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Príhovor v rámci služieb Božích, 

hrad Branč, 5. 7. 2010, priamy prenos SRo 

 

 Bratia a sestry  v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

V rámci II. evanjelických cirkevných dní a osláv štyristého výročia 
Žilinskej synody v Žiline a v jej okolí, ktoré nás, verím, posilnili vo viere, 
rozhojnili v láske a rozveselili v nádeji, schádzame sa dnes na hrade 
Branč.  

Srdečne vás pozdravujem na tomto dištriktuálnom dni Západného 
dištriktu v mene našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku s prianím, 
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aby Syn Boží Ježiš Kristus, Pán a Hlava cirkvi, požehnal toto 
zhromaždenie a prijal naše chvály, vďaky, modlitby a spevy.  

Máme viaceré dôvody  na to, aby sme sa už tradične schádzali na 
tomto mieste v pamätný deň 5. júla, vo sviatok našich vierozvestov Cyrila 
a Metoda, ktorí priniesli našim predkom evanjelium  v zrozumiteľnej reči. 
Ich zásluhou sa stala staroslovienčina po gréčtine a latinčine treťou rečou, 
do ktorej bolo preložené Písmo sväté.  

Možno len ľutovať, že Rím zrušil slaviansku liturgiu a nechal vyhnať 
Metodových žiakov, čo malo nepriaznivý vplyv na kultúrne napredovanie 
slovanských národov vôbec. Podľa napomenutia piesne Jána Kollára, 
evanjelického kňaza, básnika a hlásateľa slavianskej vzájomnosti, „vážme 
si v každom čase  našich vierozvestov, ktorí predkov ku spáse viedli 
pravou cestou (ES 267, 4).  
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Vážime si aj pamiatku martýra pravdy Kristovej Majstra Jána Husa, 
ktorého upálili v Kostnici 6. júla 1415. Zajtra uplynie 595 rokov od  jeho 
mučeníckej smrti. 

 Nachádzame sa na hrade Branč, kde boli počas násilnej 
protirefomácie väznení viacerí kňazi, odsúdení na Bratislavských súdoch. 
Pri spomienke na nich prosme: aj v našich časoch „vzbuď ducha dávnych 
svedkov, Pane,  čo Sion verne strážili   a vo dne, v noci neúnavne o Tebe 
smelo svedčili “ (ES  278, 1).  

Vzácne je aj to, že páni hradu Branč, Nyáryovci, odolali 
protireformačnému náporu, a tak sa v tomto okolí dodnes zachovali 
početné, živé evanjelické cirkevné zbory, ktoré môžu s  hrdosťou spievať:  
Dedičmi tých sme, čo umierali  pre pravdu Tvoju za časov zlých a ktorí 
túžbu len jednu mali, abys´ bol Pánom potomkov ich“ (ES 565, 3). 
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Preto sme na tomto historickom mieste, kde sa schádzajú evanjelici 
nielen z blízkeho, ale aj z širokého okolia. Verím, že sa tu aj naďalej budú 
schádzať v pamätný deň Cyrila a Metoda, aby zase vzpružili ochablé 
ramená a podlomené kolená a urovnali si chodníky nohám, aby, čo je 
chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo (Žid 12, 12 – 13).  

K takejto duchovnej vzpruhe nech poslúži aj toto dnešné 
zhromaždenie, aby sme „verní pravde, v láske rástli v každom ohľade 
v Toho , ktorý je Hlava, v Krista“ (Ef 4, 15). „Jemu, Kráľovi vekov, 
nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu, česť a sláva 
na veky vekov. Amen“ (1Tim 1, 17).  
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