
Čo nás čaká na Mlynskej?
CZ Košice 
6.jún – Literárny podvečer: Mikulášsky rodák 
vedec svetového formátu. Filmový dokument s rozšíreným 
komentárom pripravuje Prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.

Služby Božie v kostole
Nedeľa:  9:30
  14:00 v Hrašovíku (4.nedeľa v mesiaci)
  18:00 večerné
Utorok: 18:00 večerné

Biblická hodina
Štvrtok: 16:30  ZbC, Zvonárska 23
Služby Božie v DSS
Pondelok: 14:30 Skladná
Štvrtok: 15:00 Barca
Piatok: 9:30 Garbiarska

Detská besiedka
Nedeľa: 9:30 a 15:30 ZbC Zvonárska 23

Stretnutie dorastu
Piatok: 16:00 Dorastová klubovňa, Zvonárska 23

Stretnutie stredoškolskej mládeže
Štvrtok: 17:17 Zborová sála, Mlynská 23

Stretnutie pracujúcej mládeže M 23
Streda: 18:00 ZbC Zvonárska 23

Stretnutie RoS - Rodinné spoločenstvo
Nedeľa: 15:30 Zborová sála, Mlynská 23

Stretnutie Modlitebného spoločenstva
Nedeľa 9.6.2013 15:30 ZbC Zvonárska 23

Zasadnutie zborového presbyterstva
Streda 12.6.2013 17:00 Zborová sála, Ml. 23
www.ecavke.sk

CZ Košice-Terasa
Služby Božie  Nedeľa:  10:00 hod., 
Magistrát Mesta Košice (Biely dom), malá sála
Služby Božie vo FNsP, Tr. SNP 1 Sobota: 18:00 hod.
Detská besiedka  súbežne so Sl. Božími o 10:00
Modlitebná chvíľa  o 9:30 pred službami Božími
Biblická hodina  Streda:  17:30 v EMŠ
Stretnutie žien  Utorok:  17:00 v EMŠ,
Spevokol  Pondelok:  17:30 v EMŠ
Dorast   Piatok:  16:15 v EMŠ
www.terasa.sk
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Čo nás čaká na Terase?

1.jún - Škôlkárska olympiáda s názvom 
„ Olympijský semafor“. Zameraná na bezpečnosť na ceste.

8.jún - Výlet do Slovenského raja
16. jún - Seniorátne stretnutie žien KOS 
s názvom „ Mária a Marta“. Prednášajúca: Mgr. Janka 
Ďuranová (CZ Chmeľov). Čaká nás prezentácia knihy: Ingrid 
Trobischová: Učím sa žiť bez Teba, ktorou poslúži s. farárka 
Mgr. Emília Hrešková.  Zaujímavosťou bude prezentácia zb. 
diakonie a samozrejme už tradične tvorivé dielne. Tešíme sa 
na spoločné stretnutie  s vami.

30.jún - 5.júl - Letný detský tábor 
v priestoroch špeciálnej školy na Inžinierskej ul. č. 24. 
Je určený pre deti od 5 . - do 11. rokov.

4.júl - 7.júl - Semfest 2013 Záriečie
Téma: Buď odvážny, vzdaj sa! Registrovať sa môžete do 30. 
Júna 2013. Bližšie info na www.semfest.sk .

11.júl - 14.júl - Misijné dni VD- Quo vadis 
v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
28.júl - Dištriktuálny deň VD v mestskej Aréne Poprad.

15.- 18.august - Letný rodinný zborový tábor 
Milý brat, milá sestra. Tešíme sa, že Ťa môžeme opäť pozvať 
na Letný zborový tábor Terasa 2013. Veríme, že sa rozhod-
neš prísť a prežijeme spolu dobrý a zmysluplný čas. 
Čaká na Teba dobré spoločenstvo, kopec fajn ľudí, 
dobré témy, samostatný program pre deti a teena-
gerov , hudba, chvály, športy – tradičné i netradičné, 
večerné kino. Hosťom tábora bude  Mgr. Katarína Gro-
mošová - psychologička a psychoterapeutka, momen-
tálne pracuje v Súkromnej psychologickej poradni v Prešove. 
Je certifikovanou terapeutkou metódy pevného objatia Jiřiny
Prekopovej. Okrem toho je skúsenou poradkyňou v oblastiach 
predmanželské, manželské a rodinné poradenstvo a terapia, 
výchova detí, osobnostný rast, psychologické poradenstvo pri 
neplodnosti, školské problémy a ďalšie. Katka bude k dispo-
zícii pre vaše otázky a osobné rozhovory. Nedeľným rečníkom 
bude Jano Vecan. Okrem spoločných aktivít je v blízkosti 
možnosť kúpania sa v peknom kúpalisku pod hotelom.

Termín: 15.-18. august 20013 (začíname vo štvrtok ve-
čerou o 18:00) Miesto: Hotel Dam, Košická Belá /www.
hoteldam.sk/ Podrobnejší program bude zverejnený na 
web stránke www.terasa.sk . Akékoľvek otázky napíš na mail 
letnytaborterasa@gmail.com

Toto číslo nášho evanjelického občasníka vychádza krátko po sviatkoch Zoslania Ducha Svätého na apoštolov. Tento 
sviatok je v našej tradícii akoby trochu zatienený  Vianočnými a Veľkonočnými sviatkami. To nie je dobre. Udalosti Letníc sú 
nesmierne kľúčové pre budúcnosť cirkvi a uskutočňovanie Božieho diela na zemi. Apoštolom čakajúcim v Jeruzaleme je zasľúbené 
„oblečenie do moci“ Ducha Svätého, aby mohli usilovne a nebojácne pokračovať v diele Pána Ježiša.  Tejto moci sa otvorili 
a každodenne napĺňali Kristovo poverenie: „Choďte a čiňte mi učeníkov medzi všetkými národmi...“. 
Zdá sa, že my sme sa kdesi zasekli. Akoby to naše dnešné náboženstvo bolo iba o nás a pre nás. Prestali sme žiť pestovaním 
blízkeho, milujúceho sa spoločenstva, ktoré má otvorenú náruč pre všetkých, ktorých život „nešetrí“ a hriech ubíja. 
Spoločenstvo obetavej  a prijímajúcej lásky                                                          žijúce z Ducha Kristovej bezpodmienečnej lásky.
Treba sa nám usilovať navrátiť k zdroju.                                                           Očakávať letničné vyliatie Ducha na nás,
hladných a smädných po Bohu, 
túžiacich po pravej bohoslužbe. 

Z obsahu:
Ondrej Kolárovský:
 Duch Svätý
 Nový kostol rastie na slávu Božiu
Rozhovor s Dušanom Havrilom:
 O zakladaní novej MŠ a ZŠ na Furči
Paulína Lörincová:
 Národný týždeň manželstva
Ľubomír Badiar:
 Konferencia EVS v Košiciach
Ľuboslav Beňo:
 24. Konferencia MoS
Stanislav Kocka:
 Konfirmácia 2013



Slovo na úvod
Vladimír Chladný

 “Predkladáme túto našu prácu evanjelickej 
verejnosti s tým úprimným želaním, aby v nej mohli 
nachádzať to, čo sme my podať chceli a prečo sme sa 
podrobili tomuto nemalému ustávaniu.“ -  napísali 
pred takmer sto rokmi naši bratia a sestry do „Stráže 
na Sione“ (r. 1917) a je to krásne uvedenie aj pre 
nás.
 V snahe obnoviť tradíciu, vám predkladáme 
spoločný časopis košických evanjelických a. v. 
zborov. Budeme písať, čo sa v našich zboroch udialo, 
pozývať na plánované podujatia, uvádzať výklad 
Slova Božieho podľa aktuálneho obdobia a sviatkov 
od našich farárov, rozhovory, zamyslenia, modlitby, 
príspevky od našich mladých.
 Veríme, že vám časopis bude na úžitok a 
prajeme vám stráviť požehnaný čas pri jeho čítaní.
 Ďakujem Pánu Bohu za to, že dal vzniknúť 
tomuto dielu.

Duch Svätý
Ondrej Kolárovský

1  Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste.
2  Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor 
valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.
3  I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa 
na každého z nich
4  a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými 
jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Text Písma Svätého: 
Skutky svätých apoštolov 2:1-4
 Kresťanská cirkev na Svätodušné sviatky osla-
vuje svoje narodeniny. Presný vek nie je známy, ale 
pomaly sa blíži k číslu 2.000. To je úctyhodný vek. Nap-
riek tomuto veku  sú miesta na zemi, kde cirkev prejavuje 
ohromnú vitalitu, životaschopnosť. Sú však aj iné oblasti, 
a Európa patrí skôr medzi tieto, kde to vyzerá tak, akoby 
cirkev skutočne bola už v jeseni svojho života. 
 Sviatky Letníc či Turíc, sú vlastne narodenino-
vou oslavou zrodu cirkvi. Možno sa to nám – evan-
jelikom – nie vždy tak javí, pretože my k svojmu vzniku 
pozeráme skôr do 16. storočia do obdobia reformácie. Ale 
pred 2.000 rokmi nevznikla cirkev rímskokatolícka či pra-
voslávna, ani nemusíme dokazovať, že evanjelická. Vznik-
la cirkev Kristova. A my sa k tejto Kristovej cirkvi hlásime a 
do nej patríme. 
 Kristova cirkev nevznikla z rozhodnutia ľudí. 
Nekonalo sa žiadne valné zhromaždenie či ustanovujúci 
zjazd. Cirkev vznikla pod vplyvom pôsobenia Ducha Svä-
tého – tretej osoby Božej trojice. Sviatok zoslania Ducha 
Svätého na Ježišových učeníkov a následný vznik cirkvi 
patrí do trojice najväčších kresťanských sviatkov. A to nap-
riek tomu, že ľudový folklór túto skutočnosť nepodporuje. 
 O to viac by sme sa však mali vrátiť skrze Božie 
slovo späť k počiatkom cirkvi, aby sme túto udalosť 
nevnímali len ako historické konštatovanie, ale ako živú  
aktuálnu skutočnosť nášho spoločenstva. Duch Svätý a 
cirkev idú spolu ruka v ruke. Tak to bolo na Letnice, tak 
je tomu i dnes. Kde chýba Duch Svätý, tam sa organizmus 
cirkvi mení na bezduchú organizáciu. 
 Ak sa dnes hovorí, že kresťanstvo – cirkev je 
v Európe v kríze, je to asi preto, že sme sa uzavreli 
pred pôsobením Ducha Svätého. 

 Pozrime sa preto dnes spoločne na  ten počiatok.  
A hľadajme, v čom je táto jedinečná udalosť Letníc 
aktuálna pre nás aj dnes. Nie ako spomienka, ale ako 
živá skúsenosť. Evanjelista Lukáš, ktorý je tiež autorom 
knihy Skutkov apoštolov, nám podáva správu o zoslaní 
Ducha Svätého (viď biblický text v úvode). 
 Táto správa obsahuje niekoľko nadprirodzených 
prvkov – zvuk vetra pri zostupovaní D.S. na uče-
níkov, ohnivé jazyky nad ich hlavami, schopnosť 
hovoriť jazykmi, ktoré sa neučili. Nemôžeme sa k 
tomuto postaviť inak, ako uznať, že tu ide naozaj o jedi-
nečné pôsobenie Božie. Námietka, že ľudská skúsenosť 
nepotvrdzuje niečo také nie je namieste, pretože Božie 
zázraky nie sú potvrdzované ľudskou skúsenosťou. Ide tu 
o taký jedinečný a nadprirodzený zásah Boha do tohto 
sveta, ako to bolo napr. pri počatí Ježiša z panny, Jeho 
smrť a vzkriesenie a ďalšie. 
 Niektoré aspekty Letníc sú opakovateľné v 
živote cirkvi, ale vo svojej podstate a rozsahu sú 
Letnice ako udalosť zoslania Ducha Svätého, zači-
atok Jeho mocného pôsobenia a vznik cirkvi jedinečné 
a neopakovateľné. Je pravda, že o Duchu Svätom ako 
o Božom Duchu hovorí aj Stará zmluva, ale miera Jeho 
pôsobenia od Letníc je neporovnateľná svojím rozsahom 
i obsahom s tým, čo bolo predtým. Preto sa niekedy ho-
vorí, že žijeme v období pôsobenia Božieho Ducha v po-
rovnaní s obdobím Starej zmluvy, kde bol Boh poznaný 
ako Stvoriteľ a Otec, či s obdobím pôsobenia Ježiša Krista 
ako Božieho Syna. 
 Biblická správa nám podáva tri sprievodné zname-
nia pôsobenia a prítomnosti Ducha Svätého na Letnice 
pri učeníkoch: 
 1. zvuk z neba ako zvuk vetra, 
 2. ohnivé jazyky nad hlavami zhromaždených 
učeníkov – pre úplnosť pripomínam, že to nebolo len 11 

apoštolov, ale spolu asi 120 ľudí, ako o tom hovorí kniha 
Skutkov 1:15 a 
 3. schopnosť zhromaždených nasledovníkov 
PJK hovoriť evanjelium jazykmi, ktoré sa neučili. 
Vykladači hovoria, že tieto tri viditeľné prejavy poukazu-
jú na tri stránky pôsobenia Ducha Svätého. Ku každému 
si povieme pár slov. 
 1. „...zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor 
valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli...“ Tento 
„zvuk vetra“ poukazuje na moc Ducha Svätého. Slová 
vietor a Duch znejú v gréčtine, jazyku NZ,  podobne. 
Pán Ježiš sám prirovnal  Ducha Svätého k vetru (J 3:8). 
A keď Pán Ježiš dal učeníkom zasľúbenie o zoslaní Ducha 
Svätého, tak hovoril o tom, že na nich zostúpi „moc z vý-
sosti“ (Lk 24:49), podobne aj Sk 1:8. 
 Aj keď na nás Duch Svätý nezostupuje za zvuku 
hlasného vetra, mali by sme si uvedomiť, že tu ide o 
prítomnosť a pôsobenie mocného Boha. Kto videl kala-
mitou zničené Tatry pred pár rokmi, môže mať predsta-
vu o tom, aký mocný môže byť vietor. To bol však vietor 
– ničiteľ. Boží Duch je omnoho mocnejší. Je to Duch, 
ktorý prišiel, aby nie ničil, ale budoval. Aspoň niektoré 
príklady Jeho pôsobenia sú:  
 Duch Svätý prišiel, aby usvedčil svet z hriechu 
(J 16:18).  Aj výsledkom Petrovej kázne na deň Letníc 
bolo, že mnohí poslucháči činili pokánie (Sk 2:37-41). 
Skutočné pokánie je niečo, čo môže vypôsobiť jedine 
Duch Svätý. Ja ako kazateľ si to silno uvedomujem. 
Môžem vás – v tom lepšom prípade – svojou kázňou 
potešiť, inšpirovať, povzbudiť, motivovať – ale nemám v 
moci srdce nikoho  z vás. Človek môže druhého usvedčiť 
z hriechu – o tom je dokazovanie na súde, napríklad, ale 
nemôže v druhom človeku vypôsobiť skutočné pokánie 
nad hriechom. To dokáže len Duch Svätý. Skutočné po-
kánie je milosť a zázrak pôsobenia Ducha svätého.
 Ďalší prejav moci Ducha Svätého je uzdra-
vovanie. Kniha Skutkov nám podáva viacero takýchto 
prípadov, a sú aj dnes ľudia, ktorí svedčia o tom, že ich 
Boh zázračne uzdravil. Pozor, nie každé nadprirodzené 
uzdravenie je hneď pôsobením Božieho ducha. Okrem 
Ducha Svätého pôsobí v tomto svete aj duch či duchovia 
toho Zlého. 
Na každý pád však platí, že Duch Svätý má moc činiť aj 
znamenia a divy, môže priniesť skutočné uzdravenie tela 
i duše. 2/3

Hlavnou formou, ktorou sa 
láska prejavuje je pozornosť. 
Najobvyklejším a najdôležitejším 
spôsobom, ktorým prejavujeme 
svoju pozornosť, je vypočutie.

Scott Peck
1936-2005 
americký 
psychoterapeut 
a psychiater



Nový kostol  
na Terase
rastie na slávu Božiu
Ondrej Kolárovský

 Opakovane sa stretávame s rôznymi otázka-
mi ohľadom výstavby kostola. Je to prirodzené a 
znamená to, že mnohým nie je ľahostajný vývoj okolo 
našej stavby. Otázky znamenajú záujem. Popri finanč-
ných veciach by som vám chcel teraz priblížiť niekoľko 
faktov týkajúcich sa nášho kostola na Terase. Vy, ktorí ste 
využili príležitosť prísť sa na stavbu pozrieť (jeseň 2012), 
máte určitú predstavu, ako to tam bude vyzerať. 
 Samozrejme, uvedomujeme si, že nie je mož-
né postaviť takú stavbu, ktorá by sa páčila každé-
mu rovnako.
 Mám skúsenosť, že niektorí krútili hlavou 
nad vežou, keď ju videli na obrázku, ale teraz, keď je 
hotová, už sa im páči. Podobne, niektorým sa páči, že 
kostol bude zelený, ďalší by uprednostnili radšej inú 
farbu.  A tak by sme mohli pokračovať  pri každej jednej 
veci. Hlavným cieľom však je, aby stavba čím skôr mohla 
slúžiť svojmu účelu - na stretávanie sa Božieho ľudu k 
duchovnému budovaniu, pestovaniu spoločenstva a prí-
prave na službu Bohu i ľuďom v našom meste. 
 Keď hovoríme o kostole, nie je to celkom presné 
vyjadrenie, pretože samotný kostol - chrámová loď 
je len jedna, aj keď najväčšia časť, celého objektu. 
Objekt je riešený ako polyfunkčné 
pastoračné centrum. 

riešený vestibul, ktorý je oddelený od samotného bo-
hoslužobného priestoru presklenou stenou a kam sa v 
prípade potreby môže zhromaždiť ďalší bližšie neurčený 
počet ľudí. 
Filozofiou pri tvorbe tohto projektu bolo vytvoriť
priestor, pri ktorom pomer veľkosti a využitia bude čo 
najoptimálnejší, aby sme sa jednak pohodlne 
zmestili pre väčšinu bohoslužobných príležitostí, 
zároveň však ani nepreplácali prevádzku na zbytočne 
veľkom poloprázdnom priestore. V prípade situácie, že 
by návštevnosť presahovala bežnú kapacitu kostola, je 
ekonomickejšie mať radšej viacero služieb Božích počas 
nedele, ako mať jeden veľký priestor, ktorý nie je dosta-
točne naplnený. Súčasné riešenie dáva priestor pre 
početný rast zboru, zároveň by však nemal neúmerne 
ekonomicky zaťažovať prevádzku aj pri menšom počte 
pravidelných návštevníkov. 

 V samotnom chrámovom priestore je kapacita 
pre 250 sediacich ľudí, 180 na prízemí a 70 na chó-
re (súčasná návštevnosť na službách Božích na Terase je 
do 200 ľudí). Táto kapacita môže byť rozšírená, pretože 
zborová miestnosť bude od chrámového priestoru od-
delená pohyblivou stenou a jej odsunutím sa kapacita 
môže zvýšiť o ďalších 60 ľudí. Rezervu tvorí aj veľkoryso 4/5

 Iný prejav moci Ducha Svätého je zmena vnútra 
človeka tak, že sa podobá stále viac a viac Kristovmu 
charakteru. Tu hovoríme, že Duch Svätý pôsobí posvä-
tenie človeka. A opäť, človek môže druhého človeka 
zvonku prinútiť k nejakému správaniu či konaniu. Ale 
zmenu zvnútra  môže vypôsobiť jedine Duch Svätý. 
 2. Poďme k ďalšiemu znameniu prítomnosti 
Ducha Svätého na Letnice – boli to akoby jazyky 
ohňa nad hlavami učeníkov. Oheň a Duch Svätý sa 
spomínajú spolu viackrát (napr. Lk 3:16). Niekedy oheň 
znamená skúšku. Tu skôr naznačuje očistenie. Podobne 
aj prorok Izaiáš, keď mal videnie pri povolaní do služby, 
boli jeho ústa očistené žeravým uhlíkom (Iz 6:6-7). Ja-
zyky ohňa tu naznačujú, že každého z Ježišových nasle-
dovníkov Duch Svätý očistil a posvätil tak pre ich službu 
byť Jeho svedkami. Duch Svätý koná toto svoje dielo aj 
pri nás dnes – bez toho, aby to muselo byť sprevádzané 
takýmto viditeľným znamením. 
 Nie sme to my, ktorí sa očisťujeme a urobíme 
schopnými a spôsobilými pre službu Bohu. Je to Duch 
Svätý, ktorý toto pôsobí a koná. Pri učeníkoch vtedy to 
bolo vystrojenie do služby kázania Slova. Ale vieme, že 
to nebol a nie je jediný spôsob služby Bohu. Ak aj my 
dnes chceme byť aspoň trochu užitoční pre Pána Boha 
v akejkoľvek službe, musíme sa nechať očistiť Jeho Svä-
tým Duchom. 
 3. Tretím znamením bolo hovorenie v jazy-
koch. Ježišovi nasledovníci dostali mimoriadnu schop-
nosť hovoriť rečami, ktoré sa predtým neučili, takže to aj 
okolitých poslucháčov privádzalo do úžasu. Letnice sú aj 
veľkými židovskými sviatkami, kedy bolo v Jeruzaleme 
veľa pútnikov zo všetkých končín Rímskej ríše a vôbec 
vtedy známeho sveta, kde všade žili Židia. A títo pútnici 
teraz počuli zvestovanie evanjelia o Ježišovi – každý vo 
svojej rodnej reči. Aby sme sa nepomýlili, toto všetko 
boli Židia alebo tí, ktorí prestúpili na židovskú vieru. 

Ale keďže boli narodení v cudzine, hebrejčina či aramej-
čina im boli cudzie jazyky. Iste ovládali ich, lebo to sa v 
synagóge učili, ale tu mohli počuť evanjelium vo svojej 
materinskej reči. Bolo to niečo, akoby dnes slovenský Žid 
počul v Jeruzaleme zvesť evanjelia v slovenčine. 
 Tento div „hovorenia v jazykoch“ mnohí po-
rovnávajú s tým, čo sa stalo pri Babylonskej veži, 
kedy nastalo rozdelenie ľudstva pri ich pokuse vy-
rovnať sa Bohu. Boh vtedy zmiatol jazyky ľudí. Na Let-
nice Boh prekonáva toto jazykové rozdelenie a vytvára z 
tých, ktorí prijali Ježiša Krista opäť „jeden národ“ – Boží 
ľud. A aj keď v ten deň v Jeruzaleme to boli predovšet-
kým Židia, ktorí boli zasiahnutí evanjeliom, už tu je na-
značené, že zvesť o Ježišovi je univerzálna – pre každého 
človeka bez ohľadu na jeho pôvod či materinskú reč. 
 Trvalo ešte nejaký čas, kým toto prví kresťa-
nia pochopili, ale začalo to na Letnice. Dnes sme tu 
my, tiež oslovení tým istým evanjeliom vo svojej rodnej 
reči. Oslovení sme nielen pre našu vlastnú spásu, ale pre-
to, aby sme sa aj my sami stali Božími svedkami skrze 
Ducha Svätého a niesli zvesť o Ježišovi ľuďom ďalších 
jazykov a národností. Mnohí takí žijú aj tu na Slovensku, 
aj tu v Košiciach.
 Deň Letníc nám ukazuje Ducha Svätého ako 1. 
mocného Boha, ktorého moc sa prejavuje pri Jeho na-
sledovníkoch rôznym spôsobom. 2. Je to Boh - Duch, 
ktorý nás očisťuje a robí spôsobilými pre službu v 
Božom kráľovstve. 3. Je to Duch, ktorý vytvára nové 
spoločenstvo, cirkev, napriek všetkým rozdielom 
pôvodu, kultúry či jazyka, aké ľudstvo má. 
Otvorme sa aj my pôsobeniu tohto Božieho Ducha Sväté-
ho, aby sme boli cirkvou živou, nie mŕtvou, ale skutočne 
Božou; aby sme boli cirkvou Kristovou. Aby sme boli my 
sami, naše mesto, krajina, celá Európa premenená Bo-
žou mocou. Verím, že skrze Ducha Svätého je to možné 
i dnes.  Amen.

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v 
tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. 

Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.
Matka Tereza

1910 -1997
vlastným menom Agnes Gonxhe Bojaxhiu, 

bola rádová sestra albánskeho pôvodu, zakladateľka rehoľného rádu 
Kongregácia misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier.



 Súčasťou celého komplexu okrem už spomí-
nanej chrámovej lode, vestibulu a zborovej miest-
nosti sú aj ďalšie priestory. V menšom krídle od To-
ryskej ulice je okrem už spomínanej zborovej miestnosti 
aj malá príručná kuchynka, toalety a malá učebňa. 
 Vo väčšom krídle zo strany od parku a gréckokato-
líckej fary je miestnosť pre mamičky s deťmi a ďal-
šia učebňa pre detskú besiedku (spolu teda kostol 
obsahuje väčšiu zborovú miestnosť + 3 menšie učebne), 
toalety (samozrejmosťou je aj WC pre vozičkárov), dve 
miestnosti kancelárie farského úradu + malý ar-
chív a byt pre farára. 
 Služobný byt obsahuje kuchyňu spojenú s obývač-
kou, tri menšie spálne, kúpeľňu s WC a ešte jednu men-
šiu kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC. Keďže v celom 
objekte chýbajú priestory na ubytovanie prípadných 
hostí, predpokladom je, že prípadné návštevy v obmed-
zenom počte môžu byť ubytované na fare. 
 Ďalšie hosťovské izby alebo ďalšie učebne, knižni-
cu, a pod. sa už do projektu vzhľadom na obmedzený 
rozpočet nezmestili. V prípade, že by to finančná situácia
dovoľovala a bola by taká potreba, je možné v tomto 
väčšom krídle dobudovať ešte jedno poschodie. Ale 
takáto investícia by vyžadovala ďalšie náklady vo 
výške minimálne 300.000,- €, čo by bolo momentál-
ne neúnosné. 
 Celý komplex je riešený tak, aby poskytoval všetko 
základné pre súčasné potreby života cirkvi s tým, že ne-
obmedzuje prípadný rozvoj do budúcnosti. Pre úplnosť 
treba povedať, že toto väčšie krídlo je čiastočne podpiv-
ničené, respektíve sú v ňom 2 suterénne miestnosti a 
dvojgaráž. 
 Priamo na pozemku cirkevného zboru bude vytvo-
rených 7 parkovacích miest pre návštevníkov kostola, 
celý prístup bude bezbariérový s nájazdovou rampou aj 
pre vozičkárov,  prípadne rodičov s detskými kočíkmi.  

 Ešte sme nespomenuli vežu, ktorá je vizuálnou 
dominantou celého komplexu. Na otázku zvonov hneď 
odpoviem, že zvony v nej nie sú plánované. Ak by sme 
do nej chceli umiestniť zvony, bolo by ju potrebné sta-
ticky inak riešiť, čo by tiež navýšilo náklady. Zvony mali 
v minulosti najmä oznamovaciu a zvolávaciu funkciu. V 
mestskom prostredí už táto funkcia ide do úzadia, pre-
tože mnohí členovia cirkvi by prípadné zvonenie zvonov 
vôbec nepočuli, keďže nebývajú hneď pri kostole. Na 
druhej strane vyzváňanie zvonov z troch kostolov, 
ktoré sú v blízkom susedstve, by mohlo značne 
obmedzovať a zbytočne pohoršovať obyvateľov 
blízkych obytných domov. 
 Veža má preto dnes už skôr len symbolic-
ko-estetickú funkciu. Nebude však celkom mŕtva. 
Prezradím, že hoci nebude zvoniť, bude v noci svietiť. 
Cez otvory v tvare kríža, ktoré sú na nej umiestnené z 
troch strán, bude smerom do okolia svietiť svetlo, ktoré 
sa bude meniť podľa príslušného obdobia cirkevného 
roka. Tak napríklad v advente a pôste bude svietiť fia-
lovo, počas Vianoc a veľkonočného obdobia bielym svet-
lom, v bezslávnostnej polovici cirkevného roka zeleným 
svetlom, na Letnice červeným a na Veľkým piatok bude 
zhasnutá (čierne svetlo nejestvuje :-)). Toto riešenie je 
skutočne originálne, moderné, jedinečné, výrazne lac-
nejšie ako zvony, neobťažujúce okolie, a pritom pútajúce 
pozornosť svojho okolia. Zároveň bude mať aj kateche-
ticko-vzdelávaciu funkciu a provokovať k otázkam (Prečo 
sa to svetlo mení v rôznom období?). Už bola vykonaná 
svetelná skúška so zaujímavým výsledkom. 
 Ďalšie pokračovanie o kostole bude v ďalšom čísle 
nášho časopisu. Prípadné otázky môžete adresovať na 
redakciu prostredníctvom farských úradov.

Láska je jediná sila, ktorá  
na tomto svete dokáže zmeniť 
nepriateľa v priateľa.

Martin Luther, reformátor
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Rozhovor  
o novej Evanjelickej  
materskej a základnej  
škole v Košiciach
Vladimír Chladný

 Nedávno sme mali možnosť dozvedieť sa z letá-
čika, že sa v Košiciach rodí nová Evanjelická materská 
a základná  škola. O tomto projekte nám viac povedal 
brat farár konsenior PaedDr. Dušan Havrila.
 Medzi Evanjelickou materskou školou a 
Evanjelickým gymnáziom chýbal v Košiciach 
medzistupeň – Evanjelická ZŠ. Prečo vzniká až 
teraz? 
Jeden pokus o založenie ZŠ už bol pred štyrmi ro-
kmi. Vtedy sme mali ponuku miesta na prenájom 
- ZŠ Drábova. Stroskotalo to na nezáujme, resp. ľu-
dia začali mať záujem až po stanovenom termíne, 
a vtedy už bol proces spustenia zastavený zo strany 
Ministerstva školstva. Prečo až teraz druhý pokus? 
Tak to vyšlo. Presbyterstvo KOS ma poverilo, aby som 
legislatívne pracoval na konštituovaní novej školy.
 Čím bude lepšia než ostatné ZŠ? 
Dnes máme vízie. Lepšia, atraktívnejšia a zaujíma-
vejšia by mala byť predovšetkým ponukou aj iného, 

než len edukačného programu a výchovy. Duchovné 
hodnoty nás posúvajú dopredu. A my chceme okrem 
štandardného výchovno-vzdelávacieho programu 
ponúknuť aj duchovný rozmer. Pre budúcnosť spoloč-
nosti, ale aj osobnú budúcnosť, pre kvalitný život je to 
iste dôležité a potrebné.
 Nová Evanjelická materská a ZŠ bude na Fur-
či. Dobre dostupná bude pre deti odtiaľ a naopak, 
ťažšie dostupná z iných mestských častí. Snažíte 
sa o lokalitu bližšie k centru Košíc? 
Tak ako pri iných projektoch (napr. EGJAK), potrebujeme 
sa najprv presadiť na „výchovno-edukačnom trhu“ tam, 
kde sme - kde budeme. Iste, ak by sa proces spustil, uro-
bíme všetko pre komfortnosť prístupu ku škole.
 Kto z bratov a sestier farárov bude na Evanje-
lickej ZŠ vyučovať? 
Zriaďovateľ - Košický seniorát, sa bude personálnym ob-
sadením zaoberať, keď príde na to čas.
 Za štúdium sa bude priplácať. Neobávate sa 
snobských manierov detí a rodičov súkromných 
(platených) škôl? 
Nie. Ponuka je daná. Pravidlá sú nastavené. Platia pre 
všetkých. Pre túto školu sa človek rozhoduje dobrovoľne 
s tým, že bude rešpektovať charakter kresťanskej školy.
Aké kritériá budú pre prijímanie detí na školu? Kritériá 
sú dané zákonom pre oblasť povinnej školskej dochád-
zky. Pre duchovnú oblasť nie je podmienkou náboženská 
príslušnosť, ale chceme, aby duchovný rozmer školy bol 
nielen viditeľný, ale aj akceptovateľný zo strany žiakov 
aj rodičov.
 Koľko žiakov v prvom školskom roku 
 zatiaľ evidujete? 
Vzhľadom na to, že v legislatívnom procese došlo k ur-
čitému časovému sklzu pri vybavovaní vyjadrení a roz-
hodnutí, nemohli sme zrealizovať zápis do 1. ročníka. Ak 
by sa však našli rodičia, ktorí by boli ochotní dať dieťa k 
nám - zákonná forma to umožňuje na základe žiadosti 
zákonného zástupcu. Musia to však urobiť do 30. 5. 2013
 Privítali by ste nejakú pomoc  
 pre vznikajúcu školu? 
Iste. Potrebujeme vytvoriť základňu s čo najväčším po-
čtom detí do materskej školy. Teda potrebujeme reklamu 
a šírenie informácií o tejto Materskej a základnej škole. 
Ak budú deti, bude aj práca. Dnes evidujeme cez 150 
žiadostí o prijatie do zamestnania. 



 Ak by sme mali toľko prihlásených detí, aj rozsah 
pracovných príležitostí by bol väčší... 
 Teda potrebujeme reklamu, reklamu a rekla-
mu... a potrebujeme deti, deti a deti do novej MŠ 
- do 30. 5. 2013... no to všetko potrebujem zastrešiť 
dvomi „MP“éčkami - MODLITBAMI a PENIAZMI...
Viac informácií je na letáčiku a na našej webstránke: 
www.ecavskola.estranky.sk

Každý má dve možnosti.  
Sme buď naplnení láskou…, 
alebo strachom.

Albert Einstein, jadrový fyzik

Národný týždeň 
manželstva
Paulína Lörincová

 Slovensko sa v tomto roku po tretí raz za-
pojilo do medzinárodnej kampane na podporu 
manželstva s názvom Národný týždeň manželstva 
(NTM). Týždeň manželstva je predovšetkým preventív-
nou kampaňou, ktorá sa snaží poukázať na výhody 
zdravého manželstva, pričom  vytvára priestor, kde si 
môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je 
samozrejmosťou. 
 Tento rok sa niesol v znamení hesla  - Vernosť 
nie je slabosť. V čase od 11.- 17. 2. 2013 sa aj náš 
cirkevný zbor Košice - Terasa zapojil do organizovania 
rozličných podujatí a  pre ľudí z cirkevného zboru, ako 
aj pre širokú verejnosť boli pripravené rôzne aktivity. Bol 
to najmä manželský večer na tému Vernosť nie je slabosť 
v Átrium klube a prednášajúcimi boli manželia Beňovci 
z Rankoviec. Večer bol obohatený o spoločné modlitby, 
diskusiu ale aj občerstvenie.  Aj nedeľné služby Božie 
sa niesli v znamení Národného týždňa manžel-
stva, kde bolo do programu zapojených viacero man-
želských párov zo zboru. Príjemným spestrením bol 
darček vyrobený pre manželov z rúk našich šikovných 
žien. Počas celého týždňa nás sprevádzal modlitebný 
letáčik, ktorý nás zjednocoval v spoločných modlitbách  
za rodiny, vdovy a vdovcov, osamelých, rozvedených ale 
i mnohopočetné rodiny. 
 Na záver je potrebné už iba dodať, že zdravé man-
želstvo môže byť vynikajúcim nenúteným misijným 
príkladom pre celé okolie, v ktorom žijeme.

Deti Afriky
Leo Lörinc

 Ako už určite mnohí z vás postrehli,  v minu-
lom roku bol niekoľkými našimi bratmi z oboch 
košických cirkevných zborov úspešne naštartova-
ný projekt Deti Afriky. 
 Jedná sa o projekt podpory  mladých chudob-
ných študentov strednej školy Yedidiass v oblasti Ma-
retadu v Tanzánii ako aj školy samotnej. Celý projekt je 
zastrešený cez občianske združenie Kairos a pod-
pora študentov pozostáva z uhrádzania mesač-
ných platieb vo výške 17,- €, za  ktoré je  vybranému 
študentovi uhrádzané školné ako aj strava počas dňa. 
 V súčasnej dobe je takouto formou pravidelne 
podporovaných 8 študentov školy a do Afriky boli 
zasielané aj ďalšie finančné prostriedky účelovo viaza-
né na podporu učiteľov. Určite si všetci dokážete živo  
predstaviť, aká neľahká situácia je v tomto kúte sveta a 
ako ťažko sa v Afrike šíri vzdelanie, zvlášť, keď si štát ako 
taký neplní svoju primárnu vzdelávaciu funkciu. Možno 
aj preto stojí za to prehodnotiť svoje priority a podeliť 
sa so svojím prebytkom s tými, ktorí majú pre štúdium 
otvorené srdcia, avšak prázdne ruky. 
 Ďalšie dôležité informácie o tomto projekte 
ako aj zaujímavé fotografie nájdete na webovej stránke

www.detiafriky.sk , alebo ich môžete získať aj osob-
ne od bratov Maroša Simona, Laca Ivaneckého, Ondreja 
Kolárovského či Lea Lorinca.
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Konferencia 
EVS v Košiciach   
Ľubo Badiar

 Konferencia EVS je každoročne „povzbudzuj-
úcim sústom“ pre všetkých, ktorí hľadajú misijný pod-
net pre svoj život. Tohto roku zakotvili evs-áci v našom 
veľkom meste, čo bolo výzvou aj pre naše zbory - vytvo-
riť im pohostinné prostredie pre nerušený priebeh celej 
konferencie. Podarilo sa! Podľa ich vlastných slov, cítili sa 
medzi nami prijatí a pohostení.
 Program konferencie bol už tradične „nabitý“. 
Hlavné témy podávali rozmanité pohľady na 
tému vzťahu veriaceho človeka k Bohu a jeho po-
slania v tomto svete. Vyzývajúce a provokujúce heslo 
konferencie - Držím ti miesto“ nás vyzývalo k postoju 
myslieť na „voľné miesto v nebi“ čakajúce na všetkých, 
ktorí žijú okolo nás ako naši príbuzní, kolegovia, susedia 
alebo priatelia.
 V hlave mi utkveli myšlienky Michala Klusa, 
jedného z hlavných rečníkov. Michal povedal, že 
naše dobré skutky nás do neba nedostanú - ale 
môžu pomôcť do neba tým okolo nás. Upozornil 
nás na starý kresťanský „zlozvyk“, kedy namiesto prak-
tických činov lásky radi utápame svoju vieru v bohatej 
teórii a náš život je potom chudobný na prejavy dob-
ročinnosti  apraktickej lásky. 
 



24.Konferencia  
MoS ECAV
Ľuboslav Beňo
 Konferencia sa konala v Košiciach pod ná-
zvom „Hriech a kresťan“. Prvý deň patril rokovaniam. 
Úvodnou pobožnosťou na text J 14,1-6 konferenciu ot-
voril Samuel Linkesch, farár košického zboru. V násled-
nom rokovaní účastníci konferencie prijali výročnú sprá-
vu MoS, účtovnú správu aj správu dozornej rady. Vedúci 
MoS Ľuboslav Beňo už pred dvoma rokmi avizoval svoje 
odstúpenie z postu vedúceho, novým vedúcim Modli-
tebného spoločenstva bol zvolený Stanislav Kocka, ko-
šický zborový farár. Zástupcom vedúceho zostala Mirka 
Balková z Kráľoviec-Krnišova, tajomníkom Peter Dubec 
zo Žiaru nad Hronom, tajomníkom pre zahr. styky Mi-
kuláš Lipták z Kežmarku a Milenu Gordiakovú vo funkcii 
hospodárky vystriedal Ľuboslav Beňo. Členovia dozornej 
rady (Janka Kurhajcová a Magdaléna Višňovská z Vrano-
va a Rudolf Mariňák z Bystrého) boli znovu prevolení.
 Konferencia poverila výbor zvážiť vydanie ži-
votopisnej knihy o Jurajovi Müllerovi, kresťanskom 
evanjelizátorovi a bristolskom otcovi sirôt (v jeho sirotin-
coch našlo útočisko 9.720 sirôt).
 Večer ukončil pobožnosťou Ondrej Kolárov-
ský, domáci farár z Košíc-Terasy.
 Program v sobotu bol naozaj požehnaný, začínal 
rannou pobožnosťou Dušana Havrilu, ďalšieho z domá-
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cich košických farárov, pokračoval vynikajúcimi pred-
náškami najprv Slavomíra Slávika, riaditeľa EVS na 
hlavnú tému konferencie. Pomocou veľmi vhodných 
príkladov ukázal na vplyv hriechu na človeka a na moc 
Kristovu nad hriechom. Marián Damankoš, riaditeľ 
Ev. kolegiálneho gymnázia v Prešove vo svojej 
prednáške Pietizmus na Slovensku vysvetlil, čo 
pietizmus vlastne je, odkiaľ prišiel a zameral sa najmä 
na rozhodnutia ružomberskej Synody (1707), ktorá pie-
tizmus v snahe o záchranu evanjelickej cirkvi radšej od-
mietla. Napriek jej odmietnutiu a zavádzaniu viacerých 
opatrení proti nemu viaceré dobré princípy tohto hnutia 
v cirkvi zostali a začali byť používané (napr. konfirmá-
cia ako osobné spoznávanie viery, posilnenie vzdelania 
ľudu, modernizácia školstva, rozvoj pastorálnej práce). 
 Popoludní nasledovali dva semináre. Stani-
slav Kocka viedol seminár „Etické problémy dneš-
ného sveta“ a Jaroslav Petro, farár v Obišovciach 
zase seminár „Nepokoje v cirkevnom zbore“. Obidva 
semináre mali veľa poslucháčov. Po seminároch nasle-
dovali modlitebné skupinky, ktoré viedli členovia výboru 
Peter Dubec a Miroslava Balková.
 Večernú chvíľu po pobožnosti Anny Linkeschovej 
vyplnilo svedectvo košického zboru o ich práci v zborovej 
diakonii, ktorá slávi 10 rokov od svojho založenia a roz-
vinula sa do veľmi peknej práce, o ktorú sa stará tím viac 
než 35 platených pracovníkov.
 V nedeľu sa konali bohoslužby v preplnenom 
kostole na Mlynskej ulici, kázal Ľuboslav Beňo na 
text Žid 4,14-16, potom asi polovica účastníkov boho-
služieb pristúpila j k sviatosti Večere Pánovej.
 Počas konferencie sme vykonali zbierku na tri cie-
le: vykrytie prípadných výdavkov na konferenciu, 
Wycliffovu misiu a misiu Z. Kovalčíkovej v Zambii.  
 Vyzbieralo sa celkom 757,19 €.
 O pohodu účastníkov sa starali členovia obidvoch 
košických zborov (príprava konferencie, pohostenie 
medzi programom, zapožičanie ozvučenia).Všetky pred-
nášky, semináre a väčšina pobožností sú aj nahraté, na-
hrávky budú zverejnené na internetovej stránke (www.
modlitby.sk)
 Ďakujeme všetkým za modlitby aj akúkoľvek 
inú podporu. A srdečne už teraz pozývame na herlian-
sky týždeň (14.-18.10.2013), ako aj na budúcoročnú 
konferenciu (niekam na západ).

Krúžok šikovných rúk 
žien z Terasy
Emília Mikulská

Naši milí Terasania, pustili sa do stavania,
Svätostánku túženého, veľmi ťažko skúšaného.
Nesieme ho na modlitbách, ale problém vo financiách,
každý jak vie pomáha, zbierky aj milodary dáva.
Preto aj naše šikovné žienky  
dohodli sa v utorky, ponáhľať sa do škôlky  
užitočne tam čas stráviť, na výrobu výrobkov,  
za ktoré už získali niekoľko sto euríkov.
Ženy v hlavách mnoho nápadov majú,
a krásne veci vyrábajú,
pohľadnice, vyšívané, háčkované aj nalepované,
krásne gule, venčeky vianočné, záložky, vrecúška voňavé,
ba aj vajíčka maľované.
Keď je problém a ako otočiť, alebo chápať,
na zavesítko zavesiť – to je správny nápad.
Nie je látka na vrecúška?
Padnú za obeť elasťáky a či pekná sukňa.
Okrem toho, že robíme a tvoríme,
tiež háčkovať a frivolitkovať sa učíme.
Keď je všetko vyrobené a na predaj pripravené,
na rad prichádza cenové ohodnotenie,  
a to veru nie je ľahká vec určovať,
do úvahy treba zobrať mnohé kritéria, 
a tak ceny stanovovať.
Záverom si poprajeme, aby Pán Boh dal šťastia  
za našu makačku - a naše výrobky sa ľahko predávali  
a išli priam na dračku.

 



Misijné dni  
Východného dištriktu 2013
 V dňoch 11. – 14. Júla 2013 sa v Liptovskom Mi-
kuláši uskutoční piaty ročník Misijných dní Východného 
dištriktu. Je to  spoločenstvo ľudí rôznych vekových ka-
tegórií, kde je priestor a  bohatý duchovný program pre 
rodiny, deti, mládež...
 Témou tohtoročných MD je otázka Quo vadis? 
(Kam kráčaš?). Dve slová, ktoré chcú vstúpiť do myšlien-
kového sveta a vzbudiť v ňom otázky spojené so smero-
vaním života. Dve slová, za ktorými sa skrýva tajomstvo 
života človeka, ale aj hľadanie jeho zmyslu. 
 Otázka, ktorú nám kladie Ten, ktorý nás do života 
povolal, a pred ktorým sa zodpovedáme za životné kro-
ky. Otázka, ktorá v živote učeníka Petra nepriamo zazne-
la niekoľkokrát a priviedla ho na cestu hľadania odpove-
dí. Práve tieto otázky o smerovaní nielen života učeníka 
Petra, ale aj nás všetkých zaznejú  v týchto témach:
1. Povolaný na cestu – Zmenený smer cesty 
Lukáš 5,1-11 – Dušan Cina 
2. Zmietaný vlnami života – nahlodaný 
pochybnosťou - Matúš 14,22-33 – Martin Chalupka 
3. Vyznanie, ktoré všetko mení 
Matúš 16,13-28 – Stanislav Grega 
4. Premenený v spoločenstve – Matúš 17,1-13
Marián Kaňuch 

Bohatý duchovný program MD  
ponúka aj množstvo seminárov:

1. Slobodný k neslobode – Lutherovo učenie o neslobod-
nej vôli a jeho evanjeliové posolstvo (Tomáš Gulán) 
2. Prečo sa hádame - vzťah Písma, tradície a autority 
v kresťanských cirkvách  (Tomáš Gulán )
3. Titanic (svet) sa potápa - ponúknite záchranné člny  
( Ľubo Badiar) 
4. Radosti a stra(šno)sti výchovy  
(Ľubo a Dáša Badiarovci)
5. Dobročinnosť - ťažká cesta na dno ľudskej biedy  
(Daniel Kobyľan, Dáša Badiarová)
6. Pavlovo pochopenia nového života 
v liste Rímskym  (Slavomír Slávik)
7. Médiá - pomocník/nepriateľ pri výchove detí 
(Lenka Bačová) 
8. Ako zvládnuť dieťa v kostole 
(Lenka Bačová, Anička Činčuráková) 
9. Dôvody nevery v manželskom vzťahu 
(Janka Straková)
10. Ako rodičia budujú vieru dieťaťa 
(František Korečko)
11. Novozmluvná téma 
(Adrián Kacián)
12. Kresťanské postoje k alternatívnej medicíne 
so zreteľom na homeopatiu 
(Monika Zaviš)
13. Židovstvo a ECAV počas II. sv. vojny 
(Roman Porubän) 
Podrobné informácie a termín prihlásenia nájdete na 
stránke  www.vychodnydistrikt.sk

Tohtoroční konfirmandi CZ Košice na spoločnej fotografii.

 Slávnosť konfirmácie                                        Stanislav Kocka
 Čas plynie neúprosne. Ani sme sa nenazdali a dva roky, keď sme sa s 38 konfirmandmi pravidelne každý týždeň 
schádzali, učili, hrali, spievali, no hlavne spolu premýšľali o Božej osobe a skrze Písmo a svedectvá poznávali Pána Ježiša 
Krista, uplynuli ako voda. 12. 5. sme „našich mladých“ v slávnosti konfirmácie uviedli medzi dospelých čle-
nov nášho cirkevného zboru, keď pred svojimi rodičmi, krstnými a starými rodičmi a pred celým cirkevným zborom 
potvrdili svoju krstnú zmluvu a vyznali vieru všeobecnú kresťanskú. My veríme, že tie slová plynuli nielen z ich úst, ale 
predovšetkým z ich srdca. Program slávnosti konfirmácie bol pestrý a bohatý, ku krásnej atmosfére prispel spevokol 
Chválospev, viacerými piesňami (aj z evanjelického spevníka) nás sprevádzala hudobná skupina, našim konfirmandom
sa za zbor prihovoril brat dozorca Badiar a za rodičov brat Vecan. Konfirmandom prajeme a modlíme sa, aby verne
kráčali za Pánom Ježišom Kristom, aby našli oporu a zázemie v našom cirkevnom zbore a v nás všetkých dobré vzory 
nasledovania. 
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Píše naša mládež:
Konfi-noc
Barbara Tomčiková       (1. roč. konfirmačnej prípravy)
 Konečne piatok! Pýtate sa prečo konečne? No 
predsa, dnes je konfi-noc. Napäto sledujem čas na 
hodinách. Už len 2:41:03! Ach, čo len toľko hodín budem 
robiť? Už to mám! Zbalím si veci. Pri tejto dobrovoľnej 
aktivite pomôžem nielen sebe ale aj mame. Hurá, veci 
mám už zbalené! Takže, hor sa .. najprv do EMŠ, kde sa 
všetci počkáme. Sme v EMŠ. Rozdeľujeme sa, kto s kým 
pôjde. My berieme dve dievčatá. Po dlhej chvíli konečne 
odchádzame. Takže, až teraz, hor sa na „konfinoc“! Už
sme na mieste. Ách, víta nás príjemné podlahové kúre-
nie. Už sme tu všetci a začína sa LOPTIČKOVÁ VOJNA, stav 
vyrovnaný (čo ja viem, možno nie). Začali sme hrať hry 
od výmyslu sveta. 
 STOP! Dôležitý okamih večera, PIZZA! Hmm, 
aká dobrá. POKRAČUJEME. Hry hráme ďalej. Zrazu 
nás prerušili, pretože ideme pozerať film o Lutherovi.
Konečne sa film skončil! Začala sa búrlivá diskusia. Ináč,
aby ste vedeli, citujem, čo odznelo okrem iného v dis-
kusii: „Luther bol pankáč alebo rebel na svoju dobu.“ 
Pokračujeme v zábave. Po ukončení hry Tróny, je niečo 
cez 22:00 a unavený brat farár sa poberá spať a za ním 
sa vlečie hrami umorená sestra farárka. No my sa hráme, 
doslova a dopísmena, až do rána bieleho. Je niečo cez 
4:00 ráno a my sa poberáme spať. No a ako vždy, dievča-
tá sú hore prvé a ideme budiť chlapcov novým zvonením 
– klaksónom. 
 Je 7:45 a chlapci musia vstávať s nepríjem-
ným zvukom, ktorý všetci dobre poznáme, je to zvuk už 
spomínaného klaksóna. Sú raňajky, vianočka s maslom 
a džemom a k tomu sirupová voda alebo čaj. Všetci sa 
dobre najedli a idú domov. Moja vďaka patrí rodine Ont-
kovej, ktorá nás prijala k sebe domov i všetkým, ktorí 

konfi-noc organizovali. Som rada, že som tu so všetkými
mohla byť, ale moje srdce najviac vďačí Pánu Bohu, že 
sa nikomu  nič vážne nestalo, a že sme sa všetci mohli v 
zdraví vrátiť domov. 

Konfi-deň
Zuzana Písečná                (1.roč. konfirmačnej prípravy)
 Konfirmácia..., čo si pod tým slovom pred-
stavíte vy? Ja ako konfirmandka 1. ročníka som si
od začiatku myslela, že sa pod tým slovom skrýva 
učenie, písomky a skúšanie. Môj názor sa zmenil v 
jednu októbrovú sobotu. V tento deň, som si uvedomila, 
že konfirmácia môže byť aj hodina strávená s ľuďmi, kto-
rých mám rada, a s ktorými je zábava. Bola sobota, deň 
ako stvorený pre hry a zoznámenie sa s novými ľuďmi. 
Možno sa mi tam zo začiatku nechcelo ísť, priznávam, 
myslela som si, že tam bude nuda a určite by som vedela 
tento deň stráviť aj inak... 
 Na moje veľké prekvapenie, miestnosť, v kto-
rej sa to všetko konalo, bola plná..., fúha! Väčšina 
ľudí mi bola známa, ale niektorých som, naopak, vôbec 
nepoznala, možno len zvidenia. Zozačiatku, ako pri-
chádzali ďalší, a miestnosť sa zapĺňala, viedli sa rozličné 
rozhovory či zoznámenia. Vznášala sa nad nami radost-
ná atmosféra, ktorá odstránila všetky moje  obavy. O 
zábavu sme mali postarané - čo sa týka hier - vybláznili 
sme sa, až nás nevedeli zastaviť. Hry ako elektrina, die-
včenský volejbal, floorbal, či hra, pri ktorej sme hľadali
veršíky v Biblii. Ako to išlo ďalej, pomaly sme vyhladli a 
za odmenu sme dostali pizzu. Možno nás tam bolo 24, 
ale s pizzami to vedúci trochu prehnali a ešte po skon-
čení sme ich dojedali. Okrem hier a ,samozrejme, jedla, 
sme si vypočuli tému, ktorú si pre nás pripravil Dávid. 
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Tip na  
čítanie:  
Rovnako  
iný ako ja
Chcela by som Vám odpo-
ručiť výbornú knihu od  
autorov: Ron Hall  
a Denver Moore.
 Je to úprimný príbeh dvoch mužov, ktorí sú 
úplne odlišní. Ron je beloch, dobre situovaný a šťast-
ne ženatý veriaci muž. Denver je černoch, samotár, ktorý 
zažil otroctvo a bol dlhé roky bezdomovcom. Ich „spo-
ločný príbeh sa začína písať v dobe, keď sa Ron a jeho 
žena Debora rozhodnú pracovať v misii, ktorá sa venuje 
bezdomovcom.
 Zo začiatku Debora a Ron rozdávajú stravu 
bezdomovcom raz do týždňa. Sympatické je, ako 
Ron opisuje svoje pocity, pretože on túto službu nerobil 
z presvedčenia, ale z lásky k svojej žene. Deboru naopak 
táto služba úplne nadchla. Práve Debora bola hnacím 
motorom, ona mala sen – že sa má Ron spriateliť s člo-
vekom, ktorý si chodil po stravu sám, nerozprával, každý 
sa ho bál. A bol to Denver, ktorý nerozumel, prečo ľudia 
ako Debora a Ron strácajú čas so špinavými ľuďmi, ako 
je on sám. Kniha je plná krásnych myšlienok, ktoré vzni-
kali spojením dvoch úplne odlišných svetov, je o viere v 
Boha, o priateľstve a láske, ale aj o bolesti a nádeji. 
 Za všetky myšlienky spomeniem aspoň jednu: 
„Pravda je taká – či už sme bohatí, alebo chudob-
ní, alebo niečo medzi tým, táto zem nie je mies-
tom posledného odpočinku. Takže istým spôso-
bom sme všetci bezdomovci – len hľadáme cestu 
k domovu“.
 Viac vám už prezrádzať nebudem, aby ste sa mali  
na čo tešiť.  Eva Dudášová

V ďalšom čísle  
pripravujeme...
Zuzana Katreniaková, Cesta nádeje

 Rok 2013 je pre Zborovú diakoniu Cesta náde-
je desiatym rokom jej existencie. Zborová diakonia 
vznikla ako účelové zariadenie cirkevného zboru Evan-
jelickej cirkvi a. v. v Košiciach s právnou subjektivitou s 
cieľom poskytovať duchovnú, duševnú a telesnú službu 
a materiálnu pomoc osamelým, opusteným, starým, 
dlhodobo chorým či inak postihnutým ľuďom. 
 V novembri 2003 bola organizácia zapísaná 
do registra poskytovateľov sociálnych služieb 
Košického samosprávneho kraja a jej hlavnou čin-
nosťou sa stalo poskytovanie terénnej opatrovateľskej 
služby na území mesta Košice. V priebehu desiatich ro-
kov sme poskytli viac ako 250.000 hodín opatrovateľskej 
služby v domácnosti. V súčasnosti zamestnávame 35 
opatrovateliek a staráme sa o 50 klientov. 
 Okrem toho poskytujeme návštevnú službu 
starším a osamelým ľuďom, pastorálne a psycho-
logické poradenstvo. Uskutočňujeme tiež vzdelávacie 
aktivity pre opatrovateľky, klientov a rodinných prísluš-
níkov a podporujeme rozvoj dobrovoľníctva. Počas desia-
tich rokov sme mali možnosť prijať od Pána Boha mnoho 
požehnania. Preto dúfame, že z Božej milosti si budeme 
môcť v novembri 2013 spolu s vami pripomenúť všetko 
dobré, čo náš nebeský Otec košickým cirkevným zborom 
skrze túto službu preukázal. 
 Nielen desiate výročie vzniku Zborovej dia-
konie Cesta nádeje, jej minulosť, súčasnosť a plány 
do budúcnosti, ale aj ďalšie zborové diakonické aktivi-
ty budú hlavnou témou ďalšieho čísla nášho časopisu. 
Budeme radi, keď aj vy k tejto téme prispejete svojimi 
postrehmi, názormi alebo osobnými skúsenosťami.

Téma a následné stíšenie boli pre nás vecou, nad ktorou 
sme mohli uvažovať aj po skončení tohto SUPER dňa. 
Táto sobota bola pre mňa nie len dňom  plným zábavy 
a hier, ale aj dňom,  v ktorom som zistila, že konfirmá-
cia nie je len učenie, ale aj priblíženie sa k Bohu a čas 
strávený s priateľmi. Bol to deň, na ktorý nezabudnem. 
Deň, v ktorom som sa naučila niečo nové, pocítila 
priateľstvo, radosť a zažila zábavu v spoločnosti 
ľudí, ktorých mám rada.

Je zvláštne, že mnoho vecí, 
na ktoré kladieme zvláštny dôraz,  
Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, 
na mnohé veci, na ktoré my dôraz  
vôbec nekladieme, Ježiš robil.

Richard Rohr
1943, Kansas, USA   
františkánsky kňaz,  
kazateľ a spisovateľ


