
Utorok 26. decembra 2017 − 2. slávnosť vianočná  

195. výročie narodenia Štefana Marka Daxnera a 125. výročie narodenia Štefana 

Krčméryho 

Piesne: ES č. 55, 278 

Text: Žid 13, 7 

„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec 

ich správania, a napodobňujte ich vieru.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Na 2. sviatok vianočný si pripomíname okrem prvého mučeníka v kresťanskej cirkvi i dve 

výročia narodenia. Na tento deň pripadá 195. výročie narodenia Štefana Marka Daxnera 

a 125. výročie narodenia Štefana Krčméryho. Štefan Marko Daxner sa narodil v Tisovci 

v roku 1822. Už v roku 1847 skoncipoval program, ktorý zjednocuje požiadavky národných, 

kultúrnych, politických i sociálnych slobôd. Bol autorom Memoranda slovenského národa z 

roku 1861, organizátorom prvého slovenského gymnázia v Revúcej (1862) a stál pri zrode 

Matice slovenskej (1863). Štefan Krčméry bol prvým tajomníkom Matice slovenskej. Bol 

básnik, literárny historik, publicista, prekladateľ. Narodil sa v roku 1892 v Mošovciach, v 

rodine evanjelického farára. Štefan Krčméry mal mimoriadny organizačný talent, ktorý 

uplatnil v Matici slovenskej. Prečítaný text z Listu Židom nás nabáda, aby sme spomínali. 

Zastavme sa a spomínajme. Obzrime sa späť, pozrime sa na cestu, ktorú máme za sebou. Na 

inom mieste v tomto liste sme vyzvaní k tomu, aby sme sa rozpomenuli na predošlé dni (Žid 

10, 32). A v jedenástej kapitole sa uvádza množstvo svedkov viery, ktorí razili cestu k plnosti 

časov. Aj my na jednej strane spomínajme či na svojich vodcov, či na prežité chvíle, ktoré 

sme zažili v Božom požehnaní. Spomínajme, ale nežime iba v histórii. Pamätajme 

a pozerajme sa späť, aby sme mohli ísť lepšie vpred. Božie slovo nás nabáda na spomienky, 

ale aj na to, aby raz - keď sa my staneme spomienkou, ostatní mali pri nás na čo spomínať. 

My v našej cirkvi sa mnohokrát radi vraciame k histórii a niekedy sa mi zdá, že zabúdame na 

prítomnosť, na starosti dneška. Preto sa poučme z minulosti, žime v prítomnosti vierou preto, 

aby sme mohli mať radostnú budúcnosť v nebesiach pred Božím trónom. Amen. 

 

Modlitba: 

Milostivý Pane Bože: Ty vieš, že veľa ľudí ovplyvnilo náš život z blízkej alebo vzdialenej 

minulosti. Veľa ľudí nám ukazovalo na Teba. Za to Ti patrí naša vďaka a chvála. Daj, aby 

sme dokázali i my svoj život viesť tak, aby sme ovplyvňovali životy iných, ale najmä žili tak, 

aby sme mohli od Teba prijať večný život v nebesiach za svoju vieru v Teba. Amen. 
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http://www.egt.sk/main.php?page=tisovecP/daxnerSM.php&lan=slo&searchText=hladaj

