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Pastiersky list 
 Zboru biskupov ECAV 

k Veľkej noci 2020 

Milí bratia a milé sestry,
posledné dni, či týždne žijeme za zatvorenými dverami, 
ktoré sú dôsledkom opatrení proti šíreniu pandémie 
koronavírusu. Dvere, ktoré nás majú izolovať od 
iných, aby sme sa vyhli ohrozeniu vlastného života, či 
sami sa nestali nositeľmi vírusovej nákazy. Dvere, za 
ktorými mnohí ostali v strachu o svoj vlastný život, 
ale aj dvere, ktoré sú obrazom zodpovednosti za životy 
iných. Aj v cirkvi žijeme za zatvorenými dverami 
našich spoločenstiev a chrámov. I tento pastiersky list 
nebude po dlhých desaťročiach čítaný v chrámoch, 
ale bude sa šíriť mediálnymi prostriedkami, ktoré sa 
stávajú v tejto dobe mostom medzi nami.

Veľká noc uzatvára dvere pôstneho obdobia, 
ktoré bolo tento rok v mnohom ojedinelé a jedinečné. 
Sme donútení zriecť sa našich zaužívaných spôsobov 
života. Strach o seba a blízkych, ohrozenie života, 
prijímanie život chrániacich opatrení, spomalenie 
ekonomických aktivít, až úplné zastavenie sveta, 
vytvorilo dostatočný priestor k sebareflexii, k 
prehodnoteniu nášho smerovania, správania sa k 
prírode, blízkym i k novému hľadaniu Boha v tejto
pominuteľnosti. Mnohí skloňujú slovo „krehkosť“. 
Sme krehkí, aj keď sa tvárime nezlomne; sme krehkí, 
aj keď sa cítime neporaziteľne; sme krehkí, aj keď sa 
vnímame samospasiteľne. Situácia, v ktorej sme sa 
ocitli, je príležitosťou na precitnutie. Celý pôst aj s 
tohtoročnými udalosťami nám bytostne pripomína, 
že v mnohých oblastiach života sme neraz Boha 
nechali za zatvorenými dverami nášho vnímania aj 
záujmu. 

Dnešná situácia nám veľmi pripomína situáciu 
po Kristovom ukrižovaní. Evanjelista Ján hovorí 
o učeníkoch, ktorí sa po Ježišovej smrti ocitli kvôli 
strachu o vlastný život za zatvorenými dverami,  
v izolácii, sklamaní z nenaplnených očakávaní,         Symbolika dnešných dní... *  foto: Peter Fabok
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zúčastnili sme sa...
čakajúci na nejasnú budúcnosť. Čo sa stane s 
učeníkmi, ak ich Majster ostane za dverami ich 
života? Podliehajú zúfalstvu, rezignácii, nepokoju, 
sklamaniu. Čo robí Majster pre ich záchranu?  
„A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac 
sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!“ (Ján 20, 26b). 

Bolo veľkou milosťou a novou príležitosťou pre 
učeníkov, že živý Pán napriek zatvoreným dverám, 
napriek všetkému, akí učeníci boli, prichádza. 
Prebodnutými rukami prelamuje priestor, kde už 
nie je v centre pozornosti zlyhávajúci človek, ale On 
ako živý Pán! Jeho ruky prinášajú liek uzdravenia, 
ktorý je zložený z viacerých látok – odpustenie, 
pokoj, zmierenie. Všetko sa začína po novom, všetko 
sa začína rodiť z poznania: „Videli sme Pána.“ Toho, 
ktorý bol mŕtvy a ožil, ktorý sa kvôli nám nakazil, aby 
sa stal človekom nula pre naše uzdravenie. Iba tí, v 
živote ktorých sa zrodilo vyznanie: „Videli sme Pána“, 
majú silu stať sa novým a otvoreným spoločenstvom, 
majú silu otvoriť dvere svojich životov a otvoriť sa 
službe iným. 

Posolstvo Veľkej noci je počas tisícročí naliehavé 
a vždy aktuálne. Golgota je Božie laboratórium, kde 
sa z lásky zrodil liek – antivirotikum proti vírusu 
hriechu. Kristus sa stal cestou záchrany a uzdravenia 
tohto zavíreného sveta. Je to cesta prinášania obetí, 
ktoré lámu putá poviazaností a razia cestu do ľudských sŕdc. 

V týchto týždňoch s vďakou myslíme najmä na 
všetkých zdravotníkov, lekárov, zdravotné sestry, 
záchranárov, ktorí sa s vypätím všetkých síl postavili 
do prvej línie v boji so zákernou chorobou. Ich 
obetavosť zachraňuje mnohých a vlieva nádej na 
zvrátenie situácie. Myslíme aj na všetkých ostatných 
obetavých ľudí, ktorí v týchto náročných časoch 
dokážu priniesť nákup, či podať pomocnú ruku tým
najzraniteľnejším. Je čas viac si všímať obetavosť v 
našich rodinách, na školách, ale aj v cirkvi. 

Je čas byť vďačnými za ľudí, ktorí sú pre nás darom. 
Lebo obeťou sme boli zachránení a obetavosťou 
porazíme nákazu egoizmu. 

V Kristovi nás Boh neopustil. V Kristovi nás 
uzdravil. V Kristovi porazil moc zlého a moci smrti. 
V Kristovi nám otvoril dvere novej budúcnosti 
presahujúcej hranice časnosti.

  Peter Mihoč            Ivan Eľko              Ján  Hroboň
      biskup VD            generálny biskup            biskup ZD                                                                                           
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Požehnaný akt

V stredu, dňa 5. februára 2020 sa v evanjelickom 
kostole v Košeci uskutočnili služby Božie spo-

jené s inštaláciou väzenského duchovného ppor. Mgr. 
Dušana Vaňka do duchovnej služby v Zbore väzen-
skej a justičnej stráže. 

Úvodnú skladbu zaspieval zmiešaný spevácky 
zbor Ilavčan. Po nej predstúpilo pred oltár početné 
duchovenstvo. Celé zhromaždenie pozdravil úvodný-
mi slovami br. Ľubomír Marcina, duchovný správca 
SED Košeca. 

Po zaspievaní piesní z ES č. 186, 553, 478 a sláv-
nostnej liturgie nasledovala kázeň slova Božieho spo-
jená s aktom inštalácie v podaní br. generálneho bis-
kupa ECAV Mgr. Ivana Eľka. Generálny biskup sa v 
úvodnej homílii zameral na Evanjelium podľa Lukáša 
23, 26-27. „Počas Ježišovej cesty na Golgotu došlo k si-
tuácii, kedy pod ťarchou hrubo okresaného kríža padol 
na kolená. A práve vtedy zástup stretol muža menom 
Šimon Kyrenejský, ktorý sa zahľadel na bezvládneho 
Ježiša. Položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. Je-
žiš zbavený ťarchy pomaly vstal. Sprievod sa znova po-
hol.“ Ústrednou postavou homílie sa stal tento Šimon 
z Kyrény. V dejinách ľudstva máme zaznamenané ne-
spočetné množstvo všakovakého násilia, krutosti naj-
väčšieho kalibru a zabíjania. Všade dominuje rozmer 
povýšenosti sily a moci, ale taktiež nenávisť a pomsta. 
Samozrejme, tento neblahý fenomén neobchádza ani 
jednotlivcov. Títo sa buď vlastným pričinením alebo 
inými faktormi ľahko ocitnú na „šikmej“ ploche. Tým 
sa vytvoria podmienky na zásah spoločnosti, ktoré 
také osoby odsunie na okraj. Ako protiklad zachova-
nia poriadku. A práve tieto osoby v takomto rozpo-
ložení veľmi potrebujú morálno-duchovnú i duševnú 
pomoc. 

A tak v mene čitateľov Prameňa spod Makyty  - 
ako i ďalších známych, želáme nášmu rodákovi ppor. 
Mgr. Dušanovi Vaňkovi veľa zdaru a tiež Božieho po-
žehnania. Z vlastného rozhodnutia a Božej prozreteľ-
nosti sa rozhodol pre túto milú a ušľachtilú činnosť: 
dodávať duchovnú posilu tam, kde je to potrebné a 
žiadané.

Zaželajme mu spoločne, aby po boku jemu po-
dobných duchovných sa stal takým, - obrazne pove-
dané, novým Šimonom Kyrenejským pri ľuďoch prá-
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Zelený štvrtok, - ilustrácia: Viktória Gabrišová

Veľký piatok, - ilustrácia: Terezka Marcinková

Náš domov, - ilustrácia:  Ráchel FujeríkováKrásy prírody, - ilustrácia:  Richard Ridzoň
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z blahoželania na agapé v SED Košeca * foto: Emília Fojtíková duchovenstvo a hostia z OS a OZ SR * foto: Emília Fojtíková

Čitateľom Prameňa spod Makyty 
prajeme požehnané veľkonočné sviatky

 a milosťou Božou naplnené prežitie 
víťazstva Ježiša Krista.
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vom odsúdených, na rozdiel od Ježiša, nad ktorým 
vlastní vyniesli neprávom ortieľ smrti. 
Po príhovore br. generálneho biskupa a piesňach 
zmiešaného speváckeho súboru Ilavčan nasledoval 
príhovor generálneho duchovného plk. ThDr. Ma-
riana Bodolló so zameraním na Matúšovo evanjelium 
25, 42-44 „Hladný som bol, a nedali ste mi jesť; bol 
som smädný, a nedali ste mi piť; prišiel som ako cudzi-
nec, a neprijali ste ma; bol som nemocný a vo väzení, 
a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy 
sme Ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cu-
dzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väze-
ní, a neposlúžili sme Ti?“ Generálny duchovný OS a 
OZ SR Marian Bodollo po príhovore a pozdrave odo-
vzdal menovací dekrét. „Je dobre, Dušan, že si sa i ty 
rozhodol kráčať po tejto ceste a tak právom ti prislúcha 
odovzdať ti tento menovací dekrét. Nech ťa Pán naj-
vyšší sprevádza a posilňuje v tvojom snažení.“

Po príhovoroch ďalších hostí sa prítomným pri-
hovoril i sám br. Dušan Vaňko, poďakujúc sa za všet-
ky povzbudenia a blahopriania. 

Po záverečnej liturgii a zaspievaní našej evanjelic-
kej hymny „Hrad prepevný“ a podaním si rúk sa skon-
čil program tejto slávnostnej inštalácie. Po oficiálnej 
časti sa v priestoroch SED Košeca uskutočnila agapée.

Napriek silnému závanu studeného severáka na 
košecký kostol sa pre každého účastníka stalo toto 
podujatie skvelým zážitkom. Bohu vďaka!
                                                            ■ Milan Michňo
                                                               zborový kantor

■ súčasťou tohto i nasledujúceho vydania Prameňa 
spod Makyty bude tlačivo na poukázanie 2% z dane 
príjmov za rok 2019 na prácu nášho občianskeho 
združenia Prameň spod Makyty. Tlačivo je  
k dispozícii i v elektronickej podobe na webstránke 
aj FB nášho zboru. Vopred ďakujeme!
■ z dôvodu odporúčaní príslušných zodpovedných 
štátnych úradov a predstaviteľov cirkvi sa kvôli hrozbe 
šírenia koronavírusu od 10. marca nevykonávajú 
verejné nedeľné služby Božie, ani žiadna verejná 
vnútromisijná činnosť. Záznam služieb Božích z 
nášho zboru je možné zhliadať priebežne na www.
lazypodmakytou.ecav.eu a na Facebook profile 
„Evanjelický a.v. zbor Lazy pod Makytou.“ Modlitebné 
podnety, duchovné zamyslenia, vysielacie programy 
služieb Božích v rozhlase i televízii a vnútromisijné 
aktivity v elektronickej podobe sú i na www.ecav.sk


