 

Aký	je	postup?
1.	 choď	na:  

https://www.netflix.com/sk-cs/
2.	 zadaj	svoju	emailovú adresu	 

a	klikni	na	„vyskúšať	na 30	dní	
zadarmo“

3.	 do	vyhľadávača	zadajte	názov	
filmu

4.	 a	to	je	všetko	 
(ak	je	to	ťažké,	nechajte	si	
poradiť	svojimi	deťmi	alebo	
vnúčatami)	:)

	 Najprv	 sme	 zvažovali	 možnosť	
vybrať	 si	 jeden	 film	 s	 dlhšou	 recen-
ziou,	 ale	 keďže	 sme	 rôzni	 ľudia	 
s	 rôznym	 vkusom,	 nakoniec	 sme	 sa	
rozhodli	dať	vám	na	výber	zo	štyroch	
pekných	filmov. 	

-mds-

	 Milí	 seniori,	 milí	 Simeonci!	
S vďakou	voči	Pánu	Bohu	spomíname	
na	 pekné	 chvíle	 na	 stretnutiach	
Seniorklubu	 Simeon.	 Od	 obnovenia	
stretnutí	 sme	 zažili	 mnoho	 požeh-
nania.	 Priniesli	 ste	 nám,	 mladším,	
kus	radosti,	keď	vidíme	vaše	usmiate	
tváre	 a  potešenie	 zo	 stretnutia.	
Veríme,	 že	 nepotrvá	 dlho,	 kým	 sa	
znovu	uvidíme.

	 Možno	 si	 spomeniete,	 že	 sme	na	
máj	 plánovali	 výlet	 na	 Gemer,	 do	
kostolov	 Gotickej	 cesty.	 Nedalo	 sa	
nám	 vycestovať.	 Ale	 kostoly	 stoja	
ďalej,	Gemer	je	stále	krásny.	Ak	nám	
Pán	 Boh	 dopraje	 zdravie	 a  život,	
vyberieme	 sa	 tam	 neskôr.	 Preto	 sa	
modlime	za	seba	navzájom,	aby	sme	
tieto	pekné	plány	mohli	naplniť.	

zroDenie šAMPiÓnA 
/ ThE BliND SiDE (2009)
Dráma / Športový / životopisný
Ak	si	ešte	nevidel	film	Blind	Side,	
odporúčame	ti	ho	ako	našu	prvú	
voľbu.
Skutočne	silný	príbeh	
prekvapujúceho	vzťahu,	natočený	
podľa	skutočnej	udalosti. 
Pozri	si	ho,	ak	máš	rád	šport,	rodinné	
vzťahy,	Sandru	Bullock	a	reálne	
príbehy. 
Otázky	na	zamyslenie:
-	Ako	by	sa	Michaelov	život	vyvíjal,	
keby	si	ho	Leigh	Anne	nevšimla?
-	Je	niekto	komu	by	pomohlo,	keby	si	
si	všimol	ty?	

MAlý Princ 
/ ThE liTTlE PRiNcE (2015)
Animovaný / Fantasy
Ak	máš	rád	príbehy	z	detstva	s	
presahom	do	filozofie,	odporúčame	ti	
nie	úplne	verné	filmové	spracovanie	
známej	a	obľúbenej knihy	Malý	
princ. 
Otázky	na	zamyslenie:
-	Kto	bol	nositeľom	múdrosti	 
v	tomto	filme?
-	Koho	by	sme	v	ňom	mohli	nazvať	
mentorom?
-	Koho	by	si	nazval	ty	svojim	
mentorom?	

Má MA ráD, neMá MA ráD  
/ FliPPED (2010) 
komédia / Dráma / romantický
Ak	by	ste	mali	skôr	chuť	na	niečo	
čisté	a	romantické,	odporúčame	film	
Flipped. 
Tento	vám	možno	pripomenie	
trápenia	tých	mladších	a	to,	aký	je	
uhol	pohľadu	dôležitý. 
Otázky	na	zamyslenie:
-	Je	možné,	že	tvoj	pohľad	na	vec	
alebo	situáciu	je	niekedy	nešťastne	
subjektívny?
-	Neublížil	si	tým	niekomu	 
a	nepotrebuješ z	toho	činiť	pokánie?	

DVAJA PáPEži 
/ ThE TWO POPES (2019) 
životopisný / Komédia / Dráma
Ak	máš	rád	výborné	herecké	výkony,	
láskavý	humor	a	skutočné	príbehy	
z	nedávnej	minulosti,	tak	tento	film	
môže	byť	pre	teba	správnou	voľbou,	
aj	keď	je	o	predstaviteľoch	katolíckej	
cirkvi.
Otázky	na	zamyslenie:
-	Čo	sa	vieme	z	toho	filmu	naučiť	o	
odovzdávke	/	predávaní	štafety	?
-	Odovzdával	si	už	niekedy	službu	
alebo	nejaký	projekt?	Ako	to	
dopadlo?

PozDrAv SeniorkluBu, 
PozDrAv SenioroM 

	 Vo	štvrtok	14.	mája	zasadlo	v bar-
dejovskom	 kostole	 matkocirkevné	
a  zborové	 presbyterstvo.	 Stretli	 sme	
sa,	 len	 čo	 to	 umožnili	 podmienky,	
aby	 sme	 rozmýšľali,	 ako	 zabezpečiť	
život	v	zbore	v nových	podmienkach.	
Najdôležitejším	 bodom	 zasadnutia	
bola	príprava	na	opätovné	stretnutia	
na	službách	Božích.	Podrobne	sme	si	
vysvetlili	 podmienky,	 ktorými	 vláda	
a  vedenie	 cirkvi	 usmernili	 konanie	
stretnutí	 v  kostoloch.	 Presbyteri	
hľadali	 možnosti,	 ako	 čo	 najlepšie	
naplniť	 kapacity	 kostolov	 a  vytvoriť	
priestor	 aj	 mimo	 kostola,	 pre	 účasť	
na	 službách	 Božích.	 Dohodli	 sme	
sa	 o  spôsobe,	 akým	 presbyteri	 budú	
pomáhať	 účastníkom	 služieb	 nájsť	
si	 miesto,	 zachovať	 hygienické	
podmienky	 a  lepšie	 sa	 zorientovať	
v  celom	 balíku	 opatrení,	 ktoré	
musíme	 spoločne	 dodržať.	 Snaha	
vedenia	zboru	je	zabezpečiť,	aby	účasť	
na	 službách	 Božích	 pre	 nás	 nebola	
stresujúca,	 ale	 aby	 nám	 naopak	
priniesla	 upokojenie	 a  duchovné	
naplnenie	v Božej	blízkosti.
	 Osobitnou	 otázkou	 je,	 ako	
zabezpečíme	 prisluhovanie	 Večere	
Pánovej	 v  podmienkach	 mimoriad-
nej	 situácie.	 Načrtli	 sme	 niekoľko	
možností,	 ktorými	 by	 sme	 mohli	
poslúžiť	 členom	 zboru.	 Zabezpečiť	
stretnutie	 pri	 sviatosti	 si	 bude	
vyžadovať	 ešte	 trochu	 premýšľania,	
aby	 sme	 pri	 stole	 Pánovom	 mohli	
prežívať	pokoj	a radosť	z odpustenia	
a  nie	 obavu	 z  nákazy.	 Nechceme	

niečo	 urobiť	 nepremyslene,	 chceme	
byť	 zodpovední.	 Budeme	otvorení	 aj	
novým	 skúsenostiam,	 ktoré	 viacerí	
už	 zažili	 v  kostoloch	 v  zahraničí.	
Presbyteri	podporili	tieto	riešenia.
	 Zaznela	 informácia	 o  tom,	 že	
slávnostné	 služby	 Božie	 k  výročiu	
Augsburského	 vyznania	 sa	 28.	
júna	 v  Bardejove	 budú	 konať.	 Budú	
vysielané	v priamom	prenose	v RTVS.	
Čakáme	 na	 spresnenie	 podmienok	
konania	 slávnosti.	 Presbyteri	 boli	
vyzvaní	k aktívnej	účasti	na	príprave	
a zabezpečení	podujatia.	
	 Hovorili	 sme	 aj	 o  ďalších	 čin-
nostiach	zboru.	Konfirmáciu	aj	Zlatú	
konfirmáciu	 presúvame	 na	 čas,	 keď	
sa	 budú	 môcť	 uskutočniť	 zmyslu- 
plne.	 Túto	 otázku	 riešia	 duchovní	
s rodičmi.	Besiedky,	dorasty	a mládež	
do	 konca	 školského	 roku	 budú	 cez	
internet.	 Zatiaľ	 fungujú	 dobre.	
Povzbudzujeme	 všetkých,	 ktorým	
sú	venované,	 aby	 ich	využívali.	Žiaľ,	
tábory,	 výlety,	 stretnutia	pri	 kávičke	
a  iné	 podujatia	 zatiaľ	 rozbehnúť	
nemôžeme.	 Vedenie	 zboru	 povzbu-
dilo	 presbyterov,	 aby	 hľadali	 iné	
formy	 na	 komunikáciu	 s  členmi	 
zboru,	 telefonické	 rozhovory,	 infor-
mačné	 letáky,	 oznamy,	 internet	
a pod.		
	 V  rámci	 hospodárskych	 záleži-
tostí	 sme	 schválili	 niektoré	 zmeny	
v  nájmoch,	 ktoré	 priniesla	 nová	
situácia.	 Konštatovali	 sme,	 že	 mno-
hí	 členovia	 zboru	 viac	 využívajú	
elektronickú	komunikáciu	–	oznamy,	

milodary,	 platenie	 cirkevného	 prís-
pevku.	 Podporujeme	 tento	 spôsob.	
Umožňuje	 nám	 efektívne	 ďalej	
fungovať.
	 Finančná	 situácia	 zboru	 napriek	
okolnostiam	je	prijateľná.	Evidujeme	
chýbajúce	ofery	v kostoloch.	Darí	 sa	
ich	 čiastočne	 nahradiť	 elektronic-
kými	 prevodmi.	 Z  cirkevného	 prís-
pevku	 je	 vyzbieraná	 asi	 tretina.	
Očakávame,	 že	 sa	výber	po	otvorení	
služieb	 Božích	 znovu	 rozbehne.	 
Je	 to	 dôležitá	 časť	 našich	 príjmov.	
Vedenie	 zboru	 sa	 snaží	 doviesť	
do	 poslednej	 fázy	 opravu	 strechy	
Auditória.	 Hľadáme	 možnosti	 ako	
zabezpečiť	 ešte	 približne	 25%	
potrebných	 nákladov.	 Presbyteri	
prispeli	 niekoľkými	 podnetmi,	 ktoré	
by	 pomohli	 realizovať	 výmenu	 stre-
chy	 Auditória	 v  tomto	 roku.	 Bude- 
me	 vďační	 za	 vašu	 podporu	 tejto	
akcie.
	 Zo	 zasadnutia	 sme	 sa	 rozchá-
dzali	 plní	 odhodlania	 vykonať	 čo	
najviac	 pre	 obživenie	 nášho	 života	
v  spoločenstve	 cirkvi.	 Tešili	 sme	 sa,	
že	 sme	 spolu,	 hoci	 sme	 si	 nepodali	
ruky	 a  hovorili	 sme	 cez	 rúška.	 Bolo	
pre	 nás	 vzácne	 vidieť	 si	 do	 očí,	
vnímať	 sa	 „na	 živo“.	 Prežívali	 sme	
Božie	 povzbudenie,	 že	 nás	 Pán	 Boh	
neopúšťa,	 ale	 aj	 v  tejto	 situácii	 sa	
o nás	stará	a žehná	nás.	Sme	Mu	za	to	
nesmierne	vďační!	

Predsedníctvo	cirkevného	zboru

AKO ďAlEJ V zBORE

	 Ale	 nielen	 takéto	 zážitky	 robia	
život	 krásnym.	 Aj	 v  terajšej	 situácii	
prežívame	 požehnané	 chvíle.	 Sme	
radi,	 že	 mnohí	 z  vás	 nám	 posielate	
svoje	 skúsenosti	 zo	 sledovania	 du-
chovných	 programov	 na	 internete	
a v televízii.	Viacerí	nám	ďakovali	aj	
za	 kázne	 rozširované	 v  papierovej	
podobe.	Radi	sme	to	pre	vás	urobili.	
Ďakujeme	 aj	 za	 vaše	 povzbudenia	
a  modlitby	 za	 nás,	 ktorí	 stojíme	
v službe,	za	kňazov,	ale	aj	ostatných	
v cirkvi,	v zdravotníctve,	či	v spravo-
vaní	našej	krajiny.
	 Vieme,	 že	 prežívate	 náročné	
chvíle.	 Povzbudzujeme	 vás,	 vytrvaj-
te	 v  modlitbách!	 Pán	 Boh	 nám	 pri	
stretnutí	 s  Ním	 prináša	 do	 srdca	
pokoj.	 A  ten	 teraz	 potrebujeme	
najviac.	 Zaspievajte	 si	 peknú	 kres-
ťanskú	 pieseň,	 to	 prináša	 do	 srdca	
radosť.	 A  pamätajte	 na	 Pána	 Ježiša.	
On	 v  nás	 udržiava	 nádej.	 Nech	 vás	
všetkých	opatruje	Pán	Boh!	

Vaši	Velebírovci	a tím	služobníkov	
Seniorklubu	Simeon	
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okienko Do cirkevného zBoru ecAv 
nA SlovenSku BArDeJov
21. noveMBer 2019 – 30. APríl 2020

AKO RiEŠiť úhRADu 
cirkevného PríSPevku  
A MilODAROV?

nA vyDAnie 
BArDeJovSkého 
PRAMEŇA PRiSPEli:

cirkevný PríSPevok

OzNAMy A iNFORMáciE

Alex	Pillár,	Bardejov
Terézia	Germanová,	Bardejov	
Klára	Lazurová,	Vyšná	Voľa
Stanislav	Putorák,	Bardejov
Ela	Stašková,	Bardejov
Jakub	Ľabdík,	Bardejov

Viliam	Vasileios	Paschalis,	 
Bardejov	/	Grécko
Richard	Porubský,	 
Bardejov	/	Bratislava
Barbora	Kunstová,	Bardejov
Tibor	Kaščák,	Bardejov
Juraj	Hamara,	Bardejov

Paula	Stachová,	Bardejov
Stella	Matysová,	Bardejov
Tomáš	Pangrác-Zdolinský,	
Rokytov
Sára	Zuščinová,	Mokroluh
Ján	Novotný,	Bardejov
Natália	Humeniková,	Bardejov

Hadi	Ammar	a Júlia	Habžanská	(požehnanie	manželstva	v Banskej	Bystrici)

Juraj	Katuščák,	61	r.,	Bardejov
Anna	Ondkaninová,	 
rod.	Popjaková,	73	r.,	Bardejov
Andrej	Brehuv,	86	r.,	Vyšná	Voľa
Gizela	Szilágyiová,	75	r.,	Bardejov
Ján	Zuščin,	67	r.,	Stropkov
Juraj	Gritta,	82	r.,	Bardejov
Ján	Guľa,	69	r.,	Vyšná	Voľa

Max	Bruno	Löster,	97	r.,	Bardejov
Ladislav	Šido,	86	r.,	Bardejov
Gabriela	Kostová,	rod.	Kunstová,	
73	r.,	Bardejov
Anna	Marinková,	76	r.,	Vyšná	Voľa
Milan	Ildža,	68	r.,	Bardejov
Mária	Pangrácová,	rod.	Nováková,	
92	r.,	Bardejov

Emília	Kubisová,	 
rod.	Ondkaninová,	58	r.,	Bardejov
Juraj	Martiček,	55	r.,	Bardejov
Irena	Bogoľová,	rod.	Dobdová,	 
80	r.,	Bardejov
Anna	Nováková,	rod.	Štafúriková,	
78	r.,	Rokytov

Časopis	 Bardejovský	 prameň	
doručujeme	 do	 každej	 domácnosti	
Cirkevného	 zboru	 Bardejov	 zdarma.	
Jeho	 vydávanie	 v  podobe,	 v  akej	
ho	 máte	 k  dispozícii	 stojí	 približne	 
1000	 €	 na	 jedno	 číslo.	 Rozdávanie	
časopisu	 do	 všetkých	 domácností	
považujeme	vo	vedení	zboru	za	jeden	
z  dôležitých	misijných	 prostriedkov.	
Chceme	 dať	 všetkým	 členom	 zboru	
najavo,	 že	 máme	 záujem,	 aby	 boli	
informovaní	o živote	v zbore.	Chceme	
všetkých	 pozývať	 k  aktívnej	 účasti	

na	 zborovej	 službe.	 Preto	 chceme	
naďalej	 zotrvať	 pri	 tomto	 spôsobe	
jeho	distribúcie.	Ak	súhlasíte	s  tým-
to	 zámerom	 a  chcete	 podporiť	
vydávanie	 časopisu,	môžete	 prispieť	
milodarom	 obvyklým	 spôsobom	
v hotovosti,	alebo	prevodom	na	účet	
v  Primabanke	 (č.ú.	 SK89	 5600	 0000	
0036	 3235	 7001,	 VS	 12,	 ŠS	 70005),	
alebo	 platbou	 pomocou	 QR	 kódu	
zverejneného	 v  tomto	 časopise.	
Všetkým	 darcom	 vopred	 srdečne	
ďakujeme!

možností	 na	 stránke.	 Budeme	
radi,	 ak	 nám	 zaslanie	 milodaru	
prevodom	avizujete	mailom	s opisom	
príležitosti,	pri	ktorej	dar	dávate.	
	 Tretia	 možnosť	 podpory	 života	
zboru	 sú	 ofery	 v  kostoloch.	 Počas	
niekoľkých	 týždňov,	 kedy	 služby	
Božie	neboli,	vypadli	z našich	príjmov	
aj	 ofery.	 Na	 opätovné	 rozbehnutie	
služieb	 Božích	 však	 budeme	
potrebovať	 zabezpečiť	 hygienické	
prostriedky	 a  iné	 záležitosti.	 To,	 čo	
sme	ušetrili	na	kúrení	budeme	musieť	
použiť	 na	 dezinfekciu.	 Preto	 sme	 aj	
tu	 využili	 moderné	 technológie.	 Vo	
vývesných	 skrinkách	 v  kostoloch	
a  na	 internete	 sme	 zverejnili	 QR	
kódy,	 pomocou	 ktorých	 môžete	
pohodlne	 zo	 svojho	mobilu	 previesť	
vami	 vybranú	 sumu	 ako	 oferu	 na	
konkrétny	 kostol.	 Viacerí	 už	 tento	
spôsob	 využili.	 Výšku	 elektronickej	
ofery	 sme	 zverejnili	 v  oznamoch.	
Aj	 vďaka	 vašim	 príspevkom	 budú	
môcť	 naše	 chrámy	 opäť	 fungovať	 aj	
v  nových	 podmienkach.	QR	 kódy	 sú	
zverejnené	na	facebookovej	aj	na	web	
stránke	 cirkevného	 zboru.	 Srdečne	
ďakujeme!

Ján	Velebír

	 Mimoriadna	 situácia	 sa	 dotkla	
všetkých	 oblastí	 nášho	 života.	
Neobišla	 ani	 naše	 hospodárenie	
s  financiami.	 Sme	 radi,	 že	 mnohí	
členovia	 zboru	 sa	 veľmi	 rýchlo	
prispôsobili	 novým	 podmienkam.	
Aj	 vo	 chvíľach,	 keď	 sme	 sa	 nemohli	
stretávať	 sme	 dostávali	 temer	 den-
ne	 úhradu	 cirkevného	 príspevku	
(CP)	 prostredníctvom	 elektronické- 
ho	 bankovníctva.	 Podiel	 domácnos-
tí,	 ktoré	 sa	 prihlásili	 na	 platbu	 CP	
prevodom	z účtu	stúpol	v posledných	
týždňoch	 na	 33%.	 To	 znamená,	
z vyše	1300	domácností	450	uhrádza	
príspevok	 bezhotovostne.	 Úhrady	
prichádzajú	už	aj	z dcérocirkví.	Zatiaľ	
si	svoj	záväzok	splnilo	už	29%	členov	
zboru.	 Tento	 spôsob	 odporúčame	 aj	
ďalším.	Je	najjednoduchší	a čitateľný.	
Úhradu	 si	 ľahko	 skontrolujete	 vo	
svojom	 výpise.	 Budeme	 radi,	 ak	 aj	

vy	 príjmete	 tento	 spôsob.	 Platbu	
CP	 bude	 možné	 vykonať	 aj	 po	
skončení	 služieb	Božích	 v  kostoloch	
pri	 dodržaní	 všeobecne	 platných	
pravidiel	(odstup,	dezinfekcia).
	 Vy,	 ktorí	 máte	 prístup	 k  inter-
netovým	 kázňam,	 ste	 si	 iste	 všimli,	
že	v pokázňových	modlitbách	sme	sa	
prihovárali	k Pánu	Bohu	aj	za	osobné	
príležitosti	 členov	 zboru.	 Ak	 niekto	
v  súvislosti	 s  tým	 chcel	 prispieť	
milodarom,	 tieto	 sme	 prijímali	
doterajším	spôsobom.	Ale	aj	tu	viacerí	
radšej	 využili	 bezhotovostné	 platby.	
Vítame	 tento	 spôsob!	 V  prípade,	
že	 uhrádzate	 milodar	 prevodom	
na	 účet,	 máte	 k  dispozícii	 rozpis	
potrebných	špecifických	symbolov	na	
stránke	 http://www.ecavbardejov.sk/	
v  záložke	 „Podporte	 nás/Milodary“.	
Pri	milodaroch	používajte	VS	12,	 SS	
podľa	 vášho	 výberu	 z  ponúkaných	

	 Počas	 mimoriadnej	 situácie	 sme	
obvyklé	 zborové	 oznamy	 a  ďal-
šie	 informácie	 šírili	 aj	 efektívnym	
e-mailovým	 spôsobom.	 Dosiaľ	 sa	 
nám	 podarilo	 získať	 682	 e-mailo-
vých	 adries	 členov	 cirkevného	
zboru.	 Ak	 ste	 členom	 zboru,	 ale	

informácie	 dosiaľ	 nedostávate,	
zašlite	 svoju	 e-mailovú	 adresu	 na	 
bardejov@ecav.sk.	
	 Radi	 vás	 zaradíme	 do	 adresára	
členov	 zboru	 a  informácie	 budeme	
zasielať	aj	vám.	

Cirkevný	 príspevok	 (CP)	 tvorí	 jednu	
z  najdôležitejších	 súčastí	 príjmov	
cirkevného	 zboru.	 Je	 vyjadrením	
spolupatričnosti	 všetkých	 členov	
do	 spoločenstva	 cirkvi.	 Zo	 zdrojov	
CP	 uhrádzame	 predovšetkým	
výdavky,	 ktoré	 sa	 dotýkajú	 zboru	
ako	 celku,	 jeho	 fungovania,	 našich	
záväzkov	 voči	 vyšším	 organizačným	

jednotkám.	 Jednoduchšie	 povedané,	
z  CP	 platíme	 povinné	 príspevky	 na	
seniorát	 a  dištrikt,	 dane	 za	 budovy,	
režijné	náklady	farského	úradu	a fary	
a  predovšetkým	 mzdy	 a  odvody	
zamestnancov	 farského	 úradu,	
úradníčky,	 pracovníka	 s  mládežou,	
čiastočne	archivárky.	Hradíme	z neho	
aj	 vedenie	 účtovníctva	 a  cestovné	

náklady	 a  ďalšie	 menšie	 položky.	
Ide	 teda	 o  výdavky,	 ktoré	 zaručujú	
fungovanie	 našej	 služby.	 Preto	
sme	 vďační	 všetkým,	 ktorí	 jeden	 zo	
svojich	 základných	 záväzkov	 voči	
cirkevnému	zboru	čo	najskôr	uhradia.	
Prispievate	 tým	 k  udržaniu	 našej	
schopnosti	poslúžiť	všetkým,	ktorí	to	
potrebujú.	Srdečná	vďaka!

3,00 €  | Bardejov – s. Adamuščinová  

5,00 €  | Bardejov – s. Hudačeková,  
s. Kračanská, s. Novotná, s. Paľová,  
s. Paľová, s. Riznárová, s. Teplická,  
br. Sala, r. Čičeriova, r. Fekova,  
r. Germanova-Sobekova, r. Havírova,  
r. Izákova; Kľušov – r. Hudákova;  
Lukavica – br. Voľanský;  
Lukov – r. Rohaľova;  
Rokytov – s. Kostárová

10,00 €  | Bardejov – s. Drobniakova,  
s. Fodorová, s. Horňáková, s. Hudecová,  
s. Nicáková, s. Vantová, s. Voľanská,  
s. Zašiurová, r. Adamuščinova, r. Balocova, 
r. Havirova, r. Klimekova, r. Krasňanova, 
r. Kupska, r. Nicákova, r. Szilágyiova; 
Lukavica – s. Paňkova so súrodencami,  
s. Voľanská, br. Kotula, r. Adamuvova,  
r. Kotuľova, r. Zuščinova;  
Kobyly – r. Gregova;  
Mihaľov – br. Gibeľ;  

Mokroluh – s. Adamuščinová, s. Macejová, 
r. Šimova; Rokytov – s. Kataníková;  
Vyšná Voľa – r. Evinova, r. Kmecova, r. 
Kmecova, r. Roguľova 

15,00 €  | Andrejová – r. Kusavova; 
Bardejov – r. Benicka, r. Martičkova;  
Vyšná Voľa – s. Martičková

20,00 €  | Bardejov – Bohu známa sestra, 
s. Meščanová, s. Lukáčová, r. Skoncova,  
r. Šimova;  
Lukavica – r. Kotuľova, r. Vantova;  
Rokytov – r. Pangrácova-Piterova

30,00 €  | Bardejov – r. Gajdošova,  
r. Grittova, r. Kostova, r. Šandalova

35,00 €  | Vyšná Voľa – r. Marinkova 

50,00 €  | Bardejov – r. Šimová Šoltés; 
Vyšná Voľa – r. Brehuvova, r. Guľova

Spolu:  933,00 € 

PAy by square

Zároveň ďakujeme všetkým členom zboru, ktorí prispeli svojim časom, myšlienkami a článkami. Menovite bratovi Jánovi Pangracovi za 
grafické spracovanie a Milanovi Skoncovi za editovanie. Srdečne pozývame do spolupráce aj ďalších. Vaša redakčná rada.
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