
 

 

Pamäť miesta alebo slávnosť rozpamätávania sa... 

 

Kostol v Tatranskej Kotline je naj-

mladší z troch evanjelických a. v. kos-

tolov postavených vo Vysokých Tat-

rách. Prvenstvo patrí kostolu v Novom 

Smokovci (1887), potom na rad pri-

chádza Tatranská Lomnica (1902) a do 

tretice Tatranská Kotlina (1906). Pod-

statnou mierou sa o to pričinil Samuel 

Weber, veľký propagátor turistiky v 

najmenších veľhorách sveta. Po zalo- 

 

žení Uhorského karpatského spolku 

10. augusta 1873 v Starom Smokovci 

sa Vysoké Tatry, ako centrálna časť 

Karpát, veľmi výrazne dostali do po-

predia. Samuel Weber (1835-1908) 

veľmi podporoval turistiku, bol to muž 

mnohých aktivít a širokého záberu. V 

mnohom mi pripomína MUDr. Mikulá-

ša Szontagha (1843-1899), zakladateľa 

Nového Smokovca a tamojšieho chrá-

mu. Popri už dvoch jestvujúcich chrá-

moch v horách vyvstala otázka potreby 

ešte aj tretieho v najvýchodnejšej časti 

Vysokých Tatier. Aké by to bolo bez 

chrámu Božieho práve v tejto časti Be-

lianskych Tatier, keď do popredia 

vstúpila akási „nová móda“ poznáva-

nia Tatier a turistiky v nich? Podstat-

nou mierou k tomu prispelo aj (zno-

vu)objavenie Belianskej jaskyne v roku 

1881. Je možné, že oboch staviteľov 

chrámov, ako aj mnohých ďalších, Tat-

ry naučili dívať sa smerom hore, ako to 

často konštatoval Janko Silan, rímsko-

katolícky kaplán v Ždiari. 

Samuel Weber mal v tom veľmi 

jasno. Celým svojím bytím sa vložil do 

stavby chrámu. Tak, ako sa vkladal do 
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všetkých svojich aktivít, možno o to 

viac práve do budovania chrámu. Na 

začiatku bola veľmi ušľachtilá myšlien-

ka, ako u všetkých iniciátorov sakrál-

nych stavieb. Dnes ich už nie je až tak 

veľa. Iná doba, iné priority, iné mož-

nosti. Nedávno bola v televízii reportáž 

o Dóme v nemeckom meste Ulm, 

o ktorom sprievodkyňa povedala, že 

„aké je dobré, že katedrála stojí“. Kto 

by dal dnes miliardy eur na jeho stav-

bu?“ Naše chrámy a veže na nich sú 

smerovkami do neba. Nielen Tatry, ale 

najmä naše chrámy nás učia dívať sa 

smerom hore. 

Dnešnej slávnosti môžeme priradiť 

dve slová – „pamäť miesta.“ Tento 

110-ročný chrám si toho ozaj veľa pa-

mätá. Do tejto jeho 110-tky patria už 

aj moje vďačné spomienky. Pamätám 

si veľmi dobre na svoje začiatky vo Vy-

sokých Tatrách, kde som nastúpil 1. 

augusta 1989. V tomto chráme som 

totiž začínal svoju službu v cirkevnom 

vysokotatranskom zbore. Po pamätnej 

poslednej prednovembrovej ordinácii 

som mal na Kajúcu nedeľu (30. júla 

1989) práve v tomto chráme prvé 

služby Božie. Počas prípravy tejto káz-

ne som si so záujmom prečítal kázeň 

spred 27-ich rokov na tému stretnutia 

Dávida s prorokom Nátanom a Dávi-

dovho pokánia (2S 12,1-7 a Žalm 

51,12-13). Tento najväčší tatranský 

chrám sa v tú nedeľu naplnil do po-

sledného miesta. Moja rodina, mlá-

dežníci z môjho rodného zboru z Pre-

šova, členovia cirkevného zboru vo Vy-

sokých Tatrách. Toto miesto si ozaj to-

ho už dosť „pamätá“. Nielen za po-

sledných 27 rokov. Čo všetko sa tu ko-

nalo počas účinkovania Samuela We-

bera, ale potom aj po ňom... 

 K dnešnej slávnosti som vybral text 

z Jánovho evanjelia 10,22-30. Pán Ježiš 

sa zúčastnil pamiatky posvätenia 

chrámu v Jeruzaleme. Podľa textu sa 

nám zdá, že tie slávnosti trvali dlhšie. 

Prechádzal sa v Šalamúnovej sieni. To 

bola tá najpôvodnejšia a najhistoric-

kejšia časť chrámu – sieň so Šalamú-

novým stĺporadím. Pán Ježiš odpovedá 

hlúčku diskutérov. Pýtajú sa ho: „do-

kedy nám budeš držať dušu v napnutí? 

Ak si Mesiáš, povedz nám otvorene. Aj 

som vám povedal a neveríte“. To sa 

udialo v zime, kedy slávili tieto sláv-

nosti. My sme na vrchole leta. Ďaku-

jeme za požehnanie leta a prázdnin. A 

zároveň pripomíname, že je to nana-

jvýš biblické sláviť pamiatku posväte-

nia chrámu. Zároveň si pripomínať je-

ho dejiny, okolnosti jeho vzniku, roz-

pamätávať sa. Dnešnú slávnosť by sme 

mohli nazvať aj slávnosťou rozpamätá-

vania sa. Z akého dôvodu? Človek 

veľmi rýchlo zabúda. A kresťan? Nie 

náhodou nás práve Žalm 103 pozýva: 

„dobroreč duša moja Hospodinu a ne-

zabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia.“ 
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Dovoľte pripomenúť pri tejto príle-

žitosti, na čo všetko sa rozpamätával 

Žid, keď bol účastný takej slávnosti. 

Zbožný Žid myslel a pamätal aj na 

chrám obnovený Júdom Makabejským 

roku 165 pred Kristom. Na Zorobábe-

lov chrám, obnovený roku 515 pred 

Kristom po babylonskom zajatí. Mohol 

si pomyslieť ešte aj na čas pred 500 

rokmi skôr, keď kráľ Šalamún realizo-

val sen a myšlienku svojho otca Dávida 

postaviť chrám Hospodinovi (2Kr 7,2). 

A veriaci Žid mohol ísť ešte aj ďalej a 

vracať sa do časov putovania po púšti, 

keď Pán Boh bol prítomný svojmu ľudu 

v ohnivom a oblakovom stĺpe (2M 

13,17-22) a chrám mal podobu stanu. 

Alebo ešte aj za čias Abraháma, keď 

chrám mal podobu „iba“ oltára z ka-

meňov. Tu by sme mohli hovoriť aj o 

istej štafete, ktorá šla z generácie na 

generáciu. Slávnosť pamiatky posväte-

nia chrámu je teda rozhodne slávnos-

ťou rozpamätávania sa na dejiny, v 

ktorých sa postupne realizovala myš-

lienka chrámu. Aj tohto bohumilého 

stánku Božieho! 

Samuel Weber bol teda súčasníkom 

MUDr. Szontagha so širokým záberom 

aktivít. Spájali ich Tatry, každý z nich 

svoje dielo realizoval v inej časti. We-

ber v Belianskych Tatrách a dr. Szon-

tagh pod Slavkovským štítom. V mno-

hom si boli podobní. Skúsme sa roz-

pamätať na ten ich zápas, sprítomniť 

ich entuziazmus a nadšenie pre Božie 

veci a budovanie Božieho kráľovstva 

na tejto zemi. Ako stavitelia chrámov 

budovali vhodné prostredie pre jeho 

ohlasovanie a šírenie. Niekedy nadše-

nie našich predkov je nám na príťaž 

dnes, keď sa o tie chrámy musíme sta-

rať. A nie je to vždy jednoduché. My 

na Spiši o tom vieme svoje. S duchov-

ným nadšením bol budovaný aj tento 

chrám. Nesúhlasil by som ale so zara-

dením tohto kostola medzi „opustené 

kostoly na Spiši.“ 

Sestra profesorka Oľga Kormanová 

z Kežmarku takto spomína na svojho 

Pamätná tabuľa v kotlinskom kostole s 

dátumom posviacky (22. august 1906) 

pripomínajúca neúnavné nadšenie 

a horlivosť Samuela Webera. 
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svokra, nášho dlhoročného zborového 

dozorcu Jána Kormana (1904-1993): 

„obdivovala som ho za jeho obetavosť. 

Nič mu nebolo ťažké, keď bolo treba 

niečo urobiť pre cirkev.“ Stál pri re-

konštrukcii aj tohto kostola spolu s na-

ším bývalým bratom seniorom Branis-

lavom Matejkom. K tomu rozpamäta-

niu dopomáhajú nám aj albumy, do-

bová fotodokumentácia. Čo všetko je 

aj v našich zborových archívoch možno 

ešte neodhalené. Aká úžasná je „pa-

mäť miesta“ tohto 110 ročného chrá-

mu! Tento sviatok je výzvou pre nás 

všetkých, aby sme naň nezabúdali. Na 

všetky ostatné chrámy, ktoré s lás kou 

a vďačnosťou nedeľu, čo nedeľu na-

vštevujeme. Slováci svoju históriu 

veľmi málo poznajú, to opakovane 

tvrdí slovenský historik Pavel Dvořák. 

Skúsme túto myšlienku vysloviť do 

vlastných radov: mám ten pocit, ako 

málo poznáme históriu našich vlast-

ných zborov a kostolov. Ak by sme ju 

trošku ešte viac spoznali, s akou vďač-

nosťou a pokorou by sme do nich 

vstupovali! Na mnohé zápasy, prekáž-

ky, vypočuté modlitby, rôzne zbierky... 

Ak sme aj niečo vedeli, tak sme aj za-

budli, neraz skonštatujeme. Prichádza-

jú nové a nové informácie, nie vždy 

pozitívne. Prehlušujú tie skôr prijaté. 

Pamiatka posvätenia chrámu je teda 

pozvaním pripomenúť si to, občerstviť 

našu pamäť a rozpamätať sa na histó-

riu, ktorá je učiteľkou života (Cicero). 

Dovoľte ešte jedno rozpamätanie. 

31. októbra 1990 som začal adminis-

trovať Váš cirkevný zbor v Spišskej Be-

lej. Spomínam na tie vtedy ešte mnohé 

chrámy vo Vašom zbore, ktoré sme s 

nebohým bratom kantorom Júliusom 

Šolcom obchádzali nedeľu, čo nedeľu. 

Rozpamätávam sa na rekonštrukciu 

fary, na mnohé iné zápasy s bývalým 

bratom dozorcom Ing. Milanom Za-

cherom takmer počas siedmich rokov 

môjho administrovania zboru. Čo všet-

ko bolo, na čo by sme nemali zabud-

núť? Čo je dobré proti zabúdaniu? Od-

borníci odporúčajú piť čaj ginko. V No-

vom Smokovci ho máme zasadené pri 
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fare, dostali sme ho pri príležitosti po-

sviacky fary pred deviatimi rokmi. V 

duchovnej oblasti proti zabúdaniu ako 

účinný liek môže byť aj zborová sláv-

nosť pamiatky posvätenia chrámu. 

V 10. kapitole Jánovho evanjelia je 

ten známy motív dobrého pastiera. 

Nám veľmi blízky. Dobrý pastier život 

kladie za ovce. Nájomník uteká, preto-

že je nájomník a nedbá o ovce. Pán Je-

žiš prišiel, aby sme život mali a ten ži-

vot aby sme mali v hojnosti. Kedy ho 

dosiahneme? Keď sa „uložíme“ v Ježi-

šovi. To je posolstvo aj nášho vybrané-

ho odseku. To je pozvanie aj dnešnej 

slávnosti. Ponúkam vám nasledovný 

veľmi zaujímavý príbeh. Prekladatelia 

Biblie na Nových Hebridách zápasili pri 

preklade verša J 3,16 s prekladom slo-

va veriť. Bol to pomerne vážny prob-

lém, keďže toto slovo, ako aj celý jeho 

význam sú pre Bibliu nenahraditeľné. 

Jeden z prekladateľov, John G. Paton 

prišiel na riešenie náhodou na poľo-

vačke s domorodým obyvateľom. Dva-

ja muži ulovili veľkého jeleňa, zavesili 

ho na palicu a niesli ho strmým hor-

ským chodníkom k Patonovmu domu. 

Keď sa blížili k verande, obaja zhodili 

náklad a zvalili sa do záhradných kre-

siel. Keď tak urobili, domorodec zvolal 

v jazyku svojho ľudu: „uff, je dobré sa 

tu uložiť a oddýchnuť si.“ Paton sa 

okamžite natiahol za papierom a frázu 

si zaznamenal. Výsledkom bol nasledu-

júci preklad: „lebo Boh tak miloval 

svet, že dal svojho jednorodeného Sy-

na, aby každý, kto sa v ňom uloží, ne-

zahynul, ale mal večný život.“ 

 Ak sa uložíme v Ježišovi, nikto nás z 

Jeho ruky nevytrhne. Náš dobrý pas-

tier je zároveň aj našou pastvinou (D. 

Pastirčák). Môžeme sa teda „uložiť“ aj 

do Božej vôle, niet lepšej na tomto 

svete! Tak mi to syn Samuel napísal 

pred štátnicou v tomto týždni. Keď sa 

„uložíme“ aj v svojej kostolnej lavici, 

tak naše chrámy nebudú mať len svoju 

minulosť, na ktorú sa dnes rozpamätá-

vame. Majú svoju aj prítomnosť. Roz-

hodne budú mať aj svoju budúcnosť. 

Amen. 

Pavel Kušnír 

 

(Kázeň odznela na slávnostných služ-

bách Božích a zborovom dni Cirkevné-

ho zboru ECAV na Slovensku Spišská 

Belá pri pamiatke 110. výročia posvä-

tenia chrámu Božieho v Tatranskej 

Kotline dňa 21. augusta 2016.) 

 

Verš čísla: 
 

„Blahoslavený človek 

ktorý v Tebe nachádza silu, 

tí, čo majú na mysli cesty 

do chrámu!“ 
Žalm 84,6 
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110. výročie evanjelického a. v. chrámu Božieho v Tatranskej Kotline 

 

Tohto roku 22. augusta uplynie 110 

rokov od vysviacky kostolíka v Tatran-

skej Kotline. Pri tejto príležitosti je 

vhodné i potrebné v krátkosti spome-

núť jeho začiatky, časy dobré, ale i ro-

ky úpadku, chátrania i „znovuoživenia“ 

kostolíka. 

Postavenie Božieho stánku úzko 

súviselo s históriou založenia rekre-

ačnej a kúpeľnej osady Tatranská Kot-

lina, pôvodne Höhlenhain (Jaskynný 

háj) a s objavením Belianskej jaskyne 

22. júla 1881. Jej objaviteľmi boli ob-

čania Spišskej Belej Johan Britz a Július 

Husz. Na podnet evanjelického farára 

Samuela Webera začali na pozemkoch 

patriacich Spišskej Belej vznikať prvé 

rekreačné objekty. Pričinil sa o to Au-

gust Kaltstein a budapeštiansky politik 

Emerich Ivanka. Osada sa začala prud-

ko rozvíjať a tým rásť i počet trvale 

usadených obyvateľov aj prechodne 

bývajúcich hostí, ktorí si „vynútili“ po-

trebu kázania Božieho slova. Tak 25. 

augusta 1888 boli posvätené pozemky 

na výstavbu evanjelického a katolícke-

ho kostola. Pozemky boli vyznačené 

krížmi, pri ktorých sa pod holým ne-

bom konali cirkevné obrady. Tie evan-

jelické vykonával Samuel Weber a ka-

tolícke Ján Samuely. Drevený katolícky 

kostolík, vďaka evanjelikovi kniežaťu  

 

Hohenlohemu, bol postavený v roku 

1891. Stavbu murovaného evanjelic-

kého kostola financovali vtedajší evan-

jelici zo Spišskej Belej. Na tento účel sa 

založil fond, ktorý činil ku koncu roka 

1904 sumu 1642 vtedajších korún. Na 

výstavbu venovali knieža Hohenlohe 

2600 korún, cirkevný zbor z Belej 900 

a 1800 korún, Gustav-Adolf Verein 800 

korún, Emerich Ivanka 400 korún a 

Ženský spolok ev. cirkvi 100 korún. 

Zvon na kostol venoval v roku 1905 

Emerich Ivanka. Dňa 5. apríla 1906 

zborový konvent povolil jeho vysväte-

nie. Akt posviacky kostola vykonal 22. 

augusta 1906 biskup Potiského dištrik-

tu Pavol Zelenka. Slávnostným kazate-

ľom bol ten najpovolanejší, spišskobe-

liansky zborový farár Samuel Weber. 

Bohoslužby v novom kostole bývali 

pravidelne vykonávané až do konca 

druhej svetovej vojny. Zmena etnika, 

odchod a nútený odsun pôvodného 

nemeckého obyvateľstva, zväčša evan-

jelického vyznania, následne i spolo-

čenské zmeny po roku 1948 spôsobili, 

že kostolík prestal slúžiť svojmu účelu 

a začal chátrať. Chátral 40 rokov, po-

čas vládnutia totalitného socialistické-

ho režimu. 

Kostolík sa do roku 1986 nachádzal 

v dezolátnom stave, akoby nemal ma-
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jiteľa. Okná boli takmer všetky rozbité, 

niektoré i vylámané, oltárne rúcha po-

rozhadzované po kostole, harmónium 

otvorené a znefunkčnené. Prespávali 

tu rozliční vandali, ktorí všetko ničili. Aj 

vonkajší vzhľad kostola bol v hroznom 

stave. Bolo treba zaplakať nad zniče-

ným chrámom. Hotová skaza! Neod-

bavovali sa v ňom služby Božie. Takto 

situáciu líčil brat farár Branislav Matej-

ka zo Štrby, ktorý vtedy administroval 

cirkevný zbor Vysoké Tatry, kam patri-

la Tatranská Kotlina. Ďalej hovoril, že 

sa množili ponosy evanjelikov, najmä 

pacientov ústavu respiračných chorôb, 

adresované na Dištriktuálny biskupský 

úrad do Košíc. Vtedajší brat biskup Vý-

chodného dištriktu ThDr. Július Filo st. 

poveril riešením opravy kostola brata 

farára Matejku. Finančne pomáhali aj 

cirkevné zbory najmä z východu Slo-

venska. Najviac prispel cirkevný zbor 

z Bardejova sumou 25 tisíc korún. Pri-

chádzali aj dary do kostola, napr. lus-

ter, koberce a iné. 

S prvou väčšou opravou začal roku 

1986 cirkevný zbor Vysoké Tatry ad-

ministrovaný Branislavom Matejkom. 

Posviacku vykonal 19. júla 1987 gene-

rálny biskup Ján Michalko za účasti 15 

kňazov a vyše 500 veriacich. 

Celozborový konvent ev. a. v. cirkvi 

v Spišskej Belej dňa 8. mája 1997 roz-

hodol a následne požiadal v rámci reš-

titučného zákona o pričlenenie kosto-

líka v Tatranskej Kotline k svojej mat-

kocirkvi, nakoľko bol jeho historickým 

vlastníkom. Stalo sa tak 20. mája 1997. 

Ako prvé bola vymenená poškodená 

eternitová strecha za hliníkový plech 

a inštalovaný bol nerezový kríž na ve-

žu. Slávnosť posviacky vykonal 16. au-

gusta 1998 senior Tatranského senio-

rátu Branislav Matejka. Za hojnej účas-

ti domácich veriacich boli prítomní 

konsenior Tatranského seniorátu, farár 

CZ Vysoké Tatry Pavel Kušnír, farár Du-

šan Orčík zo Spišskej Belej. 

Kostol je postavený na pozemku 

s pomerne vysokou vlhkosťou, čo spô-

sobuje vlhnutie muriva. Preto boli 

svojpomocne v októbri 2008 zrealizo-

vané odvodňovacie práce okolo zákla-

dov a dažďová voda zo strechy odve-

dená odpadovými rúrami od kostola. 

Upravený bol vchodový priestor, ktorý 

bol vzdutý, čo znemožňovalo otváranie 

dverí. 

Po dlhej dobe a mnohých ťažkos-

tiach sa nám spoločným úsilím podari-

lo „znovuoživiť“ pamiatku našich pred-

chodcov v Pánovi. Naším prianím je 

starať sa aj do budúcna a navštevovať 

tento Boží stánok nielen v dňoch svia-

točných, lebo ako je napísané v 84. 

žalme, 6. verši: „Blahoslavený je člo-

vek, ktorý v Bohu nachádza silu, tí, čo 

majú na mysli cesty do chrámu“. 

Ján Pieger 
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Zborová kronika – čo sa udialo u nás a bližšom či vzdialenejšom okolí...

 

 10. 4. sme krstom privítali nového 

člena nášho zboru Filipa Vojčíka 

 od 10. do 15. 4. sme aj u nás spolu 

s mnohými ďalšími bratmi a sestrami 

na celom Slovensku i vo svete sledo-

vali on-line prenosy evanjelizácie 

ProChrist 2016 s témou „Láska bez 

konca“ 

 vo štvrtok 14. 4. k nám zavítal spiso-

vateľ Ján Beňo – predstavil svoju no-

vú knihu „Život s kufrom“ 

a v spoločnej debate pospomínal na 

svoj život aj dielo 

 

 15. 4. sa v Kežmarku konalo senio-

rátne kolo biblickej olympiády – mali 

sme tam dve zástupkyne, Zuzku An-

drášovú a Pavlínku Krempaskú 

 18. 4. sa sestra farárka zúčastnila na 

Všeobecnej pastorálnej konferencii 

vo Zvolene, kde prednáškou na tému 

„Médiá v súčasnosti – riziká a inšpi-

rácie“ vystúpila žurnalistka a publi-

cistka Eva Bachletová 

 

 22. 4. zasadal stavebný výbor na zá-

klade rozhodnutia Ministerstva kul-

túry SR, ktoré sa rozhodlo podporiť 

náš projekt „Záchrana chátrajúceho 

Evanjelického a. v. kostola v Bušov-

ciach“ sumou 20 000 €. Stavebný vý-

bor spolu so zborovým pred-

sedníctvom stanovil a koordinuje 

ďalší postup prác na oprave fasády 

bušovského kostola. 

 v sobotu 23. 4. bola brigáda v Tat-

ranskej Kotline v kostole, ktorý sme 

pripravili na „letnú sezónu“ 

 v ten istý deň, 23. 4., sa sestra farár-

ka spolu so štyrmi konfirmandkami 

zúčastnili v Štrbe seniorátneho Kon-

fiDňa s témou „Prenesení“ 

 24. 4. sme krstom privítali ďalšieho 

nového člena nášho zboru Mareka 

Syča. Obom chalanom i rodinkám že-

láme hojnosť Božieho požehnania! 

 v nedeľu 24. 4. zastupovala naša ses-

tra farárka v Podolínci a 1. 5. zas v 

Holumnici 

 1. 5. o 16:30 sa uskutočnili prvé toh-

toročné popoludňajšie služby Božie v 

Tatranskej Kotline. 

 3. 5. sa konalo seniorátne presbyter-

stvo v Kežmarku 

 4. 5. sa v Prešove konala posledná 

rozlúčka so sestrou farárkou z nášho 

seniorátu Mgr. Darinou Basarikovou 
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 8. 5. sme si pripomenuli deň matiek, 

s programom vystúpili naše deti, kto-

ré obdarovali mamičky vlastnoručne 

vyrobenými kvietkami 

 v ten istý deň, 8. 5., sme si za účasti 

primátora mesta Spišská Belá a čle-

nov miestneho Dobrovoľného hasič-

ského zboru pripomenuli pamiatku 

Samuela Webera – zakladateľa a pr-

vého predsedu dobrovoľného hasič-

ského zboru v Spišskej Belej. Pán 

primátor Štefan Bieľak spolu s pred-

sedom dobrovoľných hasičov Maro-

šom Vaverčákom položili pamätný 

veniec k Weberovej pamätnej tabuli. 

Hasiči zároveň odovzdali vyzname-

nania a povýšenia do hodností svo-

jim členom. Po skončení služieb Bo-

žích aj hasiči odovzdali prítomným 

mamkám a starým mamkám kvietok 

ku Dňu matiek. 

15. 5. sme podali žiadosť o finančnú 

podporu v rámci grantového prog-

ramu Výboru misie ECAV na Sloven-

sku na podporu aktivít cirkevných 

zborov, zameraných na spoluprácu 

so zahraničnými Slovákmi – projekt 

„Návšteva zahraničných Slovákov – 

evanjelikov v Prahe“, ktorý žiaľ ne-

skôr nebol podporený 

 22. 5. sa v Kežmarku uskutočnilo 

kandidačné presbyterstvo na funkciu 

seniora Tatranského seniorátu 

 23. 5. sa sestra farárka zúčastnila Se-

niorátnej pastorálnej konferencie v 
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Slovenskej Vsi a 28. 5. sa zas zúčast-

nila spolu s br. Zacherom Dištriktuál-

neho konventu VD ECAV v Prešove 

 v nedeľu 29. 5. sme si v Podhoranoch 

pripomenuli 90. výročie pamiatky 

posvätenia chrámu 

 počas dní mesta Spišská Belá, v sobo-

tu 4. 6., sme sa aj my zapojili do va-

renia guláša – síce nie súťažne, ale 

snáď o to úspešnejšie! Prípravy pre-

biehali (nielen) od skorého rána a 

popoludní sme mohli spoločne 

ochutnať nielen výborný guláš, ale aj 

bôčik a rôzne upečené dobroty od 

našich sestier. Okrem jedenia a pitia 

sme si na farskom dvore zahrali fut-

bal, šípky, zahádzali petang, frisbee a 

pozreli fotky zo starších i ešte star-

ších dôb. Popri tom všetkom sme sa 

najmä spoločne stretli a poroz-

právali, za čo všetko patrí vďaka 

nášmu Otcu nebeskému! 

 v nedeľu 5. 6. sestra farárka zastupo-

vala v Slovenskej Vsi a na farskom 

dvore zas dve partie dojedali zvyšný 

guláš :-) Spolu sa ním nasýtilo okolo 

60 ľudí, niektorí aj viackrát... 

 10-11. 6. zasadala v Prešove Synoda 

ECAV na Slovensku, ako jej najvyšší 

orgán. Z nášho zboru sa rokovania 

zúčastnil Ing. Milan Zacher. 

 v sobotu 11. 6. sme si dodatočne pri-

pomenuli Deň detí výletom do Ho-

zelca, Šváboviec a Popradu 

 13. 6. sa sestra farárka zúčastnila 

Sen. pastorálnej konferencie v Štôle 

 18. aj 25. 6. bola v kostole brigáda – 

upratovanie interiéru aj exteriéru 

pred konfirmáciou. Ďakujeme všet-

kým ochotným bratom a sestrám! 
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 v nedeľu 19. 6. sme si pripomenuli 

Deň otcov a popoludní o 15:00 sme 

sa zúčastnili vystúpenia spevokolov 

Tatranského seniorátu v ev. kostole 

v Levoči pri výročí 380. vydania Cit-

hary Sanctorum Jurajom Tranovským 

 20. 6. náš zbor zverejnil výzvu na 

predkladanie ponúk na opravu fasá-

dy kostola v Bušovciach 

 v ten istý deň 20. 6. sa v kežmarskom 

artikulárnom kostole konal koncert 

amerického zoskupenia Musical Mis-

sion Team, ktorí putujú po Európe 

a šíria radostnú zvesť Evanjelia spe-

vom a hudbou. Viac sa o ich misii 

môžete dozvedieť na stránkach 

www.musicalmissionteam.org 

 25. 6. sa sestra farárka zúčastnila od-

borného seminára „Strážky – minu-

losť, prítomnosť a perspektíva kul-

túrnej lokality“ pri príležitosti 25. vý-

ročia sprístupnenia Kaštieľa Strážky, 

najmä s ohľadom na tému prednášky 

„Humanistická protestantská škola 

pre mladých 

šľachticov v Stráž-

kach“ s ktorou vy-

stúpila Božena 

Malovcová zo 

Štátneho archívu 

v Prešove, praco-

visko Poprad. 

 26. 6. o 9:00 sme 

mali v našom zbo-

re slávnosť konfirmácie, sedem kon-

firmandov sa stalo dospelými členmi 

nášho zboru – viac v článku... 

 pri príležitosti konfirmácie boli v kos-

tolnej záhrade osadené dve lavičky 

od minuloročných zlatých konfir-

mandov – ďakujeme za tento dar! 

 v pondelok 27. 6. sa na pracovisku 

Národnej transfúznej služby 

v Poprade konala Seniorátna kvapka 

krvi aj za účasti členov z nášho zboru 

 od 30. 6. do 2. 7. sa sestra farárka 

s rodinou zúčastnila konferencie ve-

novanej pastorálnej starostlivosti o 

duchovných a ich rodiny – stretnutia 

farárskych rodín s deťmi z VD ECAV 

s témou „V službe na rodine záleží“ 

v Jelšave. Prednáškami poslúžili bis-

kup VD ECAV Slavomír Sabol, Ivan Eľ-

ko – zborový farár z Nitry a Jaroslav 

Petro, zborový farár z Obišoviec. 

 3. 7. sa na farskom dvore konalo 

stretnutie a grilovačka našich milých 

spevokolistov 

http://www.musicalmissionteam.org/
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 od 7. do 10. 7. sa 12 členov nášho 

zboru, spolu s vyše 500 účastníkmi zo 

Slovenska, zúčastnilo X. stretnutia 

kresťanov strednej a východnej Eu-

rópy v Budapešti s témou „Vy ste soľ 

Zeme“ – viac v osobitnom článku 

a na fotkách 

 20. 7. sme po otvorení a vyhodnotení 

ponúk na opravu fasády kostola 

v Bušovciach obdržaných na základe 

výzvy na predkladanie ponúk zverej-

nili oznámenie o výsledku verejného 

obstarávania 

 23. 7. prebehla brigáda na farskom 

dvore – z výrazu tváre najmladšej zú-

častnenej je možné posúdiť priebeh 

prác a odbornosť „majstrov“ :-) 

 

 v týždni od 25. do 29. 7. sa 11 detí 

z nášho zboru zúčastnilo denného 

biblického tábora na fare, s témou 

„Audiencia u kráľa“ (kniha Ester) – 

viac v článku a v obrazovej prílohe 

 od 27. 7. začali prípravné práce na 

opravu fasády nášho kostola v Bu-

šovciach – stavba lešenia, následne 

prebehlo a ďalej prebiehajú stretnu-

tia s dodávateľmi a pamiatkarmi 

(Krajský pamiatkový úrad Prešov, 

pracovisko Poprad) 

 

 13. 8. sestra farárka navštívila hospic 

sv. Alžbety v Ľubici a v nedeľu 14. 8. 

spolu so sestrou kantorkou Mirkou 

Ulbrichovou poslúžili na hlavných 

službách Božích v Podolínci 

 20. 8. bola brigáda v kostole v Tat-

ranskej Kotline a na chate Poľana 

 no a napokon, 21. 8. sa spoločne 

stretávame na zborovom dni tu 

v Tatranskej Kotline a na chate Poľa-

na-Fľak pri príležitosti 110. výročia 

posviacky nášho kotlinského chrámu 

Božieho :-) 
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KonfiDeň 2016 

 

Na sobotu 23. 4. 2016 naplánoval a 

pripravil Vnútromisijný výbor Tatran-

ského seniorátu v spolupráci 

s cirkevným zborom Štrba už tradičný 

seniorátny KONFIDEŇ. Téma znela 

zaujímavo „Prenesení“ a bola založená 

na slovách apoštola Pavla: „Ale teraz, 

hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi 

Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kris-

tovou“ (Ef 2,13). A tak sme sa v sobotu 

ráno vydali na dámsku jazdu. Po cel-

kom príjemnej ceste (dúfam, že aj pre 

spolujazdkyne bola príjemná :-) sme 

pred 10:00 zastavili v Štrbe vedľa kos-

tola. Aby sme nezablúdili, smer sme si 

radšej overili na pumpe v Tatranskej 

Štrbe :-) Keď sme sa všetci stretli 

v zborovej miestnosti CZ Štrba, uspo-

riadatelia – domáci mládežníci – nás 

privítali a povedali niekoľko organizač-

ných pokynov. Potom sme sa presunuli 

do miestnej základnej školy. Tu sme 

prežili celé dopoludnie. Konfirmandi 

boli podľa farieb rozdelení do štyroch 

tímov a sily si zmerali v zaujímavých 

hrách a súťažiach. Dopoludnie plné 

nielen zápolenia, ale aj smiechu sme 

ukončili výborným obedom. Popolud-

ňajší program už bol pripravený 

v kostole. Začali sme spevom piesní, 

spoznávacími hrami a potom sme už 

medzi sebou privítali Eda Gurku, ktorý 

sa k nám prihovoril na tému konfidňa. 

Každý z nás si tak mohol uvedomiť 

a popremýšľať, či už je „prenesený“. 

Pripomínať nám to môže odznak, ktorý 

sme dostali na pamiatku. 

Eva Germanová 

 

 

Detský výlet pohľadom 

najmenšieho účastníka 

 

Daždivé počasie v akékoľvek, nielen 

sobotné, ráno znamená, že máme 

v mravenisku pohotovosť. Po daždi to-

tiž začínajú vyliezať dážďovky (veď ke-

dy inokedy by mali vyliezať, keď sa vo-

lajú tak ako sa volajú) a pri troche šťas-

tia sa niektorej menej šikovnej dáž-

ďovke nepodarí včas vrátiť do bezpe-

čia vlhkej hliny a my mravce máme po-

tom jednak robotu, ale najmä hody, 

keď sa nám ju podarí odpratať k nám 

do mraveniska. 

Vybral som sa spolu so svojimi 

druhmi na prieskum, keď ma takmer 

postúpali nejaké pojašené detiská! Ve-

selo sa ponáhľali k farskej bráne, pri 

ktorej po chvíľke zastali dve autá. Zve-
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davosť mi nedala, a šiel som sa po-

zrieť, čo sa to tam deje. Vyliezol som 

na koleso, aby som sa mohol lepšie 

rozhliadnuť. No vtom som začul nie-

koľkonásobné buchnutie dverí 

a štartovanie motora! Len-len že som 

stihol preskočiť na blatník, a už sa ko-

lesá začali točiť a auto natriasať...  

Šli sme dlho, veľmi dlho a keď sme 

konečne zastali na semafore, chcel 

som zoskočiť dole, ale auto sa o chvíľ-

ku pohlo zas. Zastali sme až na neja-

kom družstve, kde sa mi páčilo, preto-

že som sa mohol postretať s inými 

mravčekmi a obzrieť si rôzne zvieratká. 

A najmä preto, že tie ukričané detváky 

sa zdekovali do takej 

veľkej haly! 

Po asi dvoch hodi-

nách sa detiská vráti-

li, našťastie už neboli 

také pojašené a ukri-

čané, vyzerali celkom 

pokojné, asi unavené. 

Navyše začali papať 

všelijaké dobrotky, 

takže aj mne sa ušlo 

zopár omrviniek čo 

im popadalo na zem. 

Rozprávali sa o rôz-

nych preliezačkách, 

šmýkalkách, trampo-

líne, kockách, gulič-

kách, loptách, futba-

le, tobogane, loptičkovej fontáne, au-

tíčkach, lezeckej stene a iných veciach, 

ktoré nepoznám. Rodičia zas spomínali 

výbornú kávu a nedeľnú kázeň belian-

skej pani farárky. 

Ponáhľal som sa nastúpiť na svoje 

miesto na pravom zadnom blatníku, 

aby som mohol s deťmi pokračovať vo 

výlete! Šli sme do neďalekých Švábo-

viec, kde nás privítala pani farárka 

Mgr. Vierka Zaťková-Pališinová, ktorá 

nám najprv ukázala priestory Evanje-

lickej materskej škôlky, a potom nás 

doviedla aj do miestneho evanjelické-

ho kostolíka, kde slúžia spolu 

s manželom Martinom. 
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Porozprávala nám o histórii 

aj súčasnosti kostola i zboru, ukázala 

skrytý vchod do sakristie a pozreli sme 

si i kostolnú záh(r)adu. Stretol som 

tam mnoho svojich kolegov mravče-

kov! 

Detváky už dlho nič nenatrúsili, tak-

že som bol celkom rád, keď sme sa od-

tiaľ vybrali do reštaurácie, kde sa na-

plno prejavili vegetariánske chúťky na-

šich detí. Vyprážaný syr s hranolkami 

vyhrával na plnej čiare, ešteže pár 

dospelých odvážlivcov si doprialo mäs-

ko. Po obede si detváky ešte vyžiadali 

zmrzlinu v Poprade, kde sa zamýšľali 

nad tým, čo znamená nápis DEO na 

kostole. 

Vďaka Pánu Bohu sme sa šťastlivo 

vrátili domov do Belej a ja sa už teším, 

keď budem môcť porozprávať tieto zá-

žitky svojim kamarátom mravčekom. 

Snáď zatiaľ našli nejakú dážďovku! 

Ferko Mravec 

 

 

Konfirmácia 2016 

 

Posledná júnová nedeľa tohto roku 

sa niesla v našom cirkevnom zbore a 

najmä v šiestich rodinách našich cir-

kevníkov v slávnostnom duchu. Dô-

vod? Výnimočná udalosť, akou kon-

firmácia určite je. 

Siedmi konfirmandi: Zuzka Andrá-

šová, Šimon Bolcarovič, Karin Jurčáko-

vá, Zuzka Gancarčíková, Johanka 

Krempaská, Pavlínka Alžbeta Krempa-

ská a Zdenka Krempaská, prišli v tento 

deň do kostola v sprievode pani farár-

ky i usmiateho zborového dozorcu ur-

čite plní trémy, ale zároveň i radosti, 

že konečne nastal ich deň „D“ a prvý-

krát budú môcť predstúpiť pred oltár 

už ako dospelí členovia našej cirkvi, vy-

znajú Pánu Bohu svoje hriechy a budú 

môcť prijať Jeho dary – telo i krv – na 

ich odpustenie. Úvodným príhovorom 

zborová farárka Eva Germanová priví-

tala konfirmandov i celé slávnostné 

zhromaždenie v našom vyupratova-

nom a pekne vyzdobenom kostole a 

služby Božie sa mohli „naplno“ začať. 

„Otvorte mi krásnu bránu, poďte, tu 

je Boží dom, chcem v ňom slúžiť svoj-

mu Pánu, tešiť sa Božím slovom, pred-

stúpiť pred Jeho tvár, prijať z výšin 

svetla dar...“ (Pieseň ES 211) 

Už tieto slová úvodnej piesne 

umocnili duchovné čaro a podstatu ce-

lých služieb Božích a veru dovolím si 

povedať, že nielen mne ako mame 

jednej z konfirmandiek sa pri ich spie-

vaní od dojatia zaleskla slza v oku. 

Konfirmácia je aj o tom, že konfir-

mandi pred zhromaždením preukážu a 

zavŕšia svoju prípravu na tento deň 

skúškou. Určite možno smelo povedať, 

že ju deti zvládli skvele. Polhodinka 

otázok a odpovedí zvyčajne plná stre-

su, strachu i trémy sa po prvých otáz-
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kach zmenila na príjemnú a uvoľnenú 

komunikáciu pani farárky a jej veru 

dobre pripravených „7 statočných“. 

Milo a osviežujúco počas skúšky tiež 

zapôsobil i kontakt pani farárky a skú-

šajúcich so zhromaždením a obozná-

menie s tematickou oblasťou otázok. 

„Ježiši, Ty sám kliesni cestu nám, a 

my váhať nebudeme, v šľapajach Ti 

kráčať chceme, za ruku nás veď, k Ot-

covi priveď.“ (ES 456) – slová tejto 

piesne napovedali, že v programe sme 

sa posunuli ku konfirmačnému prího-

voru s konfirmačnými otázkami, po 

ktorých nasledovalo samotné vyhláse-

nie konfirmandov za dospelých členov 

cirkvi a osobné konfirmovanie každého 

jedného z nich. Po modlitbách sa táto 

udalosť spečatila slovami Confirma 

Deus, za čo potom konfirmandi a zhro-

maždenie poďa-

kovali slovami 

piesne ES 624. 

Zborový dozorca 

Jožko Gemza vo 

svojom príhovo-

re povzbudil kon-

firmandov vo 

viere a zaželal im 

mnoho síl, rados-

ti a vytrvalosti v 

ich ďalšom aktív-

nom pôsobení v 

našom cirkev-

nom zbore. Po 

odspievaní piesne o Večeri Pánovej ES 

604 nasledovala spoveď a samotné 

prisluhovanie Večere Pánovej, najprv 

osobitne pre konfirmandov a potom i 

pre ostatných kajúcich. 

Spevokol nášho zboru tiež prispel k 

slávnostnej atmosfére zaspievaním 

piesne „Chcem verný byť“. A prišla 

chvíľa, aby sa konfirmandi osobne po-

ďakovali pani farárke za jej výučbu, 

prístup i trpezlivosť, s akou ich pripra-

vovala na tento ich veľký deň. Túto 

svoju vďaku vyjadrili nielen slovne, ale 

aj kyticou kvetov a vecným darom. 

Rodičia konfirmovaných detí prispeli 

finančným milodarom určeným na cir-

kevné ciele. Vzápätí sa situácia otočila 

a tentokrát sa pani farárka poďakovala 

deťom i všetkým zúčastneným za dary 

a úprimne sa i so slzou v oku vyznala z 
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toho, že nielen konfirmandi, ale i ona 

sama mala trému, nakoľko aj pre ňu to 

bola jej „prvá“ konfirmácia. Treba 

uznať, že ju zvládla na výbornú. 

Po Áronovskom požehnaní hymna 

Evanjelickej a. v. cirkvi „Hrad prepev-

ný“ dala všetkému záverečný punc a 

tým sa slávnostné služby Božie skonči-

li. Pri východe z chrámu prítomní bla-

hoželali konfirmovaným a s podaním 

rúk sa oficiálna časť tohto dňa skonči-

la. Po nej nasledovalo fotenie a v rodi-

nách konfirmandov pokračoval tento 

deň posedením pri slávnostne prestre-

tých stoloch. 

Chcem vyjadriť svoju radosť z toho, 

že sme s požehnaním Pána Ježiša Kris-

ta mali možnosť prežiť takúto udalosť 

a znovu raz dokázať, že slovo konfir-

mácia neznamená len to, že „v tú ne-

deľu bude kostol veľmi dlho“, ale že je 

to slávnosť spojená s radosťou, rodi-

nou, a hlavne láskou a vierou v srdci k 

nášmu Pánu Bohu a našej Evanjelickej 

cirkvi. Dôkazom toho sú aj veľmi pozi-

tívne dojmy a ohlasy na celú slávnosť 

ako takú od prítomných pozvaných 

hostí z iných cirkví a hlavne ich ocene-

nie osobného, neformálneho a ľud-

ského prístupu pani farárky ku konfir-

movaným počas skúšky. 

Na záver našim siedmim už dospe-

lým členom cirkvi prajem v mene svo-

jom i v mene členov nášho cirkevného 

zboru do ich ďalšieho života mnoho 

Božieho požehnania a pani farárke 

chcem vysloviť hlavne v mene konfir-

mandov, ich rodičov, krstných i starých 

rodičov a príbuzných a ostatných hostí 

jedno veľké ĎAKUJEME. 

Zuzana Andrášová 
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Stretnutie kresťanov v Budapešti 

 

Tak ako sa väčšina dobrých štartov 

začína slovným spojením „tri-štyri“, aj 

my sme úspešne vyštartovali 

vo štvrtok ráno 7. júla o tri šty-

ri(dsaťpäť) na náš výlet do Budapešti. 

Ochotní oteckovia nás zaviezli na že-

lezničnú stanicu do Popradu a tam sa 

o štyri-tridsaťdva začala naša cesta 

vlakom do Budapešti! 

Vekovo hádam najmladšia skupinka 

účastníkov Desiateho stretnutia kres-

ťanov v Budapešti pod vedením našej 

sestry farárky začala krátkym stíšením 

na stanici a potom sme už rýchlo na-

skákali do vlaku smerujúceho do Košíc. 

Kupé sme mali rezervované až od Ko-

šíc, takže sme si hneď z rána precvičili 

dve disciplíny – prekážkový beh 

s batožinou pomedzi živé resp. spiace 

ľudské prekážky a orientačné hľadanie 

voľných miest na sedenie. 

Expresný prestup v Košiciach sme 

zvládli dokonca s rezervou, takže už 

nič nebránilo nášmu príchodu na 

stretnutie kresťanov. Necelé 4 hodiny 

ubehli a ani sme nezbadali, kedy sa za 

oknami zmenil slovenský felvidék po-

stupne najprv na maďarský vidiek 

a potom na veľkomesto. 

Do Budapešti sme pricestovali na 

stanicu Keleti pályaudvar, odkiaľ sme 

sa vybrali metrom priamo do Tŕňovej 

haly (Tüskecsarnok), kde sa konala 

väčšina programu X. stretnutia kresťa-

nov. Takmer dve hodiny trvalo, kým 

nás pani farárka mohla zaregistrovať, 

my sme však tento čas užitočne využili 

na oddych v tieni na trávniku, doplnili 

tekutiny i poživeň, ktorú sme nestihli 

skonzumovať vo vlaku, a najmä si spri-

vatizovali „náš strom“, ktorý slúžil ako 

osvedčené miesto stretávania počas 

nasledujúcich dní. 

Po registrácii sme všetci obdržali 

tašku s materiálmi – program stretnu-

tia, spevník, mapku, náramky a najmä 

lístky na stravu a hromadnú dopravu. 

Spoločne sme sa vybrali ubytovať 

do City Hostela Buda, ktorý po zvyšok 
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roka slúži ako vysokoškolský internát 

a sídli v krásnej lokalite, len kúsok pod 

Citadellou, odkiaľ je nádherný výhľad 

na Budapešť. 

Po telesnom osviežení a občerstve-

ní sme sa podvečer zúčastnili sláv-

nostného otvorenia X. stretnutia kres-

ťanov v hale Tüskecsarnok – služieb 

Božích s Večerou Pánovou, ku ktorej 

už mohli pristúpiť aj naše čerstvé kon-

firmandky. Veď celý tento výlet bol pre 

ne odmenou nielen za úspešné absol-

vovanie konfirmačnej skúšky, ale aj za 

takmer 2-ročné úsilie a účasť na kon-

firmačnej príprave. Keďže prvú cenu 

(uhradenie účastníckeho poplatku) 

nebolo možné ľahko a jednoznačne 

určiť, všetky účastníčky dostali alikvot-

nú čiastku vo valutách :-) 

Po úvodných bohoslužbách časť na-

šej výpravy využila možnosť sledovať 

futbalový zápas Nemecko – Francúz-

sko (ktorý Nemci aj napriek výraznej 

propagačnej aktivite medzi účastníkmi 

stretnutia prehrali), no zvyšok sa už 

vybral do hotela, kde sme 20-hodinový 

deň ukončili pomerne rýchlo... 

Piatkové dopoludnie sme si vyhra-

dili na regeneráciu a spoločne sme vy-

behli na Citadellu, ktorá nám ponúkla 

krásne výhľady na Budapešť do všet-

kých strán. Ženská časť našej výpravy 

sa dokázala kochať aj ponukou suvení-

rov v početných stánkoch. Po krátkom 

oddychu v hoteli sme sa presunuli na 

obed a program do haly Tüskecsarnok. 

Popoludní sme ešte stihli organový 

koncert v najväčšom evanjelickom kos-
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tole v Budapešti na Deák tér, spoločnú 

zmrzku, koncert v mládežníckom sta-

ne, večeru a prehliadku mesta, spoje-

nú s pozorovaním nevysvetliteľného 

javu – presunu baziliky sv. Štefana 

o niekoľko ulíc ďalej, než sme čakali... 

No ochotní Budapešťania (a zvlášť bu-

dapeštianky na bicykloch :-) nám po-

radili a do baziliky sme prišli síce po 

malom blúdení, ale práve v čase, keď 

z nej vychádzalo množstvo ľudí, takže 

sme sa nenápadne mohli dostať aj na 

miesta, kde sa bežní turisti nedostanú 

(strážili vchody, ale nie východy). 

Nasledovala prechádzka ku parla-

mentu, kráčanie popri vode (a niektorí 

aj po vode, však Pavlínka...) a pomalý 

presun metrom a naším obľúbeným 

autobusíkom č. 27 do hotela, no po-

niektorí ešte so zastávkou na Citadelle 

a rozhovorom s tanečnicou. 

V sobotu ráno sme začali „zostra“, 

motivačnou prednáškou otca Pála Fe-

renca. Mňa osobne najviac motivovalo 

prepínanie rádiových staníc, na kto-

rých prebiehal simultánny preklad. Na-

šťastie nás čakal zaujímavý ďalší prog-

ram, tak sme nejako tú „motiváciu“ 

vydržali. Skladal sa z koncertu, ukážky 

zábavnej a pôsobivej fyziky v praxi, 
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obeda a najmä plavby na lodi po Duna-

ji. Neutopili sme sa, takže sme stihli 

koncert slovenskej farárskej skupinky 

PeDaRoPeJa i večerné, takmer až sym-

fonické, vystúpenie spoločného spe-

vokolu „Budavári Te Deum“ zloženého 

z účastníkov medzinárodných spevo-

kolov pod vedením Chors Luterania 

a dirigenta Dr. Salamon Kampa. Nebo-

lo to však všetko, čakala nás ešte 

(opäť) nočná Citadella. 

Nedeľa začala klasicky – službami 

Božími. Keďže oboje slovenské služby 

sa konali viac ako hodinu cesty od 

nášho hotela (áno, ešte stále hovoríme 

o Budapešti), vybrali sme si české 

v kostole na Kálvin tér, kde slovom Bo-

žím poslúžil synodný senior ČCE (jej 

predseda) Daniel Ženatý. Zaujímavé 

bolo vidieť na kazateľni dvoch pánov. 

Z kostola sme sa už ponáhľali do 

vysneného Tropicaria, kde sme obdi-

vovali Božie stvorenie z ríše podmor-

ských i suchozemských zvierat. Ná-

sledne sme ešte chceli nakuknúť aj na 

„druhú stranu“ stvorenia, ale na cinto-

ríne Kerepes Temető sa nám napriek 

snahe i mapke nepodarilo nájsť hroby 

Ladislava Medňanského ani Jána Bo-

buľu (Marekovi vraj áno, ale my sme 

zdrhli na vlak). 

Cesta späť prebehla, tak ako celý 

výlet, bez komplikácií a meškaní, takže 

vďaka Pánu Bohu sme v nedeľu 10. 7. 

okolo polnoci všetci prišli domov do 

Belej. Opäť musíme poďakovať ochot-

ným oteckom, ktorí pre nás prišli do 

Popradu, i starostlivým mamičkám, 

ktoré na nás čakali doma. Veľká vďaka 

patrí aj organizátorom tohto obrov-

ského stretnutia, všetkým čo sa po-

dieľali na jeho príprave i priebehu, 
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a v najväčšej miere nášmu milostivé-

mu Pánu Bohu, že nám doprial prežiť 

spoločné chvíle, vidieť kúsok sveta 

a snáď aj trošku počuť radostnú zvesť! 

Ľubo German 

 

Anketa: Čo sa Ti najviac páčilo ale-

bo nepáčilo v Budapešti? 

 

 Alžbetka: Balóny. Také ryby. Rybičky 

maličké. 

 Zuzka: Pohľad z Citadelly, výlet loďou 

a parlament. 

 Ľuboš: Večerná Citadella ;-) 

 Ľubo: Páčila sa mi rozmanitosť prog-

ramu, že sme mali voľný čas a že sme 

pobehali Budapešť. A že sme boli na 

Citadelle s kamarátmi... 

 Marek: Mne sa najviac páčili Szeché-

nyiho kúpele, aj Citadella bola fajn. 

Ale Burger King sa mi nepáčil! 

A všetko ostatné bolo fajn. Ale asi tá 

Citadella, tá to vyhrala, najmä nočná. 

 Evka: Najviac sa mi páčilo, že sme 

tam mohli ísť takto spolu ako skupi-

na. A z programu sa mi páčilo, 

z nášho vlastného výlet loďou, 

a z toho oficiálneho boli zaujímavé 

koncerty a prednášky. Trošku sa mi 

nepáčila organizácia, keď som muse-

la niečo vybavovať a škrípalo to, bola 

som chvíľkami nervózna... 

 Pavlínka: Večerný výhľad z Citadelly 

a návšteva Tropicaria. Nepáčilo sa mi 

to čakanie pod stromom. 

 



EVANJELIK Spišská Belá  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Leto 2016 

- 23 - 

 

 Zdenka: Prehliadka mesta, najviac 

parlament a taktiež aj cestovanie 

metrom. 

 Karin: Tiež prehliadka mesta, loď – to 

bolo pekné, a nočný výhľad na mesto 

– to bolo super! 

 Zuzka: Mne sa najviac páčilo mesto 

ako také, nočná prehliadka, cesta 

metrom. Aj kostol a záverečné boho-

služby. Nepáčilo sa mi dlhé čakanie 

na registráciu. 

 

 Johanka: Cesta metrom, nočná vy-

hliadka, mesto celkovo... A sledova-

nie futbalu vo veľkej hale. 

 Zuzka: Mne sa páčilo všetko čo sa tý-

ka mesta – prehliadka, budovy, his-

tória, nádych mesta, a zlatý klinec 

bola vždy usmiata a okatá Betka :-) 

Páčili sa mi úvodné bohoslužby vo 

veľkej športovej hale a bazilika svä-

tého Štefana – to je doslova dotyk 

histórie, to bolo krásne. 
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Denný biblický tábor 2016 

 

V dňoch 25. až 29. júla 2016 sa ko-

nal detský tábor v Spišskej Belej. Té-

mou bola „Audiencia u kráľa“. Deti sa 

tu mali naučiť niečo nové o Pánu Bo-

hu, o Pánovi Ježišovi a spoznali príbeh 

kráľovnej Ester. Okrem toho spoznali 

nových kamarátov, zblížili sa 

a zasúperili si v mnohých súťažiach. 

Tábor bol spestrený tým, že zo štvrtka 

na piatok deti prespali na fare. Tento 

tábor mal len jednu chybičku: celý týž-

deň ubehol veľmi rýchlo. 

Samuel Králik 

 

Odpovede detí na otázku, čo sa im 

páčilo alebo nepáčilo na dennom bib-

lickom tábore: 

 

 Zdenka Krempaská: Denný tábor bol 

výborný. Veľmi sa mi páčila hra 

s papierikmi, ktoré sme hľadali po 

dvore. Ale aj stíšenia a príbehy 

o Ester boli veľmi náučné. Olovranty, 

obedy a desiaty nám veľmi chutili (až 

na ten utorkový obed). Aj hra, kde 

sme sa uhýbali prekážkam bola veľmi 

dobrá. Počasie nám nie vždy vyšlo, 

ale aj napriek tomu sme sa nikdy ne-

nudili. Štvrtková prechádzka do Strá-

žok bola super, a aj hry v kaštieľnej 

záhrade. Opekanie bolo tiež dobré, 

ale aj tak sme jedli rybaciu pomazán-

ku s vajíčkom, ktorú pripravili pani 

farárka a Pavla. Bola výborná. Pre-

spávačka sa mi veľmi páčila až na tie 

vŕzgajúce nafukovačky v strede noci. 

Okrem našej. A nepáčilo sa mi: klavi-

ristka Zdenka za klavírom. Ďakujem 

vedúcim pani farárke Evke a ujovi 

Ľubovi za skvelý letný tábor 2016. 

 Johanka Krempaská: Na dennom tá-

bore sa mi páčilo, bolo tu veľa sran-

dy. Páčili sa mi súťaže, ktoré boli 

dobre vymyslené, aj keď sme väčšinu 

z nich prehrali. Príbeh bol tiež pekný. 

Obedy boli fajné a najviac mi chutila 

tá korytnačka. Nepáčilo sa mi ako 

chlapci vystrájali a kričali. Štvrtkový 

výlet do Strážok bol super, aj keď 

sme sa vrátili s topánkami od blata. 

A prespávačka bola tiež dobrá. Aj 

keď celú noc vŕzgali nafukovačky. Vy 

ste boli ku nám dobrá a mali ste 

s nami trpezlivosť :-) Ďakujeme Vám, 

že ste to s nami vydržali.  

 Samko Králik: Na tábore sa mi páčil 

celý program. Obedy sme mali za-

bezpečené v reštaurácii a boli veľmi 

dobré. Páčilo sa mi, že sme sa roz-

právali a spoznávali Pána Boha. 

 Tibor Králik: Najviac sa mi páčilo, že 

aj keď som omylom niečo vyviedol, 

nikto na mňa nekričal. Učili sme sa 

o Ester a o tom, aký je Pán Boh moc-

ný a keď sa budeme modliť a veriť 

v Boha, tak nám pomôže v ťažkých 

chvíľach. Tábor sa mi veľmi páčil. 
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 Gregor Krempaský: Mne sa najviac 

páčilo, ako sme vo štvrtok išli do 

Strážok. Potom keď sme prišli späť, 

tak sme si opekali a hrali futbal 

s Filipom. Najlepšie boli obedy 

u Rojka. Najzaujímavejšie z jedla boli 

korytnačky na tanieri. Ujo Ľubo vy-

mýšľal rôzne hry, napríklad: museli 

sme nájsť lístky a zapísať ich, preko-

nať prekážkovú dráhu s loptou 

a palicou. Mali sme aj kvízy z toho, čo 

sme sa učili. Bol to pekný týždeň. 

 Pavlína Alžbeta Krempaská: Na tábo-

re sa mi najviac páčili príbeh o Ester 

a obedy. Výlet do Strážok tiež nebol 

zlý, ale potom sme boli unavení. Kví-

zy a ranné stíšenia boli tiež super. 

Prespávačka bola super až na náš 

matrac, ktorý sa nám sfúkol a potom 

ma bolel chrbát. 

 Táňa Ulbrichová: Na dennom tábore 

sa mi veľmi páčilo. Obedy boli výbor-

né, desiaty a olovranty tiež. Páčili sa 

mi príbehy o Ester, tvorivé dielne 

a veľká hra. Najviac sa mi páčilo na 

prespávačke, no super bol aj výlet 

v Strážkach. Veľmi sa mi páčilo ako 

prišli dievčatá z Bratislavy. Chcem, 

aby bol tábor aj na budúci rok a aby 

prišli VŠETKY dievčatá z Bratislavy :-) 

 Zuzana Andrášová: Na tábore sa mi 

páčilo všetko, boli tu super vedúci, 

bola zábava. Prespávačka bola fajn. 

Veľké hry boli zábavné, nabudzujúce. 

Veľa sme sa sem naučili o našom Ot-

covi v nebesiach, zistili sme, že má 

s nami svoj dokonalý, čistý plán, kto-

rý aj dodrží. Taktiež sme sa naučili, že 

si máme brať príklad z Mordochaja, 

a byť verní ako on. Dozvedeli sme sa, 

že Boh nás počuje, počuje naše mod-

litby a neustále je s nami. Boh nás 

požehnával po celý tábor, dával nám 

silu a nádej do nového dňa. Celý tá-

bor som si užila a určite takéto tábo-

ry ešte musia byť. 

 Matúš Neupauer: Do tábora som pri-

šiel, aby som sa zabavil, ale aj kvôli 

kamarátom. Najviac sa mi páčilo 

v kaštieli. Ale keď sme išli späť na fa-

ru, boleli ma nohy. Jedného dňa sme 

si na tvorivých dielňach vymaľovávali 

masky. Ja som bol Háman. Strašne 

ma bavili veľké hry. Najviac v prvý 

deň. Potom sme boli rozdelení do 

dvoch tímov. Ester a potkany. Ja som 

bol v tíme potkany. Vo štvrtok sme 

prespávali na fare. 

 Filip Neupauer nakreslil obrázok, na 

ktorom sa hrá s kamarátmi: 

 

Viac fotiek na ďalšej strane: 
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Dva nedeľné zážitky 

 

Ako takmer každú nedeľu, aj v ne-

deľu svätej Trojice som si sadol do svo-

jej poslednej lavice, asi podľa zásluh... 

Okrem známych tvárí mi padol zrak na 

chalana v mikine, ktorý mal na chrbte 

napísanú snáď najpoužívanejšiu ang-

lickú nadávku. Fu..ing society. 

V prvom momente mi napadlo, že 

ho pôjdem poprosiť, či by sa nepre-

zliekol. No nenašiel som na to dosť od-

vahy, a tak som mohol rozmýšľať, čo je 

asi za tým... Najprv mi napadlo, že 

možno ani nevie, čo ten nápis zname-

ná a túto mikinu berie ako akýkoľvek 

iný kúsok oblečenia. Potom som roz-

mýšľal, že možno je to naopak – rozu-

mie tomu a chce, aby sme aj my ostat-

ní vedeli, čo si myslí o okolitom svete, 

prostredí v ktorom žije, o nás. 

Spomenul som si, ako punkové 

hnutie našlo v Anglicku v 70-tych ro-

koch živnú pôdu najmä medzi mláde-

žou, ktorá sa búrila „proti všetkému“, 

proti vtedajšej spoločnosti, a dávali to 

najavo nielen svojím oblečením 

a účesmi, ale aj správaním. Mnohé so-

ciálne indikátory tohto javu by sme 

našli aj dnes na Slovensku, ak by sme 

sa pozreli na život mládeže v malej de-

dinke napr. niekde na hornom Spiši. 

A potom som si spomenul na Pána 

Ježiša – nebol náhodou aj On trošku 

rebel a punker? Keď vyháňal peňazo-

mencov a predavačov z chrámu, ako 

sme počuli v kázni na Kajúcu nedeľu, 

mohol by mať okrem bičíka na sebe aj 

mikinu ako chalan v našom kostole? 

(Mt 21,12-14, Mk 11,15-17, Lk 19,45-

46, Jn 2,14-17) 

Nakoniec som si uvedomil, že dosť 

často hovoríme o tom, aký je tento 

svet skazený, zvrátený a modlíme sa za 

jeho nápravu a záchranu. Takže vlast-

ne všetci by sme mohli prísť do kostola 

s nápisom „pokazená spoločnosť“, 

„hriešny svet“, „zlí ľudia“ a podobne. 

Asi by to nebolo také „moderné“ ako 

nápis v angličtine, ale obsahovo 

a názorovo sa približujeme :-) 

Ozaj, poznáte slovko trigovica? 

 

O týždeň neskôr sme si v Podho-

ranoch pripomenuli 90. výročie posvä-

tenia tamojšieho chrámu. Pri tejto prí-

ležitosti nás sestra farárka Mgr. Ľubka 

Sobanská oboznámila s históriou zboru 

i chrámu. Na mieste pôvodného dre-

veného kostolíka dokázali miestni 

v rokoch 1924-26 postaviť nový neo-

gotický kostol a na jeho posviacke bolo 

prítomných približne 2000 ľudí. Po 

turbulentných zmenách po druhej sve-

tovej vojne museli veriaci po necelých 

dvoch dekádach opustiť svoj kostol... 

Uvedomil som si, aké ťažké to muselo 

byť – nielenže odchádzali zo svojich 

domovov, ale opúšťali i kostol, ktorý 
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vlastnými rukami pomáhali budovať. 

My vďaka Bohu máme svoj 230-ročný 

kostol. Ako by sa ale cítili naši bratia 

a sestry napr. v Petržalke, Nitre, alebo 

Železníku, keby museli zanechať svoj  

 

 

Pozvánky na blížiace sa podujatia 

 

Najbližšie nás čakajú Misijné dni 

Východného dištriktu ECAV, ktoré sa 

uskutočnia od 25. do 28. 8. 2016 v Ľu-

bovnianskych kúpeľoch. Témou bude 

„Zmena smeru“ 

Okrem hovoreného slova bude sú-

časťou programu hudba, vzdelávacie 

semináre, otvorené nočné diskusie, 

športové podujatia, kreatívne wor-

kshopy a projekcie filmov. Podujatie 

má svoju detskú aj mládežnícku sekciu, 

takže sa ho môže zúčastniť celá rodina. 

Prednášky na rôzne témy povedú: 

 Ivan Eľko: „Nepriateľský a predsa 

povolaný k novému poslaniu“ 

 Martin Šefranko: „Rozdelení a predsa 

hľadajúci jednotu“ 

 Peter Mihoč: „Spútaný a predsa 

slobodný k dielu“ 

 Jerguš Olejár: „Neznámy a predsa 

každému blízky“ 

 Katarína Hudáková: „Poddaní zlým 

duchom a predsa víťaziaci v moci 

Ducha“ 

 Slavomír Sabol: „Odchádzajúci 

a predsa porúčajúci všetko“ 

nedávno postavený stánok Boží? Ďa-

kujme Pánu Bohu, že máme možnosť 

a priestor slobodne sa stretávať 

a využívajme to! 

Ľubo German 

 

 

 

 

Z nášho zboru plánujeme navštíviť 

misijné dni v piatok a sobotu – cesto-

vať budeme individuálne autami, ak by 

ste mali záujem pridať sa k nám, pro-

sím kontaktujte sestru farárku. 

Viac o programe sa môžete dozve-

dieť na internetových stránkach podu-

jatia: www.vdecav.sk/dni. Prosíme Pá-

na Boha o jeho/Jeho požehnanie! 

http://www.vdecav.sk/dni
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Druhým blížiacim sa podujatím je 

Dištriktuálny deň Východného dištrik-

tu ECAV, ktorý sa bude konať 4. 9. 

2016 od 9:30 v športovej hale Aréna 

Poprad a témou bude „Voda, čo ma 

drží nad vodou“. Ohľadom spoločného 

cestovania sa prosím informujte u ses-

try farárky. Služby Božie v Spišskej Be-

lej začnú o 8:00, aby sme stihli prísť do 

Popradu včas. 

V tento deň, 4. 9., sa uskutočnia aj 

popoludňajšie služby Božie v Tatran-

skej Kotline, na ktoré Vás tiež srdečne 

pozývame! 

A napokon, 15. 9. 2016 nás čaká 

Deň Tatranského seniorátu, ktorý za-

čne od 9:30 v evanjelickom kostole vo 

Švábovciach. 
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Poslednou pozvánkou je pozvanie 

ku knihe – tip na letné čítanie. 

 

Kedysi dávno cestou z termálneho 

kúpaliska v Mosonmagyaróvári späť do 

bratislavského Prievozu sme sa v rádiu 

započúvali do ukážky z knihy Jonasa 

Jonassona „Storočný starček, ktorý vy-

liezol z okna a zmizol“. Nestáva sa mi 

to často, ale hneď som dostal chuť tú-

to knihu prečítať, čo sa mi vďaka šted-

rosti mojej manželky naplnilo tuším 

ešte to leto. Bola to zábava! 

Keď sme sa po čase dozvedeli, že 

autor vydal ďalšiu podobnú knihu 

„Analfabetka, ktorá vedela počítať“, 

na najbližšej dovolenke „padla“ aj tá. 

Nebola to síce už taká zábava ako prvý 

príbeh o starčekovi – nápady, dejové 

zvraty a priebeh boli podobné, no dalo 

sa to vydržať. 

Tento rok Jonas Jonasson vydal 

ďalšiu knižku – „Zabijak Anders a jeho 

priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)“ 

a na narodeniny som ju dostal aj s ve-

novaním. Na prebale sa píše: „čo sa 

stane, keď sa stretnú neveriaca farár-

ka, recepčný z bývalého bordelu a 

slávny národný zabijak? Táto nesvätá 

trojica v dobrom aj zlom otrasie celým 

Švédskom.“ 

Farárka Johanna Kjellanderová 

opustila kazateľnicu po tom, čo niekto-

rí cirkevníci po nej hádzali spevníky. 

Má ťažké srdce rovnakým dielom na 

nebeského aj na vlastného otca. Ná-

hodou stretne recepčného Pera Per-

ssona. Obaja sa cítia podvedení a ne-

majú preto problém podvádzať iných. 

Osud im do cesty privedie trochu 

naivného, svojsky dobrosrdečného, no 

poriadne srditého muža. Volá sa Johan 

Andersson a práve ho prepustili z vä-

zenia, kde si odpykal trest za tri vraž-

dy. Robí, čo môže, ale zarobí málo a 

alkohol je vo Švédsku drahý. Farárka a 

recepčný sa postarajú o to, že zakrátko 

sa Zabijak Anders stane známym 

v celej krajine... 

Nech sa páči, všetky tri knihy máme 

k dispozícii na fare. 
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Refrén: My sme tu všetci jedna rodina, / spája nás láska Pána Ježiša. 
Ozýva sa stále pieseň veselá, / či je štvrtok, piatok a či nedeľa. 

 
1. Otec, mama aj my deti každú nedeľu / oblečieme čisté šaty, bielu košeľu. 
A všetci sa ponáhľame by sme prišli včas, / s ostatnými k chvále Božej spojiť hlas. 
 
2. V Európe, Amerike a tiež v Ázii, / v Španielsku a Portugalsku, v Indonézii... 
V celom svete Pán Boh svoju Cirkev vytvára, / kto k nej patrí nech si s nami 
zaspieva! 
 
3. Praha, Brno, Bratislava, Poprad, Košice, / všade žijú dobrých ľudí celé tisíce. 
Klenovec i Nové Sady, Nitra, Bystrica, / všade ľudia chvália Pána Ježiša. 
 
4. Spišská Belá, Krížová Ves v každú nedeľu, / zídeme sa v kostolíku všetci 
pospolu. 
V Bušovciach a Kotline si aspoň raz za rok, / zaspievame takto pekne vospolok.
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Kontakty 

  

Ev. a. v. farský úrad 

Hviezdoslavova 16 

059 01 Spišská Belá 

Tel.: 052 459 16 28 

E-mail: spisska.bela@ecav.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Germanová, PhD. 

zborová farárka 

 

Tel.: 0904 844 103 

E-mail: eva.germanova@gmail.com 

 

 

 

 

 

Časopis „Evanjelik Cirkevného zboru ECAV Spišská Belá“ je určený výluč-
ne pre členov cirkevného zboru, pre vnútornú potrebu a vlastnú propa-
gáciu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá, Hviezdoslavova 
16, 059 01 Spišská Belá. Časopis nie je distribuovaný verejnosti. Vydáva-
me ho s Božou pomocou štyri krát ročne, toto číslo vychádza 21. 8. 2016 
pri príležitosti zborového dňa a 110. výročia posvätenia chrámu Božieho 
v Tatranskej Kotline. 
Autori fotografií použitých v tomto čísle: Ľuboš Ulbrich, Ľudmila Gricho-
vá, Eva a Ľubomír Germanovci. Ďakujeme všetkým prispievateľom! 
Vaše pripomienky, návrhy alebo príspevky prosíme adresujte osobne ses-
tre farárke alebo posielajte na e-mailovú adresu spisska.bela@ecav.sk. 

IČO: 31967833 

Číslo účtu: 8051340562/0200 

IBAN: SK62 0200 0000 0080 5134 0562 


