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SLOBODA + POZNANIE = ?
Medzi poklady môjho detstva patria
prázdniny u starých rodičov na Liptove. Tie
zimné sa spájali so záľahou snehu,
poriadnym mrazom a lyžami. Keď sme boli
s bratom malí celé dni sme prelyžovali na
ohrade za farou, kde bol slušný briežok.
Neskôr som milovala výlety do Žiarskej
doliny, ktorú sme si vyšliapali s lyžami na
pleci a potom si užívali niekoľkokilometrový
zjazd od chaty k ústiu doliny. No a ešte
neskôr nám krstná mama odhalila krásy
voľného lyžovania zo sediel a žľabu Baranca.
V čase našich začiatkov v Žiarskej doline mali
skialpinistickú výstroj iba horskí záchranári
a my s bratom sme si zasnene vravievali
“Keď raz budeme veľkí, aj my si takú
kúpime...“ Podarilo sa – už dve sezóny som
sa tešila z krásne vysnežených svahov
a žľabov našich nádherných hôr. Mnohí moji
známi si ťukajú na čelo a odsudzujú ma, že
hazardujem s vlastným životom, že som
nezodpovedná matka, keď sa venujem
takémuto športu a doma mám dve deti. Veď
správy sú plné informácií o skialpinistoch,
ktorí zahynuli v lavíne. 50% úmrtnosť
v prípade zasypania lavínou je potvrdený
fakt. Preto sa zodpovední skialpinisti snažia
vedieť čo najviac o lavínach – kedy a ako sa
tvoria, sledujú počasie a jeho vývoj, kvalitu
snehu, orientáciu svahu, ktorý chcú zlyžovať,
nosia na sebe lavínové sety... To všetko
s jediným cieľom – nedostať sa do lavíny. No

ten
pocit
slobody
je
úchvatný
a neopísateľný! Pre mňa sú to chvíle, kedy si
celým svojím bytím uvedomujem dokonalosť
Božieho diela. Je to jedna oslavná a ďakovná
modlitba.
Boh nám dal slobodu. Ochutnaním rajského
ovocia sme odštartovali ľudský hlad po
poznaní. Vieme už veľmi veľa: vedci
rozoberajú náš svet na čoraz menšie častice
a snažia sa vysvetliť, ako fungujú;
dennodenne
využívame
sofistikované
technológia, ktoré nám uľahčujú život, ale
aj čerpáme zdroje, produkujeme odpad...
Čím ďalej tým viac si ničíme vlastné hniezdo
– priestor, ktorý nám bol daný pre život
a spoliehame sa na budúce generácie, že
poznaním vyriešia problémy, ktoré im
zanecháme.
Čo má spoločné rozprávanie o skialpinistoch,
lavínach,
vede
a technike,
poznaní
a slobode?

ZODPOVEDNOSŤ
Poznaním sa zaväzujeme k zodpovednému
rozhodovaniu o tom, čo nám bolo zverené.
Poznanie je „božou mukou na krížnych
cestách“, kde sa môžeme slobodne
rozhodnúť, kadiaľ ísť.
A.Šándorová

nám to páči alebo nie, musíme sa zmieriť s
faktom, že astronóm, meteorológ, letec,
diplomat a generál Dr. Milan R. Štefánik
nepreberal nekriticky všetky názory svojho otca
ani po národnej ani po cirkevnej stránke. Nie, že
by svoj národ alebo cirkev bol zaprel, to nie! On
sa dopracoval k inej koncepcii a v pravej chvíli
použil iné metódy, než o akých snívali jeho
otcovia. K všetkým problémom života zaujal
Milan Rastislav Štefánik svoj osobný postoj!
Urobil tak aj za cenu veľkých bolestí vlastnej
duše. Mnohí vidia v ňom génia, ktorý sa silou
ducha a húževnatej vô1e pokúšal roztínať
gordické uzly všeľudských i národných
problémov. Iní si všímajú jeho nedostatkov a
slabosti, ktorým sa ako každý človek nemohol
vyhnúť. Základnou črtou charakteru Milana
Rastislava Štefánika bola čestnosť a poctivosť.
Namiesto známeho hesla: veriť, milovať,
pracovať v štefánikovskej literatúre sa často
nachádza aj jeho heslo: viera, láska, poctivosť!

Spomienka na
Milana Rastislava Štefánika
(1880 – 1919)

Zádumčivé Bradlo sa opäť stáva
stredobodom pozornosti. Bradlo pre nás
znamená Štefánika a Štefánik symbolizuje
Bradlo. Miloval symboly a sám sa stal symbolom
túžby po slobode a súčasne mystéria obeti. On
nie je legendou ani rozprávkou, a vôbec nie tým,
čím ho chcú aj dnes spraviť tí, čo sa na jeho
legende iba priživujú.
Pod Bradlom na Košariskách v
evanjelickej fare sa Milan narodil a podľa správ
cirkevníkov chodieval najradšej na Kopec i na
Úboč, malebné to vŕšky vypínajúce sa
bezprostredne nad jeho rodným domom. Na
opačnej strane doliny je Bradlo ktoré je
impozantné a z ďaleka viditeľné. Bradlo v sebe
skrýva veľké tajomstvo syna nášho národa i
evanjelickej cirkvi. Milan mal možnosť vidieť na
svojom otcovi,
že pre človeka
pevného
predsavzatia
a vytrvalosti
niet
nemožnosti.

Z bohatstva jeho ducha sa zachovalo
torzo. Jeho tajomník ho ponúkal, aby napísal
svoje názory na zásadné životné otázky.
Odmietol to, povedal, že by to bo1o príliš skoro veď mal vtedy čosi vyše 36 rokov. Je vraj treba
ešte mnoho pracovať, než si možno zastať na
katedre.
Človeka s takým rozpätím ducha, tak
intenzívne žijúceho až do úplného vysilenia
nemožno ľahko zadeliť do bežných kategórií
tuctových ľudí. Nejedno hnutie sa neskôr
priživovalo na tejto osobnosti a chcelo ťažiť zo
zvláštnej úcty a lásky, ktorú si získal tento človek
slabej telesnej postavy nielen v slovenskom a
českom národe, lež po všetkých končinách sveta,
najmä vo Francúzsku a Taliansku. Nie je dobré
dávať mu nálepku takú alebo onakú. On bol sám
sebou!
Nenapodobniteľný, jedinečný a
neopakovateľný v tom komplexnom rozsahu, aký
ho on prežil.

Keď si Košarišťania a Priepasnanci
vyvolili za svojho farára Pavla Štefánika, na
kopaniciach u Plačkov našiel iba cirkevnú školu a
pri nej lipy. Pod nimi zhromažďoval svojich
cirkevníkov, kým si za niekoľko rokov postavili
mohutný chrám a priestrannú faru. Ľud bol
chudobný, roličky skalnaté a predsa sa veľké
dielo s pomocou Božou podarilo. Boli to slávne
časy košarisko - priepasnanského evanjelického
cirkevného zboru, roky húževnatého borenia sa
s prekážkami, keď sa narodil Milan.

Keď mu rozum nedal toľko, ako sám
dúfal, všetku pozornosť koncentroval na silu
svojej vôle. Stal sa zase až nadmerným
voluntaristom bez toho, že by bol stratil kontakt
s bohatým fondom svojich citov. Z literatúry je o

Milan vo svojom rodičovskom dome však
videl aj mnohé zjavy, s ktorými jeho vnímavá
duša nemohla byť spokojná a to sa odrazilo aj na
jeho ďalšom poznávaní a duchovnom vývoji. Či sa
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ňom známe, že síce nerád hovoril o svojej
príslušnosti k cirkvi, ale je známe aj to, že nikdy
nezaprel svoju cirkev, v ktorej sa narodil, bol
pokrstený a vychovávaný, hoci musel neraz
znášať aj príkoria obmedzených ľudí. Zachované
sú písomné doklady, ako sa vždy hlásil ku svojmu
protestantizmu a chválil sa svojou Bibliou na
ktorej bolo vytlačené aj jeho meno ako
subskribenta práve pri prvom vydaní Tranoscia.

v řídkých chvílích, kdy pitval své vnitro a otevíral
svou duši, bylo cítiti, že se snaži vypátrat, co na
dně jeho bytosti se děje, a snažil se to co
nejpřesněji reprodukovat. Přes všecka ta pokání
hluboká nechtěl být posuzován a souzen. Napsal:
„Odmítám jakéhoko1iv soudce. Tím může být
pouze Bůh ,anebo hlas v mém svědomí.“ A to
musíme rešpektovať aj my. Ale i to si
pripomeňme pri výročí smrti Milana Rastislava
Štefánika, že slovo Božie na pohrebe generála
Milana Rastislava Štefánika na Brezovej i na
Košariskách zvestoval práve Michal Bodický:
„Ako vodca ľudu izraelského Mojžiš doviedol svoj
ľud do zeme zasľúbenej, ale sám do nej nevošiel,
videl ju len zvrchu. Aj Štefánik mohol len zvrchu
vidieť oslobodenú vlasť, do nej nevošiel živý, iba
vysoká mohyla na Bradle hlása jeho sebaobetavú
lásku, dokiaľ ľudia nezabudnú.“

Nemal rád pokrytcov a odsudzoval
povrchnú náboženskú výchovu. On sám
vnútorne mnoho bojoval. Do konca života
udržoval živý kontakt aj s neskorším biskupom
Dr. Jurajom Janoškom a v Tranovskom kalendári
uverejnil aj svoje cestopisy: „Pol mesiaca na
Mont Blancu“ (1907) a „Z cesty po severnej
Afrike“ (1910). V blízkom Krajnom, kde sa narodil
jeho otec, navštevoval evanjelického farára Dr.
Michala
Bodického
ktorý
vo
svojich
Rozpomienkach a pamätiach uvádza, že po
maturite pod jeho vplyvom bol Milanko ochotný
ísť študovať teológiu ale otec mu to vyhovoril.
Píše, že aj neskoršie sa veľa zhovárali o
náboženských veciach, aj o hviezde, ktorá sa
ukázala na oblohe pri narodení Krista Pána.
Doslova vydáva o ňom svedectvo: „V
náboženskom ohľade bol Milan poddajný,
povedal by som detinsky veriaci. Páčilo sa mu,
keď počul u nás večer spievať nábožné piesne.
Keď bol u nás v Krajnom posledný raz, prišiel na
jednom koni, podľa obyčaje brezovsko košariskej. Pri odobierke povedal mojej
manželke: „Keď prídem nabudúce k vám, prídem
na aeropláne“. A moja mu povedala : „Len to nie
, lebo sa zabijete!“ Oboje sa splnilo. Posledný raz
sme boli spolu v apríli 1913 na pohrebe jeho
otca. Po pohrebe mi riekol: „Keď som vás
počúval, ako by som bol, počul svojho bývalého
profesora Poincaréa. Čo má spoločné profesor
matematiky s evanjelickým kazateľom? To, že ste
práve s takou istotou hovorili, s akou Poincaré
dokazoval svoje matematické tézy.“

Škoda, že na jeho rodný dom, na jeho
pamätnú dosku sa nedostala Hviezdoslavova
báseň zostavená k tomuto cieľu:
"Tu orlom z hniezda vyletel
na krídlach ducha po oblohu,
v hviezd svetoch hľadajúc cieľ.
Tam však keď poklonil sa Bohu
v obdive Jeho slávnych diel,
Ním hnutý k zemi zvrátil let,
kde našiel cieľ, čo česť i zdar má,
svoj národ vyslobodiť z jarma,
v ňomž úpel prez tisícku liet.
To zmôžúc v slávu vzletel späť“.

Pred 100 rokmi, v roku smrti generála Štefánika
sa narodil autor tohto článku Pavel Proksa, ktorý
bol v poradí štvrtým farárom na Košariskách –
Priepasnom a stal sa dôkladným znalcom diela
M.R.Štefánika. Tento článok je upravený jeho
text publikovaný v Tranovskom kalendári na rok
1969, str. 87 – 89).

Márie Newmannová - Žilková o ňom
svedči: „Přes to, že se o něm všeobcně říká, jaký
byl milý a kolik měl přátel, vím, že po léta, co jsem
ho znala cítil se osamělý a nedovedl se sdíleti. Jen
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Jedenie zo stromu poznania má v Biblii nadpis - POKUŠENIE A PÁD
Na svete je mnoho múdrych ľudí. Každý múdry sa
snaží neustále sa učiť, zdokonaľovať, je si
vedomý obrovského množstva ním nepoznaných
existujúcich skutočností a tak si je vedomý aj
svojej nedokonalosti a malej schopnosti. Určite
to nie je príjemné poznanie, ale takýto ľudia
majú nádej pred Bohom, s nimi sa dá
spolupracovať, oni môžu vykonať mnoho
dobrého a oni pre nikoho nepredstavujú hrozbu.

ňou a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali,
že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery.“
Náš pôvod je v raji. Radostný moment. Boli sme
stvorení ako súčasť nádherného stvorenstva v
súlade so všetkým dobrým, čo Boh stvoril. Aby sa
súlad zachoval a aby sme sa všetci mali dobre,
tak ako nám Boh z lásky dobrý život daroval, stačí
podriaďovať sa dokonalému, nemennému
zákonu Tvorcu. V neustálom opakovaní sa života
a smrti len Boh sám pozná zmysel a správne
načasovanie poradia. Len on vie, kto kedy komu
má byť potravou a kto kedy má byť nachovaný,
kto koľko potomkov má splodiť a kto sa má na
ktorú stranu sveta vybrať. On jediný Najmúdrejší
má to poznanie – čo je kedy pre koho dobré a čo
kedy pre koho zlé, vedomosť o tom, kto kedy má
zomrieť a kto kedy žiť. Na základe 1M 2,15 múdry
človek má zodpovedne vládnuť Zemi pod
zvrchovanosťou Najmúdrejšieho. Múdry človek,
štedro obdarovaný všetkým, vrátane ovocia zo
stromu života, sa mal výborne bez poznania
dobra a zla. Toto jediné mu bolo odopreté.

Sú však aj „mnohí najmúdrejší“ ľudia. Čo? Slovné
spojenie „mnohí najmúdrejší“ je nelogické?
Najmúdrejší môže byť len jeden? Áno!!!
Najmúdrejší môže byť len jeden!
Prečo si potom mnohí o sebe myslia, že sú
najmúdrejší? Musíme pátrať po odpovedi na
túto otázku, lebo takí sa vo svojej (naj)múdrosti
rútia do temnoty a skazy, tiahnu so sebou
človeka a my tomu nechceme nechať voľný
priebeh.
Snáď nám odpoveď na otázku poskytne jeden z
prvých a pri tom jeden z najťažších Biblických
príbehov:

Neposlušnosť voči poriadkom Stvoriteľa vedie k
smrti. V 1M 2, 17 toto Boh jasne povedal. Diabol,
ktorý bol najprv podvodníkom človeka a teraz je
naším žalobcom, nehanebne poprel toto jasné
Božie vyhlásenie. Klamal, že prestúpenie Božích
pravidiel nevedie k smrti. Tvrdil, že ľuďom Boh
zakazuje veci, ktoré by ich priviedli ku vyššej
úrovni rozvoja a skutočnému šťastiu. „Určite
nezomriete! Otvoria sa vám oči a budete ako
Boh!“ Zobrali zo zakázaného stromu poznania.
Otvorili sa im oči! Ale nestali sa ako Boh. Zaistilo
im to smrť.

1M 2, 15-17: Hospodin, Boh, vzal človeka a
umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a
strážil. Hospodin, Boh, prikázal človekovi: „Môžeš
jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo
stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v
ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.“
1M 3, 1-7: Had bol najľstivejší zo všetkých
poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin, Boh.
Povedal žene: „Naozaj vám Boh zakázal jesť zo
všetkých stromov záhrady?“ Žena mu
odpovedala: „Ovocie zo stromov v záhrade jesť
smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred
záhrady, Boh povedal: ‚Nejedzte z neho,
nedotknite sa ho, aby ste nezomreli!‘“ No had
žene povedal: „Nie, určite nezomriete! Boh totiž
vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa
vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro
i zlo.“ Žena videla, že by bolo dobré jesť zo
stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na
získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia,
jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s

Lebo nebezpečenstvo ani nespočívalo v tom, že
by jedením zo stromu života mohli získať Božské
poznanie, ale v tom, že by si mohli myslieť, že ho
získali, že by si mohli myslieť, že vedia rovnako
ako Boh, ako treba vládnuť svetu a tak, že sa
môžu oddeliť od Boha a robiť si čo len chcú.
(Krásne tvrdí Danie Quinn: „Žiadne stvorenie
nebude nikdy vlastniť poznanie toho, kto má žiť
a kto má zomrieť. Toto poznanie patrí len Bohu a
aj keby Adamova múdrosť mala rásť až do
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samotného zániku vesmíru, zostane pre neho
rovnako nedostupné ako dnes.“)

nevzťahuje, pretože som rovný bohom, preto
budem žiť mimo tohto zákona a rásť bez
obmedzenia. Byť obmedzovaný je zlé. Vytrhnem
záhradu z rúk bohov a usporiadam ju nanovo tak,
aby slúžila môjmu rastu, a to bude dobré. Môže
sa stať, že záhradu zničím a stane sa z nej ruina.
Môže sa stať, že moji potomkovia zaplavia Zem
ako kobylky a úplne ju vyplienia. Nakoniec sa tu
budú topiť vo vlastnej špine a nenávidieť pohľad
na seba, až kým sa nezbláznia. Napriek tomu
však budú musieť pokračovať, pretože rásť bez
obmedzenia je dobré a prijať obmedzenie zákona
je zlé… Jediné, čo musíme urobiť, je rozorať
ďalších pár stoviek akrov dažďového pralesa a
koho zaujíma, či sa v dôsledku toho stratia
desiatky iných druhov?... A keď moji potomkovia
nebudú už môcť viac rásť, vrhnú sa na ľudí
susednej zeme a povraždia ich, aby mohli rásť
ďalej. A keď úpenie mojich potomkov naplní celý
svet, poviem im: Musíte vydržať to utrpenie,
pretože trpíte v mene dobra. Pozrite sa, akými
veľkými ste sa stali! Sme nositeľmi poznania
dobra a zla a bohovia nemajú nad nami žiadnu
moc. Aj keď sa vaše náreky nesú vzduchom, nie je
lepšie mať život vo vlastných rukách než v rukách
bohov?“

Človek v zdaní vlastného poznania dobra a zla, a
tak v zdaní vlastnej schopnosti vládnuť svetom,
neustále smeruje k smrti - mravnej, sociálnej,
ekologickej. Jeho vládnutie svetu je na základe
pravidla – všetko, čo si dokážem ospravedlniť a
čo mne slúži – je dobré; všetko, čo ma
obmedzuje a brzdí môj rast – je zlé.
Zaujímavým rozprávkovým spôsobom to opisuje
Daniel Quinn vo svojom románe Izmael, v
ktorom sa venuje práve tejto tématike. Kým sa
snaží vysvetliť vývoj ľudskej spoločnosti, opisuje
ľudí žijúcich podľa pôvodného Božieho plánu ako
Nechávajúcich (čo sú v súčasnosti už len zvieratá
a niektoré „necivilizované“ kmene) a na Berúcich
(čiže ľudí, ktorí si myslia, že vedia rozsúdiť čo je
dobré a čo zlé). Tiež píše o dôsledkoch, ktoré z
toho pre našu planétu vyplývajú.
Uvediem tu dlhší citát z menovanej knihy:
Z rozhovoru bohov: Ak si Adam bude myslieť, že
je nám rovný, vo svojej arogancii sa môže
poobzerať po záhrade a povedať si: „Toto všetko
je zlé. Prečo by som sa mal deliť o oheň života so
všetkými týmito tvormi? Tu levy, vlky a líšky lovia
zver, ktorú by som mohol mať pre seba. To je zlé.
Zabijem všetky tieto tvory a to bude dobré. A tu
zase zajace, lúčne koníky a vrabce si berú plody
zeme, ktoré by som mohol mať pre seba. To je zlé.
Zabijem všetky tieto tvory a to bude dobré.
Bohovia obmedzili môj rast, rovnako obmedzili
rast všetkého ostatného. To je zlé. Budem rásť
bez obmedzenia, privlastním si všetok oheň
života prúdiaci touto záhradou a to bude
dobré...“ Adam by takýmto spôsobom zničil svet
za jeden deň a na konci toho dňa by sa zničil
sám… Pokiaľ sa mu nepodarí uniknúť z tejto
planéty. Ak by unikol, zničí celý vesmír… a to
všetko v domnení, že koná dobro. Povie si „Čo na
tom, že som unavený zo života vraha všetkého
živého okolo seba. Poznám dobro a zlo a tento
spôsob života je dobrý. Bohovia dali svetu zákon,
ktorým sa musia všetci riadiť. Na mňa sa však

Vážení čitateľ, aká je Tvoja odpoveď na túto
poslednú citovanú otázku?
Mravy, spoločnosť aj príroda sú veľmi ohrozené
pod vplyvom človeka v úlohe Najmúdrejšieho.
Čo robiť?
Prestať si namýšľať, že sme najmúdrejší a dovoliť
Najmúdrejšiemu, aby uplatňoval pri nás svoje
pravidlá. Dovoliť Stvoriteľovi, aby nás znovu
miloval.
S ponukou lásky ešte vždy trpezlivo nad nami
stojí – ponúka nám ju Spasiteľ z kríža. Kristus je
cesta ku stromu života.
Vypľujme horké plody zo stromu poznania dobra
a zla a zoberme plody z kríža života.
OKo
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Danie Quinn: IZMAEL

moderných čias. Oceňujú ho čitatelia aj kritika.
Spomedzi 2 500 prihlásených diel vyhral
medzinárodnú literárnu súťaž Turner Tomorrow
s dotáciou pol milióna dolárov. Z knihy sa predalo
viac než milión výtlačkov, bola preložená do vyše
30 jazykov a používa sa ako doplnkové čítanie v
školách a kurzoch zameraných na filozofiu,
geografiu, ekológiu, archeológiu, históriu,
biológiu, zoológiu, antropológiu, polititológiu a
ekonomiku na celom svete.

Keď sa v novinách objaví inzerát, že učiteľ hľadá
žiakov, ktorí túžia zachrániť svet, náš hrdina
neváha a prihlási sa. Na svoje prekvapenie zistí,
že jeho učiteľom je gorila, ktorá mu s obrovským
pochopením, súcitom a hlbokou múdrosťou
ozrejmí vývoj ľudskej spoločnosti, vysvetlí rozdiel
medzi životom Berúcich (ľudia) a Nechávajúcich
(zvieratá) a dôsledky, ktoré z toho pre našu
planétu vyplývajú.

„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu
knihu.“ Denis Diderot

Izmael je jedným z najobľúbenejších a
najpredávanejších
duchovných
románov

NIE KAŽDÝ, KTO MI HOVORÍ PANE (Malachiáš
3,18)
Rozsudzovanie medzi dobrom a zlom,
spravodlivosťou a nespravodlivosťou nie je také
jednoduché. Za každým skutkom je príbeh, ktorý
vplýva na naše každodenné rozhodnutia. Preto
by bolo dobré zapojiť všetkých odborníkov na
etiku, morálku, sociológiu, teológiu… a skúmať
pôvod nášho správania. Potom urobiť
konferenciu a vydať stanovisko, ktoré isto
nebude jednotné, ale zhruba vyjadrí postoj
väčšiny.
Samozrejme, vždy tam bude nejaké to ALE!
Nanovo sa definujú pojmy dobra – zla a
spravodlivosti – nespravodlivosti a potom si
možno budeme lepšie rozumieť.
Aj toto je cesta. A potom je tu cesta, ktorú napísal
sám život. Vlastne to bol projekt. Pracovne by
sme ho nazvali „Ja a človek v ohrození života“.
Scenár bol jednoduchý: na ulici v treskúcej zime

sa objavilo dieťa. Malo na sebe tričko a nohavice.
Chvelo sa od zimy. Dve hodiny prosilo o pomoc.
Ignorovali ho dobre a teplo oblečení chodci s
taškami zo značkových obchodov. Dieťa sa
schúlilo na zem, prikrylo sa igelitom a
pripravovalo sa na smrť.
Po dvoch hodinách prišiel černoch –
bezdomovec. Vyzliekol svoju vetrovku a prikryl
dieťa. Akoby ho vôbec nezaujímal vlastných chlad
a podobný údel ako toho, ktorý mu zomieral pred
očami. Záchrana človeka bola v tom momente
tým najdôležitejším! Až potom sa zastavili ďalší
ľudia a prejavovali svoj súcit.
Prorok Malachiáš kedysi poznamenal: „Potom
uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a zlým
človekom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto
mu neslúži.“ (Mal 3,18) Čo by asi tak urobil Ježiš,
keby šiel okolo?
Andrea Korečková, z knihy „Myšlienky do vrecka
– úvahy inšpirované biblickými pasážami“

EKOLÓGIA A KRESŤANSTVO

klimatickej konferencii v Poľsku. Konala sa
2.-16. decembra 2018 v Katowiciach a išlo o
pravidelné stretnutie signatárov UNFCCC
(United Nations Framework Convention on
Climate Change = Rámcová konvencia
Organizácie
Spojených
Národov
pre
klimatické zmeny), čo je medzinárodná
dohoda o klíme prijatá v Rio de Janeiro
v roku 1992. Dohodu vtedy podpísalo 154
národov, ktoré sa pravidelne stretávajú
a diskutujú o tom, čo bolo zrealizované

Donedávna sa v našich končinách o
klimatických zmenách len hovorilo, no akosi
výraznejšie
sme
ich
nepociťovali.
V posledných pár rokoch však aj my na
vlastnej koži zisťujeme, že zima už nie je
zimou, jar sa počíta na dni, leto je
horúcejšie, jeseň je na tom rovnako ako jar,
teda skoro nie je... Možno ste zachytili správy
v médiách koncom minulého roka o nejakej

6

z pôvodných plánov a dohadujú ďalšie
postupy a opatrenia, aby mali aj deti našich
detí kde žiť. Z týchto stretnutí vzišli
dokumenty, ktoré sú prezentované aj
v médiách ako napr. Kyótsky protokol,
Parížska dohoda a ďalšie.
Prvá informácia o stretnutí v Poľsku sa ku
mne dostala z médií, druhá zo stránky
Svetového luteránskeho zväzu, kde som
zistila, že aj táto organizácia sa aktívne
zapája nielen svojim hlasom, ale aj
konkrétnymi aktivitami do záchrany našej
planéty. ...a okrem iného ma zaujal
nasledovný článok, ktorý som si dovolila
preložiť:

nenaučili, že ekonomický systém, ktorý podporuje
vlastné obohacovanie za každú cenu bez ohľadu
na blaho pracovníkov a Zem spôsobil túto kritickú
situáciu, v ktorej sa nachádzame? Prečo sme tak
ochotní veriť riešeniam od inštitúcií, ktoré nás
k týmto problémom doviedli?
Pri riešení tejto morálnej dilemy mi príde
vhod Lutherova koncepcia hriechu. Pre Luthera
predstavoval hriech “Incurvatus in se” otočenie
sa/zameranie sa do seba. Hriechom je
uprednostňovať svoje vlastné záujmy pre
záujmami našich blížnych. Investovať do
zmierňovania klimatických zmien preto, že je to
„dobrá investícia“ je zameranie sa na svoje
vlastné potreby a záujmy. Naše dobré úmysly so
záchranou planéty sú ničím v porovnaní
so skutočnými dôsledkami nášho sebaklamu
o tom, ako sa staráme a milujeme svojich
blížnych. Zotrvávaním v tomto hriechu, nie sme
schopní skutočne sa vyznať Bohu.
Na tejto kritickej križovatke, ktorá
prichádza po Katowiciach sa musíme zaviazať, že
v prvom rade budeme hľadať blaho našich
blížnych ľudských bytostí a Zeme, a to pred
ekonomickým prínosom nášho konania. Byť
Kresťan a naplniť službu, smrť a vzkriesenie
Krista znamená, že sme zameraní iným smerom
ako do seba, že hľadíme na kríž, ktorý nám
ukazuje cestu k starostlivosti o svojich blížnych.

Wylie Cook

Morálna otázka financovania opatrení
týkajúcich klímy
https://www.lutheranworld.org/blog/climatefinance-moral-challenge
Po plenárnej diskusii, ktorú som si
vypočul v rámci rokovaní OSN o zmene klímy
v poľských Katowiciach som si uvedomil nie len
morálnu stránku klimatických zmien, ale aj
morálnu úlohu našich politikov pri riešení tohto
hrozivého problému.
Na jednej strane európsky bankár
zdôrazňoval, že financovanie snáh zmierňujúcich
dopady zmeny klímy je dobrou investíciou,
pretože zabezpečí vyplácanie dividend. Na druhej
strane, domorodý politik z Čadu poukázal na
ekonomické
privilegovanie
vyplývajúce
z
takéhoto tvrdenia. Je totiž veľkou výhodou
investovať
kapitál
získaný
kolonizáciou,
drancovaním krajiny a ekonomickou silou do
znižovania emisií - bez finančnej podpory
dotknutých krajín a komunít určenej na podporu
ich adaptácie na priame následky klimatických
zmien. V žiadnom prípade nenavrhujem, že by
sme mali nadšene vítať adaptáciu alebo
zmierňovanie dopadov, ak keď oboje je dôležité.
Morálne diskutabilné je investovanie
globálnych organizácii do projektov, ktoré
zmierňujú
dopady,
s cieľom
návratnosti
vložených investícií. Ako je možné, že
privilegované národy a inštitúcie obmedzujú
klimatické zmeny len pre svoj ďalší ekonomický
prospech? Ako sa toto dá považovať za morálne
a podporujúce všeobecné dobro? Ešte sme sa

spracovala A. Šándorová

Svetový luteránsky zväz (The Lutheran World
Federation – LWF) je organizácia združujúca
148 cirkví z 99
krajín
sveta
hlásiacich
sa
k Lutherovej
reformácii,
čo
predstavuje 75,5 milióna ľudí.
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Nielen pre mládež 6
Odpovede na 10 kvízových otázok zo
Starej zmluvy z minulého čísla:
•
•
•
•
•
•

Terach
8
Ézav
Góšen
Na hore Sinaj
Aby sa stali pokornými a aby
Hospodin poznal, či budú
zachovávať Jeho príkazy (5M 8,2)
• Lebo: “Cestou ľud zmalomyseľnel
a hovoril proti Bohu i proti
Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli
z Egypta? Aby sme pomreli na
púšti? Veď nieto chleba ani vody
a tento biedny pokrm sa nám
protiví.“(4M 21,4-5)
• Mojžiš zhotovil medeného hada
a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho
had poštípal a pozrel sa na
medeného hada, ostal živý.
• Na vrchu Nébo
• Józua
(z knihy Radosť vedieť, autor Peter
Borguľa, vydavateľstvo Tranoscius)

Poďme pracovať s Bibliou!
10 kvízových otázok z Novej zmluvy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ktorý rímsky cisár žil v čase
narodenia Pána Ježiša Krista?
Čo znamená slovo Mesiáš?
Čo jedol Ján Krstiteľ?
Kde urobil náš Pán prvý zázrak?
Koľko dní bol Pán Ježiš na púšti
pokúšaný diablom?
Ktorý z apoštolov bol aj lekár?
Akú odmenu dostal Judáš za
zradu Ježiša?
Kto pomáhal Ježišovi niesť kríž
na Golgotu?
Koľkokrát zaprel Peter Ježiša?
Čo znamená slovo „Abba“?

pripravila Soňa Lopuchová

Často sme, Bože, v pokušení

Tak viacej, než my máme radi,
On s väčšou láskou z kríža hľadí.
Či starší sme a či sme mladí,
vždy opäť dá nám čas.
A preto, keď sme v pokušení.
Verme mu, veď je nepremenný,
že do seba nás zakorení
a zošle slnko, dážď.
Nuž do modlitieb pohrúžení
vedzme, že nieto väčšej ceny,
ako keď s Kristom prepojení
vo viere smieme rásť.

Často sme, Bože, v pokušení
uväznení a obkľúčení
a nášho srdca hrubé steny
bránia nám dostať sa von.
Hľadáme, kto nás odbremení,
no život plynie bezozmeny,
než Božou láskou usvedčení
vyznáme, že je to On,
kto bôle naše, hnevy, zvady
ni človiečkovi nevyzradí,
len usmeje sa, tíško zhladí
všetko, čo trápi nás.

Silvia Kučerková
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Správy o činnosti zboru
Ako každý rok aj tento rok sme začali
výročným konventom nášho cirkevného
zboru, ktorý sa konal 27. januára v kostole
v Horných Zeleniciach. Cirkevníci boli riadne
informovaní o činnosti zboru, hospodárení
a o plánoch do budúcnosti na rok 2019.

Vo svojej činnosti pokračoval náš
spevokol aj dňa 7. apríla, kedy v spoločnosti
spevokolu CZ ECAV Trnava a Ekumenického
speváckeho zboru Sládkovičovo vystúpili
s pôstnym koncertom troch spevokolov
v našom hornozelenickom chráme.

Skôr však, 22. januára a 25. januára,
boli vykonané spoločné bohoslužby so
spolubratmi z rímsko-katolíckej cirkvi v rámci
týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Najprv sme sa stretli v rím.-kat. kostole
v Siladiciach a potom v našom kostole
v Horných Zeleniciach.

V Siladiciach pokračovala vo svojej
činnosti aj detská besiedka pod vedením
sestry farárky. Na Veľkú noc pripravili
spoločné vystúpenie v rámci služieb Božích
v kostole v Siladiciach.
Mládežnícky klub konfirmandov sa
pravidelne stretával za prítomnosti a pod
vedením seniorálneho koordinátora pre
prácu s mládežou Michala Resutíka.

Naši konfirmandi sa 2. februára
vybrali na spoločný výlet do Vysokých Tatier,
konkrétne do Starého Smokovca a na
Hrebienok. Na výlete sa im páčilo a plný
dojmov sa vrátili vporiadku domov.

Svoju správu o činnosti zboru
ukončím radostným oznamom, že dňa 5.
mája sa uskutočnila konfirmácia 7 detí
v Božom chráme v Horných Zeleniciach.
Konfirmovaní boli: Katarína Lopúchová,
Daniel Lenghart, Viktória Miháliková, Matej
Černý, Zuzana Synaková a Vincent Darivčák
zo Zeleníc a Diana Repková zo Siladíc.

Dňa 2. marca boli vo Zvolene
inštalovaní novozvolení biskupi ECAV na
Slovensku – generálny biskup Ivan Eľko
a biskup Západného dištriktu Ján Hroboň,
tiež bol do funkcie generálneho dozorcu
uvedený Ján Brozman.
23. marca sa v Piešťanoch uskutočnil
konvent BAS, ktorého sa zúčastnila sestra
farárka a zvolení delegáti.

Naše plány do budúcnosti:

Dňa 30. marca si obyvatelia
Slovenska v druhom kole volieb, prvý krát
v histórii samostatného štátu, zvolili do čela
štátu ženu – pani Zuzanu Čaputovú. Do
úradu prezidenta republiky bude slávnostne
uvedená dňa 15. júna. Gratulujeme !
V 4. pôstnu nedeľu, 31. marca,
v našich kostoloch na službách Božích
vystúpil náš spevokol Ratolesť.
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•

10. – 12. mája: víkendovka
konfirmandov v zborovom dome
v Jabloňovciach,

•

15. mája sa v našom CZ uskutoční
seniorálne stretnutie farárov,

•

19. mája spevokol Ratolesť plánuje
účasť na Seniorálnej prehliadke
spevokolov v Petržalke.

•

1. júna sme dostali pozvanie na
spoločný výlet s CZ Sereď pri

 v piatok o 18:00 hod. nácvik
spevokolu Ratolesť v Horných
Zeleniciach.

príležitosti
100-ročnice
M.R.Štefánika (Ivánka pri Dunaji,
Letisko Bratislava, Rusovce, hrad
Devín
a evanjelický
kostol
v Petržalke),
•

•

3. marca Júlia Tibenská (rodičia Vladimír
Tibenský a Jana Chropovská),

16. júna budú v kostole v Horných
Zeleniciach bohoslužby spojené
s pamiatkou na brata farára
Kaššovica, ktorého osud je opísaný
v nedávno vydanej knihe „Cirkev
v útlaku II“,
5. júla bude Dištriktuálny deň ZD na
hrade Branč,

•

7. júla: náš CZ dostal pozvanie na
návštevu CZ Turá Lúka pri príležitosti
zborového dňa,

•

Pokrstení:

2. júna bude v Banskej Bystrici
Dištriktuálny deň ZD,

•

•

A teraz trochu štatistiky:

23. marca Sebastián Kršák (rodičia Ivan
a Barbora Kršákoví),
5. mája Terezka Hábová (rodičia Marek Hába
a Barbora Záhoráková).
Zomrelí:
Katarína Kulíková
Zelenice,

–

90-ročná,

Horné

Dušan Synak – 68-ročný, Horné Zelenice,
Etela Mesárošová
Zelenice.

29. augusta: Spolok koncertných
umelcov plánuje uskutočniť jeden
koncert v Horných Zeleniciach na
našom obnovenom organe v rámci
XXVIII. ročníka medzinárodného
hudobného festivalu Slovenské
historické organy. Ako interpret
vystúpi český organový virtuóz
Přemysl Kšica,

–

85-ročná,

Horné

Jubilanti v 1. polroku:
60. – Ľubica Mesárošová (D.Zelenice),
Ondrej Repka (H.Zelenice), Ján Štrba
(Siladice),
80. – Mária Baranovičová (H.Zelenice),
Emília Páleníková (H.Zelenice), Anna
Synaková (H.Zelenice),

Naďalej budú fungovať pravidelné
pracovné skupiny:

90. – Elena Moravcová (Siladice).

 v stredu o 16:00 hod. besiedka
v Siladiciach

Ďakujeme Pánu Bohu za pomoc pri našej
činnosti a prosíme Ho, aby nám aj naďalej
pomáhal. Amen!

 v piatok
o 17:00
hod.
konfirmačná priúčka v Horných
Zeleniciach

Spracoval: M.Štrba
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Milodary
darovali:

na

Zelenický

Baranovičová, Alena Kollárová, Ján Horváth
z Horných Zeleníc;
Ľubica Mesárošová, Mária Bullová a Milan
Lenghart z Dolných Zeleníc;
Marta Mesárošová a Marta Šimová zo
Siladíc;
Eva Stupková zo Šulekova;
Zuzana Vargová z Hlohovca;
Anna Repková z Partizánskeho
a Emília Dršková zo Zálesia.

spravodaj

Ján Repka č.175, Viera Darivčáková, Anna
Predná,
Milada
Rášová,
Elena
Machajdíková, Elena Synaková, Marta
Tuturová, Pavol Lenghart, Ján Lenghart,
Paulina Hrivnáková, Anna Ravová, rodina
Synaková, rodina Marková, Vladimír
Pavlovič, Michal Ochotnícky, Viera
Šrámeková, Eduard Lenghart, Jana Vargová,
Emília Roháčková, Jaroslav Synak, Mária

Ďakujeme, že aj finančne podporujete náš
časopis.

Nie je ľahké nájsť správnu cestu v serpentínach našich dní

Baránok Boží, Pane Ježiši Kriste, my , ktorí
k Tebe volávame, občas nie sme nijaké baránky,
ba čo viac, dokážeme byť aj vlkmi v ovčom rúchu.
Konať tvrdo, razantne, dôrazne a ostro je iste
niekedy na mieste. Inokedy však naša
vehementnosť prerastá do bezhlavosti, zraňuje
a narobí viac škody ako úžitku. Zrejme
nedokážeme vždy voliť primeraný tón a postup.
Vedome ubližovať, pravda, rozhodne nechceme.
Keď sa to stane, bolí to nakoniec viac nás
vinníkov ako postihnutých.

Pane, vzdiaľ od nás sklon k žabomyším vojnám
a uč nás vzájomnej trpezlivosti. Avšak kde
dochádza ku krivde, nečestnému počínaniu
a podrazom, tam nám daj odvahu
pre
nekompromisnú reakciu a odozvu. Nikdy nebolo,
nie je ani nebude ľahké nájsť správnu cestu
v serpentínach a nástrahách našich dní. Pane,
s Tvojou pomocou sa však o to budeme snažiť.
Prosíme, sprevádzaj nás svojou milosťou. Z tejto
milosti buď aj s chorými, osamelými a tými,
ktorí potrebujú pomoc. Ochraňuj našich
najmilších.

Pane, preto prosíme o múdrosť a zdržanlivosť
v styku s ľuďmi, obzvlášť s najbližšími, kde
najviac hrozia konflikty a rany sa najhoršie hoja.
Prosíme, daruj nám zmysel pre spravodlivosť ,
avšak zdravo korigovaný
schopnosťou
rozoznávať malichernosti a veľkoryso sa cez ne
prenášať.

(z knihy Martina Šefranka „Keď chýbajú slová“,
vydavateľstvo Tranoscius)
pripravila Soňa Lopuchová

Izaiáš 41,10.13
Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa,
ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo
ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
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Rozpis Služieb Božích
Dátum

Nedeľa

Horné Zelenice

Siladice

12.5.2019

3. nedeľa po Veľkej noci

10,30 hod.

9,00 hod.

Deň kresťanskej rodiny
19.5.2019

4. nedeľa po Veľkej noci

10,30 hod.

9,00 hod.

26.5.2019

5. nedeľa po Veľkej noci

10,30 hod.

9,00 hod.

30.5.2019

Vstúpenie Krista Pána na nebo

18,00 hod.

17.00 hod.

2.6.2019

Nedeľa po Vstúpení

10,30 hod.

9,00 hod.

9.6.2019

1. slávnosť svätodušná

10,30 hod. + VP

9,00 hod. + VP

10.6.2019

2. slávnosť svätodušná

18,00 hod.

17.00 hod.

16.6.2019

Svätá Trojica

10,00 hod.

na pamiatku p.f. J.Kaššovica
23.6.2019

1. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

29.6.2019

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

18,00 hod.

17.00 hod.

30.6.2019

2. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

7.7.2019

3. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

14.7.2019

4. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

21.7.2019

5. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

28.7.2019

6. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

4.8.2019

7. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

11.8.2019

8. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

18.8.2019

9. n. po Svätej Trojici

10,30 hod.

9,00 hod.

25.8.2019

10. n. po Svätej Trojici - kajúca

10.30 hod + VP

9.00 hod. + VP

Zelenický spravodaj vydáva Evanjelický a.v. farský úrad Horné Zelenice, pre misijné potreby
Cirkevného zboru Horné Zelenice č.44, 92052 p. Siladice, mobil zborovej farárky 0944 067969,
Webstránka: zelenice.evav.cz, e-mail: ecavzelenice@gmail.com
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