
Zamyslenia po 1. nedeli po Veľkej noci 8. apríla 2018  
 

Pondelok 9. apríla 2018 

85. výročie úmrtia Dušana Fajnora  

Piesne: ES č. 136, 137 

Text: F 3, 13 – 14 

„13Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za 

mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou 

nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Čo chcem v živote dosiahnuť? Aký mám cieľ? Na tieto otázky by sme dostali veľa rozličných 

odpovedí. Skutočne úprimne veriaci kresťan pozná cieľ svojej viery. Byť s Pánom Ježišom 

Kristom. Pekným príkladom je pre nás apoštol Pavel. On v Liste Filipským napísal: „Cieľ 

mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi 

Ježišovi.“ Tento cieľ si nevymyslel, bol mu darovaný pri osobnom stretnutí sa s Pánom 

Ježišom. On ho prijal. Čokoľvek apoštol robil: či sa modlil, spieval, zvestoval evanjelium, šil 

stany, alebo neraz na misijných cestách podstúpil aj nebezpečenstvo, vždy mal cieľ pred 

očami. Seba a každého úprimne veriaceho kresťana pripodobňuje športovcovi – bežcovi na 

štadióne. Svedčia o tom aj jeho slová: bežím za odmenou. Tak ako športovec túži získať 

víťaznú medailu, tak apoštol beží za odmenou, ktorá má oveľa väčšiu cenu ako zlatá medaila 

a dá ju svojim verným nasledovníkom Pán Ježiš. Tento cieľ mal pred očami aj evanjelický 

cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, právnik a filozof Dušan Fajnor, ktorý bol v 

poradí druhým biskupom Západného dištriktu a aj druhým generálnym biskupom v 

novodobých dejinách ECAV na Slovensku. Jeho pracovné krédo bolo: „Žehnať, dobrorečiť 

ľuďom, cirkvi, každému.“ Zdôraznil to aj vo svojej úvodnej reči, že chce byť „požehnaním 

všetkým v cirkvi aj národu.“ Podľa neho Duch Kristov je totiž v tom, že biskup „nemá 

panovať, ale slúžiť“. Za svoje heslo si preto zvolil verš z Evanjelia podľa Marka 10, 43 – 44. 

Počas celého pôsobenia vo funkcii biskupa zostal verný svojmu inštalačnému príhovoru. 

Hovoril, že ak túžime po tom, aby Kristovo kráľovstvo bolo tu na zemi, musí byť najprv 

v nás. Biskup Čobrda vo svojej kázni o ňom povedal: „Z každej jeho myšlienky, z každého 

jeho slova odráža sa Kristus.“ Od jeho smrti práve uplynulo 85 rokov. Vezmime si aj my 

z neho príklad a majme pred očami krásny, zmysluplný cieľ. Bežme za odmenou nebeského 

povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Amen. 



 

Modlitba: 

Nebeský Bože, Ty si nám ukázal skrze svojich verných nasledovníkov, ako bol aj biskup 

Dušan Fajnor, aký máme mať správny cieľ svojho života. Ďakujeme Ti za to, že mohol 

pôsobiť v našej evanjelickej cirkvi a urobiť pre ňu tak veľa dobrých skutkov hodných 

nasledovania. Upevňuj aj nás v živej viere, daj nám dostatok síl, aby sme vládali bežať za 

vznešeným cieľom tak ako všetci Tvoji verní nasledovníci. Amen. 

Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku 

 


