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SLOVO 
NA ÚVOD

Z OBSAHU ČÍSLA

NIE KAŽDÝ ŠÍP ZASAHUJE CIEĽ

Ako chlapec som práve v tomto let
nom období veľa času strávil potulova
ním sa s kamarátmi po lese a Modran
skom chotári. Internet ani počítačové 
hry totiž neexistovali a v televízii nič 
poriadne nevysielali. Z to ho dôvodu bol 
práve vonkajší svet silným magnetom 
ťahajúcim nás von. Jed nou aktivitou, 
ktorej som sa ako chlapec veľmi rád ve
noval, bola streľba z luku. Nikdy som 
v tom však nebol dobrý. Dnes viem pre
čo. Nemal som dobré šípy. Boli vyrobe
né z liesky a pri schnutí sa vždy skrivili 
a taktiež som bol trochu lenivý a preto 
často nemali vzadu pierka, ktoré spô
sobujú rotáciu šípu a tak dobré letové 
vlastnosti.

Niekto raz prirovnal cirkev k šípu. 
Šíp na to, aby mohol letieť a zasiahnuť 
cieľ, musí mať všetky tri časti. Hrot, telo 
šípu a pierka. A všetky v dobrom stave.

Aj my ako cirkev putujeme týmto prie
storom, priestorom tohto sveta. Aj my 
chceme zasiahnuť cieľ.

Čo je naším cieľom? Je ich viacej:
1. Osloviť a inšpirovať ľudí všetkých 

generácií, aby nasledovali Ježiša Kris
ta ako svojho Spasiteľa a Pána a mali 
s Ním osobný vzťah.

2.  Vychovávať mladú generáciu, aby 
rástla vo viere a raz prevzala zodpo
vednosť za svoj život i život cirkvi.

3.  Žiť na Božiu slávu a byť svetlom pre 
svoje okolie.
K tomu všetkému potrebujeme aj 

múdro spravovať svoje prostriedky, aby 
sme mohli tieto ciele dosahovať.
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Akou trajektóriou sa k cieľu blížime 
a tiež ako úspešne zasahujeme svoje 
ciele v mnohom závisí práve od tých 
troch zložiek – hrotu, tela šípu a pie
rok. V kontexte cirkevného zboru sú 
to tri generácie.

Hrot šípu – to je mladá generácia 
v zbore. Má v sebe niečo, čo nám star
ším už občas chýba. Mladí totiž majú 
v sebe razanciu, odvahu, ostrosť, chuť 
ísť do nových vecí a nových výziev. Pri
rodzene, tieto črty mladej generácie 
prinášajú občas do života zboru i na
pätie. Mladí sú totiž prirodzene kritickí 
nielen k svetu, ale aj voči cirkvi. Vedia 
nás podpichnúť i dvihnúť nám tlak. Nie 
sú vždy schopní vcítiť sa do sveta star
ších. Bez nich by však cirkev bola veľ
mi nudnou inštitúciou, bola by šípom 
s mäkkým molitanom na konci.

Mám preto veľkú radosť a vďačnosť 
za generáciu mladých, ktorí sú súčasťou 
nášho cirkevného zboru. Veľmi ma v po
slednom období povzbudilo ich nasa
denie napr. pri podujatí EXIT TOUR, 
ktoré prebiehalo na niektorých školách 
nášho mesta. Bolo radosťou sledovať 
ochotu našich mladých otvoriť srdce 
druhým, venovať sa úplne cudzím mla
dým ľuďom i odvahu pozvať ich do náš
ho spoločenstva.

Hrot šípu však potrebuje aj telo, kto
ré by ho nieslo, s ktorým je pevne spo
jený.

Telo šípu – to je nosná stredná ge
nerácia. To sú rodičia detí a mládeže. 
Sú to i presbyteri zboru. Teda sú to ľu
dia, ktorí v zbore slúžia, ktorí ho aj fi
nančne podporujú a aktívne nesú k cie
ľu.

Napriek tomu, že je o túto generá
ciu v mnohých zboroch núdza a aj my 
túžime, aby táto generácia v našom spo
ločenstve rástla, tešíme sa z toho, že je 
v našom zbore prítomná. V tomto roku 
si pripomenieme udalosti spred 90 ro
kov. Postavenie a posvätenie kostola. 
Bola to práve táto stredná generácia, 
ktorá v rokoch 1925 – 1926 dokázala po
staviť ružomberský kostol.

Hrot a telo šípu už vyzerá ako šíp, 
ale bez tých jemných pierok na konci 
letí veľmi zle. To som vyskúšal na vlast
nom luku mnoho krát.

Zbor veľmi potrebuje aj tú najstar
šiu generáciu starých rodičov, ktorý ma
jú nielen životnú skúsenosť, ale aj skú
senosť viery a životných zápasov. Je to 
generácia, ktorá sa najaktívnejšie zapá
ja do modlitebných stretnutí v zbore. 
Je pre mňa vždy povzbudením počuť 
starších horlivo sa modliť za deti, mla
dú generáciu i za budúcnosť cirkvi. Te
ším sa, že táto generácia v našom zbore 
hľadí nielen do minulosti, ale s vierou 
pozerá aj do budúcnosti a nesie nás na 
modlitbách.

Je pred nami druhá polovica roka 
– náročná na misijné aktivity. Ale záro
veň je pred nami veľmi náročná inves
tičná akcia – oprava strechy kostola. 
Verím, že sa všetky generácie spoja a bu
deme môcť zažiť razanciu a odvahu mla
dých, vytrvalosť, ochotu a silu strednej 
generácie a tiež povzbudenie, múdrosť 
i modlitebnú podporu starších. A všet
ci budeme môcť zažiť Božiu milosť a Jeho 
moc.

David Bázlik – zborový farár
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UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE CEZ OBJEKTÍV

Prezentácia práce detskej misie – Ľubica Hrušovská.
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Karneval pre deti a rodičov (7. februára 2016).

ProChrist (10. – 14. apríla 2016).
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Besiedka – staršie deti.
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Mládež.

Upratovanie kostola pred 
konfirmáciou.
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Konfirmačná skúška (19. júna 2016).
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Konfirmácia (22. júna 2016).
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Zborový zájazd do Košíc.

Exit Tour -–organizačný tím.
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EXIT TOUR

Od 30. mája do 3. júna sme v Ružom
berku mali jedinečnú akciu, prednáš
kovokoncertné turné – Exit Tour. Zapoji
li sme sa do nej my – evanjelická mládež, 
baptisti, na pomoc prišli aj mládežníci 
z Liptovského Mikuláša, samotný or
ganizačný Exit tím, rečníci, technici 
a v neposlednom rade aj kapela. Bol to 
týždeň, počas ktorého sme navštívili tri 
rôzne školy s pútavým programom. V uto
rok sme boli na základnej škole Zare
vúca, v stredu na Združenej strednej 
škole obchodu a služieb a vo štvrtok na 
Strednej odbornej škole polytechnickej. 
Pod skúseným vedením Exit tímu – Len
ka, Jany a Peťo, sme každý z dní na škole 
začali v telocvični krátkym koncertom 
britskej kapely z Manchestru – TWEL
VE24. Niektorí študenti šli po koncer
te na prednášky, ostatní ostali v telo
cvični na trochu akčnejší program, kde 
sme boli prítomní aj my, dobrovoľníci. 
Prednášky boli na tému zdravá rodina, 
Fusion, či závislosti. Pre krátke vysvet
lenie, Fusion je projekt, do ktorého sa 
môže zapojiť každý, kto má chuť. Ide 
o pravidelné stretnutia, kde sa účastní
ci učia hrať na rôzne hudobné nástro
je, spievať, alebo aj tancovať, alebo si tam 
môžu aj nacvičiť dramatickú scénku. 
Aktivity v telocvični boli skôr pre po
bavenie študentov, prevažne to boli zá
bavné súťaže a ku koncu vždy ostala i chví
ľa na rozhovor aj s členmi kapely. Po 
tom, ako sa študenti vystriedali na pred
náškach a aktivitách v telocvični, tak 
sme sa ešte raz spoločne stretli a zakon
čili program niekoľkými ďalšími pies
ňami kapely a pozvaním na stretnutie 
v klube u baptistov. Tam sme začali pár 
hrami, piesňami od TWELVE24 v akus

tickom prevedení, pokračovali sme sve
dectvami a potom už nasledovali hry, 
vo vnútri, vonku, športy, rozhovory, kaž
dý, ako chcel. Tento poobedný program 
vo štvrtok vystriedal verejný koncert 
kapely v židovskej synagóge, na ktorý 
sme všetkých žiakov a študentov ešte 
počas programu v škole pozývali. Po
čas koncertu speváci medzi piesňami 
prerozprávali publiku evanjelium a zá
roveň nás všetkých vyzvali k životu 
s Ježišom, na čo i mnohí reagovali. V pia
tok sme sa ešte stretli na Afterparty 
u baptistov, pričom program bol podob
ný ako predošlé dni.

Za celý ten čas sme mohli stretnúť 
a spoznať množstvo nových ľudí, či zo 
škôl, či medzi ľuďmi zapojenými do 
príprav. Posilnili sme naše vzťahy s bap
tistami, s ktorými ešte niekoľko piatkov 
za sebou pokračujeme v spoločných 
stretnutiach s mladými, ktorých na ško
lách zaujala Exit Tour. Vďaka mládež
níkom z Mikuláša, ktorí už rovnakú ak
ciu, len v ich meste, už absolvovali, sme 
v nich mali skúsenejších pomocníkov. 
Síce sme boli spolu krátko, no i tak sme 
si mnohí stihli za ten čas obľúbiť aj čle
nov kapely, ktorí nepriniesli do škôl len 
piesne a vystúpenie, ale prišli s mini
málne rovnakou chuťou pomáhať a zú
častniť sa všetkých aktivít, ktoré boli 
pre študentov a žiakov pripravené, akú 
sme mali my.

Toto podujatie bolo teda zamerané 
na študentov z nášho mesta. Snažili sme 
sa im čo najzrozumiteľnejšie interpre
tovať ten fakt, že sú jedineční a milo
vaní, ako od Boha, tak i nami. Tiež bolo 
naším úmyslom vytvoriť pre nich také 
prostredie, kde sa mohli cítiť prijatí a tak
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HISTÓRIA

V tomto roku si pripomenieme 90. 
výročie postavenia a posvätenia teraj
šieho chrámu. Za pomoci histórie si pri
pomeňme toto obdobie.

STAVBA NOVÉHO CHRÁMU

S postupným rozmachom zboru sta
rý kostolík prestával plniť funkciu dôs
tojného duchovného stánku. Jeho ka
pacita už nestačila, rady evanjelickej 
komunity rozširovali aj robotníci, kto
rí prišli za prácou do novej textilky a pa
pierní. Ružomberskí cirkevníci sa na 
sklonku prvého desaťročia 20. storočia 
rozhodli vystavať nový kostol. Doba nebo
la najpriaznivejšia – v r. 1910/11 rezono
val v zbore konflikt s predstavenstvom 
potiského dištriktu, ktoré anulovalo kan
didatúru Jána Jamnického na uprázd
nenú kňazskú stanicu ružomberskú po 
odchode chorľavejúceho Kovalevské
ho z úradu. Nový farár, slovenský ná
rodovec a politik Metod Matej Bella, 
začas jeden z nemnohých slovenských 
poslancov v uhorskom sneme, ktorých 
sa podarilo zvoliť napriek úradným ma

chináciám a policajnému teroru – sa 
musel potýkať s novou realitou tých čias 
– na jednej strane s neúprosne postu
pujúcou sekularizáciou, zasahujúcou 
najmä robotnícke prostredie veľkých 
priemyselných podnikov a jej bezpro
strednými, kľúčovými prejavmi, uvoľ
ňujúcou sa morálkou i socialistickou 
svetonázorovou alternatívou; na stra
ne druhej s tradičným súperom v ru
žomberskom prostredí – militantným 
katolicizmom. Konfesionálne napätie 
v slovenskej spoločnosti začalo stúpať 
najmä od r. 1910 a bolo ho veľmi cítiť 
i v samotnom Ružomberku.

V roku 1913 Andrej Hlinka ako člen 
mestského zastupiteľstva prekazil da
rovanie pozemku na výstavbu evanje
lického kostola s odôvodnením, že 
mesto je patrónom katolíckej farnosti 
a ako takému mu v prvom rade prislú
cha starať sa o výstavbu nového kosto
la pre katolíckych veriacich. Na sklon
ku toho istého roku sa ružomberských 
evanjelikov veľmi dotkol necitlivý Hlin
kov prístup k riešeniu otázky užívania 

isto im poukázať na to, že každý z nich 
má vysokú hodnotu.

Zo strany dobrovoľníkov môžem po
vedať, že to bolo veľkým prínosom i pre 
nás. Každá škola, každý deň, každý člo
vek bol vždy novou výzvou, pričom jej 
zložitosť spočívala vždy v niečom inom. 
Spoznali sme sa s takými ľuďmi, ktorých 
by sme bez Exit Tour len sotva stretli. 
Vymenili sme pohodlie v posteli za sko
rý budíček a stavanie pódia, prípravu 
raňajok, no všetko to stálo za to. Ak sme 
do toho šli aj s obavami, tak vďaka prí
tomnosti Ducha Svätého, ktorý nás zjed

nocoval pre tento zámer, sme mohli za
žiť malé i väčšie zázraky.

Exit Tour je už pár dní minulosťou, 
Exit tím je preč, Mikulášťania tiež, ka
pela takisto, avšak nové priateľstvá pre
trvávajú a chceme pokračovať v tom, 
čo bolo začaté. Je to pre nás motivá
ciou i výzvou zároveň pre leto a blížia
ce sa tábory. Tešíme sa z toho, čo sa 
dialo, aj z toho, čo sa bude a sme vďač
ní za to, že Exit Tour mohla byť práve 
v našom meste.

Jana Voreková
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verejného mestského cintorína. Napriek 
tomu sa ružomberskí evanjelici nevzdá
vali. Už od začiatku 2. desaťročia sa sna
žili získať prostriedky na nový kostol. 
V liste z 30. mája 1911, adresovanému 
Spolku Gustáva Adolfa, píšu: „S pomo
cou Božou by sme chceli jubilejný rok 
Reformácie zasvätiť v novom, priestran
nejšom i primeranejšom chráme. Sme 
však prislabí, aby sme to zo svojich síl 
vykonať mohli, preto i touto cestou ob
raciame sa na našich milých nemeckých 
spolubratov vo viere s tou úctivou pros
bou, aby nám bohumilý cieľ uskutoč
niť pomáhali.“

Finančné prostriedky boli vždy sla
bou stránkou mladého zboru, ale hmotný 
nedostatok vždy aj nahrádzalo horlivé 
odhodlanie, viera a maximálna obeta
vosť. Vo veľkej miere pomáhali darco
via Makovickovci, Gustáv Klein, ktorý 
odkázal svoj majetok na stavbu nové
ho chrámu, aj tí najchudobnejší, ktorí 
s láskou venovali z toho mála, čo mali.

„Stavebný pozemok sme po 5ročnom 
prosení, po ťažkých bojoch, námahách 
a intervenciách konečne dostali. Mesto 
Ružomberok nám darovali namiesto 
pýtaných 6 000 štvorcových metrov, 
2 000 štvorcových metrov pozemku 
s tým záväzkom, že na tom pozemku 
nesmieme postaviť ani faru, ani školu,“ 
tak písal dopisovateľ Cirkevných listov 
z Ružomberka v máji 1915. Mesto po
skytlo zboru aspoň predkupné právo 
na susedný pozemok, kde by sa výstavba 
spomínaných budov mohla realizovať. 
Avšak – ako píše ružomberský koreš
pondent – „Strojili sme sa, že s pomo
cou Božou priberieme sa tohto roku ku 
stavbe chrámu, alebo aspoň stavebný 
materiál si zadovážime,... Vojna nám 
prekazila plány a so stavbou musíme 
počkať na časy pokojnejšie.“

Skutočne, vojna ťaživo zasiahla do 
ľudských osudov. Muži odišli na front 
a ženy s deťmi k svojim príbuzným, 
za znesiteľnejším živobytím. Cirkevný 
zbor nechcel uvaliť ďalšie bremeno na 
plecia tých, ktorí sa náhle ocitli vo vypä
tých existenčných podmienkach a hmot
nej núdzi. Ostávalo len čakať...

Po roku 1918 sa záležitosti pohli do
predu. V roku 1919 bolo možné po us
poriadaní dedičských záležitostí dispo
novať s pozostalosťou po Gustávovi 
Kleinovi, keďže nový stavebný zákon 
nekládol prekážky pre stavbu fary a ško
ly. A tak, s podporou dištriktu a štátu, 
započali ružomberskí cirkevníci za pô
sobenia nového farára a liptovského 
seniora Vladimíra Pavla Čobrdu s prá
cami na stavbe novej školy a fary podľa 
plánov ružomberského architekta Ing. 
Jána Burjana a vo vlastnej réžii. Reali
zovali ich v rokoch 1924 – 1925 (podľa 
niektorých údajov 1923 – 1925). Ani 
úplné vyčerpanie prostriedkov po do
končení oboch stavieb neprekazilo úmy
sel cirkevníkov mať svoj nový chrám. 
Veľký duchovný podporovateľ stavby, 
neskorší zborový dozorca Matej Križ
ka ml. (do úradu ho v deň posviacky 
nového stánku Božieho, 10. 10. 1926, 

Konštrukcia pre šalovanie klenby evan-
jelického kostola.
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uviedol biskupský tajomník Pavel Nec
kár), navrhol ustanoviť stavebný výbor 
a zadať práce niektorej stavebnej firme, 
vybranej na základe konkurzu, pri do
držaní určitých cenových limitov. Za 
členov stavebného výboru zvolili Ma
teja Križku, kurátora Gustáva Rumana 
a stavebného znalca Michala Čatloša. 
Víťaz konkurzu – stavebná firma Joze
fa Pešeka – započala s prácami 10. ok
tóbra 1925 a už 4. decembra boli hotové 
základy. Pritom v priebehu nasledujú
cich stavebných prác dochádzalo k ne
vyhnutným úpravám projektu Ing. J. 
Burjana vzhľadom na charakter podložia. 
Rok 1926 sa niesol v znamení posled
ného veľkého vypätia síl – morálnych, 
fyzických – aj finančných možností. Na 
pretras sa dostala otázka zvonov – pre 
Ružomberčanov veľmi citlivá, veď stará 
modlitebňa zvony nemala. Na pomoc 
mesta v tomto ohľade nedúfali a ani sa 
jej nedovolávali. Tak tomu nebolo ani 
v minulosti počas návštev superinten

dentov v rokoch 1873 a 1913. Matej 
Križka vtedy povedal, že „kostol s ve
žou bez zvonov podobá sa človeku, ktorý 
síce žije, ale citu nemá, ani hlasu nevy
dá... zvony sú nevyhnutnou súčasťou 
kostola... ich hlaholenie veriacich po
tvrdzuje vo viere, povzbudzuje k práci 
a zvoláva do chrámu Božieho, ale často 
prebudí i svedomie nevercov a ľahostaj
ných vo viere.“ Medzitým sa 11. apríla 
1926 konali slávnostné služby Božie 
v priestoroch rozostavaného chrámu, 
na ktorých biskup Dr. Jur Janoška po
svätil jeho základný kameň. V septem
bri, mesiac pred slávnostným posväte
ním kostola, priviezli za veľkej účasti 
veriacich nové zvony. Dňa 10. októbra 
1926 nadišiel slávnostný deň. Podobne, 
ako polstoročie predtým, stal sa deň po
svätenia chrámu veľkým sviatkom a sláv

Prevezenie zvonov – september 1926.

Stavba ev. kostola.
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nosťou nielen ružomberských evanje
likov. Význam a dôležitosť tohto aktu 
a postavenia ružomberského cirkevné
ho zboru ako evanjelickoluteránskeho 
misijného ostrova v prostredí Dolného 
Liptova podčiarkla účasť veľkého množ
stva evanjelického ľudu a kňazov z ce
lého Liptova, ale aj Oravy, Turca a Spiša, 
tak aj prítomnosť najvyšších ordinova
ných i neordinovaných predstaviteľov 
ev. a. v. cirkvi. Na posviacku prišiel bis
kup Dr. Jur Janoška, generálny dozorca 
Dr. Ján Vanovič a dištriktuálni dozor
covia Ľudevít Šimko a Dr. Bohuslav Kli
mo, (biskup Západného dištriktu Samuel 
Zoch musel svoju účasť pre onemocne
nie odriecť), ďalej 5 seniori, vyše 30 kňa
zov, asi 20 dozorcov a toľko učiteľov. 
Dr. Jura Janošku, biskupa Východného 
dištritku, plniaceho zároveň aj povin
nosti generálneho biskupa, sprevádza
ného veľkým sprievodom cirkevníkov 
z Nemeckej Ľupče a ružomberských 
fílií, vítali z veže nového kostola mohut
né a dojímavé tóny ev. hymny – Luthe
rovho chorálu „Hrad přepevný jest Pán 
Bůh náš.“ Posviacku kostola vykonal 
biskup Dr. Jur Janoška. Po zvyčajnej 
liturgii pred chrámom biskup otvoril 
jeho dvere a zástup veriacich po prvý 
raz vstúpil do dokončeného chrámu. 
Slávnostnú liturgiu v kostole slúžili pro
fesor Dr. Ján Jamnický (v neskoršom 
období ružomberským evanjelikom ob
zvlášť blízky aj pre bádanie o počiatkoch 
reformácie v Liptove a zástoji ružom
berských Jakobeovcov v nej), bývalý 
liptovský konsenior Bezek a Ján Drobný 
(rovnako významná osobnosť ev. vyso
kého školstva, teológie a cirkevných de
jín). Posväcujúcu reč povedal a po nej 
posvätil chrám, oltár, kazateľnicu a krs
titeľnicu, bohoslužobné nádoby a zvo
ny sám biskup, príležitostnou kázňou 

poslúžil turčiansky senior a cirkevný 
historik Oto Škrovina, ktorý na príkla
de Nehemiáša – staviteľa Božieho prí
bytku uprostred pokušení a trápení 
sprítomnil silu a dôležitosť neutícha
júcej viery. Po uvedení nového dozorcu 
do úradu prislúžil miestnemu kňazovi 
a zborovému presbyterstvu Večeru Pá
novu Ľudovít Šenšel, neskorší liptovský 
senior a vynikajúca osobnosť na čele 
Tranoscia a Cirkevných listov. Vladimíra 
Lukáča z Liptovskej Štiavnice, najmlad
šiu ratolesť zboru, narodenú 2. októbra 
– týždeň pred slávnostnou udalosťou, 
pokrstil nasledovník Čobrdov v Smre
čanoch, liptovský konsenior Cyril Har
man. Slávnostnú kázeň a históriu stavby 
podal ružomberský farár a liptovský se
nior Vladimír Pavel Čobrda a slávnosť 
uzavrel dištriktuálny dozorca Bohuslav 
KlimoHájomil prirovnaním chrámu k ho
re Olivovej, miestu, kde sa k nebeské
mu Otcovi modlieval a útechu hľadal 
Pán Ježiš Kristus. Pre veľkú účasť ve
riacich sa služby Božie konali aj pred 
chrámom. Tu kázal v anglickom jazyku 
indický evanjelický misionár John Nel
son Christananda a jeho zvestovanie slova 
Božieho tlmočil niekdajší ružomberský 
seniorálny kaplán, zakladateľ ružom
berského SEMu – profesor teológie a vý
chodniansky farár Michal Lúčanský, 
predčasne zosnulá výrazná a nádejná 
osobnosť slovenskej evanjelickej teoló
gie. Po ňom kázali ešte profesor nábo
ženstva Ľudovít Neckár a farár Ján Čier
ny. Podľa dobového svedectva kázne 
veľmi mocne a dojímavo zapôsobili na 
zhromaždené zástupy a hustý dážď, kto
rý sa spustil na záver slávnosti posvä
tenia chrámu, veriaci vnímali ako Bo
žie požehnanie ich diela viery a lásky. 
Budova kostola bola postavená ako jed
noduchý, sieňový priestor s oltárnym 
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uzáverom. Na oltári bol umiestnený ob
raz Ježiša žehnajúceho kalich od Petra 
Michala Bohúňa z roku 1873. Starší or
gan bol v roku 1875 kúpený do pôvod
nej modlitebne od cirkevného zboru 
z Necpál. Organ umiestnený v novostav
be bol vyhotovený v roku 1901 J. Tuč
kom z Kutnej Hory. V zariadení kosto
la je dodnes barokový kalich z konca 

17. storočia. Na vežu kostola boli po
stupne inštalované štyri zvony. Starší, 
takzvaný Hodinový zvon, je nesignova
ný a pochádza z roku 1839, mladšie 
zvony uliala v roku 1926 firma Bratia 
Fischer.

Výňatok z knihy „... a napodobňuj-
me ich vieru“ – Peter Vítek, Karol Dzu-
riak, 2006

AKO SI CTIŤ BOHA VIAC AKO DETI

Nestíhate. Zase. Zo školy rovno na 
krúžok. Z krúžku ešte do škôlky. Me
dzitým zažijete naťahovanie sa v aute 
o nový katalóg z dráčika... Otvárate dve
re na ďalší krúžok. Zisťujete, že ste za
budli veci na tanečnú. Hľadáte kľúče od 
vchodu. „Mááámííí, meškáme!“ počuje
te z auta a v kope medzi hračkami, učeb
nicami, skejtbordom a oblečením z ce
lého týždňa hľadáte druhú balerínku... 
„Zase mi budú dohovárať, že som priš
la neskoro. Kvôli tebe, mami!“ „Nabu
dúce sa to už nestane, miláčik!“ poču
jete sa ako ste to povedali už po stý krát. 
A ste šťastná, že je už konečne piatok...

Vravíte si, že ste túto situáciu zažili 
práve minulý týždeň? Takže ste presne 
tí, ktorých svet sa točí okolo detí. A oni 
sú si isté, že to tak musí byť. Vždy. Za 
každých okolností a v každej situácii. 
Je toto normálne? Je to bežné v našich 
rodinách, ale je toto tá cesta ako im 
ukázať, kto by mal byť stredobod náš
ho života?

BOŽÍ MUŽI A ICH RODINY

Vraví sa, že Pán Boh má deti, ale ne
má vnukov. Že teda Boží ľudia nevedia 
odovzdať svoju vieru, nevedia ukázať 
svojim deťom cestu k spaseniu.. Niečo 
na tom bude.

Čo tak Éli a jeho rodina? Čítame o nej 
v 1. Samuelovej, v druhej kapitole. Aký 
bol Éli otec? Slabý a neistý. Mnoho zbož
ných ľudí všetko posudzuje mierne 
a neodvážia sa neprávosť najmä svojich 
vlastných detí pomenovať pravým me
nom. Vedení láskou zakrývajú pravdu.

Éliho láska videla hriech vlastných 
detí, ale nevytiahla ho na svetlo. Z Éli-
ho synov vyrástli naničhodníci, ako čí
tame v Biblii, nebrali ohľad na Hospo-
dina, ani na kňazský úrad pred ľuďmi. 
Boli neverní svojim manželkám, mäso 
z obetí, ktoré patrilo obetujúcemu si bra
li a aj mäso s tukom, ktoré patrilo Hos
podinu.

Éli sa iste usiloval, ale napriek tomu, 
že videl ich chyby, dosadil ich na posty, 
ktorých neboli hodní. Pán Boh mu vy
číta: ... svojich synov si si uctil viac 
ako mňa!... prečo šliapete po mojej 
obeti? (1S 2,29) Pokoj v rodine bol pre 
Éliho dôležitejší ako poslušnosť Páno
vi. Čo spravil zle?

Možno jeho chyba siaha až do minu
losti, keď jeho synovia boli ešte malí 
a on ich neposlušnosť nebral vážne, 
možno mlčal zo slabosti, možno jeho 
žena (pravdepodobne Egypťanka, keď
že synovia mali egyptské mená), neb
ránila svojim synom v ich slobodnom 
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prejave. A zrazu prišiel čas, kedy si už 
nedali povedať.

Vinou Éliho ani nebolo tak to, že bol 
príliš mäkký ako otec, ale to, že vedel 
o ich hanebnom správaní a nič s tým 
ako otec neurobil. Nakoniec, keď zaznie 
z Božích úst súd nad jeho synmi a vnuk
mi, on len tak rezignovanie povie: On 
je Boh nech urobí, čo uzná za dobré.

A čo Dávid a jeho rodina? Dávid, muž 
podľa Božieho srdca a také nevydare
né deti!... Jeho syn Adonijáš, keď už bol 
Dávid starý a takmer celý deň bol pri
pútaný na lôžko, si navzdory otcovej 
vôli zmyslel, že bude kráľom a robil 
všetko preto, aby sa mu to splnilo. Otec 
je nevládny, nemám žiadne prekážky, 
pomyslel si.

Je zaujímavé konštatovanie 1. knihy 
Kráľov o tom, aký otec bol Dávid. O ňom 
ako otcovi Adonijáša čítame: ... ale jeho 
otec ho za celý svoj život nepokarhal 
slovami: Prečo to robíš?... (1Kr 1,6)

Dávid bol Boží muž, ale aký bol otec? 
Ľahostajný, neodovzdal svoj blízky vzťah 
k Bohu Adonijášovi. Nezáležalo mu na 
ňom. Nebol na jeho futbalovom zápa
se, nekontroloval mu úlohy, nepoznal 
jeho kamarátov. Nevieme, v Biblii je len 
táto veta... a jeho otec ho za celý život 
nepokarhal... a tak Adonijáš aj dopadol. 
Myslel si, že svet sa bude celý život to
čiť okolo neho a za každých okolností. 
Ale doplatil na svoje sebectvo a pový
šenectvo. Možno nemusel skončiť tak 
ako skončil, keby jeho otec... Keby mu 
povedal tie správne slová v správny čas 
správnym spôsobom a naučil ho, že Boh 
je ten, ktorý je hodný vziať všetku chvá
lu a moc.

Adonijáša podporoval aj kňaz Ebjá
tár. Tento kňaz sa postavil na tú zlú 
stranu a nečudujme sa, jeho otec, tiež 
kňaz v chráme ako kňaz za veľa teda 

nestál. Bol to Chofní... Presne tak, Éli
ho syn. Áno, Ebjátár bol Éliho vnuk. Je
diný, ktorý sa dožil staroby z celej Éliho 
rodiny, aj to len preto, že po neúspeš
nom spiknutí sa Adonijáša proti svojmu 
otcovi Dávidovi a bratovi Šalamúnovi, 
sa Šalamún rozhodol dať Ebjá tárovi mi
losť na základe Božích slov, ktoré Boh 
povedal starému Élimu a ktoré Šalamún 
dobre poznal: že len jedného z jeho 
rodiny nechá, aby sa trápili Éliho oči 
a aby sa sužovala bolesťou jeho duša. 
(1S 2,33) Inak mali Éliho potomkovia 
vymrieť v mužnom veku.

Smutné príbehy Božích mužov. Ako 
otcovia zlyhali...

V čom bol podľa vás problém? Sú 
situácie, keď je vaše dieťa pre vás bo
hom? Stalo sa už, že ste si to uvedomili?

Bez hraníc nebudú mať ani naše 
deti ani štipku pokory, ich srdce bude 
ovládať skazenosť a čím ďalej tým viac 
sa to bude prejavovať. Nebudú chcieť, 
aby sme im hovorili do života. Ale s tým 
aj trocha rátame. Ale horšie je, že nebu
dú chcieť ani to, aby im do života ho
voril Boh.

DISCIPLÍNA VO VÝCHOVE,  
ALE NIELEN PRE DIEŤA...

Ak vo všetkom ustúpime, nenaučia 
sa, že je možné zaujať pevné a odhod
lané stanovisko. Takže keď z nich budú 
tínedžeri a dospelí, nebudú si vedieť po
vedať nie, keď zažijú tlak v oblasti zlo
činnosti, možno drog, bezmedzného 
sexu, a iného...

Pravda, prísna výchova nikdy nebý
va príjemná, nezdá sa radostnou, ale ža
lostnou, ale neskôr prináša ovocie a po
koj a spravodlivosť tým, ktorí ňou boli 
pocvičení. (Židom 12,11)

Ak určíme našim deťom i sebe vo vý
chove nášho syna a dcéry primerané 
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hranice, tým položíme základ, na kto
rom môžu budovať svoj charakter, se
badisciplínu a zrelosť.

Boh nám dal úžasné dary, naše deti, 
z ktorých môžu vyrásť úžasní ľudia. Na
učiť ich ctiť si vo svojom živote najviac 
Pána, to je našou úlohou. Ak budeme 
tolerovať zlé správanie našich detí, v tej
to úlohe danej nám od Boha, zlyháme.

Nedovoľme to!
Akokoľvek je to pre nás milujúcich 

otcov a milujúce mamy náročné, deti sa 
musia naučiť, že nie sú stredobod ve
smíru. Nemusíme tancovať a skákať ako 
ony pískajú. Je čas, keď musia ich záuj
my ustúpiť, možno len počkať. Naučiť 
ich, že nie sú jediné a že to nemusia 
mať hneď a teraz.

Náš syn, keď bol škôlkar mal veľmi 
osobité pochodové zmýšľanie ohľadom 
svojho želania. Keď sme mu povedali, 
že niekedy pôjdeme do Košíc a kúpime 
mu vysnívanú hračku, tak jeho nasle
dovná veta znela: Ocko, zajtra... dneska... 
teraz!

Snažíme sa svojim deťom dať najlep
šie vzdelanie, výnimočne špeciálnu škôl
ku, najlepšiu školu, prestížnu univerzitu, 
medzitým, najlepšie už od troch rokov, 
krúžky. Krúžky športové, umelecké, po
hybové i odborné, samozrejme, aby som 
nezabudla na hudobnú školu, aspoň dva 
nástroje a bez súkromného doučovania 
by sme neboli „in“ rodičia.

Vybavenie detskej izby počítačom, 
tabletom, smartfónom a internetom. 
Ako všetci. Aby si nemysleli, že ich ne
máme radi, že im nechceme splniť že
lania, že sme príliš staromódni a prís
ni. A potom im dáte motyku do ruky 
alebo hubku so saponátom a... nemô
žete sa na to ani pozerať.

Šetríme ich a radšej príliš nezaťažu
jeme. Ani domácimi prácami, či pomo

cou vonku a ani prílišným nátlakom 
v oblasti kresťanského života. Taká pek
ná nedeľa! A oni sa už tak tešia na cyk
listiku! Veď služby Božie sú aj budúci 
týždeň. Keď im to už tak dlho sľubuje
me...

Keď sa narodil náš najmladší syn Jo
náš, tak sme si povedali... Jééééj a zasa 
od plienok!!!!... Ale povedali sme si aj: 
... vďaka Bože, za ďalšiu možnosť vy-
chovať človeka pre Teba, človeka, kto-
rý ťa bude milovať a ctiť. Teraz to bude 
lepšie, už to urobíme lepšie, už sme zis-
tili, kde sme robili chyby pri výchove 
ako mladí rodičia a tak... spoľahni sa, 
Bože...

Prešli štyri roky a my zisťujeme, že 
zatiaľ naša úspešnosť výchovy, zdá sa 
najlepšia, bola pri najstaršej dcére. A na
priek tomu, že vám chcem niečo po
vedať o tom, ako si Boha ctiť viac ako 
deti a ako deti vychovať tak, aby si Boha 
ctili vo svojom živote, v našej rodine a vý
chove boli situácie, keď sa nám to ne
darilo a aj nedarí...

PREČO?  
PREČO SA TO NEDARÍ?

A) Pretože byť rodičom, ktorý je disci
plinovaný voči sebe a tak vychováva aj 
svoje dieťa je vyčerpávajúce!

Dávame prednosť krátkodobému po
koju na úkor dlhodobého úžitku.

Nechce sa nám vynakladať toľko ener
gie, sme pohodlní!

Dieťa a televízor... príjemné zbave-
nie sa malého dieťaťa, keď potrebuje-
te čas na svoje povinnosti. Teraz, keď 
je väčšie? Ani sa nepýtajte!... Ako to 
vyriešiť?... Modlíme sa, aby sa nám po-
kazil televízor, ale nie na Vianoce...

To je presne to... po Vianociach, od 
budúceho týždňa, keď bude starší... Čím 
to dlhšie odkladáme, tým viac problé
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mov budeme mať my, aj naše deti. Ku
pujeme si svoje deti. Pretože náš troj
ročný má záchvat zlosti a hádže sa o zem 
v tescu pod regál s hračkami a naša tri
násťročná má záchvat hnevu preto, lebo 
len ona tam nemohla ísť a všetky ostat
né áno!... Aj vy ich máte doma?

Ale je to v ich záujme, aby sa nauči
li, že takéto ich správanie nás nedonú
ti zmeniť náš názor, ani posunúť naše 
hranice.

B) Lebo to možno pokladáme za opak 
lásky.

Je pravdou, že aj keď deti poznajú 
hranice, všemožne, a naozaj ich fantá
zia je neobmedzená, sa snažia tie hrani
ce posunúť. V tom sú veľmi trpezlivé 
a dokážu to skúšať znovu a znovu a zno
vu. Poznáte to... psie oči...

Naše deti potrebujú vedieť, prečo 
im vravíme nie. Pretože ich milujeme. 
Niekedy je to veľmi ťažké.

Jedna matka to vyjadrila touto básňou:
Milovala som ťa natoľko,
aby som sa ťa spýtala: Kam ideš a kedy 
sa vrátiš...
Milovala som ťa natoľko,
aby som trvala na tom, že si na bicykel 
našetríš z vreckového,
aj keď sme ti ho mohli kúpiť my
Milovala som ťa natoľko,
aby som ťa prinútila vrátiť čokoládu, 
z ktorej si odhryzol
a priznať sa, že si ju ukradol
Milovala som ťa natoľko,
aby som ti dala vidieť zranenie, sklama
nie a slzy v mojich očiach
Milovala som ťa natoľko,
aby som ťa nechala potknúť sa spadnúť 
a zraniť sa
No najviac som ťa milovala vtedy,
keď som ti hovorila „Nie“ a ty si ma za 
to nenávidel.

To boli najťažšie boje zo všetkých.
A som rada, že som ich vyhrala,
pretože nakoniec si zvíťazil aj ty.

C) Bojíme sa, že ak by sme naše deti 
potrestali, nebudú nás mať tak rady. 
Krátkodobo to možno aj platí.

Nášho Jonáša zaujala rozprávka o ne
skrotnej princeznej Meride, ktorej ma
ma liezla na nervy so všetkými jej pra
vidlami a tak ju chcela zmeniť. Prišla 
za čarodejnicou. Kúzlo zafungovalo 
a princeznina mama sa zmenila na med
veďa. Keď som Jonášovi vysvetľovala, 
prečo sa to teda stalo a snažila som sa 
to povedať tak, aby to pochopil aj on, 
povedal: ale ja nechcem, aby si sa pre-
menila.

Neobávajme sa krátkodobého nahne
vania sa. To prejde. Veď máme množ
stvo príležitostí ukázať našim deťom ako 
veľmi ich milujeme a to aj spôsobom, 
ktorý aj pre nich je príjemný.

D) Obávame sa reakcií. Hlučných reak
cií, takých, čo nás uvedú do rozpakov. 
Ale nenechajme sa odradiť. Nechoďme 
okolo po špičkách v obave, že by sa náho
dou mohli rozplakať, ak nebude po ich... 
(jak okolo pisanoho vajca..., ako sa ho
vorí na východe)

Ospravedlňujeme zlé správanie, pre
tože sú také zlaté, nie? Máme pocit, že 
sú ešte príliš malí na to, aby sa poučili. 
Odmietame prijať fakty, hlavne pri star
ších deťoch. To by moje dieťa nikdy 
nespravilo, nepovedalo, sme predsa 
kresťania, vychovávame ich podľa Bo
žích princípov... Sme takí zaskočení, 
že ani nedokážeme zasiahnuť. 

E) Možno nechceme, aby sa cítili ako 
v škole. Toto je skôr o tom A K O urču
jeme hranice. Nie o tom, či ich máme. 
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Ale doma kľudne môžeme mať tabuľ
ku s úlohami a s bodovaním, zaviesť 
nejaký nový systém upratovania, časový 
rozvrh poobedia.

Nedávno sme na „skupinke našej ro
diny“ zaviedli nový systém upratova
nia izieb pred odchodom do školy. Je 
to banálna vec, ktorá, myslím si, fungu
je vo všetkých vašich domácnostiach, 
a tak sme sa chceli aj my stať normál
nou rodinou, akou je tá vaša. Ráno: po
stele, špinavé prádlo. Večer: stoly, úlohy, 
veci v taške. Celý týždeň: umývačka, kôš 
a triedený odpad, botník a topánky.

Za každú nesplnenú vec, 50 centov 
do našej peňaženky. Už sme niečo aj 
zarobili.

Ale nie je to vôbec tak, ako som si to 
ja predstavovala. Predstavovala som si 
to bez ďalšieho upozorňovania, bez pri
pomínania. Veď to vedia, veď majú už 
toľko rokov!!! A priznám sa, že to občas, 
podľa mojej vlastnej nálady, nechávam 
tak. Zoberiem ponožky a hodím do ko
ša, vyberiem umývačku, či nedojedenú 
desiatu z tašky. A nechám to tak. Žiad
na nová päťdesiatcentovka v mojej pe
ňaženke. Nefunguje to, nie preto, že sa 
im nechce, ale preto, že sa nám nech
ce byť dôslednými.

F) Možno máme aj my sami zlé skúse
nosti z detstva s prísnym rodičom a do
teraz mu to nevieme akosi odpustiť a bo
jíme sa, že by takýto postoj mohli k nám 
mať naše deti a tak hľadáme miernej
šie spôsoby.

VZŤAH K ĽUĎOM A BOHU

To aké naše dieťa bude, aký človek 
bude náš syn alebo naša dcéra, vo veľ
kej miere závisí od nás.

Máme zodpovednosť, ktorú sme do
stali od Pána Boha priamo s jeho darom, 

vtedy, keď sme sa dozvedeli, že bude
me rodičmi, vtedy, keď naše dievčatko 
a náš chlapček uzrel prvýkrát tento svet. 
Dostali sme úlohu od nášho Pána. Dať 
im do života nielen vodorovné posto
je, teda ako sa správať, nebyť sebecký, 
neistý, nezodpovedný, či ľahostajný ku 
svojmu okoliu.

Ale Boh nám dáva aj zodpovednosť 
za ich postoj k Nemu.

Mali by sme ich zasvätiť do svojho 
života s Bohom. Rozprávať im o našom 
vzťahu s Pánom. O tom, za čo sa mod
líme, aj o tom, čo sme nezvládli, aj o tom, 
čo sme s Bohom dokázali.

Keď budú starší, vrátia sa v konkrét
nej situácii a spomenú si na ten spô
sob života, ktorý ste viedli doma. Spo
menú si na Božie pravidlá, aj na naše 
slová alebo konanie v konkrétnych si
tuáciách.

Nemali by sme naše deti deptať, ale 
mali by sme ich viesť k bodu, v ktorom 
si uvedomia, že sú hriešne a potrebujú 
odpustenie. Potrebujú odpustenie, aj keď 
sú voči nám mnohokrát poslušné.

Chcem tým povedať, že naučiť naše 
deti to, aby si ctili Boha najviac zo všet
kého neznamená iba naučiť ich dobre 
sa správať. Predsa chceme aj to druhé 
– chceme, aby boli spasené. Je to aj naša 
úloha: ukázať im, že potrebujú Pána 
Ježiša, že Ho naozaj potrebujú, že ich 
problém tkvie v srdci, že potrebujú 
vnútornú premenu.

A nezabúdajme, že my sme zrkadlom. 
Na nás musia vidieť v bežnom živote, 
že si ctíme viac nášho Boha ako ľudí, 
viac Boha ako ich samých. Aby nám ako 
dospelí muži a dospelé ženy nemuseli 
vyčítať, že je to naša vina, prečo sú skla
maní životom.

Aby nám Boh nemusel povedať to, čo 
čítame o kráľovi Dávidovi: že za celý 
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svoj život nepokarhal svoje dieťa slo-
vami: prečo to robíš. Aby sme nemu
seli počuť z Božích úst slová: svoje deti 
si dal na miesto, ktoré malo patriť 
mne... Aby pri pohľade na život našej 
dcéry a nášho syna sme nemali utrá
pené oči ani usúženú dušu. Ale srdce 
plné vďaky za krásny Boží dar byť otcom, 
byť matkou.

Buďme pokorní pred Bohom, spo
liehajme sa na Jeho pomoc pri výcho
ve našich detí, na Jeho vedenie. Pýtaj
me sa Ho na radu. Modlime sa. A veľa. 
A neplytvajme časom ani príležitosťa
mi, ono tých osemnásť rokov ubehne 
tak rýchlo... Ilona.Bázliková

(prednáška.odznela.na.konferencii.
o.rodine.v.novembri.2015)

JUBILANTOM... 

Prečo sa tak bojíme oblakov? Preto
že veštia prichádzajúcu búrku? Preto
že zatienia modré nebo a zoberú nám 
slnečné lúče, ich teplo a svetlo? Ale veď 
je to len na chvíľu! Slnko predsa nevy
hasne! Čoskoro opäť zasvieti. Medzitým 
sa oblaky naplnia dažďom a čím sú 
tmavšie, tým je pravdepodobnejšie, že 
prinesú požehnanie.

Pretože dážď je požehnanie. A ako 
by mohol byť dážď bez oblakov? A ako 
by mohlo prísť požehnanie bez dažďa? 
A ako by mohol byť obnovený život a rast 
bez vody?

Možno nás zmáčajú kvapky smútku, 
ale Boh nás zároveň skrze dážď občer
ství svojou milosťou.

Keď som bola malá a vonku zúrila 
búrka a hromy hrmotali, tak mi moja 
babka vravela, že to Pán Boh ide po ob
lohe s vozom a rozváža koláče. Aj keď 
som mala iba päť, veľmi mi to nešlo do 
hlavy, ale keďže som z fyziky veľa ne
vedela, na tú chvíľu mi to ako odpo
veď stačilo. Vedeli to už aj naši predko
via, že Jeho vozy môžu teda po oblohe 
rachotiť, ale sú naložené dobrodenia
mi. Za Jeho svetelným bičom, ktorým 
praská po oblohe zostávajú výživné plody.

... Ak sa oblaky naplnia dažďom, vylejú ho na zem...  (Kaz 11,3)

Nemusíme si robiť veľké starosti 
z tmavých oblakov. Veď sú v Božích ru
kách a my tiež. Môžeme spievať v daž
di, pretože ako sa vraví: májové kvety 
zakvitnú vďaka aprílovým dažďom.

Milí naši jubilanti,
prajeme vám, nech vám každý letný 

dážď, či dokonca náhla búrka pripome
nú, že váš Boh je blízko aj v tmavých 
a zamračených dňoch. Je ako slnko, kto
ré svieti vždy, len jeho hrejivé lúče občas 
zakryjú tmavé oblaky skúšok, smútku. 
Ale naša viera predsa vidí za oblaky. 
Vidí viac než oči. Viera vie viac, než je 
schopné cítiť naše srdce. Nech vaša 
viera vidí, že oblaky sú nositeľmi po
žehnania. Boh vyleje svoje oblaky na zem 
a ich vody pritom vytvárajú potôčiky 
radosti na každom svahu.

Čo sa tvojim očiam zdá byť 
temnosťou, môže byť len tieň.
No keď ťa Jeho láska zasiahne 
jasnosťou, odkryje sa deň.
Možno blesk udrel do tvojho stromu 
a nechráni ťa jeho koruna,
no modrá obloha žiari teraz tam, 
kde predtým nemohla.
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Možno výkrik tvojej duše zaznel 
ozvenou, keď ranil ju blesk,
no Jeho zásah tvojho srdca vedie  
ťa domov, kde zažiari Božia sláva 
a lesk.

Modrej oblohy na našej zemi je stá
le viac ako ťažkých tmavých oblakov...

Požehnaný ďalší rok života v mene 
cirkevného zboru v Ružomberku vám 
zo srdca praje  Ilona.Bázliková

JUBILANTI OD JANUÁRA DO JÚNA 2016

50-roční: Dušan Bruncko (Rk), Jaroslav Ilavský (Rk), Branislav Matloň 
(Rk), Marián Potočňák (Rk), Jana Kankríniová (Lis), Eva Danihelová (Rk), 
Karol Dzuriak (Rk), Ľubomír Kostolný (LŠ), Jaroslav Šintaj (Lik), Dagmar 
Švecová (Lis), Anna Bullová (L. Lúžna)

55-roční: Juraj Turský (Rk), Vlastimil Lukáč (Švošov), Jarmila Murinová 
(Lis), Oľga Bruncková (Rk), Jozef Rázga (LŠ)

60-roční: Elena Grešová (Rk), Jozef Legerský (Rk), Mária Melikantová 
(Rk), Alena Mozníková (Lik), Jarmila Olejníková (Lis), Želmíra Macková 
(Lis), Viera Miartušová (Lis), Jozef Rezník (Rk), Jolana Kobelová (Rk), Vie
ra Vršková (Rk), Bohuš Čabák (Rk), Peter Kalafús (Štiav.), Jaroslav Mišura 
(Rk), Ružena Murínová (LŠ), Svetluša Potocká (Lis)

65-roční: Milan Jurečka (Kalam.), Ladislav Kohút (Rk), Emília Sabucho
vá (Rk), Libuša Šindelárová (Rk), Viera Beňová (Lis), Matej Chválnik (Lis), 
Jarmila Lukáčová (Rk), Daniela Sviteková (Rk), Viera Dobáková (Rk), Mi
lan Dobrík (Rk), Katarína Juricová (Rk), Dušan Lipár (Rk), Dušan Macko 
(Lis), Eva Némethová (Lik), Elena Horváthová (Rk)

70-roční: Valerián Plávka(Rk), Anna Klimčíková (LŠ), Oľga Plávková (Rk), 
Želmíra Antolová (Rk), Eva Piovarčiová (Lúč), Stanislav Zbaviteľ (Lik), Ján 
Rezník (Rk)

75-roční: Brigita Schlachtová (Rk), Ema Ševčíková (Rk), Irena Šlauková 
(Lis), Milan Špirko (Lúč), Elena Lukáčová (Lis), Ján Meško (Rk), Alžbeta 
Ticháňová (Rk), Ján Hlaváč (Rk)

80-roční: Gertrúda Hollá (Rk), Oľga Trstenská (Rk), Emília Beňová (Rk)

85-roční: Zuzana Palicová (Rk), Eva Ondrušková (Rk), Božena Mišurová 
(LŠ)

90-roční: Elena Bednárová (Rk)

nad 91 rokov : Zuzana Tomková (92 rokov Lis), Etela Antalová (93 rokov 
Rk), Anna Španková (94 rokov Rk), Bellušová Želmíra (94 rokov LOs.), 
Oľga Roháčiková (95 rokov Rk)
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	Krstom svätým boli do vínneho kmeňa Pána 
Ježiša zaštepení:

Matúš Stejskal z L. Sliačov, Eliška Madleňáková z Lis
kovej, Andrea Smrekovská z Liskovej, Kristián Chova
nec z Ružomberka, Adam Ďurina z Ružomberka, Mi
chal Brtáň z Ružomberka

Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.  
 (Mk 16, 16)

	Svoj krst potvrdili vyznaním svojej viery pri konfirmácii:

Šimon Bázlik z Rk, Martin Burica z Rk, Dušan Ganobjak z Rk, Filip Hajdóci 
z Rk, Natália Hollá z Madočian, Dominika Chlúdová z Rk, Dušan Kasanický 
z Rk, Tatiana Kavecká z Rk, Lea Kráľová z Rk, Vanesa Kráľová z Rk, Romana 
Michalková z Rk, Miroslava Sokolová z Rk

Lebo ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, ono je na spasenie každému 
veriacemu. (R 1, 16)

	Na spoločnú cestu životom sľubom pred Pánom Bohom vykročili:

Ivan Ciglan z Banskej Bystrice a Katarína r. Kajková zo Žaškova, Peter Šomšák 
a Miroslava r. Papalová z Viedne, Miroslav Chovanec zo Žarnovice a Stanisla
va Chmelinová z Ružomberka, Viktor Baláž z Likavky a Katarína Bačkorová 
z Ružomberka, Ladislav Gallay z Bratislavy a Lucia Hariňová z Ružomberka

Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje! (Mt 19, 6)

	V nádeji vzkriesenia sme sa vo viere vo večný život rozlúčili s týmito 
bratmi a sestrami:

Jana Kostolná zo Štiavnice (75 rokov), Emília Dušičková z Černovej (85 ro
kov), Miroslav Franko z Ružomberka (59 rokov), Zdenko Muríň z Liskovej (78 
rokov), Mária Špuntová z L. Sliačov (76 rokov), Viera Žuffová z Ružomberka 
(87 rokov), Elena Buzáková z Lúčok (76 rokov), Pavel Kunc z Ružomberka 
(68 rokov), Ivan Lukáč z L. Hrádku (71 rokov), Viera Zárubová z L. Mikuláša 
(80 rokov), Mária Franková z Ružomberka (82 rokov), Emília Medlová z L. 
Mikuláša (91 rokov), Anna Dekýšová z Likavky (65 rokov), Miroslav Kasanic
ký z Ružomberka (84 rokov), Marián Dutka z Ružomberka (30 rokov), Dušan 
Šponiar z Ružomberka (69 rokov), Jozef Stankoviansky z Ružomberka (63 
rokov), Anna Samolejová z Ružomberka (61 rokov).

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a raz sa postaví nad mojím prachom... 
 (Jób 19, 25)

Z MATRIKY CIRKEVNÉHO ZBORU OD JANUÁRA DO JÚNA
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ČO BY STE MALI VEDIEŤ O...  TENTOKRÁT O SOBÁŠI

Ak chcete, aby vaše manželstvo bolo 
uzatvorené v kostole cirkevným spô
sobom, konkrétne evanjelickým, pri
pravte si odpoveď na otázku: „Prečo chce-
te uzavrieť manželstvo práve v cirkvi?“. 
Potom môžete ísť na farský úrad.

Tam budete oboznámení so všetkým, 
čo je potrebné k evanjelickému cirkev
nému sobášu vybaviť, či vedieť.

Dôležité je vedieť, že ak žiadate o cir
kevný sobáš, jeden zo snúbencov musí 
byť evanjelik, pokrstený a konfirmo
vaný. Druhý zo snúbencov môže byť 
iného kresťanského vyznania, alebo aj 
bez kresťanského vyznania. Ak ste obi
dvaja pokrstení ako evanjelici, ale ani 
jeden nemáte konfirmáciu, je potreb
né si ju urobiť do sobáša, aspoň jeden 
z vás. Ak je iba jeden z vás evanjelik, 
iba pokrstený, je potrebné, aby si pred 
sobášom urobil konfirmáciu. Ak ste boli 
pokrstený ako dospelý, krst a konfir
mácia sa udeje naraz, pri krste. Konfir
máciu si môžete urobiť aj v cirkevnom 
zbore odkiaľ pochádzate, ak ste sa roz
hodli pre sobáš mimo miesta vášho tr
valého bydliska, či zboru.

Pred sobášom vás čakajú tri stretnu
tia so sobášiacim kňazom. Prvé dve sa 
týkajú rozhovorov o samotnom vzťahu 
muža a ženy, o princípoch vo vzťahu, 
ktorý má byť založený na láske a ver
nosti a teda aj na prijatí toho druhého, 
na odpúšťaní. Rozhovory sa týkajú ko
munikácie, riešenia konfliktov, zdieľa
nia v rozdielnosti muža i ženy i pováh 
oboch z partnerov. Súčasťou prvých 
dvoch stretnutí je aj krátke vzájomné 
otestovanie sa v témach partnerského 
vzťahu, priorít, hodnôt i prístupu k tým 
dennodenným praktickým otázkam, kto

rých riešenie budete musieť zvládať vo 
dvojici. Testík nie je známkovaný ani 
kontrolovaný farárom. . Je to zaujíma
vý a zábavný spôsob ako sa dozvedieť 
o sebe viac. Tretie stretnutie je v týžd
ni pred sobášom, týka sa samotného pro
gramu sobáša a organizačných infor
mácií k sobášu ako takému.

Ak je jeden z vás občanom Sloven
skej republiky, manželstvo môžete uza
tvárať kdekoľvek na Slovensku. Pri so
báši nemusí byť dodržané parochiálne 
právo. Teda, aby ste sa museli sobášiť 
v mieste trvalého bydliska jedného z vás, 
alebo v zbore, ktorého ste ako evanje
lik členom. To znamená, že ani jeden zo 
snúbencov nemusí mať priamy vzťah 
k miestu alebo zboru, v ktorom sobáš 
chcete uzatvoriť.

Ak sme už pri mieste sobáša, evan
jelický cirkevný sobáš sa môže uzatvárať 
len v kostole. Výnimočne v nemocnici, 
ak to vyžaduje zdravotný stav jedného 
zo snúbencov. Zatiaľ to nie je možné 
na inom mieste, teda v zámku, v príro
de a podobne. Pred niekoľkými rokmi 
to nebolo možné ani pri úradnom so
báši.

Minimálne mesiac, aj dva, pred so
bášom je potrebné vybaviť si na mat
ričnom úrade v danom meste alebo 
obci sobášnu zápisnicu, ktorú spisuje 
úradníčka matriky za prítomnosti oboch 
z vás. Je potrebné mať so sebou občian
ske preukazy a rodné listy. Túto štátnu 
úradnú zápisnicu donesiete na farský 
úrad, aby sobášiaci mohol dopísať ďal
šie potrebné údaje a potom, aby moh
la byť podpísaná priamo na sobáši so
bášiacim, novomanželmi a obidvomi 
svedkami. Pri vypisovaní zápisnice je 
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Laci a Lucka Gallayovci, 18. jún 2016.

potrebné vedieť aj údaje svedkov. Preto 
ak sa to neurobí vopred, je potrebné, 
aby svedkovia mali na vašom sobáši pri 
sebe občiansky preukaz. Táto zápisni
ca po podpísaní je odovzdaná sobášia
cim kňazom do troch dní na príslušnom 
matričnom úrade, aby vám mohol byť 
vystavený úradný sobášny list.

Cirkevný sobáš akejkoľvek cirkvi je 
uznávaný štátom ako riadny úradný so
báš. Evanjelická cirkev na rozdiel od 
niektorých iných kresťanských cirkví 
preto uznáva aj štátny úradný sobáš. 
Ak ste teda sobášení štátnym úradom, 
stali ste sa manželmi aj pred evanjelic
kou cirkvou a nie ste považovaní za 
nezosobášených. Preto aj pri krste die
ťaťa nepotrebujete cirkevný sobáš. Ale 
je potrebné byť zosobášení aspoň úrad
ne. Samozrejme je dobré, ak sa aj po 
štátnom sobáši rozhodnete pre cirkev
né požehnanie svojho manželstva pred 
Pánom Bohom. Požehnanie manželstva 
v kostole je možné vykonať kedykoľ
vek počas manželského života.

Často sa stretávame pri uzatváraní 
manželstiev, kde jeden zo snúbencov 
je evanjelik a druhý katolíckeho vyzna
nia. Preto ponúkame aj niekoľko infor
mácií k tejto téme krížnych manželstiev.

Hneď v úvode musíme povedať jed
nu zásadnú vec: Ekumenický sobáš ne
existuje. Buď je evanjelický alebo kato
lícky (či sobáš inej kresťanskej cirkvi). 
Hoci je možné, aby bol prítomný kňaz 
z druhej cirkvi, mal príhovor, či mod
litbu, ale sobášne otázky a sľub má kňaz 
cirkvi, v ktorej kostole sa sobáš usku
točňuje a teda aj zápisnicu podpisuje 
ten istý kňaz a teda sobáš je koniec kon
cov buď evanjelický alebo inej kres
ťanskej cirkvi.

Sobáš v protestantskej cirkvi nie je 
považovaný za sviatosť, pretože nemá 

znaky sviatosti. Nie je to Kristov rozkaz, 
nemá zasľúbenie spásy a nie je pri ňom 
žiadny viditeľný znak stanovený sa
motným Pánom Ježišom (ako je to na
príklad pri Krste a Večeri Pánovej). Man
želstvo patrí k stvoriteľským Božím 
poriadkom, nie k vykupiteľským.

Cirkevné právo katolíckej cirkvi ne
pripúšťa sobáš medzi veriacim z kato
líckej cirkvi a pokrsteným z inej kres
ťanskej cirkvi. Je ho možné uzatvoriť len 
so súhlasom biskupa. Bez súhlasu bis
kupa je také manželstvo nedovolene 
uzatvorené, teda s možnosťou rozvodu. 
Pretože takíto manželia v podstate pred 
katolíckou cirkvou žijú v konkubináte. 
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Predpokladom, že biskup dá toto po
volenie je, že katolícky partner sa zavia
že ku katolíckej výchove detí. Od evan
jelika sa takýto záväzok nevyžaduje. 
Nie je možné manželstvo s nepokrste
ným, na rozdiel od evanjelickej cirkvi, 
kde je to možné a nekresťanský part
ner svoj manželský sľub dáva na svoju 
česť, nie kresťanskú vieru.

Ak snúbenec, ktorý je katolíckeho 
vyznania má sobáš v evanjelickom kos
tole, porušuje tak sľub Svätého Krstu, 
prvého svätého prijímania a birmovky 
a tak oficiálne nemá prístup ku sviatos
tiam, teda napríklad ku spovedi, prijí
maniu, či pomazaniu. Záleží to však od 
osobného prístupu kňaza. Ak snúbenec, 
ktorý je evanjelického vyznania má so
báš v katolíckom kostole, rovnako poru
šuje sľub Svätého Krstu i konfirmačný 
sľub, ale neobmedzuje to jeho prístup 
k sviatostiam, teda v evanjelickom po
nímaní Spovedi a Večeri Pánovej. Je 

to na jeho svedomí. Je to medzi ním 
a Bohom. Pretože on, či ona porušuje 
svoj vlastný sľub, ktorý dal Pánu Bohu 
pri svojom krste, či svojej konfirmácii. 
Podľa súčasného cirkevného práva ani 
cirkev, ani kňaz však nemá právo od
mietnuť prislúžiť mu sviatosť.

Keď sa teda rozhodnete pre cirkev
ný sobáš v evanjelickej cirkvi, čaká vás 
trochu vybavovačiek, trochu času a tro
chu stresu. Tak, ako by to bolo aj pri 
akomkoľvek inom sobáši.

Nepodliehajte panike. Radosťou pre 
každého bude, ak svoje životy spojíte 
v riadnom manželstve. Bude to radosť 
pre všetkých vašich blízkych, požehna
ním pre vaše deti, ktoré budú darom 
od Pána a v najväčšej miere pre vás 
oboch. Pretože vzťah muža a ženy spo
jený manželským zväzkom je základom 
pre zdravú a radostnú budúcnosť váš
ho spoločného života ako novej rodiny.

I..Bázliková

AJ HUMOR JE BOŽÍ DAR

„Buď bez obáv, zarábam stotisíc eur 
mesačne.“

„A k čomu ti tu na pustom ostrove tie 
tvoje peniaze budú? Veď tu zomrieme!“

„Hovorím, že zarábam sto tisíc me
sačne a... odvádzam pravidelne desiat
ky cirkvi. Neboj sa, náš farár nás nájde!“

* * *
Farár sa pýta detí na hodine nábo

ženstva: „Tak, deti, kto z vás by chcel 
ísť do neba?“

Všetky deti dvihnú ruku, len Janko 
nie.

„A ty, Janko, ty nechceš ísť do neba?“
„Ale chcem, lenže mamka mi pove-

dala, že ak z náboženstva neprídem 
rovno domov, tak to schytám!“

Dvaja muži stroskotajú na pustom 
ostrove.

Prvý si už začína zúfať: „To nezvlád
neme, umrieme tu!“

Druhý sa pohodlne uvelebí pod pal
mou na bielom piesku.

Prvý sa ho spýta: „Ako môžeš byť taký 
kľudný?“
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* * *
Angličan, Francúz a Rus obdivujú ob

raz znázorňujúci Adama a Evu v raji.
Angličan hovorí: „Pozrite sa na ten 

kľud, na tu neotrasiteľnosť, to museli 
byť Angličania.“

„Čoby,“ povie Francúz. „Pozrite sa na 
ich krásu, na ich nahotu, to boli určite 
Francúzi.“

„Smutné,“ povie Rus. „Nemali, čo na 
seba, nemali kde bývať, k jedlu mali len 
jablká a ešte im hovorili, že žijú v raji... 
to museli byť určite Rusi.“

* * *
Izák je v šoku, keď mu jedného dňa 

jeho syn oznámi, že chce konvertovať 
na kresťanstvo.

Nevie, čo robiť a tak ide za svojím 
priateľom Móšem. Vysvetlí mu situáciu 
a priateľ mu odpovie:

„Ty, nebudeš veriť, ale môj syn chce 
tiež prestúpiť ku kresťanstvu. Poď, pôj
deme za rabínom.“

Idú za rabínom a vysvetlia mu svoj 
problém.

„To je k neuvereniu, aj môj syn mi 
oznámil, že chce prestúpiť na kresťan
skú vieru.

Deje sa niečo divného. Myslím si, že 
by sme si o tom mali pohovoriť so sa
motným Hospodinom.“

V synagóge sa Izák, Móše i rabín spo
ločne modlia:

„Hospodine, všetci naši synovia sa 
vzdali židovstva a dali sa na kresťan
stvo. Povedz nám, čo máme s tým ro
biť?!“

Zahrmí a ozve sa silný Boží hlas: „To 
je k neuvereniu! Aj môj syn...

Vyučujúci náboženskej výchovy v školskom roku 2015/2016:

PaedDr. Eva Nováková – katechétka učila 3 hodiny na ZŠ Bystrická a 1 
hodinu v súkromnej ZŠ Dotyk; PaedDr. Monika Bobeková – katechétka 
učila 2 hodiny na ZŠ Zarevúca; Ing. Zuzana Jarabová – katechétka učila 2 
hodiny na ZŠ Sládkovičova; Bc. Jana Voreková – katechétka učila jednu 
hodinu na Gymnáziu Š Moyzesa (skupina starších študentov); Mgr. Ilona 
Bázliková – kaplánka učila 4 hodiny – na ZŠ Ludrová, ZŠ L. Štiavnica a ZŠ 
Likavka; Mgr. David Bázlik – zborový farár učil 5 hodín (ZŠ Klačno, ZŠ 
Lisková (2), ZŠ Černová, Gymnázium Š. Moyzesa)
Vyučujúci na detskej besiedke: skupinu mladších detí viedli Katarína Lu-
káčová, Patrícia Lehot-
ská; skupinu starších detí 
viedli Janka Lukáčová, 
Janko Laco, Ajka Soare-
ová a Miriam Kavecká.

Ďakujeme im za nároč-
nú, ale nesmierne dôle-
žitú prácu siatia Božích 
právd do sŕdc detí v na-
šom cirkevnom zbore.
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STRÁNKA PRE DETI
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PODUJATIA NAJBLIŽŠIEHO OBDOBIA

V dňoch 11. – 15. júla  – pripravujeme na ZŠ Bystrická Letný denný tábor 
detí s anglickým jazykom s názvom „The test of 
courage.“

V dňoch 18. – 23. júla  – v hoteli Gader v Blatnici pripravujeme mládež-
nícko-dorastový camp s americkými lektormi 
– „STAND OUT“.

OZNAMY

Z DOMÁCEJ KUCHYNE ZBOROVÉHO DOZORCU

Máj je mesiac lásky, ale pre mňa je 
máj aj mesiacom našej liptovskej ovčej 
bryndze. Ja bryndzu milujem v máji, 
ale hlavne dá sa jesť po celý rok. Preto 
vám dávam recept mojich starých ro
dičov.

Bryndzové guľky s údeným mä-
som a kyslou kapustou
Potrebujeme: 1/4 kg bryndze, 150 g 
údených kuracích krídiel (z Lidlu), 3 
– 4 vajcia, 100 g krupice, 150 g staršej 
žemle alebo rožky, soľ, údenú slanin
ku, pažítku, cibuľu a kyslú kapustu.
Postup: Žemle, bryndzu, vajcia, krupi
cu, nakrájané kuracie krídelká a štipku 
soli dobre vymiešame v miske. Nechá
me aspoň 1 hodinu odstáť v chladnič
ke, aby sa všetko dobre spojilo. Potom 
z odstáteho cesta urobíme guľky vo veľ
kosti vajca a pomaly varíme vo vode asi 
2 – 3 minúty.

Medzitým si pokrájame slaninku a ci
buľu. Opražíme slaninku, speníme ci
buľku a pridáme cca 1 kg kyslej kapusty, 
ktorú udusíme skoro do mäkka. Na ta
nier dáme kyslú kapustu a uvarené bryn
dzové guľky, ktoré posypeme opraže
nou slaninkou.
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31. august 10.00 h   – Kajúca nedeľa so spoveďou a VP

4. septembra   – Dištriktuálny deň Východného dištriktu 2016 
v Poprade.

11. september 10.00 h – Služby Božie k začiatku školského roka 2016 
/2017 s požehnaním žiakov, študentov a pedagógov. 

2. október 10.00 h  – Poďakovanie za zemské úrody s Večerou Pánovou

9. október 10.00 h  – 90. výročie postavenia a posvätenia Božieho 
chrámu v Ružomberku

S R D E Č N E  VÁ S  P O Z Ý VA M E !

Najskôr chcem s radosťou skonštatovať, že naša výzva z decembra mi
nulého roka sa stretla s ochotou a porozumením. Výsledok je, že za po
sledné 4 mesiace sa podarilo vyzbierať viac ako 15 000 EUR a k 31. máju 
2016 na tomto účte máme vďaka vašej štedrosti 65 300 EUR. Je to viac 
ako tri štvrtiny rozpočtu, čo sme si na presbyterstve dali ako podmienku 
k začatiu prípravných prác. Tešíme sa z toho.

Zároveň sa chceme poďakovať aj spoločnosti Mondi SCP a pánovi Mi
lanovi Fiľovi, ktorí v tomto roku venovali na spomínaný účel 12 000 EUR.

V tomto roku sa dva krát stretol stavebný výbor, ktorý sa zaoberal po
stupnými krokmi pred samotnou opravou. Zo seniorátneho fondu vzá
jomnej pomoci nám bola schválená na tento účel bezúročná pôžička vo 
výške 5 000 EUR. Vďaka architektonickej firme A3UM a ochote rodiny 
Gromnicovej bol vypracovaný projekt spolu s vizualizáciou a tiež s výka
zom a výmerom. V najbližšom období bude zvolaný zborový konvent, na 
ktorom bude projekt predstavený a konvent sa bude môcť oboznámiť aj 
s ostatnými podrobnosťami tohto projektu.

Našou túžbou i plánom je zrealizovať opravu v tomto roku prá-
ve k príležitosti 90. výročia nášho chrámu. Bolo by to symbolic-
ké a zároveň užitočné. Stále nám však chýba 20 000 EUR. Chceme 
preto vyzvať všetkých vás, ktorí cítite zodpovednosť za tento zbor 
a je vo vašich možnostiach podporiť tento projekt, aby ste tak 
s ochotou i odvahou viery urobili. Aby aj toto dokončené dielo 
mohlo byť svedectvom o našej viere a oslavou Božej dobroty.

Číslo účtu na opravu strechy kostola v SLSP: 5026979686/0900

Predsedníctvo CZ ECAV Ružomberok

ČO JE NOVÉ NA STRECHE?
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE VLADIMÍRA PAVLA ČOBRDU

Ďakujeme vám, že ste nám aj v uplynulých mesiacoch zostali verní 
a pri svojom daňovom priznaní ste odovzdali svoje 2 % z vašich daní 
na podporu činnosti nášho OZ. Aj vďaka vám sa môže v tomto roku 
v našom cirkevnom zbore pripraviť veľa zaujímavých podujatí.

. David.Bázlik. Zuzana.Jarabová

. predseda.výboru.obč..združenia. hospodár.výboru.obč..združenia

Pozývame ťa na dorastovo-mládežnícky tábor s názvom STAND OUT, 
ktorý bude 18. – 23. 7. 2016 v Blatnici pri Martine. Môžeš sa tešiť na lekto-
rov z USA, kopu zábavy, hry, aktivity, súťaže, piesne, spoločenstvo, rozho-
vory, nočné hry a poznávanie príbehu jedného výnimočného muža. Cena 
tábora je 60 Eur.
Viac info v správe, prihláške alebo na farskom úrade. 



ÚRADNÉ HODINY NA EV. A. V. FARSKOM ÚRADE
A. Bernoláka 11: pondelok, streda, piatok: 9.00 – 11.30 h
telefón: 044/432 21 98

Milí bratia a sestry, vážené rodiny cirkevného zboru, úprimne vám ďa-
kujeme za milodary, ktoré viacerí z vás venovali pre činnosť nášho cir-
kevného zboru, na občasník DEDIČSTVO

„Ochotného darcu miluje Boh!“ (2. list Korintským 9,7).

Od.:
EVANJELICKÝ A. V. 
FARSKÝ ÚRAD 
A. Bernoláka 11
034 01  RUŽOMBEROK
tel.: 044/432 21 98
e-mail: ruzomberok@ecav.sk 
http://www.ecavrk.sk

DEDIČSTVO – občasník Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. v Ružomberku, určený pre jeho 
vnútornú potrebu. Ročník XX., číslo 1/2016. Náklad: 840 výtlačkov. Toto číslo pripravili: 
Jana Voreková, David Bázlik, Ilona Bázliková, Ladislav Zvara. Redakcia: Ev. a. v. farský úrad, A. 
Bernoláka 11, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/432 21 98; e-mail: ruzomberok@ecav.sk; pre 
príspevky http://ecavrk.sk. Nepredajné. Pre orientáciu tých, ktorí chcú svoj zborový časo-
pis podporiť: náklady na výtlačok sú 1 Eur. Za dary na tlač občasníka vám vopred úprim-
ne ďakujeme. Uzávierka tohto čísla bola 19. 6. 2016.


