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Každý z nás žije v istom čase a priestore. Takto máme 
presne určené hranice, kde a kedy sa odohrá náš životný 
príbeh. Naše vlastné životné osudy si do istej miery 
ovplyvňujeme sami tým, ako sa rozhodujeme, ako 
pracujeme, ako sa vzdelávame, ako sa snažíme, alebo 
zanedbáme nám darované možnosti. Ale okrem toho sú tu aj 
okolnosti, ktoré presahujú naše rozhodovanie. Okrem nášho 
životného príbehu sa odohrávajú tisíce iných životných 
príbehov. A tieto spoločne, ako pramene potôčikov 
stekajúcich z hôr spolu vytvárajú tok dejín celej spoločnosti. 

Pred päťsto rokmi sa z výšin Božieho slova, z túžby po 
čistej viere a pravde začalo rozlievať do sveta hnutie 
reformácie. Na začiatku 
pramenilo v duši a srdci 
reformátora Martina 
Luthera, no veľmi 
rýchlo zasiahlo aj 
množstvo iných sŕdc 
a myslí. Ľudia odmietali 
nepravdu, zjavnú 
nemravnosť, 
nespravodlivosť, 
odmietali manipuláciu vôle človeka iným človekom. Jedna 
z najdôležitejších myšlienok Lutherovej reformácie bolo to, 
že Luther postavil každého jednotlivca, každého človeka 
pred Božiu tvár a povedal mu : Zodpovedáš sa sám za seba, 
za svoju vieru, za svoje rozhodnutia pred Božou tvárou. 
Nikto druhý, žiaden prostredník, kňaz, ani biskup, ani 
šľachtic nie je oprávnený niesť tvoju zodpovednosť za život 
pred Bohom.  

Myšlienka pokračovala ďalej – nikto z nás v tejto 
zodpovednosti pred Bohom neobstojí. Sme odsúdení na trest 
a večné zahynutie. A tak predsa len potrebujeme 
prostredníka, zástupcu, záchrancu. Tým nemôže byť nik 
z ľudí, jedine sám Boží Syn Pán Ježiš Kristus. Ježiš Kristus, 
ktorý zobral na seba náš trest, nám daroval svoju 
spravodlivosť a vyhlásil nás za oslobodené, ospravedlnené 
Božie deti. Z Jeho lásky a milosti. Takto sa jedným 

z hlavných hesiel reformácie stali slová: Alles, was 
Christum, treibt. Podľa nej máme venovať pozornosť 
všetkému, čo nás tiahne ku Kristovi. 

Ježiš Kristus, ústredná postava kresťanskej viery, Boží 
Syn, ktorý dokázal svoju moc vzkriesením z mŕtvych. Toho 
nasledovať, Toho poznávať a podľa Neho žiť, je náplňou 
skutočného života kresťana. 

Takto sa životný príbeh každého z nás má spojiť 
s príbehom nášho Spasiteľa i s životnými cestičkami 
všetkých, ktorí rovnako ako my, Krista považujú za svoju 
najvyššiu autoritu i najlepšieho a najdôvernejšieho priateľa. 

My, evanjelici, kresťania tejto doby sme obdarení tou 
zvláštnou 

príležitosťou, že sme 
sa dožili päťstého 

výročia začiatku 
Lutherovej reformácie. 

Platí to pre celok 
kresťanskej cirkvi, pre 

evanjelikov zvlášť, a tak 
aj pre náš cirkevný zbor, 
ktorý sa hlási k učeniu 

Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. 
Spoločne s celou cirkvou sme sa rozhodli pripomenúť si 

výnimočné výročie nielen jednorazovým stretnutím v októbri 
2017, ale celým radom podujatí, programov a príležitostí, 
ktoré sme spoločne nazvali Rok reformácie.  

V tomto čísle zborového časopisu Bardejovský Prameň 
chceme priblížiť najdôležitejšie okamihy Roku reformácie 
v Bardejove. Podobne, ako to bolo v roku Leonarda Stöckela 
(2010), chce tento časopis poslúžiť ako súhrnný pohľad na 
myšlienky, podnety a výzvy, ktoré sa objavili medzi nami 
počnúc od jesene 2016 až do vyvrcholenia osláv v roku 
2017. Začítajte sa do nasledujúcich riadkov, pripomeňte si 
spolu prežité chvíle, dajte vo svojom srdci zaznieť výzvam, 
ktoré váš osobný životný príbeh posunú správnym smerom, 
vpred, ku Kristovi.     
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Ordinácia 

Vysviacka novokňazov ECAV na Slovensku 
23. septembra 2016 v Bardejove. 

 

Slávnosť ordinácie nám popri iných výzvach roka 2016 
doslova padla do lona. Rozhodnutím zboru biskupov bol náš 
cirkevný zbor určený, ako miesto vysviacky novokňazov 
Evanjelickej cirkvi v roku 2016. Prijali sme toto rozhodnutie 
radi, napriek tomu, že sme na jeseň mali už naplánované iné 
významné podujatia. V radoch ordinovaných však mali stáť 
dve naše  rodáčky a to bola pre nás veľká motivácia, aby sme 
s Božou pomocou zvládli aj prípravu tejto slávnosti. 

Ordinácia, vysviacka novokňazov má oproti iným 
slávnostiam niekoľko zvláštností. Po obsahovej stránke je 
výnimočná tým, že je neopakovateľná. Podobne, ako pri 
krste, aj pri ordinácii sa tento akt vykonáva len raz. Znamená 
pre ordinovaného okamih, kedy sa odovzdá do služby Pánu 
Bohu v Kristovej cirkvi. Zmluvný charakter tejto udalosti 
vyjadruje pomerne rozsiahla ordinačná prísaha. Je v nej 
zachytená široká škála činností evanjelického kňaza, ktoré sa 
ordinovaný zaväzuje v cirkvi vykonávať.  

Ďalšou zvláštnosťou ordinácie je, že pri nej v posledných 
rokoch zvyknú byť prítomní všetci traja biskupi našej cirkvi. 
V minulosti sa pri ordinácii striedali biskupi dištriktuálni 
s generálnym. Dnešný spôsob vysviacky vyjadruje 
myšlienku, že cirkev ako celok prijíma svojich nových 
služobníkov do služby. Vysvätený duchovný potom môže 
pôsobiť v ktoromkoľvek zbore, alebo na mieste duchovného, 
kam ho biskupi ustanovia.  

Z organizačného hľadiska bola ordinácia pre nás výzvou 
aj preto, že k nám mali prísť hostia z viacerých cirkevných 
zborov a napokon, že služby Božie boli zaradené do 
vysielania RTVS v priamom prenose. 

V príprave na slávnosť sme zisťovali, či a kedy sa 
v Bardejove konala podobná slávnosť. Podľa dostupných 
informácií to bolo práve pred päťdesiatimi rokmi, v roku 
1966, kedy bol za evanjelického kňaza vysvätený 
bardejovský rodák Štefan Marinko, t.č. už duchovný na 
dôchodku. Predtým sa údajne vysviacka novokňazov 
v Bardejove konala len na prelome 17. a 18. storočia za čias 
bardejovského farára a superintendenta Jakuba Zablera st. 

O to väčší záväzok a zodpovednosť sme pri príprave 
prežívali.  

Tak prišla nedeľa, 25. septembra 2016, deň ordinácie pre 
piatich absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. K vysviacke boli 
pozvaní: Katarína Devečková - CZ Veľký Krtíš, NOS; 
Vladimíra Hyžová - CZ Vrbovce, MYS; Jana Ilčisková - CZ 
Zlaté, ŠZS; Radim Pačmár - CZ Rimavské Brezovo, RIS; 
Emília Velebírová - CZ Bardejov, ŠZS.  

Od rána sa do Bardejova schádzali rodiny a priatelia 
ordinovaných, vzácni hostia. Samotné služby Božie začali 
o 10.00 vstupom slávnostného sprievodu do chrámu. Na jeho 
čele bolo predsedníctvo cirkevného zboru, Ján Velebír, 
zborový farár, senior ŠZS a Jaroslav Foľta zborový dozorca, 
nasledovali ich ďalší prítomní duchovní, ordinovaný brat 
a sestry a biskupi ECAV na Slovensku Miloš Klátik, Milan 
Krivda, Slavomír Sabol. 

Prítomných v úvode služieb Božích v chráme privítal 
domáci zborový farár a senior ŠZS, Ján Velebír. V pozdrave 
pripomenul, že pre cirkevný zbor je tento deň trojitou 
slávnosťou. Na tento deň pripadla pamiatka posvätenia 
chrámu, slávnosťou je samotná ordinácia, ktorá sa koná 
v Bardejove po päťdesiatich rokoch a tretím dôvodom radosti 
je, že dve z ordinovaných sú rodáčky z CZ Bardejov (J. 
Ilčisková a E. Velebírová r. Pangrácová).     

Po úvodnej liturgii zaznel príhovor generálneho biskupa 
M. Klátika k večeri Pánovej, založený na základe slov listu 
Filipským 4,5: Pán blízko! Po prislúžení sviatosti slávnosť 
obohatilo vystúpenie spevokolu zo Zlatého a Sveržova pod 
vedením Martina Tipula s piesňou Ty príď a vládni nám. 
Nasledoval ordinačný príhovor biskupa VD S. Sabola 
založený na príbehu o bohatom lovení rýb (Lk 5,1-11). 
Ústredným bodom vysviacky bola prísaha ordinovaných, 
ktorú skladali s rukou na Biblii a Symbolických knihách. 
Tieto vzácne knihy im k prísahe priniesli Ján a Anna 
Velebírovi, duchovní CZ Bardejov. Túto časť programu 
ukončila modlitba ordinovanej sestry V. Hyžovej a pieseň 
v podaní domáceho Ev. miešaného speváckeho zboru 
Zachariáša Zarewutia, Istotu vzácnu v srdci už mám. 

Zhromaždenie potom pozdravili generálny dozorca 
I..Lukáč, dekan EBF UK Ľ. Batka a slovom poďakovania za 
ordinovaných K. Devečková. V záverečnej liturgii sa 
k biskupovi M. Klátikovi pridali J. Ilčisková a R. Pačmár. Po 
radostnom speve hymny Hrad prepevný sa prítomní rozišli 
z chrámu Božieho.  

 Slávnosť ordinácie, hoci bezprostredne nesúvisela 
s oslavami výročia reformácie, dobre zapadla do rámca 
týchto osláv. Naladila naše srdcia na radostnú atmosféru 
nádeje, že v ďalších rokoch, ktoré sú pred nami, má Pán Boh 
pre nás úlohy, výzvy, ale aj služobníkov, ktorých k týmto 
úlohám povoláva. To bol dôležitý odkaz slávnosti, ktorý si 
zachovávame v srdciach.  

J. Velebír 
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Misijné podujatie k 500. výročiu reformácie v ECAV na Slovensku 
„Oslobodení Božou milosťou“  (OBM) 

23. októbra 2016, Bardejov, Šarišsko-zemplínsky seniorát. 
 

 
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa rozhodla 

pripomenúť si významné výročie  začiatku reformácie sériou  
slávnostných zhromaždení usporiadaných postupne vo 
všetkých seniorátoch od októbra 2016 do 31.októbra 2017 
pod názvom: Misijné podujatie „Oslobodení Božou 
milosťou“. 

Ako východisko tejto štafetovej oslavy bol určený 
Šarišsko-zemplínsky seniorát. Presbyterstvo seniorátu sa 
v príprave na toto podujatie rozhodlo   uskutočniť slávnosť 
v Bardejove a to z viacerých dôvodov. Bardejov spája 
s reformáciou pred 500 rokmi osobnosť Leonarda Stöckela, 
ktorého význam ďaleko presahoval hranice mesta aj  
Superintendencie Pentapolitany. Ďalším dôvodom bola aj 
skutočnosť, že v čase konania slávnosti bol Bardejov sídlom 
seniorského úradu. 

Zámerom projektu OBM bolo pripomenúť historické 
okolnosti rozvoja reformácie v jednotlivých oblastiach našej 
cirkvi s dôrazom na miestne osobnosti, udalosti. Zároveň 
mali zaznieť myšlienky pripomínajúce jednotu cirkvi, 
potrebu spolupráce, a zachovávania súdržnosti. K tomu 
slúžilo niekoľko častí programu.  

Nedeľnému zhromaždeniu predchádzala Seniorálna 
pastorálna konferencia duchovných ŠZS v priestoroch 
Mestského úradu za účasti generálneho biskupa M. Klátika 
a vzácneho hosťa, Alexa Gehaza Malasusu, ktorý pôsobí ako 
predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi 
v Tanzánii a viceprezident Svetového luteránského zväzu za 
región Afrika. 

Sobotňajší program pokračoval večerným stretnutím 
mládeže seniorátu v Gründlovskom dome, ktorého sa 
zúčastnil aj hosť z Afriky. Bol povzbudený množstvom 
zhromaždených mladých ľudí a bezprostrednou atmosférou 
stretnutia. Výkladom Božieho slova na tomto stretnutí 
poslúžil br. konsenior Martin Chalupka z Marhane. 
 

Služby Božie – program pre cirkevný zbor 
Nedeľné služby Božie v rámci tohto podujatia boli v každom 
senioráte určené predovšetkým pre domáci cirkevný zbor. 
V Bardejove sa konali v obvyklom čase o 9:00 
v Bardejovskom chráme za účasti viac ako šesťsto 
prítomných. Služby Božie zaradil Slovenský rozhlas do 
svojho vysielania ako priamy prenos. 
Na úvod služieb zaznela hymnická pieseň českej reformácie 
Kdož jste Boží bojovníci, ktorú oduševnene zaspieval 
Miešaný spevácky zbor Z. Zarewutia. V úvodnom príhovore 
prítomných pozdravila sestra farárka Anna Velebírová. 
Liturgiou poslúžili Marián Bodoló, vojenský duchovný, 
Viera Šoltés Tipulová, Marek Cingeľ a Ján Velebír a bratia 
biskupi Miloš Klátik a Slavomír Sabol. 
Slávnostným kazateľom v každom senioráte mal byť hosť zo 
zahraničia. Pozvanie do Bardejova prijal superintendent 
(biskup) Evanjelickej luteránskej cirkvi v Sasku Reinhardt 
Pappai. Svoju kázeň založil na slovách 46. žalmu v ôsmom 
verši. Preklad tejto oslovujúcej kázne si mnohí veriaci radi 
vzali v písomnej podobe domov ako pripomienku slávnosti. 

Program obohatil posolstvom duchovnej piesne aj spevokol 
z Báčšskeho Petrovca v Srbsku, Credimus, pod vedením 
riaditeľky tamojšieho slovenského gymnázia A.Medveďovej. 
V rámci týchto služieb Božích biskup M. Klátik slávnostne 
otvoril Rok reformácie v ECAV na Slovensku.   
Po ukončení priameho prenosu služieb Božích zhromaždenie 
pokračovalo prisluhovaním večere Pánovej. V tejto časti 
zhromaždenia sa do programu opäť zapojili aj obaja 
zahraniční hostia, ktorí sviatosť prislúžili našim biskupom.  
Generálny biskup Miloš Klátik potom odovzdal pamätnú 
medailu reformácie prítomnému predsedovi Prešovského 
samosprávneho kraja MUDr. Petrovi Chudíkovi. 
 

Strom reformácie č. 150 
Po ukončení služieb Božích sa zhromaždenie presunulo do 
Evanjelického cintorína, kde spoločne zasadili strom 
reformácie č. 150, Javor Freemanov (Autumn Blaze). Ako 
zaujímavosť môžeme pripomenúť, že rovnaké číslo 150 má 
aj strom našej cirkvi v záhrade reformácie vo Wittenbergu. V 
našom cirkevnom zbore už boli zasadené stromy reformácie 
v Bardejove (dvor Gründlovského domu) strom č. 1, 
v Lukavici č. 63, na Vyšnej Voli č. 77 a v Rokytove č. 98. 

 
Zasadenie stromu reformácie je symbolom, ktorý poukazuje 
rovnako na potrebu mať pevné korene v správnom učení 
Písma Svätého, a rovnako aj na potrebu duchovne rásť 
a prinášať plody zodpovedajúce tomu, kým sme a čím nás 
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Pán Boh požehnáva. Táto časť zhromaždenia bola radostnou 
manifestáciou života a nádeje budúcnosti uprostred 
spomienok na minulosť, ktoré evokovalo prostredie 
cintorína. Kôpkou hliny ku koreňom stromu prispeli tak 
hostia zo zahraničia, ako aj ostatní farári, predstavitelia 
samosprávy, funkcionári zboru, aj najmladší členovia 
z radov detí a mládeže.  
Pred začiatkom ďalšieho programu si prítomní mohli pozrieť 
výstavu Vyšívaná história cirkvi, ktorá bola inštalovaná 
v kostole. 
 

Popoludnie – program pre seniorát 
Popoludňajší program sa začínal o 15:00 opäť v chráme 
Božom. Účasť aj za prítomnosti mnohých veriacich zo ŠZS 
bola ešte väčšia, ako dopoludnia. V úvode stretnutia dvaja 
mladí členovia zboru v krojoch (Ján Pangrác a Kristína 
Miševová z Rokytova) vniesli do chrámu putovnú štandardu 
osláv reformácie. Na ňu v každom senioráte pripnú stuhu 
s citátom Písma. Citát ŠZS bol zo Ž 46,4. Slúžil aj ako 
základ príhovoru zborového farára a seniora ŠZS Jána 
Velebíra. Ten spoločne so seniorálnym dozorcom M. 
Damankošom po príhovore stuhu pripli na zástavu. 

 
Jedným z nosných bodov programu bola prednáška riaditeľa 
ESŠ v Prešove Mariána Damankoša, ktorý ako skúsený 
historik, dynamickým spôsobom predstavil prierez päťsto 
rokov reformačného hnutia na území ŠZS. V rámci ďalšieho 
pestrého programu vystúpili s hudobnými číslami Martin 
Vargovčák z Vranova, spevokol Credimus zo Srbska, 
hudobné duo Zuzana Oráčová a Andy Belej z Prešova a Ján 
Mišák s básňou svojho otca, bývalého zborového farára. 
Moderátorsky viedol program konsenior Martin Chalupka.  
Dôležitou súčasťou programu bolo odovzdanie pamätných 
medailí k 500. výročiu reformácie, ktoré okrem predsedu 
samosprávneho kraja predsedníctvo cirkvi odovzdalo 
superintendentovi Evanjelickej cirkvi v Sasku Reinhardovi 
Papaiovi, primátorovi mesta Bardejov MUDr. Borisovi 
Hanuščákovi, prorektorovi Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. PhDr. Milanovi Portíkovi, PhD, terajšiemu 
a predchádzajúcim seniorom ŠZS Mgr. Slavomírovi Gallovi, 
Mgr. Jánovi Bakalárovi, Mgr. Jánovi Velebírovi ml., dvom 
najstarším duchovným v senioráte na dôchodku Mgr. 
Ondrejovi Kočovi st., Mgr. Jánovi Velebírovi st. 
a funkcionárom ŠZS JUDr. Jurajovi Gállovi, JUDr. Jane 
Toporcerovej, PhDr. Mariánovi Damankošovi, PhD., a Ing. 
Milanovi Dreveňákovi. 
Seniorálne predsedníctvo potom odovzdalo Ďakovné listy 
seniorálneho presbyterstva ďalším osobnostiam: Pavol 
Šalamun (Chminianske Jakubovany), Milan Adamuščin 

(Richvald), Ján Pangrác (Zlaté), manželia Ondrej a Alžbeta 
Pribulovci, Andrej Beňa (Žehňa), PaedDr. Jozef Švarbalík 
(Vranov n/T), prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., prof. RNDr. 
René Matlovič, PhD., prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. 
(Prešov), Ing. Ľubomír Pankúch (Nemcovce), Ing. Jaroslav 
Foľta (Bardejov), Helena Midriaková, Ing. Jozef Oráč 
(Prešov). Za ocenených sa prihovoril brat farár Ondrej Koč 
st. a sestra Helena Midriaková. Zhromaždenie pozdravil aj 
predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi 
v Tanzánii Alex Gehaz Malasusa a superintendent Reinhard 
Pappai. 

 
V závere programu predsedníctvo seniorátu slávnostne 
odovzdalo putovnú štandardu do rúk seniora Košického 
seniorátu Jána Hrušku. 
Podujatie Oslobodení Božou milosťou bolo pre náš cirkevný 
zbor veľkou výzvou aj veľkou ponukou. Prijali sme jeho 
organizovanie ako vážny záväzok. Uvedomili sme si, že 
máme česť byť prvými, ktorí otvoria oslavy výročia 
reformácie v rámci celej cirkvi. Bolo nám zrejmé, že svojim 
spôsobom určujeme istý spôsob, ako by slávnosti mohli 
prebiehať, no nemáme možnosť s nikým sa porovnať, aby 
sme sa inšpirovali a zozbierali podnety. No s veľkou Božou 
pomocou a veľkou ochotou mnohých členov zboru sa nám 
podarilo pripraviť podujatie, na ktoré všetci zúčastnení radi 
spomínali aj s odstupom času.  
Znovu a znovu sa nám dostalo z viacerých strán ocenenia 
úrovne organizácie slávnosti, aj vytvorenej atmosféry 
v našom kostole. Tieto ocenenia zazneli tak zo strany našich 
biskupov, ako aj od hostí z Nemecka a Tanzánie. 
Poďakovania prichádzali aj zo zborov nášho seniorátu aj od 
bratov a sestier z iných seniorátov či zo stany mesta a jeho 
inštitúcií. Dobre sa u nás cítili aj pracovníci RTVS, ktorí 
ocenili dôkladnú prípravu a dobrú spoluprácu. Všetky tieto 
odozvy považujem za potrebné tlmočiť všetkým vám, 
členom zboru, lebo ste boli súčasťou tohto diania a celej 
prípravy. Spomienky na pekne prežitý deň pripomína 
záznam slávnosti, ktorý pripravil Adam Velebír a umiestnil 
ho na web stránku internetovej televízie cirkvi - 
www.ecav.sk 
Po skončení slávnosti sme si s vďakou voči Pánu Bohu 
povedali: vydarilo sa nám dobré dielo. Mali sme dôvod 
radovať sa a radovali sme sa. Boli sme povzbudení 
posolstvom tohto zhromaždenia aj každým jedným 
človekom, ktorý k nám zavítal. Vnímali sme celé naše 
snaženie ako oslavu Božieho mena a veríme, že sa nám naša 
služba práve takto vydarila.      
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Udelenie ceny primátora mesta Bardejov 
Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Bardejov 

 19. januára 2017. 
 

Najvyšší predstaviteľ nášho mesta každoročne 
udeľuje jednotlivcom či organizáciám pôsobiacim 
v meste Bardejov ocenenie za ich činnosť v prospech 
mesta. Pri príležitosti 500. výročia reformácie sa 
primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščák 
rozhodol takéto ocenenie udeliť aj nášmu 
cirkevnému zboru. V pozvánke na slávnosť 
odovzdávania Cien primátora za zásluhy o rozvoj 
mesta Bardejov na rok 2017 je uvedené:  
Cenu primátora udeľujem Cirkevnému zboru 
ECAV na Slovensku Bardejov ako výraz 
úprimného poďakovania, úcty a uznania za 
službu ľuďom v ich potrebách, napomáhanie 
vzájomnému pochopeniu a porozumeniu, 
znášanlivosti a vzájomnej pomoci, za vedenie 
k pokoju, starostlivosti o blízkych, za 
ekumenický postoj a prístup k ostatným 
cirkvám, za ochotu vzájomne spolupracovať 
a spolunažívať. 
Odovzdávania cien sa zúčastnilo predsedníctvo cirkevného zboru a sestra farárka Velebírová. Udelenie ceny vnímame nielen 
ako prejav úcty a pochvalu za doterajšiu činnosť, ale aj ako veľký záväzok, aby sme ani v budúcnosti nepoľavili zo služby 
blížnym. Ak hodnoty lásky a porozumenia, ktorým sa učíme od Krista budeme naďalej správne prenášať do každodenného 
života, budeme plniť svoju základnú úlohu. A ako vidíme, ľudia vôkol nás si toto všímajú. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.  

 
 
 

 

Európske cesty reformácie (ECR) - Europäische Stationenweg 
Geschichten auf Reisen – príbehy na cestách 

10.-12. februára 2017. 

Myšlienka 
Asi najvýznamnejším podujatím v rámci osláv 

reformácie v našom cirkevnom zbore bolo naše zapojenie sa 
do medzinárodného ekumenického programu pod názvom 
Europäische Stationenweg – Európske cesty reformácie. 

Ponuka zapojiť sa do tohto projektu prišla asi pred 
dvoma rokmi prostredníctvom Generálneho biskupského 
úradu. Vo výzve bolo uvedené, že organizátori z Nemecka sa 
snažia vzájomne prepojiť tie európske mestá, kde sa 
reformačné myšlienky prejavili už od začiatku, v 16. storočí 
najvýraznejšie.  

Zo všetkých zborov našej cirkvi sme na túto výzvu 
reagovali len my, z Bardejova. Dôvody našej prihlášky boli 
jasné. Bardejov patrí medzi prvé mestá v našej krajine, kde 
sa  myšlienky reformácie presadili. Okrem toho sa naše 
mesto a osobnosti v ňom pôsobiace významne pričinili 
o šírenie evanjelického učenia v bližšom aj ďalšom okolí. 
Okrem najvýznamnejšej osobnosti Bardejova, Leonarda 
Stöckela, svoj podiel na tom mal aj prvý volený evanjelický 
senior na našom území, Michal Radašín, tiež kníhtlačiar 
Dávid Gutgesel, zhotoviteľ prvej knihy v našej reči, či 
pravdepodobný prekladateľ Lutherovho katechizmu do našej 
reči, Severín Škultéty a iní. 

Kamión reformácie 
Hlavným jednotiacim motívom programu ECR bola 

jazda spomienkového kamiónu po 67 mestách Európy. 
Putovanie začalo 3. novembra 2016 v Ženeve, rodisku 
kalvínskej reformácie a končilo sa v máji 2017 vo 
Wittenbergu, centre luteránskej reformácie. 

Prítomnosť reformačného kamiónu bola podnetom pre 
zorganizovanie série podujatí na miestnej úrovni vždy podľa 
osobitostí konkrétneho mesta, krajiny, cirkvi. Medzi 
zúčastnenými mestami nájdeme metropoly ako Berlín, 
Viedeň, Londýn, Rím, Praha, univerzitné mestá ako 
Cambridge, Heidelberg a samozrejme mnoho ďalších 
známych historických centier, ako  Debrecín či Augsburg. 
Do tejto vzácnej spoločnosti sa prihlásil aj Bardejov. 

V Bardejove sme k príprave a organizácii programu ECR 
už rok vopred pozvali viaceré významné kultúrne 
a spoločenské organizácie a samozrejme mesto Bardejov. Od 
začiatku sme našli porozumenie a podporu u primátora mesta 
B. Hanuščáka, ale rovnako aj u predstaviteľov ďalších 
inštitúcii. Povzbudením pre nás bolo aj schválenie podpory 
na realizáciu projektu zo strany VÚC v Prešove, ktorý 
prispel do rozpočtu slávností dotáciou vo výške 2000 €. 
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Jedným zo zámerov organizátorov bolo podnietiť 
miestne cirkvi k tomu, aby zozbierali čo najviac 
zaujímavých a charakteristických príbehov vykresľujúcich 
vznik, rozvoj a doterajší život reformačných cirkví na danom 
území. Cieľom teda nebolo hovoriť len o dávnej minulosti, 
ale rozpovedať mozaiku príbehov evanjelikov od 16. 
storočia až podnes. Z toho dôvodu sme k príprave programu 
prizvali inštitúcie, ako Štátny archív, Šarišské múzeum, 
susedné cirkevné zbory, ale rovnako aj našu mládež 
a aktívnych funkcionárov zboru. 

 
Prológ 

Výstava v múzeu a Brána slobody 
Prvou časťou programu v rámci tohto podujatia bolo 
otvorenie výstavy „500 rokov reformácie v Bardejove“. 
Pripravili ju pracovníci Šarišského múzea vo výstavnej sieni 
na Radničnom námestí v Bardejove a trvala od 31.1. do 26.2. 
Veľkú podporu našim snahám prejavil riaditeľ múzea Dr. 
Gutek, ktorý motivoval svojich spolupracovníkov a aj sám sa 
aktívne zapojil do prípravy výstavy.  

Väčšiu časť exponátov poskytol cirkevný zbor, ďalšie 
doplnilo Múzeum. Jeho pracovníci nainštalovali 
zhromaždené predmety do zaujímavej expozície. Otvorenie 
výstavy pritiahlo pozornosť veľkého množstva záujemcov. 
Aj v ďalších dňoch sem prichádzali skupiny žiakov, 
študentov z bardejovských škôl, členov zboru 
i spoluobčanov, ktorých zaujala téma výstavy. Asi 
najcennejším exponátom bol obnovený náhrobný kameň 
prvého seniora našej cirkvi, Michala Radašína, ktorý mohol 
byť inštalovaný na výstavu len vďaka výnimočnej ochote 
a snahe domáceho majstra, akademického sochára 
a reštaurátora pána Martina Kutného. 

Niekoľko dní pred príchodom kamiónu sa na Radničnom 
námestí objavila zvláštna konštrukcia. Organizátori 
z Nemecka vyzvali miestne cirkvi, aby v priestore mesta 
umiestnili symbolickú bránu slobody, ktorá mala pripomínať 
príchod myšlienok o slobode viery a vyznávania. Našu bránu 
slobody stvárnili šikovní majstri, členovia presbyterstva 
v podobe jednoduchej konštrukcie. V jej hornej časti bol 
umiestnený plagát s citátom z Písma, ktorý nám doručili 
nemeckí organizátori. Plagát rovnakého formátu, rôznych 
farieb s rôznymi citátmi z každého zúčastneného mesta bol 
v poslednej časti projektu použitý na svetovú výstavu 
reformácie vo Wittenbergu. Na túto bránu slobody sme 
pripevnili štyri plagáty opisujúce najdôležitejšie myšlienky 
a osobnosti reformácie v Bardejove. 
 

Kamión uprostred zimného námestia 
Reformačný kamión prišiel na námestie vo štvrtok, 9.2.2017. 
Dorazil k nám z poľského Tešína bez vážnejších starostí, 
hoci cesty boli na niektorých úsekoch pod snehom. Napriek 
treskúcemu mrazu bol pomerne rýchlo rozložený do podoby 
expozície a otvorený bol v piatok a v sobotu 10. a 11. 
februára. 
V kamióne mohli návštevníci na dotykových obrazovkách 
sledovať prezentácie zúčastnených miest, predstavenie ich 
programu a niekoľko príbehov, opisujúcich skúsenosti života 
zúčastnených cirkevných zborov. Krátku videoprezentáciu 
Bardejova pripravili Adam a Ján Velebír. 

 
Piatok – prvý deň podujatia 

V piatok popoludní bola v priestoroch Štátneho archívu 
otvorená výstava archívnych dokumentov zachytávajúcich 
život evanjelikov u nás v danom období. Aj táto vernisáž sa 
stretla s mimoriadnym záujmom, čo ocenili tak vedúci 
pracovníci Štátneho archívu v Bardejove a Prešove, ako aj 
ďalší hostia. Aj táto výstava bola vytvorená tak z archívnych 
zdrojov cirkvi, ako aj materiálov, ktoré vybral riaditeľ 
archívu Dr. Petrovič. Aj vďaka jeho iniciatíve a ochote bol 
výsledok spoločnej snahy taký úspešný.  
Mesto nám k príležitosti ECR poskytlo na námestí pódium. 
Stalo sa miestom predstavenia a privítania mládežníckeho 
sprievodného tímu kamiónu. Naši mládežníci na námestí 
privítali svojich priateľov z Nemecka v krátkom asi 
polhodinovom programe, na ktorý napriek veľkej zime prišlo 
asi 200 ľudí z mesta a okolia. 
Po tomto privítaní mladí odišli do Gründlovského domu, kde 
pokračoval ich program a milovníci vážnej hudby sa 
odobrali do evanjelického kostola, kde sa mal konať 
organový koncert. Aj sem sa zhromaždilo početné publikum. 
Organovú hudbu v podaní prof. Belu Riečana z Banskej 
Bystrice striedalo aj hovorené slovo a báseň v podaní 
manželov Ľudmily a Alfréda Swanovcov z Bratislavy. 

 
 

Plné mesto hostí,  
plné mesto príbehov reformácie 

Hlavný program sa v Bardejove konal v sobotu. Otvorila ho 
o 9.00 prednáška prof. Škovieru o diele L. Stöckela 
v Poľsko-slovenskom dome. Pán profesor je najlepším 
znalcom diela nášho reformátora a zároveň vynikajúcim 
lingvistom v oblasti klasických jazykov. Takúto úroveň malo 
aj jeho vystúpenie, ktoré si so záujmom prišli vypočuť 
mnohí poslucháči. 
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V druhej časti sme sa v obradnej sieni Mestského úradu 
započúvali do rozprávania o živote cirkvi v socializme, 
zvlášť o službe žien farárok. Konkrétne zážitky prvej 
ordinovanej ženy farárky Dariny Bancíkovej vyrozprávali jej 
blízki príbuzní, herci Alfréd a Ľudmila Swanovci a prof. 
Belo Riečan. Ich autentické osobné spomienky plné 
dojímavých okamihov boli svedectvom pevnej viery jednej 
služobníčky cirkvi, ktorá pripomenula, že podobných 
príbehov sa odohralo v dobe totality omnoho viac. Preplnené 
priestory obradnej siene poskytli dôstojný rámec tejto časti 
programu, kde popri hovorenom slove boli premietnuté aj 
ukážky videozáznamov či fotografií dokresľujúcich tému 
stretnutia. Do programu prispel aj Evanjelický miešaný 
spevácky zbor Zachariáša Zarewutia.  

Po hodnotných chvíľach na Mestskom úrade sa účastníci 
vybrali navštíviť výstavy v múzeu, archíve, či v samotnom 
kamióne. Pán Boh nám požehnal uprostred tuhej zimy 
mimoriadne krásny, slnečný deň, ktorý urobil presuny 
z miesta na miesto príjemnými prechádzkami. Atmosféru 
v meste a na podujatí oceňovali aj členovia mládežníckeho 
tímu z Nemecka, ktorí približne po polovici absolvovaných 
zastávok už mali čo porovnávať.  

Popoludní sa kamión pomaly začal chystať na ďalšie 
putovanie. Jeho najbližšou zastávkou na ceste európskymi 
cestami reformácie mal byť Dublin v Írsku. Práve 
z Bardejova teda mal absolvovať najdlhší úsek cesty. 
 

Vyvrcholenie v športovej hale 
 Popoludní o 15.00 boli všetci hostia pozvaní na 

slávnostný program do športovej haly. Tento priestor bol 
vhodne zvolený, nakoľko sa napriek zimnému obdobiu na 
túto slávnosť zhromaždilo viac ako tisíc účastníkov 
zhromaždenia z bardejovského zboru, zborov Šarišsko-
zemplínskeho seniorátu ale aj hostia z iných seniorátov 
a ďalší vzácni hostia. Pozvanie do Bardejova prijal biskup 
Würtenbergskej krajinskej cirkvi dr. July zo Štuttgartu, ktorý 
zároveň pôsobí ako viceprezident Svetového luteránskeho 
zväzu. Do Bardejova pricestoval aj emeritný biskup 
Slovinskej ev. cirkvi, Geza Erniša v sprievode ďalších 
funkcionárov ich cirkvi, zástupca organizátorov z Hanoveru 
v Nemecku, emeritný superintendent H. Kiene a kultúrny 
atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko pán 
Gordzielik. V hľadisku športovej haly sedeli aj mnohí 
predstavitelia cirkevných zborov či seniorátov.  

Hlavným duchovným príhovorom na zhromaždení  
poslúžil biskup VD S. Sabol. V pokračovaní programu 
prítomní  mohli v pásme slova a hudby sledovať niekoľko 

príbehov, ktoré plasticky vykreslili život evanjelickej cirkvi 
v našom prostredí. Významnou pomocou pri príprave 
programu bola spolupráca s Gymnáziom Leonarda Stöckela. 
Študenti gymnázia pod vedením pani profesorky Edity 
Koščovej pripravili scénky o živote a diele bardejovského 
reformátora Leonarda Stöckela. V ďalších častiach programu 
boli prezentované mená všetkých bardejovských farárov. 
Zvláštnu časť tvorila prezentácia práce a diela „reformátora 
našich čias“, bývalého farára a konseniora Jána Mišáka, 
ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj cirkevného 
zboru a šírenie evanjelického povedomia v Bardejove a v 
jeho okolí. V samostatných prezentáciách bola predstavená 
história a súčasný život cirkevného zboru. 

Aby sa naše myšlienky neobracali len do minulosti, 
nasledoval pohľad na súčasnosť a budúcnosť cirkvi. 
Niekoľko podnetných myšlienok na túto tému priniesol 
v dynamickom príhovore seniorálny dozorca M. Damankoš.   

V závere programu pozdravili zhromaždených vzácni 
hostia, generálny biskup, Miloš Klátik, zahraniční hostia, dr. 
July, biskup G. Erniša, za nemeckých organizátorov H. 
Kiene a pracovník nemeckého veľvyslanectva. Zástupca 
mesta Bardejov prečítal pozdrav primátora, v ktorom zaznel 
dôležitý oznam o tom, že mesto Bardejov prijalo pozvanie 
do medzinárodného spoločenstva miest reformácie. 

Obohatením spoločenstva bol spev sólových spevákov 
z nášho cirkevného zboru, spojených spevokolov ŠZS pod 
vedením Martina Tipula i pani učiteľky Germanovej 
Vaškovej  s ďalšími hudobníkmi zo ZUŠ M. Vileca. 

Po skončení obsažného programu sa účastníci 
rozchádzali vnútorne obohatení a motivovaní k vyznávaniu 
svojej viery a k súdržnosti na pôde cirkvi. Spontánne 
rozhovory v hale ešte mnoho minút po skončení programu 
potvrdzovali, že sa tu ľudia cítili dobre a prežili podnetné 
a požehnané chvíle. 
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Nedeľné služby Božie 
Vyvrcholením programu 
ECR boli slávnostné služby 
Božie v nedeľu o 9.00 
v bardejovskom 
evanjelickom kostole. 
Slovom Božím na nich 
poslúžil biskup partnerskej 
cirkvi zo Štuttgartu, dr. July.  

S posolstvom pre 
cirkevný zbor vystúpil aj 

generálny biskup ECAV na Slovensku 
M. Klátik a prítomných pozdravil 
biskup G. Erniša zo Slovinska. 
V závere služieb Božích sme sa 
rozlúčili s tímom mladých 
spolupracovníkov z Nemecka, ktorých 
s modlitbou požehnania do druhej 
polovice ich služby vyslal brat biskup 
S. Sabol. Bohoslužobné zhromaždenie 
bolo dôstojnou bodkou za programom 

Európskych ciest reformácie 
v Bardejove.  

Po skončení programu 
v spoločenstve prestretého stola 
všetci pozvaní hostia vyjadrili 
poďakovanie nášmu cirkevnému 
zboru za precíznu organizáciu, za 
nasadenie a priateľskú pohostinnosť, 
ktorú u nás prežívali. Boli sme radi, 
že čas prežitý v našom meste vnímali práve takto. Bolo to 
vyjadrenie vďaky, ktoré patrí všetkým, ktorí sa na príprave 
a zabezpečení podujatia od samého začiatku až do konca 
podieľali. Vďaka patrí členom presbyterstva, mládeži, 
ďalším spolupracovníkom za každú jednu aj najmenšiu 
službu. Vďaka tomu, že si každý vykonal svoj podiel 
zodpovednosti sme mohli aj my prežívať radosť z toho, čo sa 
medzi nami odohrávalo, prijali sme nové podnety pre ďalší 
zborový život a získali nových priateľov, s ktorými sa radi 
stretneme aj nabudúce.    

    
 

 
Boh neposlal Syna na svet,  

aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. J 3,17 
 
Bardejovské heslo na bráne slobody.   
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Bardejov – mesto reformácie / Cities of Reformation 
Banská Štiavnica, 26. marca 2017. 

 
Pri príležitosti výročia reformácie vznikla iniciatíva zo strany Spoločenstva 

evanjelických cirkví v Európe (GEKE) so zámerom združiť najvýznamnejšie 
mestá, kde sa historicky pred 500 rokmi odohrávali udalosti meniace život cirkvi. 
Do vzniknutej siete pod názvom Mestá reformácie (Cities of Reformation, 
Reformationstädte) sa mohli prihlásiť mestá, kde sa v časoch vzniku 
evanjelického myslenia objavili významné osobnosti, kde sa odohrali významné 
udalosti a kde v súčasnosti cirkev aktívne spolupracuje s mestom a jeho 
štruktúrami. Návrh na zaradenie do spoločenstva Miest reformácie dávala cirkev, 
no o účasť v tejto sieti muselo prejaviť záujem aj mesto. Samotné zaradenie do 
zoznamu miest reformácie bolo záležitosťou organizácie GEKE.  

Na Slovensku vedenie našej cirkvi navrhlo zaradiť do tohto spoločenstva 
mestá Pentapolitany a niektoré mestá zo Spiša a  stredného Slovenska, kde sa 
vďaka nemeckému obyvateľstvu myšlienky reformácie šírili najrýchlejšie. Boli to 
mestá: Košice, Prešov, Bardejov, Sabinov, Levoča, Banská Bystrica, Kremnica, 
Kežmarok, Spišská Nová Ves a Banská Štiavnica. Zastupiteľstvá všetkých týchto 
miest súhlasili so zaradením do spoločenstva Miest reformácie. 

Slávnostné zaradenie do zoznamu sa uskutočnilo na službách Božích 
v Banskej Štiavnici, 26. marca 2017 za účasti zboru biskupov našej cirkvi, 
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, primátorov a zástupcov prijímaných 
miest a mnohých predstaviteľov seniorátov a cirkevných zborov. Za 
organizátorov sa slávnosti zúčastnil biskup rakúskej evanjelickej cirkvi Michael 
Bünker, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom GEKE. Každé mesto bolo na službách Božích zastúpené predstaviteľmi 
cirkevného zboru aj predstaviteľmi mesta. 

 Prijatím mesta do spoločenstva získava Bardejov možnosť informovať o aktivitách prebiehajúcich v meste 
prostredníctvom informačnej siete vytvorenej z databázy Miest reformácie. Smie používať logo spoločenstva na označenie 
podujatí konaných v meste, využiť toto označenie na rozšírenie záujmu turistov o naše mesto. Byť súčasťou tohto spoločenstva 
nie je samozrejmosťou. Týmto krokom sme sa dostali do zoznamu deväťdesiatich deviatich miest v osemnástich krajinách 
Európy, po boku takých významných stredísk reformácie, ako sú napríklad Wittenberg, Ženeva, Zürich, Tübingen, Viedeň, 
Turku a iné. Celý zoznam miest si môžete pozrieť na stránke: http://reformation-cities.org.  

 
 

Svätojánsky koncert SZZZ k výročiu reformácie 
25. júna 2017, Bardejov 

 
Významná doba, ktorú prežívame oslovila našu činnosť aj na zborovej úrovni. Pri príprave tradičného Svätojánskeho koncertu 
Evanjelického miešaného speváckeho zboru Zachariáša Zarewutia sme si predsavzali, že v rámci tohoročného vystúpenia 
ponúkneme účastníkom koncertu krátky náhľad do vývoja evanjelickej duchovnej piesne v priebehu uplynulých 500 rokov. 
Tak vznikla zaujímavá dramaturgia koncertu, ktorý speváci pripravovali s veľkým oduševnením a chuťou vydať zo seba to 
najlepšie. 
Koncert sa konal v nedeľu 25. júna v evanjelickom kostole v Bardejove. Začal sa slávnostným vstupom členov speváckeho 
zboru do chrámu za spevu mohutného husitského chorálu Kdož jste Boží bojovníci. Takto sa hranica predstavovaného obdobia 
posunula ešte o sto rokov ďalej, ale v zmysle témy vystúpenia celkom oprávnene. Nasledovali skladby predstaviteľov 
jednotlivých storočí, medzi ktorými nechýbali klasici, ako Praetorius, skladba na motívy Zachariáša Zarewutia, ďalej J.S. Bach 
(Jesus bleibet meine Freude), či bardejovský rodák Béla Kéler (Abendgebet). Širší priestor dostala tvorba 20. storočia, kde boli 
zastúpené skladby rôznych hudobných  nálad a rôzneho obsahového posolstva. Záver patril skladbe z nášho, 21. storočia od 
umeleckého vedúceho komorného orchestra „Warchalovcov“ Ewalda Danela a bardejovskej kresťanskej autorky Jany 
Nagajovej (Haleluja, celý vesmír spieva). Koncert doplnili organové vstupy v podaní Adama Velebíra. 
Počas celého koncertu, od úvodných prekvapujúcich tónov husitského chorálu, až po poslednú radostnú pieseň o spievajúcom 
orchestri sa spevákom podarilo odovzdať poslucháčom posolstvo viery, radosti, odhodlania a Božej lásky. Ocenilo to aj 
početné publikum, od ktorého prišli aj po koncerte viaceré pozitívne ohlasy.  
Sme radi, že do rámca podujatí konaných k výročiu reformácie sa podarilo zaradiť aj toto vydarené stretnutie. Bez hudby, bez 
spevu evanjelického chorálu by oslava luteránskej „spievajúcej“ reformácie nemohla byť úplnou. Sme vďační Pánu Bohu za 
krásu piesní, za ich vzácne posolstvo i za požehnané spoločenstvo, ktoré nám spev pomáha vytvárať tak v radoch speváckeho 
zboru pri pravidelných nácvikoch, ako aj spoločenstvo s poslucháčmi, kdekoľvek nám Pán Boh poskytne možnosť spievať na 
Jeho slávu a ľuďom na radosť.  
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Ďalšie podujatia v rámci roku reformácie 
 

Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty  
5. júla 2017 

    
V roku 2017 pripadla našej cirkvi tradičná hostiteľská úloha 
v rámci ekumenických slávností konaných pri spomienke na 
Slovanských vierozvestcov. Súčasťou programu bolo 
vystúpenie speváckeho zboru Vocals z Prešova, 
Evanjelického miešaného speváckeho zboru Zachariáša 
Zarewutia a katolíckeho detského zboru Vinimini 
z bardejovského Vinbargu. Slávnostným príhovorom 
poslúžil biskup VD Slavomír Sabol. Záver stretnutia patril 
bardejovskej kresťanskej hudobnej skupine Slnovrat.  
Konanie tohto stretnutia dalo oslavám reformácie dôležitý 
ekumenický kontext, čo sa po 500 rokoch nie vždy 
pokojamilovných stretov ľudí rôznych konfesií v dnešnej 
dobe zdá byť nevyhnutným. Koncert nám poskytol vzácnu 
skúsenosť, že napriek odlišnostiam v niektorých častiach 
učenia máme mnohé spoločné motívy, ktoré nám umožňujú 
spolu sa modliť, spolu spievať, spolu slúžiť blížnym a spolu 
z toho všetkého mať radosť.    
 

Detský tábor – Bardejovskí remeselníci 
   
Nenápadne, a predsa celkom účinne sa nám podarilo 

preniesť tému výročia reformácie aj na pôdu práce s deťmi. 
Pre leto 2017 sme pri príprave detského tábora nesiahli po 
žiadnom hotovom materiály. V cirkevnom zbore sme si 
vytvorili vlastný program tábora s témou Bardejovskí 
remeselníci. Zámerom bolo nenásilnou formou deťom 
vštepiť do mysle vedomie, že pred päťsto rokmi sa v našom 
meste v prostredí zručných remeselníkov odohrávali dôležité 
zmeny. Deti odchádzali z tábora s informáciou, že pri tomto 
dianí hralo dôležitú úlohu meno richtára Leonarda Stöckela 
a jeho syna učiteľa. Tiež si mohli zapamätať poučenie 
z táborovej hymny:  

Nestačí byť dobrý majster, treba ešte viac, 
k šikovnosti potrebuješ dobré srdce dať. 
Sväté Písmo hovorí, kto sa Bohu otvorí, 
tomu srdce veľkou láskou zahorí. 

JV

  
 

. . .    a čo nás čaká ???  
 
    

Koncert v rámci  
8. kultúrneho leta Bélu Kélera 

 
Reformácia uvoľnila tvorivé sily, fantáziu a slobodnú 

tvorbu v rôznych oblastiach života, vo vede, filozofii, aj 
v umení. V prostredí meštianskej evanjelickej spoločnosti 
mesta Bardejova v 19. storočí vyrástol významný hudobný 
skladateľ Paul Albert von Kéler, neskôr vystupujúci pod 
umeleckým menom Béla Kéler. 

Spoločnosť Bélu Kélera už ôsmy rok organizuje sériu 
koncertov v rámci projektu Kultúrne leto Bélu Kélera. Na 
základe žiadosti tejto spoločnosti o usporiadanie koncertu 
v priestore evanjelického kostola sa presbyterstvo 
cirkevného zboru rozhodlo zaradiť toto podujatie do 
rámca osláv reformácie. Chceme tým poukázať na prínos 
evanjelických osobností v rôznych oblastiach života 
a tvorby. Ak niekto rozdáva radosť, ak kultivuje ľudského 
ducha harmóniou tónov a pozitívnym posolstvom, nemusí 
byť práve činovníkom cirkvi a predsa jeho dielo môže byť 
pre ľudí požehnaním. Tieto motívy chceme zažívať pri 
koncerte, ktorý sa uskutoční v evanjelickom kostole 
v Bardejove v stredu 6. septembra 2017 o 19:00.  

Protagonistami koncertu budú Metropolitný orchester 
Bratislava pod vedením zahraničného dirigenta Pála 
Farkaša a sólisti Marianna Pillárová, soprán a Peter 
Uličný, husle.  
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Prezentácia knihy F. Šťastného: 
Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesií 

„Každodenne sa okolo nás prehrnie veľké množstvo ľudí. Väčšinou mlčky 
a uponáhľane. Čím je väčší ich počet, tým je stretnutie s nimi anonymnejšie a menej 
osobné ... Najkrajšie chvíle svojho života prežívame v úprimných vzťahoch. Nie 
v takých, kde sme si navzájom vlkmi presadzujúc sami seba. Šťastné momenty zažívame 
iba vtedy, keď sme v tom druhom stretli človeka a on stretol človeka v nás.“  

Týmito slovami biskup VD S. Sabol začína svoj úvod ku knihe F. Šťastného, ktorá si 
vzala za úlohu predstaviť niekoľko ľudí s ich životnými osudmi, postojmi, zápasmi na 
ceste viery. Kniha vyšla vo vydavateľstve Vivit v Kežmarku. Vydavateľ M..Lipták 
a autor knihy nám ju prídu osobne predstaviť a priblížiť v nedeľu 10. septembra 2017 
do Bardejova. Prezentácia knihy sa uskutoční po skončení služieb Božích v priestoroch 
zrekonštruovanej čitárne Okresnej knižnice Dávida Gutgesela. Pri prezentácii bude 
možnosť zakúpiť si predstavovanú knihu, nechať si ju podpísať autorom, dozvedieť sa 
niečo viac z procesu tvorby aj vidieť obnovené priestory obľúbenej čitárne.   

 
 

 
 

Teologická konferencia 2017 - Reformácia a umenie 
18.-20. októbra 2017, Bardejovské Kúpele 

 
Evanjelická  cirkev každoročne pre svojich ordinovaných pracovníkov 

pripravuje v rámci celoživotného vzdelávania Teologickú konferenciu. V roku 
2017 miestom konania konferencie budú Bardejovské kúpele. Jej téma bude: 
Reformácia a umenie. Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra kultúry 
SR Mareka Maďariča pod vedením generálneho biskupa M. Klátika. 
Prednášajúcimi budú hostia z Nemecka a Slovenska: Prof. Dr. Walter Sparn, 
Prof. Ing. Arch. Janka Krivošová, PhD., Mgr. Miloslav Gdovin, MgA. Janko 
Siroma, PhD., Mgr. Adriana Grešová, Prof. Dr. Jochen Arnold. 

Cieľom konferencie je sledovať vzájomné vplyvy reformácie a kultúry 
i vplyv reformácie v umení, či spôsob umeleckého vyjadrenia reformačných 
myšlienok.    

 

Deň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu 
28. októbra 2017 v Sabinove 

 
V Šarišsko-zemplínskom senioráte sme pre rok 2017 zvolili malú zmenu v organizácii obvyklých vnútromisijných podujatí. 
Tie sa dosiaľ konali vždy pre určitú skupinu ľudí (deti, dorast, mládež, spevokoly a pod.) Rok 2017 so svojim výnimočným 
posolstvom nás viedol k úvahám, že niektoré z obvyklých stretnutí by sme mohli zlúčiť do spoločného programu Seniorátneho 
dňa. Podobné projekty už úspešne realizovali v iných seniorátoch. 
Seniorátny deň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu sa odhodlal prijať ako hostiteľ Cirkevný zbor v Sabinove. Termínom konania 
má byť 28. október 2017, dátum veľmi blízky samotnému okrúhlemu výročiu reformácie. V našom senioráte ide o novú 
skúsenosť, pokus iným spôsobom stretnutia dať vyniknúť výnimočnému odkazu tohto jubilejného roka.    

 
 

Deň ECAV na Slovensku 
Ústredné oslavy 500. výročia reformácie v Bratislave 

Na celoslovenskej úrovni sa ústredné oslavy reformácie budú konať v utorok 31. októbra 2017. Prebehnú v Bratislave 
a začnú slávnostnými službami Božími o 15:30, ktoré budú v priamom prenose vysielané v RTVS. Pokračovať budú 
slávnostným programom v budove SND za účasti prezidenta republiky Andreja Kisku, predstaviteľov cirkvi a vzácnych hostí. 
Súčasťou osláv bude aj premiéra opery Hrad prepevný. 

Vzhľadom na to, že 31. október je riadnym pracovným dňom, prijali vo viacerých seniorátoch uznesenia, ktorými motivujú 
evanjelikov, ktorým je to možné vybrať si na deň Pamiatky reformácie dovolenku, aby tento výnimočný deň, ktorý prežíva 
práve naša generácia mohli prežiť slávnostným spôsobom podľa možností konkrétneho cirkevného zboru. K tomuto 
odporúčaniu sa pripájame aj v našom cirkevnom zbore.  Ak vám to dovoľujú okolnosti vášho pracovného zaradenia, urobte si 
na Pamiatku reformácie voľno a prežite tento deň ako náš slávnostný deň na službách Božích v spoločenstve veriacich. 
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Zborové dni 
Bardejov, 22.-24. septembra 2017 

   
     

„ ... hľadím na to, čo je predo mnou ... “ 
Filipským 3,13 

 
Vyvrcholením osláv 500. výročia reformácie v našom zbore budú Zborové dni. Predchádzajúce 
podujatia mali podobu seniorálnych, cirkevných ekumenických a medzinárodných stretnutí. 
Tentokrát chceme venovať pozornosť vzťahom v cirkevnom zbore. Tento zámer chceme naplniť 
trojdňovým programom, ku ktorému vás všetkých srdečne pozývame.  

 
Piatok 

V piatok 22.9. podvečer o 17.14 hod. sa stretne dorast a mládež. Ak Pán Boh požehná vhodné 
počasie, bude sa zhromaždenie odohrávať v záhrade fary. V prípade horšieho počasia máme 
k dispozícii kostol, alebo obnovené Auditórium. 

Sobota 
Spoločné stretnutie sa začne o 9.00 v bardejovskom kostole slávnostnými službami Božími. 

Kázňou poslúži biskup VD, Slavomír Sabol, v duchu témy: „...hľadím na to, čo je predo 
mnou...“ (F 3,13). Potom sa program prenesie do areálu novej fary. Tu prebehne posviacka 
zborového domu a Auditória, ktorú vykoná senior ŠZS Martin Chalupka. 

Po ukončení bohoslužobného stretnutia sme všetci pozvaní k spoločenstvu pri prestretých 
stoloch. Pri neformálnom obede môžeme prežiť rodinnú atmosféru pri rozhovoroch 
a stretnutiach. Organizačne chceme túto časť zabezpečiť tak, že v nedele 10. a 17. septembra si 
bude možné po službách Božích vo všetkých kostoloch zakúpiť stravný lístok v dvoch 
možnostiach výberu (guľáš alebo grilované mäso). Nápoje si každý bude môcť kúpiť podľa 
vlastného výberu priamo na Zborových dňoch. 

Po spoločnom obede bude program popoludní pokračovať neformálnou časťou. Na tento čas 
budú pripravené výstavy, súťaže, šport, program pre deti a iné.  

Záver sobotňajšieho programu bude patriť hosťom zo Sliezska. Medzi nami privítame biskupa 
SCEAV Tomáša Tyrlíka a kresťanskú dychovku zo Smilovíc, ktorí slovom a hudbou uzavrú naše 
stretnutie vystúpením v záhrade fary alebo v kostole (podľa počasia). 

Nedeľa 
Vyvrcholením Zborových dní budú spoločné služby Božie pre celý zbor v Bardejove pri 

príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu. Slávnostným kazateľom bude biskup Sliezskej cirkvi 
evanjelickej a.v., Tomáš Tyrlík. 

Pozvanie 
Aby zborové dni priniesli úžitok, ktorý si od nich sľubujeme, je potrebné predovšetkým to, aby 

ste si vy sami tieto dni vyhradili na spoločné prežitie našej zborovej oslavy. Je určená 
predovšetkým pre nás, členov cirkevného zboru, naše rodiny, našich priateľov, známych, ktorým 
chceme ukázať, ako žijeme, veríme, tešíme sa, či prežívame svoje spoločenstvo s Pánom Bohom. 
Preto vás už teraz všetkých srdečne pozývame na stretnutie od 22. do 24. 9. 2017 v Bardejove. 
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