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Toto číslo nášho evanjelického občasníka je venované téme pomoci 
núdznym. Ktosi nedávno povedal zaujímavú  ale provokačnú otázku 

na margo nášho náboženstva: Keby ti niekto zalepil ústa 
páskou - čo by bolo vidieť z tvojho kresťanstva? 

Žijeme v bohatej časti sveta a  v našom pohodlnom 
a zabezpečenom živote akoby absentovali skutky 

v ktorých sa vzdávame svojho času, síl ale 
i materiálnych vecí v prospech tých 

okolo nás , ktorým život 
toľko nenadelil. Premýšľajme 
spolu aj v tomto čísle čo s tým? 

Z obsahu:
Samuel Linkesch:
 Byť verný
Zuzana Katreniaková:
 10 rokov Cesty nádeje
Ľubomír Badiar:
 Mladší brat Samaritán
Zuzana Martonová:
 Ako rastie naša škôlka Sovičky
Stano Kocka:
 Božia láska vyjadrená v praxi

Cirkevný zbor Mlynská Cirkevný zbor Terasa

Pravidelné stretnutia:

Služby Božie 
nedeľné o 10:00 hod., Magistrát MKE, malá sála

Služby Božie vo FNsP, Tr. SNP 1 
v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne 
so službami Božími o 10:00
Modlitebná chvíľa o 9:30 pred službami Božími

Vyučovanie náboženstva prebieha na školách: 
ZŠ Janigova (KVP), ZŠ Trebišovská (Terasa) 
a ZŠ Kežmarská 28 (Terasa); spolu sa vyučuje 5 h.
Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve 
možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 
2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na 
vašej škole. Pre informácie v novom školskom roku sa 
informujte na našom farskom úrade. 

Konfirmácia  - počas školského roka prebieha 
dvojročná príprava konfirmandov; pre ďalší školský rok
sa informujte a prihlasujte začiatkom septembra na 
našom farskom úrade. 

Biblická hodina - v stredu o 17:30 v EMŠ

Stretnutie žien – v utorok o 17:00 v EMŠ,

Spevokol – v pondelok o 17:30 v EMŠ

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov - bližšie 
info u brata farára alebo píšte na náš zborový email. 

Dorast v piatok o 16:15 v EMŠ. 
Kontaktujte Lenku Mazákovú alebo Dávida Melicha. 

Viac informácií o aktivitách dorastu nájdete na jeho 
stránke.

Záujemci o dodatočnú konfrimáciu či krst v dospe-
losti nech kontaktujú náš farský úrad. Informácie pre 
záujemcov o krst dieťaťa či sobáš sú aj na webstránke 
nášho cirkevného zboru www.terasa.sk

Pravidelné stretnutia:

Služby Božie v kostole
Nedeľa:  9:30
  14:00 v Hrašovíku 
   (4.nedeľa v mesiaci)
  17:00 večerné
Utorok: 17:00 večerné

Biblická hodina
Štvrtok: 16:30  ZbC, Zvonárska 23

Služby Božie v Domovoch sociálnych služieb
Pondelok: 14:30 Skladná
Streda: 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, Zv 23

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

Cross Road Club - Mládežnícky klub 
Otvorené: denne od 12.00 - 18.00

Stretnutie VŠ a pracujúcej mládeže M/23
Streda: 18:00 ZbC Zvonárska 23

Stretnutie Rodinného spoločenstva RoSA
Nedeľa: 15:30 Zborová sála, Mlynská 23

Centrum pomoci bezdomovcom - Samaritán 
Výdajne dni a hodiny:
Utorok: 14.00 hygiena 16.00 jedlo a šaty
Štvrtok: 14.00 hygiena 16.00 jedlo a šaty
Prosíme o teplé šatstvo - zimné hrejivé bundy, 
vetrovky, nohavice, teplé spodné prádlo, ponožky, 
rukavice, šály. V prípade záujmu poskytnúť pomoc 
volajte: 052 - 6234596 

Podrobnejšie aktuálne informácie o  podujatiach v CZ: 
www.ecavke.sk; www.utociste.sk



Slovo na úvod
Vladimír Chladný

„Ve všem chtěl mít větší podíl. Pro jiné se nenarodil
Sám neuměl ničeho se vzdát. Jen ostatní za nos vodil
Myslel na to kudy chodil. A jen sebe upřímně měl rád
Každou větu začal slůvkem JÁ“
 Každou větu končil slůvkem Já“ - skupina 
Olympic. Takýto prístup k životu je dnes stále rozšíre-
nejší. Spoliehanie sa na vlastné sily a sústredenie sa iba 
na vlastné „úspechy“. Vysoké múry, cez ktoré nedoľahne 
nárek núdznych a trpiacich. Tí sa dostávajú na okraj 
záujmu. A pritom je ich mnoho a možno aj my, či už 
teraz, alebo neskôr.
 Vďaka Pánu Bohu, sú však medzi nami aj ľudia, 
ktorých postoj je opačný. Ľudia, ktorým  utrpenie nie je 
ľahostajným a aktívne sa podieľajú na službe blížnym. 
Uplynulo už 10. rokov odvtedy, čo dal Pán Boh 
vzniknúť v Košiciach Zborovej diakonii Cesta ná-
deje. Na pripomenutie si tohto výročia a priblíženie jej 
fungovania a výsledkov je nosnou témou tohto vydania 
práve diakonia.
 Požehnané chvíle pri čítaní.
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Byť verný...
Samuel Linkesch

 Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. 
 (1.Kor. 4:2)  
 V biblickom texte je použité slovo VERNOSŤ. S týmto 
slovom sa môžeme stretnúť v rôznych súvislostiach. Najčas-
tejšie vernosť v súvislosti s manželstvom.  (doživotný zväzok, 
do ktorého obaja vstúpili). Slovo vernosť niekedy vyjadruje 
aj iný vzťah, keď povieme, že verný je pes,  resp. iné skrotené 
zviera.  Verné svojmu pánovi (niekedy až na smrť). V dnešnej 
dobe sa často stretáme s vernosťou napríklad aj v ponuke 
rôznych firiem, ktoré majú tzv. vernostné ponuky. Firmy 
hovoria o verných zákazníkoch, a pod. V tomto slova zmysle 
ide o vernosť, že zákazník ostane verný určitému obchodu, 
napriek  širokej ponuke iných obchodov. 

 V MANŽELSTVE ide o vernosť v láske  a ide o 
vzájomné rozhodnutie dvoch ľudí. Pri verných zvieratách 
ide o vernosť, ktorá je úzko spätá s tým, že skrotené zvieratá 
rešpektujú svojich pánov. Pri vernostných ponukách obchod-
ných firiem ide hlavne o to, obstáť v ponuke iných lákavých
alternatív. 
 Jadro nášho biblického textu hovorí o VERNOSTI. 
Je dôležité, aby sme mali na zreteli tú skutočnosť, že apoštol 
Pavol píše tento list kresťanom.  Nie je to výzva, ktorú by 
adresoval ľudom všeobecne, ale píše do Korintu, kresťanom 
tam žijúcim. Vieme, že to slovo je určené aj nám! Niekedy 
sme v pokušení  myslieť si, že napomínajúce slová sú určené  
ľuďom neveriacim, ale aj toto slovo je príkladom toho, že s 
VERNOSŤOU majú problém aj kresťania.  Máme počuť výzvu 
i napomenutie tohto slova:  Od šafárov sa vyžaduje, aby 
každý bol verný. 
 Témou tohto čísla zborového časopisu je SLUŽBA. 
Zborová diakonia Cesta nádeje má za sebou 10 rokov služby. 
Služba Samaritán sa rozvíja už 5 rokov.  Premýšľanie nad 
biblickým textom odkrýva dôležitú Božiu požiadavku na 
službu každého z nás.  

1. Šafár = SPRÁVCA
 Slovo „šafár“ nám v dnešnej dobe už veľa neho-
vorí. Zrozumiteľnejšie je nám  slovo správca. Obidve slová 
vystihujú podstatné postavenie šafárov, resp. správcov.
Šafár nie je majiteľ, ale spravuje zverený majetok. Podobne v 
Ježišových podobenstvách sa hovorí o tom, že majiteľ rozdal 
svoj majetok, zveril každému zo sluhov rôzne hrivny, dal im 
úlohy a oni mali šafáriť až do času, kým príde majiteľ.  

V podobenstvách sa jasne hovorí, že im rozdal svoj majetok 
a budú vydávať počet z toho, ako rozvíjali to, čo im bolo 
zverené.
 Šafár je vlastne služobník. Nie hocijaký služobník, 

ale služobník, ktorý vie, kto je jeho PÁNOM. Len tak sa dá 
šafáriť a šafáriť dobre, ak viem, komu budem vydávať počet 
zo svojho šafárenia. 
 Šafár nesie zodpovednosť za svoju službu.
 Možno premýšľate nad tým, kto je dnes takým 

šafárom, resp. služobníkom. A najmä, koho služobníkmi 
máme byť?

2. Aby KAŽDÝ bol verný
 Slovo: KAŽDÝ - rozširuje naše premýšľanie o tom, o 
koho sa jedná?, o koho ide?
V Božom slove je na viacerých miestach potvrdzovaná jedna 
dôležitá myšlienka: Všetci sme od Pána Boha dostali rôzne 
dary, naše obdarovania nesú označenie aj ako talenty, alebo 
duchovné dary. 1 Korintským 12,7:  „A každému je daný 
prejav Ducha na (všeobecný) spoločný úžitok“. Božie Slovo 
o všetkých kresťanoch hovorí ako o tých, ktorým sú udelené 
dary, ktoré majú slúžiť na spoločný úžitok. 
 Zhromaždenie v cirkvi sa nemá deliť na tých, 
ktorí hovoria a tých , ktorí počúvajú, ani na tých, ktorí 
slúžia a tých, ktorí o tom počúvajú. Všetci sme služobníci 
Boží, všetci sme šafármi, ktorí majú svojím životom slúžiť 
Bohu. Od všetkých nás Boh, ten Darca darov, očakáva našu 
službu. 
 Sme vďační za tých, ktorí sa zapojili do aktívnej 
služby v našom cirkevnom zbore. Jedna z mnohých 
možností je zapojenie sa  prostredníctvom našej Zborovej 
diakonie. Je to služba, konaná v nádeji. Tak ako samotný 
názov Zborovej diakonie hovorí:  CESTA NÁDEJE.

 Keď sme začínali, konali sme všetko v nádeji, že 
sme na začiatku cesty a že sa dielo úspešne rozbehne a bude 
napredovať. Čo sa i stalo a sme Pánu Bohu veľmi vďační, veď 
máme za sebou už 10 rokov.

 Keď naše opatrovateľky idú na jednotlivé návšte-
vy,  je to cesta nádeje, pretože nemocným a opusteným 
ľuďom prinášajú svojou službou pomoc a nádej v ich utrpení.

 Keď je možné prejsť od služby telesnej k službe 
duchovnej a viesť duchovný rozhovor a modlitbu za 
nemocných, vtedy otvárame ich duchovný zrak k tej nebeskej 
nádeji. I to je obsiahnuté v názve: Cesta nádeje. 
 Milý čitateľ, brat, sestra, chcem ti položiť niekoľko otá-
zok: Vieš, akým darom slúžiš svojmu Pánovi a svojmu 
cirkevnému zboru? 

 AKO SI ZAPOJENÝ do spoločného diania v cirkev-
nom zbore?  
 Viacerí ste aktívni v zborovom spevokole Chválospev, 
viacerí v zborovej diakonii Cesta nádeje, niekoľkí v CPB Sa-
maritán - v službe bezdomovcom. Mnohí sa venujú deťom, 
dorastu, mládeži, rodinám.  Ale čo ostatní? 
 Božie slovo hovorí, že od KAŽDÉHO sa vyžaduje. Je 
to naozaj otázka pre VŠETKÝCH nás! Keď hovoríme o službe 
je to príležitosť, aby každý urobil rozhodnutie, aby nebol 
len poslucháčom, ale aj činiteľom slova.  Môžete sa zapojiť 
aj tým, že sa budete za svoj cirkevný zbor modliť. Modliť 
a dobrorečiť svojim bratom a sestrám. A pomôcť tam, kde 
treba.  
 Iste poznáte ľudové porekadlo: Kto nič nerobí, nič 
nepokazí.  Je to tak! Tí, čo konajú sú vystavení aj riziku, že 
sa pomýlia, niečo pokazia...  Ako vtedy reagovať? Ako byť 
vtedy pomocou bratovi  alebo sestre?  Iste nie pohanou, ale 
odpustením a povzbudením. 

3. Byť VERNÝ
 Zvláštne, že v texte je jediné kritérium pre hodno-
tenie služby- šafárenia: a to VERNOSŤ!
Ani nie výsledky...
Ani nie to, že sa tá služba dotýka mnohých...
Ani nie to, že je to služba veľká, alebo malá...
Ani nie to, či je konaná dobre, alebo zle...
Ani nie to, či je služba zjavná na verejnosti, alebo skrytá 
očiam verejnosti...
 ALE VERNOSŤ!!
 Vernosť sa týka nášho SRDCA! Vernosť v službe 
naozaj nie je merateľná navonok, ale v pohľade do srdca! 
A Ten, kto vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Každá pravá 
služba začína v malom a môže viesť k službe veľkej. Lukáš 
16:10  „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom“.
 Chcem vyzdvihnúť a poďakovať za službu, ktorá 
sa koná v oboch našich cirkevných zboroch. Chcem 
vyjadriť poďakovanie za vašu VERNOSŤ v tejto službe. Nie je 
márna v Pánu!!!
Možno niekedy cítite prekážky, niekedy je povinností nad 
sily človeka, niekedy prichádzajú možno aj pochybnosti . To 
najdôležitejšie z nášho textu nám znie pre všetkých: ABY 

SI BOL VERNÝ! Službu, ktorú 
môžeme konať v cirkevnom 
zbore, konajme nie pre ocenenie 
od ľudí, ale ako vyjadrenie lásky 
k Bohu i k ľuďom. Vo všetkom 
pamätaj na to,  aby každý 
bol verný !

Nechováme sa k chudobným 
ako k naším smetiakom, kde dávame 
všetko čo nepotrebujeme alebo nemôžeme zjesť? ... 
Delíme sa s chudobnými tak 
ako sa Ježiš rozdelil s nami?

Matka Tereza   (1910 -1997)
vlastným menom Agnes Gonxhe Bojaxhiu, 

zakladateľka rehoľného rádu 
Kongregácia misionárok lásky 

a nositeľka Nobelovej 
ceny za mier.
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Cesta nádeje
Zuzana Katreniaková

 Pripomeňte si spolu s nami míľniky na 10-ročnej 
ceste našej Zborovej diakonie Cesta nádeje

 Pohľad do histórie
 Zborová diakonia CZ ECAV Košice (ZbD) s názvom 
Cesta nádeje vznikla 23. februára 2003 po schválení zbo-
rovým konventom. V zmysle štatútu „Poslaním ZbD je 
poskytovať v duchu kresťanskej lásky starostlivosť 
na pomoc odkázaným starým, chorým“. Začiatky 
ZbD Cesta nádeje a postupné kroky jej rozvoja môžeme 
sledovať v jednotlivých číslach zborového časopisu CZ 
ECAV Košice Soli Deo Gloria, z ktorých vyberáme:
 V čísle 6/2003 informuje vtedajšia štatutárna 
zástupkyňa Zlata Šallingová o situácii a vyzýva členov CZ 
k pomoci: „I keď história Evanjelickej diakonie je pre 
nás inšpirujúca, po polstoročnom umŕtvení každý 
cirkevný zbor musí vychádzať z aktuálnych i budú-
cich potrieb služby ľuďom a podľa materiálnych 
možností. Pred nami sú dve náročné úlohy - personálne 
zabezpečenie diakonických skupín a materiálna potreba.” 

 Rozšíriť rady dobrovoľníkov
 Bolo potrebné rozšíriť rady dobrovoľníkov a zároveň 
zistiť záujem o službu. Vzhľadom na trendy v zdravot-
níctve a v spoločnosti sa javil v blízkej budúcnosti nárast 
potreby služby pri opatrovaní v domácnosti dlhodobo 
chorých, nevládnych. Pre túto službu bolo potrebné získať 
a pripraviť sestry a bratov.

 K tomu, aby ZbD plnila úlohy, ktoré sa zavia-
zala podľa Štatútu vykonávať, potrebovala  aspoň 
minimálne materiálne zabezpečenie. CZ ECAV Košice 
ako zriaďovateľ poskytol miestnosť v Zborovom centre, 
ktorá bola vďaka podpore ochotných donorov svojpo-
mocne zrekonštruovaná. Anna Ruszová má v tejto 
rekonštrukcii príkladný a nezastupiteľný podiel svojou 
angažovanosťou a ochotou k službe.
 V tom čase neboli ešte zabezpečené finančné toky zo
strany verejných, resp. štátnych zdrojov, preto financova-
nie činnosti záviselo od pomoci CZ a milodarov ochotných 
členov.   

 Nad naše ľudské sily
 „Boli sme si vedomí, že sa púšťame do úlohy nad 
naše ľudské sily. My sme slabí, ale Boh je mocný, je 
to Jeho dielo a budeme Mu vďační, ak nás prizve za 
pomocníkov.“ To boli východiskové a oporné myšlienky pri 
začínajúcej práci (Soli Deo Gloria, 6/2003).

 Vo svojich priestoroch 
 V priebehu leta 2003 bola pripravená 
miestnosť pre administratívno-organizačné účely  
a zároveň boli podniknuté kroky k registrácii opatrova-
teľskej služby Košickým samosprávnym krajom (KSK), 
ku ktorej došlo 3. novembra 2003. Týmto aktom sa ZbD 
Cesta nádeje stala poskytovateľom sociálnej služby 
podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. a boli vytvorené 
podmienky pre finančnú podporu z úrovne KSK a neskôr z
Magistrátu mesta Košice.
 V čase vzniku spĺňali 2 sestry odborné kritériá 
pre výkon práce opatrovateľky. Rozsah služby sa 
očakával podľa záujmu z radov členov CZ. Súčasne bola 
členom CZ ponúknutá príležitosť slúžiť blížnym a oslavo-
vať takto Pána Boha. 

 Prvá zmluva 
 o poskytovaní opatrovateľskej služby bola uzavretá 
k 1. januáru 2004. Začiatkom roka 2004 boli v ZbD 
zamestnané 4 opatrovateľky, ktoré poskytovali 
služby 6 klientom, od októbra 2004 to bolo 10 
opatrovateliek pre 10 klientov. Vedúcou opatro-
vateľskej služby bola Anna Ruszová, administratívnu 
a ekonomickú agendu vykonávali Bohumil Mazák a 
Klára Hornyáková, zmluvnú a právnu agendu Daniela 
Hládeková. Od roku 2004 ponúkla svoje služby psycho-
logického poradenstva Ľubica Šťastná.

 Ekumenický rozmer služby
 ZbD Cesta nádeje prezentovala svoju činnosť 
v máji 2004 v rámci Nedele diakonie v oboch 
košických cirkevných zboroch. V roku 2004 sme 
skonštatovali, že povedomie našej služby preniká medzi 
členov CZ len pomaly, záujem o opatrovanie zo strany 
cirkevníkov je neveľký, pričom všeobecne rastie záujem 
zo strany širšieho okolia (mimo našej cirkvi). Naša služba 

bola však pripravená primárne pre potreby našich členov 
a s týmto paradoxom zápasíme dodnes. Avšak Božia mi-
losť nie je viazaná na hranice viditeľných cirkví a blížnym 
je každý, kto potrebuje pomoc. Služba ZbD má týmto 
nadkonfesionálny charakter a stala sa prejavom 
ekumenickej komunikácie v reálnom živote. 
 Dňa 11. októbra 2004 navštívili ZbD dve sestry 
– farárka Zuzana Kolarovská a diakonisa Maria 
Luise Rieger z Nemecka, ktoré spolu s diakonisou 
Barbarou Haug z Materského domova v Herrensburgu 
pomáhali v rokoch 1994-1996 pri výchove diakonic-
kých pracovníkov v rôznych oblastiach Slovenska. 
Obidve sestry vyjadrili potešenie a radosť nad tým, že po 
rokoch stagnácie sa zborová diakonia v Košiciach opäť 
rozvíja.

 Duchovné formovanie
 Na začiatky ZbD spomína sestra farárka Emília 
Hrešková v časopise Soli Deo Gloria 2/2005 takto: „Bolo 
to koncom roku 2002, keď ma dve presbyterky, zodpo-
vedné za organizovanie našej ZbD oslovili, či by som bola 
ochotná prevziať biblické vzdelávanie v ich vtedy malom 
krúžku záujemkýň o túto prácu. Potešilo ma, že chcú 
budovať ZbD od samého začiatku na Božom slove a na 
modlitbách, v presvedčení, že len tak sa môžu spoliehať 
na Božie vedenie a požehnanie. Veď každé stretnutie a 
každá činnosť na pôde cirkevného zboru by mali začínať 
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slovom Božím a modlitbou, aby sme sa nespoliehali na 
vlastné sily a schopnosti, ale na Božie konanie.
 Tak sme sa pravidelne každý pondelok 
schádzali k modlitbám za službu ZbD a ku štúdiu 
biblických textov zameraných na službu. Najprv 
sme sa schádzali  v súkromnom byte, neskôr v Zborovom 
centre a od jesene 2004 vo vlastnej miestnosti ZbD v 
areáli ZBC na Zvonárskej 23. Náš krúžok početne narastá, 
sedí nás tam desať, pätnásť i viac, neraz niektoré z nás 
musia pre nedostatok miesta sedieť aj na stoloch. 
Ale aj tak sme vďačné Pánu Bohu za túto našu diakonickú 
biblickú hodinu, ktorá nasleduje po vybavení administra-
tívnych a organizačných úloh.“
 V roku 2006 došlo k zmene vo vedení ZbD. Funkciu 
prvej štatutárnej zástupkyne Zlaty Šallingovej prevza-
la Zuzana Katreniaková.

 10 rokov Cesty nádeje 
 očami Daniely Hládekovej 
 Začiatky môjho desaťročného pôsobenia v zborovej 
diakonii sú spojené s jedným pondelkovým podvečerom 
koncom jesene 2003. V priestoroch na Zvonárskej ulici sa 
pri Božom slove a na modlitbách zhromaždili členky vted-
ajšieho vedenia – E. Hrešková, A. Ruszová a Z. Šalingová, 
ale aj potenciálne opatrovateľky a tiež podporovatelia 
myšlienky Zborovej diakonie v Košiciach (E. Groh, M. Hre-
ško, M. Kočišková, Ž. Malátová, B. Mazák a Ľ. Pappová). 
 Výklad Božieho slova a modlitby boli zame-
rané na potrebu služby blížnym a očakávanie na 
Božiu pomoc. Bolo cítiť veľké odhodlanie a dôveru v 
Pána Boha. Myšlienka a sila modlitieb týchto počiatoč-
ných stretnutí vytrvala od začiatku doteraz.

 Pondelkové stretnutia sa konajú počas celej 
našej existencie, slúžili a stále slúžia duchovnej a 
duševnej podpore opatrovateliek. Radi spomíname 
na sestru farárku Hreškovú, ktorá výkladom Písma a 
svojimi vlastnými príkladmi zo života a praxe zdravotnej 
sestry vlievala do sŕdc nádej a silu do ďalšej služby. Tieto 
stretnutia sa konajú pravidelne už 10 rokov, teraz 1-krát 
mesačne s duchovným vedením brata farára Linkescha.
 Aj keď mnohé mesiace až roky našej služby boli 

poznamenané obmedzenými 
finančnými zdrojmi, keď
sme boli nútení prispôsobiť 
formy a organizáciu práce a 
rozsah služby dostupnému 
financovaniu, predsa sme
vytrvali a zostali. Stalo sa tak 
aj vďaka priamej podpore CZ 
ECAV Košice ako zriaďovateľa, 
pomocou milodarov od bratov 
a sestier z oboch košických 
cirkevných zborov, ale aj od 
ďalších súkromných darcov.

Mladší brat
Samaritán
Ľubomír Badiar

 5 rokov služby bezdomovcom
 Je tomu zhruba 5-rokov. Hovorím to približne 
preto, lebo Samaritán sa nám doslova „rodil“. Nezačal 
založením v nejaký konkrétny deň - vznikal pod tlakom 
potreby, ktorá začala zberom „nepotrebných“ šiat, ktoré 
začali ľudia spontánne nosiť do nášho centra. Naša „žob-
ravá klientela“ tu bola už  roky - a tak slovo dalo slovo a 
ochotní dobrovoľníci začali stavať službu „na nohy“. 

 Začalo to v pivnici
 Manželia Anka a Peter Čaníkovci a pár ľudí 
okolo začali túto službu veľmi maličkým počiatoč-
ným dielkom. Nebola to „malá“ služba jej významom, 
skôr myslím na jej podmienky. Vo vlhkom suteréne na 
Zvonárskej ulici bolo treba urobiť základné prostredie pre 
túto službu. Zmontovať odkladacie regály, vešiaky a spo-
za imrovizovaného pultu vydávať šaty a obuv. Bez ochra-
ny a zabezpečenie títo ľudia čelili aj fyzickému ohrozeniu, 
zvlášť od podnapitých a drzých klientov - a tých nebolo 
málo. Potom prišiel čas podnetov zmeniť túto improvizo-
vanú a pre vyskokú vlhkosť nevyhovujúcu pivnicu za iný 
priestor, ktorý sa vďaka investícii CZ i svojpomocnej práci 
podarilo zrekonštruovať na dôstojnejší priestor.
 V nových priestoroch majú klienti možnosť objednať 
sa na hygienu - osprchovať sa a obliecť si čistú bielizeň.

Fragmenty služby Smaritánov:
opekanie na nádvorí v ZBC 
medzi stravníkmi 
sú často aj deti 
 šéfkuchári pracujú v teréne 
i v domácej kuchyni   
 chutná párková polievka 
na paprike  
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 Je to veľký pokrok oproti predchádzajúcej službe, 
pretože tak im šatstvo vydrží dlhšie. Pri pohľade na vyhla-
dované tváre bolo nevyhnutnou potrebou týchto ľudí aj 
nasýtenie - aspoň suchým balíčkom - chlebom a pašté-
tou. Neskôr ochotné sestry začali variť teplú polievku.
 Dnes je služba znova trochu ďalej - začali sme 
výdajom nápojov a stravy v malej jedálni pre cca 
20 osôb. Predtým máme krátke biblické posolstvo 
a potom sa jeden z dobrovoľníkov modlí za ich stav i 
potreby. Povzbudzujeme ich k viere a modlitbám. Po 
tomto úvode nasleduje výdaj jedla. Pekáreň Vamex nám 
dodáva výpredajové pečivo - slané i sladké rožky - za 
symbolickú cenu, čo bezdomovci náramne oceňujú 
pochutnávajúc si na nich spolu s teplým čajom a kávou.

Bezdomovcom chutí a nás teší vedomie, že im aspoň 
takouto skromnou mierou pomoci môžeme sprístupniť 
trochu Božej lásky, záujmu a ľudského prístupu, ktorého 
majú vo svojom živote poskromne. Žiaľ, tendencia také-
hoto života je postupná strata dôstojnosti, alkoholizmus, 
fetovanie, choroby a smrť.
 Keď nad významom tejto služby z času  na  čas 
niekto pochybujúco kývne rukou a spýta sa: „aký to má 
význam?“ - odpovedáme zväčša takto: Samaritán mohol 
tiež položiť túto otázku: Ktovie, či ten môj čin mal neja-
ký dlhodobý význam? Mal! Každé preukázané DOBRO je 
hodnotou v Božích očiach.

Samaritánci v akcii
 Nakoniec chcem všetkým ľuďom s takto otvo-
reným a ochotným srdcom voči núdznym vysloviť 
veľké -  Ďakujem!  A pozvať aj vás, ďalších, aby ste sa 
pridali k tejto malej skupine ochotných Samaritánov: 
Darinke Kecerovej, Adriane Gáborovej, Palimu Vargovi, 
Vladovi Imlejovi, Jurajovi Hroncovi, Andrei Borbášovej, 
Petrovi Heretovi, Valérii Butkovičovej, Dagmar Badiarovej, 
Janovi Vecanovi, Danielovi Kobyľanovi, Jakubovi  Končeko-
vi, Miške Bučanovej  a mnohým ďalším. Všetci menovaní 
sa pravidelne počas dvoch dní v týždni striedajú v dvoch 
smenách, aby obslúžili 40-50 hladných a smädných 
žijúcich na ulici. 

Východisko existuje - viera v Boha
 V snahe priblížiť týmto ľuďom aj tému VIERY v 
Pána Boha, ktorý je jediným riešením ich neľahkej 
situácie, hľadáme formy komunikácie dobrej správy 
- evanjelia týmto strateným ľuďom. Nie je to však 
ľahká úloha ani krátky beh - ale náročný a dlhý maratón.

Samaritánska 
práčovňa slúži 

najmä na pranie 
vetroviek v zime 8/9



 V EMŠ je zapísaných k dnešnému dňu 17 detí 
(2 – 5 ročné), ktorým sa venujú dve učiteľky. O stravu 
a čistotu v priestoroch MŠ sa stará jedna prevádzková 
pracovníčka.  Trieda a spálňa sú zariadené krásnym 
novým nábytkom. Postupne vyzdobujeme priestory MŠ 
podľa ročného obdobia i aktuálneho cirkevného sviat-
ku. Minulý týždeň sme si pripomenuli s deťmi sviatok 
poďakovania za úrody zeme. Deti, rodičia a učiteľky 
sa zapojili do výzdoby, uskutočnili sme vychádzku do 
blízkeho lesa, vyslovili ďakovné modlitby Pánu Bohu za 
všetko čo nám dáva. 
 Deťom ponúkame predprimárne vzdeláva-
nie v kresťanskom duchu. Základom pre vzdelávanie 
je štátny vzdelávací program ISCED 0, obohatený je 
o kresťanské prvky, detskú besiedku a zameranie na 
environmentálnu výchovu.  Vždy v piatok majú deti 
detskú besiedku, spievame si detské nábožné piesne, 
vedieme deti k modlitbám pred jedlom i spaním. 
 Deti obľubujú výtvarné a pracovné činnosti, 
preto sa snažíme rozvíjať ich aj týmto smerom. 
Vyrábame rôzne výtvory z prírodného materiálu, maľu-
jeme, kreslíme, rozvíjame grafomotorické zručnosti.
 V budúcnosti plánujeme do výchovného 
procesu zapojiť aj rodiny detí -  spoločnými 
aktivitami, tvorivými dielňami, výchovným pora-
denstvom a pod. Chceli by sme sa zapojiť do projektu 
„Ježko Separko“ a tak viesť deti k starostlivosti o životné 
prostredie, prírodu, k triedeniu odpadu. 

 Našou túžbou je vytvoriť pre deti podnetné 
rodinné prostredie kde sa budú cítiť príjemne a tak 
uspokoja túžbu po poznaní, hre a priateľstve.
 Celá existencia a budúcnosť EMŠ stojí na Bo-
žej priazni a Jeho milosti. Veríme, že je to dobré die-
lo, ktoré je „štartovacím projektom“ pre projekt spojenej 
Evanjelickej základnej školy a Materskej školy. Napriek 
tomu, že sa nájdu aj takí, ktorý kritizujú tento projekt 
a nevidia v ňom perspektívu, chceme všetkým ľuďom 
dobrej vôle, ochotného a štedrého srdca poďakovať za 
doterajšiu modlitebnú, osobnú a finančnú podporu. Bez
nej by nebolo možne kreovať tento projekt. 
 Nakoľko sme v tomto období – dokiaľ neprí-
du financie zo štátneho rozpočtu (február 2014)
- odkázaní na finančnú podporu ako zo strany 
rodičov, tak aj zo strany ochotných darcov, chceme 
touto cestou osloviť ľudí dobrej vôle pre podporu tohto 
projektu, ktorý sme pomenovali „ Sarepta – z malého 
veľké“. Inšpiráciou pre tento projekt bola biblická 
situácia pri potoku Kerit, kde sa stretol prorok Eliáš s 
vdovou, ktorej  z toho, čo obetovala ako posledné, nikdy 
nechýbalo. 
 Projekt môžete podporiť poukázaním akéhokoľvek 
príspevku či už jednorazovo alebo pravidelne na účet: 
VUB a.s.; číslo účtu: 3118225153/0200   VS:  1517  
Do správy pre prijímateľa uviesť:  Priezvisko, meno a 

miesto bydliska. Ďakujeme. Viac o projekte SAREPTA 
nájdete na našej web stránke: www.ecavskola.
estranky.sk.

Ako „rastie“
naša škôlka
Sovičky? 
Zuzana Martonová, riaditeľka EMŠ

 Po dni otvorených dverí sme 
dňa 1.9.2013 s Božou pomocou 
otvorili Evanjelickú materskú 
školu (EMŠ) –„ Sovičky“ na 
Exnárovej ulici 10 v Košiciach, 
ktorej zriaďovateľom je Košický 
seniorát. Prečo práve Sovičky? 
Materská škola sa nachádza pod 
lesom, obkolesená je krásnym 
prírodným prostredím na sídlisku 
Furča –teda sídlisko Dargovských 
hrdinov. Tak sme hľadali vhodné 
lesné zvieratko a sovičky nás 
oslovili. Je v tom aj určitá symboli-
ka, nakoľko sova je symbolom 
múdrosti a múdrosť je Božím 
darom. 
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Božia láska vyjadrená v praxi 
Letný tábor študentov prvého ročníka GJAK 2013

Nový kostol
na Terase 
rastie na slávu Božiu
Ondrej Kolárovský

 V minulom čísle sme  naše rozprávanie o novom 
kostole skončili pri veži. Pri veži dnes aj začneme. Veža 
sama o sebe má zaujímavý tvar – akoby čiastočne pooto-
čenej trubice, avšak s tromi hranami. Tri hrany/strany veže 
odkazujú na Božiu trojjedinosť. V jej mierne pootočenom 
tvare niektorí vidia aj symbol zvitku – Písma svätého. Veža 
naozaj ponúka priestor pre premýšľanie a viacvrstvovú 
interpretáciu jej symbolov.
 Ďalšou zaujímavosťou veže je to, že „je taká 
vysoká, že nesiaha ani po zem“. Tento architektonický 
prvok chce ešte výraznejšie poukázať na dotyk neba so 
zemou, respektíve sklonenie sa Boha k človeku v jemnom 
priblížení.

 Na priečelí kostola je ďalší výrazný estetický 
prvok. Nie sú to žiadne kríky, ako niektorí tipujú. Ďalší 
správne rozpoznali v tejto plastike symboliku tŕňovej ko-
runy. Pripomína nám utrpenie Pána Ježiša za naše hriechy. 
Zároveň pod tŕňovou korunou sú vstupy do chrámu, čo 
nám pripomína, že bez Kristovho utrpenia by sme nemohli 
vstúpiť do Božej prítomnosti. Samotná architektúra kosto-
la tak má svoju hlbokú výpovednú a zvestnú hodnotu. Už 
pri bežnom rozprávaní s návštevníkmi, hosťami, okoloidú-
cimi dáva množstvo podnetov na hovorenie prirodzeným 
spôsobom o evanjeliu a jeho význame pre náš život. Náš 
kostol teda bude verejnou Bibliou, ktorú budú môcť „čítať“ 
všetci okoloidúci a takto jemne budú môcť byť semienka 
Božích právd rozsievané aj tam, kam sa inak Božie slovo 
možno nedostane.
 Určite vás zaujíma aj interiér kostola. Tento 
ešte nemá konečnú podobu a v hre je ešte viacero 
vizuálnych stvárnení. Na priložených vizualizáciách 
sú niektoré návrhy, nebudeme ich však teraz zbytočne 
rozoberať, a tak predbiehať konečné riešenie. Dávajú však 
niečo tušiť o zamýšľanej konečnej podobe. Interiér bude 
moderný, jednoduchý, účelný, s dôrazom na viacúčelovosť 
a variabilitu priestoru.
 Na záver tejto častii ešte môžeme spomenúť, 
že aj samotná zelená farba kostola je symbolická a 
v kresťanskom symbolizme poukazuje na duchovný 
rast, posvätenie života kresťana. Kiežby aj tento 
chrám bol miestom, kde kresťania všetkých generácií 
nájdu svoj duchovný domov a priestor na rast vo viere a v 
službe nášmu Pánovi. 

Stanislav Kocka 

 Pri hľadaní misijných príležitostí v 
našom meste stačí upriamiť pohľad na naše 
Evanjelické gymnázium JAK. Tak ako každo-
ročne, aj tieto prázdniny sme pripravili pre našich 
prvákov a primanov letný zoznamovací camp v 
Mníchovskom potoku pri Bardejove.
 Väčšina z 80 nových študentov, ktorí sa 
tábora zúčastnili, vôbec po prvýkrát počuli 
evanjelium. Mnohí z nich dovtedy o Bohu buď 
nepočuli, alebo mali veľmi skreslený, až negatív-
ny pohľad na Pána Boha a na cirkev. Na základe 
prerozprávaného príbehu o „márnotratnom syno-
vi“ ale viacerí študenti pochopili pravú podstatu 
a povahu Boha, ktorý sa v láske k ľuďom zjavil vo 
svojom Synovi Pánovi Ježišovi, daroval nám odpus-
tenie hriechov a večný život. Takisto mohli vidieť a 
zažiť Božiu lásku v praxi skrze tím študentov, ktorí 
tábor spolu s niekoľkými pedagógmi pripravili a re-
alizovali. Celý čas sme mali množstvo aktivít, hier, 
športov, diskusných skupiniek a iných príležitostí na 
budovanie vzájomných vzťahov.

 Veľmi ma teší, že naši prváci a primania chcú na-
ďalej budovať vzťahy aj počas školského roka a mnohí 
prejavujú úprimný záujem o duchovné aktivity na našej 
škole. Vzťahy sú tou najprirodzenejšou cestou formova-
nia mladých ľudí a budovania priateľstva a dôvery. Aj 
keď „ponuka“ pre študentov je dnes nesmierne „pestrá“, 
chceme sa naďalej usilovať o ich vedenie k dobrým Bo-
žím hodnotám.
  Prosíme o modlitby, nech im  Duch Svätý otvára srdcia a 
mysle pre Božie pravdy.         
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Čo sa udialo tohtoročných 
Misijných dňoch 
2013?
Iveta Sokolová

Rozhovor s Ľubomírom Badiarom,  
účastníkom Misijných dní VD ECAV
1/ Na Misijných dňoch VD ste mali veľa  
povinností. Viedli ste semináre, zúčastnili ste sa 
večernej diskusie.  Ak by ste sa na MD VD pozreli, 
ako „bežný“ účastník, ako by ste ich približili 
ľuďom v našom zbore/zboroch?
 Je to stretnutie mnohých ľudských rodín, 
ktoré sa rozhodli stráviť „mini“ rodinnú dovolen-
ku veľmi zmysluplným spôsobom – nie iba tak, 
ako je to bežné – polihovaním na pláži a oddychom, 
ale v aktívnom spoločenstve s inými ľuďmi a v 
sústredení na dôležitú tému nášho života. My 
sme boli tohto roku pozvaní k aktívnej účasti pri vedení 
troch seminárov: Titanic sa potápa – ponúkni-
te záchranné člny – misijná aktivita našich 
spoločenstiev; Radosti a stra(šno)sti výchovy – o 
význame a zodpovednosti rodičovstva; Dobročin-
nosť naša každodenná – o potrebe činenia dobrých 
skutkov v našej praxi viery a o konkrétnom projekte 
pomoci núdznym Samaritán. Mňa osobne potešilo, 
že obidva semináre o misii boli „plné“ záujemcov, 
pretože všeobecne sa nám akosi do misie nechce 
a „stavať záchranné člny“ by sa malo stať prvora-
dou úlohou každého CZ. 

 2/ Cirkevné zbory počas prázdnin pripravujú 
množstvo akcií  - detské, mládežnícke, rodinné 
tábory, a pod. Máme množstvo príležitostí 
duchovne načerpať aj v našich zboroch. Prečo má 
význam prichádzať na takéto cirkevné podujatie?
 Nie každý cirkevný zbor si dokáže pripraviť 
takýto programovo bohatý víkend. Tu je príležitosť 
k načerpaniu. Zároveň príležitosť premostiť vzťahy 
medzi cikevnými zbormi, a tak vnímať, že cirkev je 
predsa len viac ako náš malý cirkevný zbor. A navyše je 
tam obvykle aj niečo, čo nás posúva dopredu – podne-
ty ako lepšie porozumieť dobe, v ktorej žijeme, 

Na Misijných dňoch sme spolu s manželkou  viedli 
seminár Radosti a stra(šno)sti rodičovstva. I keď 
názov znie trochu odstrašujúco, účasť na obidvoch 
seminároch bola početná. Jadrom nášho zámeru bolo 
zdieľať mladším rodičom hodnoty rodičovstva 
pravdivým a  realistickým podaním na základe 
našej 30-ročnej rodičovskej cesty. Súčasťou seminára 
bola aj krátka číselná štatistika 5-24-30-22, akési 
naše rodičovské skóre (viď vedľajší obrázok).  Nako-
niec sme zdieľali s prítomnými aj našu vieru v zmysel 
takejto namáhavej investície, i keď sa nám môže pri 
dospievaní detí zdať, že sme mali predsalen o ich živote, 
hodnotách a cieľoch trochu iné predstavy. Ak sme sa na 
Neho pri výchove spoliehali - nesklame nás!
Dáša Badiarová 14/15

ľuďom, kultúre, vzťahom – prostredníctvom 
inšpirujúcich rozhovoro, diskusií, prednášok, seminárov.

 3/ V čom vidíte význam stretávavania sa na 
úrovni seniorátu, dištriktu alebo celej cirkvi? 
 Vzťahy sú to najdôležitejšie k čomu nás 
naša viera v Boha vedie. Veď On nie je Bohom vecí 
ale vzťahov. Preto akákoľvek programová aktivita 
otvárajúca priestor pre budovanie vzťahov je nesmierne 
dôležitá. To je podľa mňa prvoradý cieľ. Až potom by 
mal byť program, aktivity, projekty. Dosť často si toto 
poradie prehadzujeme – ale potom sa nám stáva, 
že sme cirkvou individualistov a rituálov – bez 
vzťahov. Dve najväčšie prikázania našej viery predsa 
hovoria jasnou rečou: Boh nehovorí: miluj život, 
majetok, kostol, liturgiu či cirkevné programy 
– ale Miluj Boha a blížneho svojho – to sú dva 
najdôležitejšie VZŤAHY nášho života, ktoré potre-
bujeme preferovať nado všetko.

Pamiatka 
reformácie
Stanislav Kocka, zborový farár

 Rímska cirkev urobila z Božej milosti tovar na 
predaj. Pod zámienkou získavania prostriedkov na stavbu 
chrámu svätého Petra v Ríme boli v mene pápeža verejne 
ponúkané  na predaj odpustky za hriechy. Bol to výsmech 
rovno do tváre Božej nekonečnej lásky a milosti.
 Boh si ale v každom ťažkom období dejín cirkvi povo-
láva mužov a ženy, ktorí sú ochotní postaviť sa do trhliny 
za Božiu cirkev a pravdu Písma Svätého. Nebolo tomu inak 
ani začiatkom šestnásteho storočia, v čase, keď sa cirkev 
utápala v tme hriechu, stratila akúkoľvek výpovednú 
hodnotu a miesto evanjelia Ježiša Krista prinášala svetu 
len utrpenie, tmu a falošné učenia. 
 Dr. Martin Luther sa odvážil postaviť moc-
ným a pomenovať pravdu, oddeliť ju od lži. 31. 
októbra1517 pribil na dvere chrámu vo Witten-
bergu 95 téz, určených pre akademickú diskusiu, 
ktoré kriticky reagovali najmä na prax udeľovania 
odpustkov. Lutherov spor o odpustky sa stal predmetom 
širokého záujmu. Tézy sa veľmi rýchlo (bez Lutherovho ve-
domia) rozšírili a medzi ľuďmi vyvolávali búrku nadšenia, 
avšak v cirkevnej vrchnosti nenávisť a túžbu po pomste. 
Celý priebeh reformácie mal dva svoje vrcholy. Jeden sa 
odohral na sneme vo Wormse, kde bol Luther nútený 
svoje spisy a učenie odvolať. Nech je pre nás jeho počína-
nie inšpiráciou za každých okolností a za každú cenu sa 
postaviť za pravdu a na Božiu stranu.
 Druhý vrchol diela reformácie sa odohral pred 
cisárom Karolom V. v Augsburgu, kde bolo 25 júna 
1530 v jeho prítomnosti prečítané vierovyznanie 
„Confessio Augustana“ evanjelickej cirkvi.
 Je veľmi dôležité neustále sa pripomínať tieto dejinné 
udalosti a vedieť, že naša evanjelická cirkev a.v. stojí na 
učení Písma Svätého, ako ho máme zhrnuté v Symbolic-
kých knihách. Teraz už len podľa toho žiť a budovať 
Božie dielo dnes v 21. storočí.  

Poďakovanie 
za úrody
Igor Simon, zborový dozorca CZ Terasa

 Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo 
bude aj žať, kto však hojne rozsieva, hojne bude 
aj žať.  2.Kor. 9:6
         Tento verš je v Biblii napísaný v súvislosti s 
dávaním, s našou štedrosťou, ktorá má byť z radosti. 
No ak osivo skutočne skúpo rozsievame, nemôžeme ani 
očakávať bohatú úrodu.
         Každoročne takto v jeseni prinášame do 
našich chrámov z toho, čo sa nám urodilo na poli, 
či v sade, aby sme za tieto „plody poľa“ ďakovali 
Bohu a snažíme sa vybrať tie najkrajšie kusy z 
úrody. Určite je to dobré a správne,  veď za každodenné 
jedlo sa patrí Bohu poďakovať. No úroda nemusí byť 
iba z poľa. Zrodila sa v hlave myšlienka. Zápas mal 
„bohatú úrodu gólov,“ aj deti sa  „narodili“ a iní sa 
duchovne zrodili. Často si pripisujeme vlastnú zásluhu 
na dobrej úrode, aj ja mnohokrát  poviem:  „urodilo sa 
mi, vypestoval som, urobil som“ - a je to pravda. 
Ale čosi dôležité tam chýba, treba to dopovedať: vďaka 
Bohu, s Božou pomocou. Veď nič tu nemáme vlastné, 
všetko je pre nás Božím darom - deti, múdrosť, zdravie, 
šikovné a pracovité ruky, aj ten samozrejmý vzduch, 
ktorý dýchame. Človek nevytvoril, nevymyslel niečo 
skôr ako tomu dal Boh vzrast.
         Zaujímavo pokračuje 2. List Korintským 9:10-15: A 
Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby 
mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast 
plodom vašej spravodlivosti, a vo všetkom bude-
te obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze 
nás pôsobí vďačnosť Bohu. 
 Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar.



V čom bol iný 
Letný 
rodinný  
pobyt  
2013?
Ľubo Badiar, zborový dozorca

 Už 15 rokov „žije“ naša krásna
tradícia letných rodinných zborových pobytov  
v dolnom CZ. Za tento čas sa mnoho zmenilo.
Veď za pätnásť rokov vyrastie dieťa v puberťáka a mla-
dý človek sa stane rodičom. Náš jubilejný letný pobyt 
bol charakterisatický najmenším počtom účastníkov v 
doterajšej histórii. Bolo to hlavne kvôli tomu, že počas 
leta prebiehajú mnohé aktivity, na ktorých sa zúčastňu-
jú viacerí členovia cirkevného zboru - a tak nemôže byť 
každý všade.  To, čo nás na tomto prázdninovom 

kempe spája je puto priateľských vzťahov a dob-
rý program. Puto vzťahov je tá najcennejšia devíza, 
pretože ich potrebujeme stále utožovať, aby sa nestali 
formálnymi. A tu je pre to nesmierne tvorivý priestor. 
Dobrý program sa tohto roku „točil“ okolo osoby Kráľa 
Šalamúna. Prirodzene sme nadviazali na jeho otca 
Dávida z minulého roku. Bol to poučný príbeh života 
človeka, ktorý svoj život začal výborne - ale 
skončil katastrofálne. Poučné aj pre nás. Okrem 
hlavnej témy sme sa učili na diskusných seminároch 
tvoriť „spoločnou múdrosťou“ celkový obraz pravdivých 
a zdravých  postojov k dôležitým témam nášho života 
ako sú manželstvo - sebakritika - cirkevné spoločenstvo.

 V dnešnom individualistickom a zaneprázd-
nenom živote má pestovanie takejto vzájomnos-
ti nesmierne dôležité miesto. Ak sa nemá cirkev 
stať iba „bohoslužobným“ rituálnym priestorom, treba 
pestovaniu vzťahov venovať väčšiu pozornosť. Vďaka 
všetkým, ktorí tomu rozumejú a robia tak.

Dorast v 
rozprávke
Matúš Dudáš, vedúci dorastového tímu

 Do programu letných aktivít nášho cirkevného 
zboru už neodmysliteľne patrí dorastový tábor. 
Už prvý julový piatok si bez mála 40 tínedžerov 
rozložilo stany na lúke vedľa chaty Ráztoky v lese 
na polceste medzi Herľanami a Banským.
 Dorastový tím, zložený zo 14 vedúcich vo veku 16 
až 24 rokov, pripravil pestrý program. Na 8 dní sa naša 
chata a jej okolie zmenilo na rozprávkovú krajinu, 
kde ste mohli stretnúť pupolušku, princa, piráta či 
snehulienku. Samozrejme, boli to vedúci v kostýmoch 
a celé to bolo súčasťou veľkej hry, v ktorej sa dorastenci 
snažili nájsť stratené dieťa Deduška Večerníčka. Za ten 
týždeň museli vyriešiť nejeden hlavolam, poriadne 
preskúmať okolitý les a zvládnuť mnoho disciplín. 
Zapojením svojej šikovnosti, sily, rozumu a kreativity sa 
najlepšiemu tímu podarilo nájsť strateného potomka 
a tak vyhrať celú hru. Ako odmena ich čakala bohatá 
hostina, ktorú pripravil brat farár Dušan Havrila. Ten nám 
so svojími pomocníkmi vynikajúco varil počas celého 
výletu. A okrem toho stíhal zabezpečovať dopravu, byť 
zdravotník, robiť zásobovanie a dohliadať, či je všetko v 
poriadku a či sú všetci spokojní.
 Okrem hier, športu, zábavy a rozvíjania pria-
teľstiev sme spoločne trávili čas aj pri poznávaní 
Božieho Slova. Ústredou témou bol Boží plán s 
človekom. Postupne sme rozmýšľali o stvorení, Božom 
konaní v starozmluvných časoch, Kristovej obeti na kríži, 
o dôležitosti cirkvi, živote v odpustení, prítomnosti Ducha 
Svätého a o Nebeskom kráľovstve. Z Božej milosti sme 
odchádzali z výletu nie len múdrejší, ale najmä dotknutí a 

KECY 2013
Marek Linkesch, vedúci KECY tímu

KECY je letný Americko-slovenský konverzačný 
tábor pre stredoškolákov. Toto leto to bol už piaty 
rok, čo sa ľudia z našej mládeže podieľali na Kecy pro-
jekte v spolupráci s TC Kompas a misijnou organizáciou 
Josiah Venture. Tentokrát prišlo s nami slúžiť až 20 
Američanov z dvoch rôznych zborov a mali sme spolu 
celkovo až 90 účastníkov. Atmosféra na Kecy sa nedá 
opísať, to treba zažiť – cez angličtinu, zážitkové 
aktivity a športy, tvorivé dielne až po večerný 
program s kapelou - z nášho pohľadu to celé 
vedie k jednému cieľu a to je zdieľať študentom 
evanjelium zrozumiteľnou formou pre ich gene-
ráciu a kultúru. Sme radi, že aj toto leto sme mohli 
takto slúžiť a že Boh sa priznával a dával ovocie. Po 
výlete pokračujeme v následnej práci formou skupiniek 
a integrujeme študentov priamo v štvrtkovej mládeži. 
Okrem iného sme po tábore vyslali 2 ľudí z nášho 
tímu do Ameriky na dvojmesačnú stáž do zboru, 
s ktorým už niekoľko rokov spolupracujeme. 
(NorthStar, Atlanta).

povzbudení do každodenného života  viery.
 Výlet sme spoločne s tímom 
vedúcich vyhodnotili ako vynikajúci. A 
vďaka patrí najmä Bohu, že sa o nás staral a 
držal nad nami ochrannú ruku; tiež za to, že 
nám dáva silu, nápady a lásku k dorasťá-
kom; za to, že žijeme v cirkevnom zbore, 
kde môžeme takýto výlet organizovať, a za 
to, že popri úsilí, ktoré investujeme, môžme 
prijímať množstvo požehnania.
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Zborový tábor 
Terasa 2013
Leo Lorinc

 Rodinný zborový tábor terasákov sa tento 
rok konal v dňoch 15. až 18. augusta 2013  a aj 
keď už odvtedy uplynulo pár nedieľ, tak príjemné 
spomienky naň sa z mysle len pomaly nechávajú 
vytláčať bežnými životnými starosťami.  
 Po troch rokoch na Sigorde sa táborníci tentokrát 
stretli v nemenej pohostinnom  hoteli  Dam v Košickej 
Belej v objatí hustých lesov. Hotel samotný poskytol 
účastníkom okrem strechy nad hlavou aj množstvo 
vhodných priestorov a kútikov na všestranné aktivity a 

kúštik, aby tí čo sa ho zúčastnili oprášili spomienky 
a znova sa naladili na príjemnú letnú táborovú vlnu. 
Okrem už klasických táborových klasík, ako sú chvály, 
skupinky  či stíšenia, boli trhákmi programu hlavne 
prednášky a konzultácie pani psychologičky,  „Tarza-
nova“ dráha postavená v lese za hotelom, grilovačka 
pod holým nebom, tvorivé dielne, rodinná olympiáda, 
ranné rozcvičky, večerníčky, zábavné hry, kvízy, či 
nespočetné florbalové zápasy.    
 V područí všetkých lákadiel sa však preberali 
vážne témy ako Kvalita tvojho vzťahu s Bohom, 
Spoločenstvo či Misia – nákazlivé kresťanstvo, 
ktorými na stíšeniach a skupinkách táborníkov 
oslovili Jano Vecan či Lacko Ontko.  Zaujímavosťou 
bolo aj to, že pred debatnou skupinkou si jej účastníci 

nevypočuli fundovanú prednášku ale mali stanovený 
čas na samoštúdium vybraného textu z Biblie, tak aby 
na samotnú skupinku už mali hlavy plné otázok. No 
uznajte, že popri týchto všetkých aktivitách sa čas rútil 
priam závratnou rýchlosťou a tie necelé 4 dni ubehli 
ako rýchli kenskí bežci na Maratóne v Košiciach. Počas 
celého tábora panovala v spoločenstve uvoľnená 
a slobodná atmosféra a to aj preto, lebo jednot-
livé aktivity boli rozložené na množstvo ľudí a 
ďalší účastníci sa do nich spontánne zapájali aj 
počas samotného tábora. Za hladký priebeh akcie 
však patrí najväčšia chvála hlavne nášmu Bohu a veľká 
vďaka Lackovi Ontkovi s manželkou Katkou, na ktorých 
stála najväčšia organizačná ťarcha. Na záver treba po-
dotknúť, že zo spokojných tvárí lúčiacich sa účastníkov 
tábora bolo badať, že letný zborový tábor si už našiel v 
ich prázdninovom kalendári pevné miesto. 

jeho okolie zas možnosti na bohaté 
športové ale aj rekreačné vyžitie. 
Prívlastok rodinný si tábor za-
slúži právom, pretože spoločne s 
„niekoľkými dospelákmi“ ho na-
vštívilo aj nespočetné množstvo 
malých detí :-) 
 Z uvedeného dôvodu bol aj 
program tábora navrhnutý tak, aby 
si prišli na svoje deti aj ich rodičia, či 
starí rodičia.  Z programu nebudem 
spomínať všetko, ale iba načnem 

Denný tábor 
v oblakoch
Zuzana Písečná, konfirmandka – 2. ročník

 Ako každé leto, aj tento rok sa v našom zbore 
konal denný detský tábor. Bolo to približne pred 
ôsmimi rokmi, spomínam si iba matne, keď som 
sa ešte ako malá náhlila na prvý táborový deň. 
 No, detské časy prešli a na tábor som už nemala 
vhodný vek. Ale to nebol žiaden problém. Aj tento rok 
sa tábor nehemžil len deťmi a staršími vedúcimi, jeho 
súčasťou sme boli aj my, pomocní vedúci (to boli tí, 
ktorí mali 12-16 rokov ). Väčšina z nás tam chodila už 
odmalička, ale boli aj takí, ktorí sa k nám pridali len 
tento rok. Hoci som už nemohla prísť ako dieťa, aj tak 
som sa stále nesmierne tešila. Aj pre mňa to mal byť 
týždeň plný radosti, zábavy, ale aj zodpovednosti za 
malých nezbedníkov. A takým aj bol.
 Týždeň sa začal oboznamovaním sa s témou 
tábora, jeho pravidlami, zoznamovacími hrami, 
naučili sme sa hymnu. Deti boli rozdelené do 6 sku-
piniek, ktorých súčasťou sme boli celý týždeň. Skupinky 
sa od seba odlišovali farbou lietadielka na krásnych 
šiltovkách, ktoré sme všetci dostali. Spolu sme si každý 
deň vypočuli tému, učili sa veršíky z Božieho slova, 
chválili nášho nebeského Otca piesňami,  hrávali sa 
(pátracia, novinová hra, olympiáda), vyrábali (lietadlá, 
nebeské kráľovstvá). V stredu sme všetci navštívili le-
tisko, kde sme videli naozajstné lietadlá. Tento výlet sa 
páčil najmä chlapcom. Celý tábor sme zakončili výletom 
na Kojšovu hoľu, kde sme sa mohli naozaj cítiť ako v 
oblakoch. Spolu sme sa zahrali, dali si výborný guľáš a 
nakoniec sa rozlúčili. 
 Bol to príjemný čas, bola som veľmi rada, 
že som tam mohla byť a pomáhať. Vďaka patrí 
najmä nášmu Pánovi za ochranu a požehnanie 
tohto vzácneho času. 
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Seniorátne 
stretnutie KoS
Katarína Tomčiková, farárka CZ KE- Terasa

 Nedeľné poobedie 16.júna sa uskutočnilo Se-
niorátne stretnutie žien KOS, na pôde cirkevného 
zboru Košice- Terasa.  Témou stretnutia bola: Mária 
a Marta - dvojica oslovujúca mnohé ženy, ktoré sa kaž-
dodenne starajú nielen o telesné potreby svojich rodín, 
ale i o duchovné vedenie svojich detí a zápasia tak s 
mnohými starosťami, i keď, samozrejme, každodenný 
život je naplnený i mnohými drobnými radosťami. 
 Stretnutie viedla seniorátna koordinátorka 
práce so ženami – s. farárka Monika Beňová, kto-
rá stretnutie i samotnú tému uviedla krásnou básňou. 
Domáci cirkevný zbor predstavila domáca s. farárka- 
Katarína Tomčiková. Témou poslúžila s. farárka zo ŠZS- z 
cirkevného zboru Chmeľov- Janka Ďuranová.  Podrobné  
biblické spracovanie témy pôsobilo ako balzam na 
srdcia prítomných žien. Do programu prispel svojimi 
piesňami spevokol domáceho cirkevného zboru- „Ná-
dej“, pod vedením s. dirigentky Boženky Balcárovej.   
 Bohatý program s prezentáciou diakonie 
„Cesta nádeje“ v podaní s. Zuzany Katreniakovej 
a prezentácia knihy: Ingrid Trobisch - „Učím sa 
žiť bez teba“  od s. farárky Emílie Hreškovej bol 
povzbudzujúci pre všetky zúčastnené ženy. Domáci 
cirkevný zbor sa môže vďaka Bohu pochváliť aj veľmi 
bohatou prácou žien, ktoré sa stretávajú okrem sviatoč-
ných stretnutí, každý utorok. Po biblickom zamyslení 
pracujú na výrobe rôznych darčekových predmetov pod 
vedením s. Boženy Písečnej.  Ženy z domáceho zboru 
sa láskou postarali nielen o duchovné potreby, ale i o 
telesné občerstvenie v týchto horúcich letných dňoch 
za čo im, i všetkým zúčastneným patrí vďaka. Za prijaté 
požehnanie i povzbudenie  zo stretnutia patrí najväčšia 
vďaka nášmu Pánovi.

Dorastový tábor 
detskej misie 
Barbara Tomčiková, konfirmandka – 2. ročník

 Každý rok som si myslela, že prázdniny sú 
iba o leňošení, pozeraní televízora, hraní sa na 
počítači - čiže vypnutí od školských povinností. 
Ale tieto prázdniny som zistila, že o tomto nemusia byť. 
 V jeden pekný podvečer ma rodičia doviezli do 
dorastového tábora Detskej misie. Nikdy predtým som 
tam nebola, nevedela som,  do čoho idem. Na môj údiv 
tam boli všetci ľudia v pohode, rozprávali sa medzi 
sebou, objímali sa, smiali sa, dá sa povedať, že ľudia, 
ktorí tam boli, boli šťastní. Nevedela som,  čo tých ľudí 
spája, čo majú spoločné...
 V priebehu prvých hodín strávených v tábore 
som zistila, čo majú títo ľudia, aj ja, spoločné. Bol 
to Boh. Boh a viera v Boha bola tá vec, ktorá všetkých 
týchto úžasných ľudí spájala. Bol to Boh, ktorý ich srdcia 
napĺňal radosťou, pokojom a chuťou po spoločnom 
zbližovaní. Bolo im jedno, či je tu tento človek nový, 
alebo či tu už niekedy bol, či sa s ním pozná alebo 
nepozná. Bolo im to jedno. Títo ľudia sa riadili heslom: „ 
Všetci sme bratia a sestry“. Musím povedať, že keď som 
toto uvidela, ostala som v pomykove. Všetci mali radosť 
zo života. Všetka láska, ktorá bola v ich srdciach sa 
nádherne preukazovala i počas týždňa. Či už pri hrách, 
či už v meste, či pri disciplíne, či už pri túre. Na túre som 
ostala doslova v šoku. Rozdelili sme sa na rýchlejších 
a tých menej rýchlejších. Nikto z tých rýchlejších si 
nerobil posmech z tých slabších. Tí rýchlejší vždy počkali 
na tých slabších, nenadávali im ani nič podobne zlé 
nerobili. Aj keď sa stal pri túre niekomu nejaký malý 
úraz, nekričali po ňom ani sa nesťažovali, že budú čakať 
alebo kvôli nemu zmeškajú autobus.  
 Práve naopak,  povzbudzovali ho, čakali na 
neho, pokiaľ sa dokyvká, pomohli mu odniesť 
jeho batoh, robili mu “živé barle“. Bolo to super. 
Neskôr, aj keď mal niekto cez týždeň narodeniny či me-
niny, obdarili ho milým darčekom. A musím povedať, 
že aj keď sme hrali či už volejbal, obrie kalčeto, freesby 
alebo hocičo iné, hrali sme to pre zábavu, nie pre 
víťazstvo, pôžitok z hry, či aby sme si z niekoho urobili 
šaša a tak mu znižovali ego postupne až na nulu. 

Na tento tábor sme prišli nielen preto, aby sme sa za-
bavili, ale aby sme hlavne duchovne podrástli vo viere 
a aby sme sa viac zblížili s Bohom. Pri ranných skupin-
kách, pri chválach či  pri modlitbách. Každý rok máme 
možnosť pomôcť finančne deťom aj v iných krajinách,
preto sa robí na týchto táboroch zbierka, do ktorej môžu 
nielen deti, ale aj dorast či vedúci finančne prispieť. A
ako môžeme čítať v Biblii, nech znie každému darcovi 
Pavlov hlas: „Ochotného darcu miluje Boh“.
 Môžem povedať, že v tomto tábore som zisti-
la, že prázdniny sú a môžu byť konečne časom  v 
ktorom si nielen oddýchneme, ale aj si nájdeme 
tú nádhernú chvíľu strávenú v modlitbách s Bo-
hom a aj chvíľku strávenú v Svätom Písme, Biblii, 
pri čítaní Božieho slova. A keď sme už pri modlení 
môžeme sa spoločne pomodliť, takto: 
 Drahý náš Bože, velebíme Ťa za to, že nás 
ochraňuješ či už na cestách, či doma s rodinou a 
príbuznými, ďakujeme Ťi za všetko, čo pre nás 
robíš, prosíme Ťa požehnaj aj týchto mladých ľudí, ktorí  
boli na tomto tábore, aby rástli vo viere a aby čoraz 
viac Ťa hľadali. Požehnaj aj deti v inej krajine, ktoré Ťa 
potrebujú, tak daj, aby im pomohol aj ten vyzbieraný 
finančný príspevok, ktorý je určený im. Ďakujeme Ti aj

Dni obce Štós
Spracoval Vladimír Chladný

 Dňa 26. júla 2013 sa začali oslavy dní obce 
Štós. V tento deň sa najprv v Evanjelickom a.v. chráme 
Božom v Štóse konali Služby Božie, na ktorých kázňou 
poslúžil brat farár Ondrej Kolárovský a ktoré boli v 
doprovode dychovky zo Štósu.  Medzi prítomnými boli 
aj predstavitelia vedenia obce. Po Službách Božích sa 
započal samotný program dní obce.  Konalo sa sláv-
nostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva a program 
zahrňoval lampiónový sprievod, varenie guľášu, otvore-
nie nového multifunkčného ihriska, športové zápolenia 
v minifutbale, nohejbale a hokejbale,  zábavný program 
moderovaný Jožom Pročkom, množstvo súťaží pre deti 
a ďalšie aktivity.
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za vedúcich, ktorí  boli v tomto tábore, že sa mohli o 
deti dobre postarať a že sa nikomu nič vážne nestalo. 
Žehnaj aj naďalej tomuto táboru, aby sa mu takto dobre 
darilo navždy.  Amen.



 Tretí článok Kréda teda Apoštolského 
vierovyznania alebo Viery všeobecnej kresťan-
skej (VVK) obsahuje základné informácie  o tom, 
čomu ako kresťania - evanjelici podľa augsbur-
ského vyznania veríme. V treťom článku VVK sa 
píše okrem iného, že veríme aj vo večný život.
 Koncom októbra a začiatkom novembra 
sa tento teologicko – filozofický pojem „večný 
život“ skloňuje v rôznych pádoch, nakoľko  po 
tieto dni, viac ako inokedy, myslíme a spomíname  
na tých, ktorí nás už predišli do večnosti. 
 Spomienky na mnohých blízkych – na dob-
rého manžela, na milovanú manželku, či v iných 
prípadoch spomienka na deti či rodičov, starých 
rodičov  alebo na dobrých priateľov  často bolia 
dlhšie než by človek predpokladal. Mnohí ešte nedáv-
no boli fyzicky s nami a teraz je to už  celkom inak...
 Takéto myšlienky  vedia človeka ľahko nasmerovať 
k beznádeji,  priviesť k smútku,  bolesti , k slzám a člo-
vek sa cíti  dotknutý, zranený....a často  ani  nevie, ako 
ďalej... Iste tento stav, mnohí poznáte, a iste mnohí ste 
takýmto údolím plaču aj prešli... A tak si oprávnene 
môžeme položiť osobnú otázku:    

 Verím aj ja vo VEČNÝ ŽIVOT?    
 A naše vyznanie viery končíme práve týmito slo-
vami, tak nám to dáva neskutočne veľkú nádej. Lebo 
veríme všetkému čo sa stalo a čo sa deje pôsobením 
Boha Otca Stvoriteľa, Ježiša Krista-Vykupiteľa a Ducha 
Svätého –Posvätiteľa a veríme aj vo večný život. Dobré 
slovo plné života je to najlepšie svetlo uprostred 
tmy.  Slovo, ktorým sme boli stvorení a ktorým sme 
formovaní.

 Dnes viac ako inokedy sa chceme pozerať na 
svet Božími očami  a do toho pohľadu chceme 
zahrnúť aj náš svet, aj  našich zosnulých, aj našu 
budúcnosť, aby naše myšlienky nezostávali len v 
smútku, ale dokázali sa dívať na všetko okolo nás inými 
očami, nielen zrakom zahaleným slzami. Lebo naše oči 
môžu byť plné sĺz aj bez toho, aby sme plakali..
 Biblia sa začína slovami: NA POČIATKU STVORIL 
BOH NEBO A ZEM. A v jej záverečných kapitolách, v 
Zjavení Jánovom, je videnie nového neba a novej zeme. 
A medzi tým sa odohráva veľká dráma...dráma sveta a v 
ňom dráma každého človeka.... A čo potom?

 Slovo EVANJELIUM 
v preklade znamená dobrú, radostnú správu. A 
radostná správa je pre nás dnes aj Jánovo videnie: VI-
DEL SOM NOVÉ NEBO A NOVÚ ZEM, LEBO PRVOTNÉ 
NEBO A PRVOTNÁ ZEM SA POMINULI A MORA UŽ 
NIET. A VIDEL SOM SVÄTÉ MESTO, NOVÝ JERUZALEM, 
ZOSTUPOVAŤ  NEBA OD BOHA, PRIPRAVENÝ AKO NE-
VESTU VYZDOBENÚ SVOJMU ŽENÍCHOVI.  A POČUL SOM 
MOHUTNÝ HLAS OD TRÓNU: AJHĽA, STÁNOK BOŽÍ S 
ĽUĎMI,  PREBÝVAŤ BUDE S NIMI A ONI BUDÚ JEHO 
ĽUDOM A ON BOH BUDE S NIMI, ZOTRIE IM KAŽDÚ 
SLZU Z OČÍ A SMRTI UŽ VIAC NEBUDE ANI SMÚTKU 
ANI PLAČU, ANI BOLESTI UŽ VIAC NEBUDE, LEBO 
PRVOTNÉ VECI SA POMINULI.
 Toto videnie je zobrazením Božieho nového 
sveta, ktorý sa raz stane realitou. Tento nový svet 
má byť aj cieľom nášho putovania. Ale nielen to.  Tento 
Boží svet sa má stávať skutočnosťou už tu na tejto zemi. 
Skutočnosťou sa bude stávať vtedy, ak aj tu na tomto 
mieste budú vždy horliví a z hĺbky duše úprimní poslu-
cháči a činitelia slova Božieho. 
 Bude sa to stávať skutočnosťou vtedy,  ak 
ľudia, znovuzrodení Božou láskou dokážu aj iným 
vlievať do sŕdc vieru, lásku a nádej nového sveta. 
A Boží nový svet sa bude stávať skutočnosťou aj tu na 
tejto zemi vtedy, ak aj my sami, obnovení Božou láskou, 
budeme sa snažiť žiť ako noví ľudia, vykúpení Kristom.  
 Ak aj o nás budú platiť slová: 

 Ajhľa, STÁNOK BOŽÍ s ľuďmi. 
 Ľuďmi zapálenými za Božie veci a zápasiacimi o 
čistotu a kvalitu života. Lebo v našom každodennom 
svete sa stretávame zväčša s pravým opakom.  

 Chcem zopakovať ešte raz , bratia a sestry, dve vety 
z tohto príbehu. Tá prvá znela: Tu som prišiel k sebe a 
zastavil som tú bláznivú plavbu... 
 Žijeme dosť uponáhľaný život a často sme plní ne-
pokoja. Ako v spomínanej plavbe aj nám život doslova 
beží... priam preteká, ako voda pomedzi prsty
Kto iný, ako Kristus, nám dá príležitosť, aby sme 
si ujasnili priority a zmysel života? 
 Tá druhá veta u Tolstého znela: Breh, od ktorého 
som bol odrazený, bol živý Boh. 
 My potrebujeme nielen stíšenie sa v uponáhľanom 
svete, my potrebujeme aj Boha. On sa musí znova 
stať veľkým v našom živote. Jemu máme dovoliť, aby 
usmerňoval náš života, aby nás zbavoval duchovnej 
únavy, aby sme v Ňom mali dôvod radosti a istoty. 
Po tieto dni myslíme s vďakou na našich zosnulých. 
Dávame priestor pre vyjadrenie nášho smútku, bolesti 
duše i srdca... Nechcime však zostať len pri tom!  Na 
naše spomienky na zosnulých sa dívajme z Božieho 
nadhľadu - z pohľadu tých, ktorí očakávajú nové nebo a 
novú zem. Lebo tam, kde je Boh, tam je radosť, tam už 
nie sú slzy, ani bolesť, ani smrť. 
 Zostáva len na nás, aby sme v tejto nádeji 
žili, aby sme v tejto nádeji spomínali na našich 
zosnulých a aby sme v nádeji Božej našli útechu v chvíli 
vlastnej smrti, aby sme aj takýmto spôsobom mohli vi 
viere odpovedať: verím... aj vo večný život.

Verím
v tela z mŕtvych vzkriesenie
Dušan Havrila

 Víťazí nenávisť a láska často prehráva na plnej 
čiare. Ľudia prepadajú zúfalstvu a nádej sa im 
vzďaľuje. Je to tak, lebo sme sa odrazili od brehu, 
ktorým je živý Boh. Tak to raz zhrnul jeden z ruských 
spisovateľov, Lev Nikolajevič Tolstoj, ktorý 
napísal: 
 Pripadal som si ako človek, ktorého posadili 
do člna a do jeho neskúsených rúk vložili veslá. Od-
razený od brehu, vesloval som dole strhujúcim 
prúdom života. 
 Čím bližšie do stredu prúdu som prichádzal, 
tým viac ľudí som stretával. Ľudí smejúcich sa, 
spievajúcich, hlučných. Všetci títo ľudia šli tým 
istým smerom a nikto sa nepýtal, či je to správny 
smer, ktorým sa plavia.  Náhle v zmätku som počul 
hučanie a burácanie dravého prúdu a videl som, 
ako sa predo mnou jedna životná loďka za druhou 
prevracia a hynie. 
 Tu som prišiel k sebe a zastavil som tú 
bláznivú plavbu. So všetkou silou vesloval som 
naspäť smerom ku brehu a konečne 
som sa dostal z nebezpečného prúdu. 
Breh, od ktorého som bol odrazený, 

bol živý Boh. 

 A teraz som sa k Nemu opäť vrátil 
 a našiel som v Ňom istotu.

Lev Nikolajevič Tolstoj 
* 9. september 1828 – † 20. november 1910) 
ruský spisovateľ - románopisec, esejista, dramatik a filozof 
- ako aj kresťanský anarchista a stúpenec 
reformy vzdelávania

2. november Pamiatka zosnulých 
ktorú si aj tento rok pripomíname, je sviatkom, ktorý nás, ľudí, 
robí rovnakými. Je to síce kresťanský sviatok, kedy myslíme 
na tých, ktorí zomreli a odišli z tohto sveta, ale na našich 
cintorínoch sme si všetci úplne rovní. Na jednej strane krehkí 
vo svojej smrteľnosti - na druhej - Bohom hľadaní a Ježišom 
Kristom pozvaní k večnému bytiu s Ním po vzkriesení.22/23


