
Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici  

 

Utorok 13. novembra 2018 

110. výročie narodenia Dr .Júliusa Cibulku 

Piesne: ES č. 481, 564 

Text: Mk 16, 15 

„Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Praví Boží svedkovia sú často týmto svetom nepochopení. Iste preto, že pravý Boží svedok je 

poslaný Ježišom Kristom k tomu, aby prinášal ľudstvu Božie posolstvo, evanjelium Ježiša 

Krista. Pán Ježiš dal k tomu príkaz: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému 

stvoreniu.“ Svet však týchto Božích svedkov neprijíma. Ak sa zvesť evanjelia neprispôsobí 

svetu, dochádza k prenasledovaniu. Posledné prenasledovanie zažila naša ev. cirkev za 

komunistickej totality, keď verným pracovníkom na Božej roli, ktorí odmietli spolupracovať 

s ateistickým režimom, odnímali štátne súhlasy pre prácu v cirkvi. Mnohých súdili i odsúdili, 

väznili a nakoniec ich poslali do uránových baní. Medzi verných služobníkov Božích, ktorých 

dar nezviedol a hrozba nesklonila, patril aj brat farár Július Cibulka, na ktorého s láskou 

myslíme pri 110. výročí jeho narodenia. Myslím na neho osobne aj ja, a to s veľkou 

vďačnosťou. Bol farárom v Bratislave a služby Božie vykonával vo Veľkom kostole. Ako 

študent teológie som býval v blízkosti kostola, v ktorom som prežíval krásne a požehnané 

chvíle. Brat farár Cibulka kázal nielen biblicky, pútavo ale aj spamäti. Jeho kázne ma tak 

zaujali, že som na ňom pohľadom doslova visel. Nikdy predtým som nepočul kázať farára 

spamäti. Preto som ho raz vyhľadal vo farskej kancelárii, aby som sa ho opýtal, čo všetko robí 

cez týždeň preto, aby kázal v nedeľu spamäti. Vedel som, že je múdry, sčítaný, skromný 

a pokorný, ale povedať dobrú biblickú kázeň bez prípravy? On sa na mňa usmial a povedal: 

Brat môj, ja si každú kázeň píšem v modlitbách, potom nad ňou meditujem a nakoniec ju 

v kostole prednesiem spamäti. Vzal som si z neho príklad a po farárskej skúške až do 84. roku 

života som kázal spamäti. To, že bol brat farár Cibulka hlboko veriacim človekom a rovnako 

výborným kazateľom, ktorého si veriaci všade obľúbili a milovali, bolo tŕňom v očiach 

štátnych orgánov. Odňali mu štátny súhlas pre pôsobenie v Bratislave a preložili ho do 

cirkevného zboru v Háji. Odtiaľ do Limbachu, kde pôsobil len dva roky a musel odísť do 

dôchodku. Nepriatelia evanjelia Kristovho boli radi, že ho umlčali a zbavili sa ho. Musím 

povedať, že jeho kázne boli vždy biblické, čo o mnohých kazateľoch, ktorých kázne počujem 



z rozhlasu či televízie, nemožno povedať. Preto venujme, bratia farári a sestry farárky, viac 

času tvorbe biblických kázní. Vezmime si k srdcu Ježišove slová: Choďte a kážte evanjelium 

celému stvoreniu. Kážme ho sebe, svojej rodine i tým, ktorých Pán zveril do našej duchovnej 

starostlivosti a to slovom i životom. Amen.  

 

Modlitba: 

Drahý náš Pane Ježiši Kriste! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Ty vieš, v akej 

duchovnej biede žijeme. Často sme ovládaní závisťou, pýchou, sebectvom a zabúdame, že Ty 

sa pyšným protivíš, ale pokorným dávaš milosť. Prosíme Ťa, stvor nám nové srdce, aby sme 

k sebe navzájom mali lásku a nerobili svojej cirkvi hanbu. Amen. 

Mgr. Ondrej Koč st., evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Prešov  


