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Rozhovor s Ondrejom Kolarovským, farárom CZ Košice - Terasa
1. Kedy a kde ste sa narodili?
Narodil som sa vo februári 1971 v Bratislave. Tam som aj žil

väčšinu svojho života, prakticky až do skončé~ia vysokej školy.
2. Kde ste ukončili štúdium teológie?
Teológiu som študoval na EBF UK v Bratislave. Jeden semes-

ter som strávil aj na Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii,
USA. Bola to zaujímavá a obohacujúca skúsetľosť.

3. Čo vás viedlo k tomuto štúdiu?
Hm, na to ťažko krátko odpovedať. Ja som si vlastne teológiu

dorábal len tak pro-forma. Vysvätený za farára som bol totiž
dvakrát - prvýkrát ešte pred narodením, spolu s mojou mamou.
Pochádzam totiž z farárskej rodiny, takže som tak viac-menej aj
profesionálne odmalička deformovaný. Ale práve to ma odrádza-
lo od štúdia teológie - pretože to mnohí automaticky očakávali.
Aj keď som potom, v maturitnom ročníku oznámil, že pôjdem na
teológiu, tak to väčšina brala ako samozrejmosť a nikto sa nad
tým nijako zvlášť nepozastavoval (až na učitel'ku občianskej
výchovy na gymnáziu, bolo to ešte za minulého režimu). Ale
vrátim sa ešte v čase späť. Keď som
začal brať vieru v Pána Boha vážne,
tak som si začal klásť aj otázku, čo odo
mňa Pán Boh v živote chce? Vel'mi ma
oslovovali príbehy misionárov, ktoré
som počúval na besiedke. Ale vzhľa-
dom na moje zdravotné a telesné dis-
pozície som túto možnosť skoro zavr-
hol. Keď sa blížil maturitný ročník, tak
som sa touto otázkou musel už vážne
zaoberať. Vel'a som sa modlil, čítal
Písmo, zhováral sa so staršími kresťan-
mi, I'uďmi, ktorých som si vážil. Rodi-
čia mi nikdy ani len slovkom nenazna-
čiIi, aby som šiel za farára. Aj keď,
myslím, že boli radi. To rozhodnutie
padlo však až na jednej modlitebnej
skupinke v našom cirkevnom zbore,
kam sa mi moc nechcelo chodiť, ale
vtedy som bol. Bol tam aj jeden brat,
ktorý nevedel nič o mojom rozhodova-
ní. A on sa modlil v duchu slov z Ma-
túšovho evanjelia 9:37-38 Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov
málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju
žatvu. A ten brat prosil za pracovníkov do Božej žatvy. A ja som
vtedy prežil úplný pokoj v tom, že mám ísť študovať teológiu.
Bol to pokoj od Boha a Jeho odpoveď na moje hl'adanie. Ale
potom, hneď v prvom ročníku sme spravili Nežnú revolúciu ;-) a
ja som si uvedomil, že byť farárom nie je jediný spôsob, ako
možno slúžiť v cirkvi. A tak som po skončení školy pracoval istý
čas na čiastočný úväzok v SEM-e a tiež aj ako učitel', neskôr
duchovný správca na EG JAK v Košiciach. A teraz som síce
farárom, ale som otvorený stále tomu, ak by mal Pán Boh pre
mňa pripravenú nejakú zmenu.

4. Ak máte nejaké krédo, ktorým sa riadite v živote, môže-
te nám ho prezradiť?

Je mnoho výbomých myšlienok, ktoré ma oslovujú. A rád sa
k nim vraciam, dokonca si ich aj zapisujem. A tak uvediem aspoň
niektoré z tých, ktoré mám zverejnené na Facebooku: .Durn
Spiro Spero - Kým dýcham, dúfam." "To najlepšie ma ešte len
čaká." - to preto, aby som prekonal svoj "dobre informovaný
realizmus." Táto myšlienka mi pripomína dimenziu večnosti.
"Jediná osoba, ktorá si praje zmenu, je pomočené bábätko."
Mark Twain. Toto si pripomínam, keď premýšl'am o potrebných
zmenách v cirkvi, ale aj vo svojom vlastnom živote. "Všetko, čo
za niečo stojí, niečo stojí." To je všeobecná pravda, ale v socia-
lizme sme sa naučili, že o všetko sa štát postará a tiež my luteráni
máme tendenciu skíznuť do "Iacnej milosti". Ale aj spasenie -

hoci ho dostávame zdarma, stálo Krista vel'mi vel'a.
"Jednoduchšie je vládnuť národom ako vychovať 4 deti." W.
Churchill. eviem, kol'ko detí mal Churchill, ale my ich máme
4 .-). A ešte jedna trochu recesistická: "Nie je dôležité ráno vstať,
ale zobudiť sa." Toto som raz ráno zachytil v rádiu ...

5. Odkedy pôsobíte v Košiciach?
Do Košíc sme prišli spolu so snúbenicou na päť rokov. To

bolo na jeseň v roku 1996. :-) Ako vravím, najprv som bol na
evanjelickom gymnáziu a od roku 2003 som v cirkevnom zbore
Terasa.

6. Mohli by ste nám prezradit', ako sa vám pracuje v teraj-
šej funkcii?

Jeden katolícky kňaz mi raz povedal, že v cirkvi sa nerozdá-
vajú funkcie, ale služby. To je ďalšia pekná myšlienka. A ako sa
mi pracuje? Čo sa budem ohovárať ...

7. Stavať nový kostol je určite náročná práca. Ako sa vám
v tomto diele darí?

Áno, je to náročné. Roboty ako na kostole ... Vel'a sa pri tom
učím. Pri takomto diele je vel'mi dôle-
žité mať spolupracovníkov, ktorí veci
rozumejú, ktorým ide o ten istý dobrý
ciel', a ktorým teda možno dôverovať.
8. Kedy by mala byť kolaudácia?
To záleží aj od toho, kol'ko budete vy
oferovať :-) Prepáčte, ale toto v po-
slednom čase hovorím každému, kto
sa takto spýta. Keby bolo dosť peňazí,
tak by to mohlo byť na budúci rok.
Keby ...
9. Pomáhajú vám na stavbe členovia
vášho cirkevného zboru?
Časom sa podarilo vytvoriť stavebný
výbor, ktorého členovia pomáhajú s
rôznymi vecami a ťažkými rozhodnu-
tiami. Cesta nie je k tomu jednoduchá.
V meste je ovel'a dlhšia cesta k tomu,
aby si I'udia uvedomili, že ten kostol
stavajú pre seba a nie pre cirkev, ani
pre farára, ani pre neviem koho iné-
ho... Úplne iná situácia je niekde na

dedine, kde po kostole roky túžili a nikdy ho nemali, alebo kde si
svoj kostol vážia ako dielo svojich otcov. V meste je všetko me-
nej osobné, anonymnejšie. Nie raz sa mi stalo, že člen nášho
cirkevného zboru sa ma spýtal: Tak ako to vyzerá s tým kosto-
lom? Ako sa vám darí stavať ten kostol? A podobne. Čiže u mno-
hých je vel'mi slabé vedomie toho, že je to pre nás a naše deti. A
pritom ten kostol už ozaj potrebujeme. To, že nemáme vlastné
priestory už do vel'kej miery obmedzuje rozvoj duchovných akti-
vít. Všetko má svoj čas a tak verím, že príde aj čas, kedy ho budú
veriaci na Terase s vďakou a radosťou užívať.

10. Ak máte nejaký voľný čas, ako ho trávite?
Čo je to vol'ný čas? Keď si spomeniem, že boli chvíle, keď

som sa ako dieťa nudil, teraz sa mi to javí ako rúhanie. Dnes by
som vedel, čo s tým časom. Toho vol'ného času ozaj nie je na-
zvyš. Popri všetkých povinnostiach farára, zriaďovatel'a mater-
skej školy a výstavbe kostola ešte máme 4 deti. Keď môžem, tak
rád čítam, posledné roky aj surfujem - na internete, rád sa zhová-
ram s l'uďmi o zmysluplných veciach, rád poznávam nové veci,
cestujem, fotografujem, ale v poslednom čase som jednoducho
rád, keď nemusím robiť nič. A tak nerobím NIČ, a ďakujem
Bohu, že vymyslel vodorovnú polohu (ležím na posteli). Vlastne,
vtedy nechám vol'ne plynúť myšlienky. A to je tiež vzácne a
potrebné.

Ďakujem za rozhovor.
D. Kosturko


