
Vianočná akcia platí 
od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

Zľavy nie je možné 
kombinovať s inými 
zľavami.

Knižná ponuka platí do 
vypredania zásob.

K cene vám bude 
pripočítané poštovné 
a balné.

Všetky knihy si môžete 
objednať prostredníctvom 
nášho e-shopu na 
www.tranoscius.sk

Na e-shope nájdete knihy 
nielen z vydavateľstva 
Tranoscius ale aj množstvo 
kníh, rôznych žánrov, 
z mnohých vydavateľstiev, 
ktoré máme v predaji 
v našich troch kamenných 
kníhkupectvách 
(v Liptovskom Mikuláši, 
v Dolnom Kubíne 
a v Liptovskom Hrádku). 
Kúpou týchto kníh 
podporujete tvorbu 
vydavateľstva Tranoscius, 
za čo Vám ďakujeme.

Knihy si môžete objednať 
aj telefonicky:
044 5526 343,
0918 828 555, e-mailom: 
predaj@tranoscius.sk 
alebo prostredníctvom 
facebooku Vydavateľstvo 
Tranoscius.

KNIŽNÁ PONUKA
roku 2021

www.tranoscius.sk

Kniha je ako záhrada,
ktorú nosíš vo vrecku.
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EDÍCIA TEOLOGICKÁ KNIŽNICA

PRIPRAVUJEME: DUCH SVÄTÝ V TEOLÓGII PAULA TILLICHA (Libor Bednár)

Ján Grešo

ŽALMY NA KAZATEĽNICI
Kniha Žalmy na kazateľnici zachytáva kázňovú tvorbu brata farára Jána 
Greša na texty vybraných žalmov. Žalmy  – to sú piesne, chválospevy, 
modlitby a duchovné zápasy ľudí, ktorí žili s Bohom a podelili sa o svoje 
skúsenosti s nami, ktorí sa sýtime zo studnice ich duchovného bohatstva. 
V kázňach brata farára Greša tieto texty ožívajú a sprítomňujú sa do na-
šich konkrétnych situácií živým a  pútavým jazykom. Predslov ku knihe 
Žalmy na kazateľnici napísal profesor Juraj Bándy, dlhoročný kolega Jána 
Greša na EBF UK v Bratislave.

Cena: 10,00 €

Poslaním Teologickej 
knižnice je 
sprostredkovať členom 
našich cirkevných 
zborov, a nielen im, 
plody teologickej 
práce našich bratov 
farárov, sestier farárok 
a významných teológov 
našej reformačnej 
tradície. Doteraz v edícii 
vyšli štyri zväzky. 
Zámerom edície 
je predstaviť našej 
čitateľskej verejnosti 
bohatstvo a rozmanitosť 
tvorby z dejín našej 
teologickej tradície, 
ale aj súčasných autorov, 
ktorí pôsobením 
v cirkevných zboroch 
nesú štafetu viery, 
odkrývajú bohatstvo 
biblického posolstva 
a aplikujú ho na život 
viery súčasného človeka. 
Ak budete hľadať vhodný 
darček pre seba alebo 
svojich najbližších, kniha 
z teologickej edície 
je dobrou voľbou.

Július Filo

DUCH OŽIVUJE
Štúdia z pera profesora Júliusa Fila, emeritného generálneho biskupa. Venuje 
sa v nej téme obnovy cirkvi a misijného diela z moci Ducha Svätého. Analy-
zuje súčasnú situáciu a načrtáva možnosti obnovy cirkvi, ktorú pôsobí Duch 
Svätý. Kniha je členená do štyroch kapitol s témami: 1. Boh dáva všetko pre 
našu vernú službu, 2. Duch otvára oči pre nové možnosti, 3. Služby v cirkev-
nom zbore v moci Ducha a 4. Možnosti revitalizácie Božej misie v cirkev-
nom zbore. Vo svojej štúdii brat biskup Filo zúročil svoje dlhoročné skúse-
nosti z pôsobenia vo Svetovom Luteránskom zväze, Ekumenickej rade cirkví 
a z pôsobenia na Evanjelickej Bohosloveckej fakulte.

Cena: 8,50 €

Martin Luther

PREDHOVORY K BIBLII
Z  rozsiahleho Lutherovho diela sme do edície vybrali jeho Predhovory 
k  Starej zmluve, ku knihe Žalmov, k  prorokom, k  Novej zmluve, medzi 
ktorými je aj jeho populárny predhovor k  Listu Rímskym. V  Lutherovej 
dobe patrilo písanie predhovorov k bežnej teologickej tradícii. Luther bol 
presvedčený o tom, že treba mať na zreteli celkový obsah a cieľ spisu. Na-
priek tomu, že predhovory majú formu prehľadu, na zreteli majú najmä 
nábožensko ‑vzdelávací cieľ. Úvodná štúdia k Predhovorom je z pera pro-
fesora a biskupa Štefana Kátlovského.

Cena: 8,25 €

Pavel Kušnír

POZDVIHUJEM OČI K VRCHOM
Pavel Kušnír je dlhoročným evanjelickým farárom vo Vysokých Tatrách. 
Každý deň sa pozerá na tatranské štíty, ktoré ho fascinujú a inšpirujú. Svoj 
zrak dvíha k ich Tvorcovi a prostredníctvom krátkych úvah chce aj náš zrak 
pozdvihnúť od každodenných vecí a udalostí k Tomu, ktorý dáva všetkému 
bytie a zmysel. Každý, kto mal možnosť sedieť pod jeho kazateľnicou v ma-
lom kostolíku v Novom Smokovci, má nezabudnuteľný zážitok láskavého 
prijatia a rodinnej atmosféry v kostole. Prostredníctvom krátkych úvah nad 
životom v cirkvi, spoločnosti i vo svete dáva zaznieť nevtieravým spôsobom 
evanjeliu o Božej láske, dobrote a milosti.

Cena: 10,00 €

Pavel Kušnír je dlhoročným evanjelickým farárom 
vo Vysokých Tatrách. Každý deň sa pozerá na tat-
ranské štíty, ktoré ho fascinujú a  inšpirujú. Svoj 
zrak dvíha k  ich Tvorcovi a prostredníctvom krát-
kych úvah chce aj náš zrak pozdvihnúť od každo-
denných vecí a udalostí k Tomu, ktorý dáva všetké-
mu bytie a zmysel. 
Každý, kto mal možnosť sedieť pod jeho kazateľ-
nicou v  malom kostolíku v  Novom Smokovci, má 
nezabudnuteľný zážitok láskavého prijatia a  ro-
dinnej atmosféry v  kostole. Dar hovoreného slo-
va, popretkávaného pútavými príbehmi zo života, 
drží poslucháča v pozornosti od prvej do poslednej 
vety. Pavel Kušnír je nielen pútavým kazateľom, ale 
aj zaujímavým autorom duchovných zamyslení.
Prostredníctvom krátkych úvah nad životom 
v cirkvi, spoločnosti i vo svete, dáva zaznieť nevtie-
ravým spôsobom evanjeliu o Božej láske, dobrote 
a milosti. 
Verím, že vás tieto úvahy duchovne občerstvia, 
potešia, posilnia vo viere a  nádeji a  inšpirujú vás, 
aby ste aj vy vnímali svoj životný príbeh i udalos-
ti každodenného života očami viery. Nech radosť, 
s ktorou sú písané tieto zamyslenia, naplní aj vaše 
srdcia pri ich čítaní. 

Libor Bednár

Mgr. Pavel Kušnír sa narodil v roku 1964 v Prešove ako 
najmladší z troch súrodencov. V roku 1983 absolvoval 
gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove a uchá-
dzal sa o štúdium evanjelickej teológie na Evanjelic-
kej bohosloveckej fakulte v  Bratislave, no bez udania 
dôvodu nebol prijatý, preto sa zamestnal ako poštový 
doručovateľ. V nasledujúcom roku už však nastúpil na 
denné štúdium, ktoré zavŕšil ordináciou v roku 1989 
v Prešove, v chráme sv. Trojice, kde bol pokrstený, kon-
firmovaný a aj zosobášený s manželkou Emíliou, rode-
nou Čopovou. Z ich manželstva sa narodili tri deti – Sa-
muel, Alžbeta a Tadeáš.
Od leta 1989 bol ako námestný farár umiestnený do cir-
kevného zboru vo Vysokých Tatrách, kde po viacerých 
opakovaných voľbách zotrval dodnes. Ako sám vyzná-
va, „Milosť Božia je tvorivým elementom môjho života.“
Pavel Kušnír je plodným prispievateľom Evanjelického 
posla spod Tatier s nezameniteľným rukopisom, púta-
vým rozprávačom a neúnavným šíriteľom Božieho Slo-
va. Výber z týchto článkov sa stal základom jeho prvej 
monografie.

V edícii Teologická knižnica pripravujeme:
Libor Bednár - Duch Boží v teológii Paula Tillicha

Naše majestátne Vysoké Tatry sa sta-
li inšpiráciou pre mnohých umelcov 
v  najrozličnejších oblastiach. Jedným 
z nich bol Janko Silan, básnik katolíc-
kej moderny. Počas 2.svetovej vojny 
pôsobil ako kaplán v Ždiari. Svoje vr-
cholné básnické zbierky napísal pod 
majestátnymi horami, pričom často 
konštatoval: „Vysoké Tatry ma nauči-
li pozerať sa smerom hore.“ S  týmto 
jeho vyjadrením sa plne stotožňu-

jem. Na rovine sa totiž strácam a ľahko zablúdim, hory a kopce 
mi veľmi pomáhajú v orientácii. Navigujú ma vždy tým správnym 
spôsobom. Zároveň mi pomáhajú zaháňať pocit stratenosti, nech 
sa ocitnem kdekoľvek. A  to platí najmä o milovaných Vysokých 
Tatrách. Sú dôležitým „orientačným bodom“ v mojom živote a ka-
zateľskej činnosti. Už viac ako 30 rokov pôsobím pod nimi, stali sa 
hodnotnou inšpiráciou mnohých mojich kázni, úvah a reflexií aj na 
stránkach Evanjelického posla spod Tatier. Tatry ma naučili hľa-
dieť hore, vždy nanovo sa vystrieť a pozerať do výšky. No nielen 
pozerať smerom hore, ale aj aktívne hľadať to, čo je hore. Ako nás 
k tomu pozýva slovo apoštola Pavla: „Hľadajte to, čo je hore, kde 
Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore a nie na to, 
čo je na zemi.“ (Kol 3, 1 – 2) K tomu však potrebujeme byť duchov-
ne vzkriesení spolu s  Kristom. V  tomto pohľade a  hľadaní majú 
v  Biblii pútnické žalmy (120 – 134) svoje nezastupiteľné miesto. 
A z nich ten 121, môjmu srdcu azda najbližší, začína slovami: „Po-
zdvihujem si oči v vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina 
moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.“ 

Pavel Kušnír
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Pozdvihujem  
oči k vrchom

www.tranoscius.sk

Kniha z roku 2020

Kniha z roku 2020

Pri kúpe všetkých 
štyroch kníh 

z edície Teologická 
knižnica 
zaplatíte 
20,00 €

VIANOČNÁ
AKCIA
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PRIPRAVUJEME: ŠTUDENT (Životopisný román o P. O. Hviezdoslavovi, N. Baráthová)

EDÍCIA OSOBNOSTI

V edícii Osobnosti 
Vám prinášame 
životopisné romány 
významných 
evanjelických 
osobností, ktoré 
sa zapísali zlatým 
písmom do 
našich cirkevných 
i kultúrnych dejín. 
Jednotlivé historické 
osobnosti sú 
zachytené v dobovom 
období, v ktorom 
žili a tvorili. Životný 
príbeh Janka Matúšku, 
Janka Chalupku 
a Gašpara Piku vás 
vtiahne do deja 
a doby, plastickým 
obrazom vám priblíži 
ich zápasy za krajší 
a slobodnejší život 
pre slovenský národ 
a cirkev. Ich nadšenie 
a ideály im dávali 
silu nevzdávať sa, 
ale pokračovať za 
cenu sebaobetovania 
sa pre blaho národa 
i cirkvi.

Peter Huba

POKIAĽ TATRA STOJÍ
Pútavým dejom nás autor zoznamuje so životom Janka Matúšku od jeho 
študentských čias na bratislavskom lýceu, prácou v Dolnom Kubíne, jeho 
láskou, až po jeho smrť. Veľmi ľudsky, emotívne vystihol citové rozpolo-
ženie, myšlienkové pochody a  postoje Janka Matúšku o  slobode svojho 
národa, o  uznaní slovenčiny za spisovný jazyk, o  jeho odchode z  lýcea, 
keď Ľudovíta Štúra pozbavili profesúry. Svoj smútok a  hnev vložil do 
básne Nad Tatrou sa blýska. Dielo nás donúti k úvahám a k zamysleniu 
nad ťažkým a veru aj dosť smutným životom nielen Janka Matúšku, ale aj 
mnohých ďalších našich národovcov.

Cena: 13,90 €

Peter Huba

ZA VIERU A SLOBODU
V 17. storočí prešli cez územie Slovenska mnohé povstania šľachty namie-
rené proti politike cisárskeho rodu Habsburgovcov. Najmenej známe bolo 
najkratšie povstanie Gašpara Piku z roku 1672. Pika žil na Zemplíne, kde 
ľudia podobne ako na celom území Uhorska trpeli pod vysokými daňami, 
pod trestami zemepánov i náboženským prenasledovaním protestantov. 
Odpoveďou boli rôzne miestne vzbury, ale tá, ktorú viedol drobný šľach-
tic Pika, nadobudla veľké rozmery. Čítanie románu sprevádza neustále 
napätie. Autor zobrazuje celý dej veľmi objektívne.

Cena: 13,90 €

Nora Baráthová

NEĽUTUJEM, ŽE SOM MILOVALA
V románe je zobrazený predovšetkým život Jána Chalupku v Kežmarku 
v rokoch 1818‑1824, keď bol profesorom a rektorom kežmarského lýcea, ale 
aj počas jeho farárskeho pôsobenia v Brezne. V Kežmarku spoznal svoju 
životnú lásku barónku Babettu von Wieland. Nora Baráthová od roku 1965 
začala písať prvé odborné články o kežmarskej histórii, histórii pamiatok 
a  literárnej histórii ‑ do roku 2020 jej vyšlo 37 samostatných prác, bola 
zostavovateľkou a autorkou 4 dielov monografií o Kežmarku. V roku 1967 
jej vyšiel literárny debut Ad revidendum ‑ do roku 2021 jej vyšlo dvadsať 
kníh pre mládež a historických románov pre dospelých.

Cena: 13,90 €

Milovaný, sedím v našom parku, dookola vysoká zelená tráva, 
divé kvety, zabudnutý svrček, omamná vôňa niečoho neznámeho 
a takmer hrobové ticho. Nado mnou slnko, ktoré svieti aj na Teba. 
Závidím mu, že Ťa môže vidieť. Ja nie. Ja môžem na Teba len mys-
lieť. To mi nikto nezakáže. Myšlienky a spomienky nemožno zaká-
zať. I keby to bolo niekedy na osoh. Myšlienky a spomienky nie sú 
dokonca ani hriechom.
   Milovaný, si ďaleko. Ale ja Ťa mám stále pri sebe. Hoci stále vzdia-
lenejšie, ale predsa ešte cítim Tvoje žiadostivé ústa a teplé ruky... 
Viem si predstaviť, ako by sa zatváril niekto z mojich príbuzných, 
keby si tieto riadky prečítal. Určite by sa zhrozil: aké je to dievča 
nemravné!
   Celá naša doba je nemravná! Zakazuje a zabíja lásku. Prikazuje 
vyberať si partnerov. Si bohatý, nuž musíš mať bohatú. Si Nemec, 
musíš si vziať Nemku. Si Maďar... A už vonkoncom nezáleží na tom, 
či sa tí dvaja vôbec majú radi.
   Aj našu lásku sa pokúšajú zabiť. A niekedy si hriešne myslím, či to 
aj vôbec bola láska.
   Ak je to hriech takto zmýšľať o Tebe, rada sa za tieto slová zodpo-
viem. Lenže takto... Myslím na Teba, zjavuješ sa mi v snoch, mod-
lím sa za Tvoju silu, zdravie a šťastie a pritom viem, že si už duchom 
úplne inde.
   A napriek tomu si ešte vždy môj.
   Môj - v mojich snoch.
   Môj - v mojich spomienkach.

Nora Baráthová sa narodila 7. júna 1944 
v Kežmarku. V rokoch 1961 – 1967  diaľko-
vo vyštudovala na Filozofickej fakulte UPJŠ 
v Prešove odbor slovenčina – dejepis, roku 
1976 urobila rigorózne skúšky (PhDr.) zo 
všeobecných dejín a filozofie. V rokoch 1965 
– 2002 pracovala ako historička v Múzeu 
v Kežmarku, v r. 2003 – 2010  tam pokračo-
vala ako externistka. 
Od roku 1965 začala písať prvé odborné 
články o kežmarskej histórii, histórii pamia-
tok a literárnej histórii – do roku 2020 jej 
vyšlo 37 samostatných prác, bola zostavo-
vateľkou a autorkou 4 dielov monografií 
o Kežmarku. V roku 1967 jej vyšiel literárny 
debut Ad revidendum – do roku 2021 jej vy-
šlo dvadsať kníh pre mládež a historických 
románov pre dospelých (história Kežmarku 
a okolia – napr. trilógia Nepokojné mesto, 
Muž, ktorý kráčal za smrťou, Aj zradcom sa 
odpúšťa, potom ako posledné Meč a srdce; 
ako aj beletristické spracovanie životopisu  
P. O. Hviezdoslava, Jána Chalupku, Dávida 
Frölicha; zobrazila aj začiatky kresťanstva 
v románoch Buď vôľa Tvoja a Stretol som Ho, 
čo vyšlo vo vydavateľstve Tranoscius atď.) 
V rokoch 1990 – 2014 a od roku 2018 je 
opäť poslankyňou mestského zastupiteľstva. 
Roku 1999  získala prvýkrát Cenu mesta 
Kežmarku za prácu v oblasti kultúry a roku 
2009 po druhýkrát, roku 2012  dostala od 
ministra kultúry SR Cenu Andreja Kmeťa, 
roku 2017 získala Cenu župana Prešovského 
samosprávneho kraja a roku 2018 od Židov-
skej náboženskej obce SR Cenu Eugena Bár-
kányho. Od roku 2009 až doteraz je členkou 
Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 
– Klubu nezávislých  spisovateľov.

OSOBNOSTI
Babette

von
Wieland

www.tranoscius.sk
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Neľutujem,  
že som milovala

NORA BARÁTHOVÁ

Životopisný román o Jánovi Chalupkovi a Babette von Wieland

Vydavateľstvo Tranoscius pri príležitostí 
dvoch jubileí zakladateľa slovenskej drámy 
a spisovateľa Jána Chalupku (1791 – 1871) 
vydáva román Nory Baráthovej Neľutujem, 
že som milovala. V románe je zobrazený pre-
dovšetkým život Jána Chalupku v Kežmarku 
v rokoch 1818 – 1824, keď bol profesorom 
a rektorom kežmarského lýcea, ale aj počas 
jeho farárskeho pôsobenia v Brezne. V Kež-
marku spoznal svoju životnú lásku, barónku 
Babettu von Wieland. Amor postrelil oboch 
a ich vzťah sa stával pomaly vážnym – do-
konca si tykali, čo v tomto období už niečo 
signalizovalo. 
Chalupka bol triezvejší než Babetta. Videl: 
v tomto neslovenskom meste nemá budúc-
nosť, platy pedagógov sú nízke... Keď mu 
Brezno ponúklo miesto farára, neváhal. Bol 
si vedomý, že Babettu svojím odchodom raní 
– dobre vedel, že jej rodičia ju preč nepus-
tia... 
Ako sa ten vzťah vyriešil, sa dozvedia čitate-
lia v románe...

Pri kúpe všetkých 
troch kníh z edície 

Osobnosti 
zaplatíte 
22,00 €

VIANOČNÁ
AKCIA



4

PRE DETI A MLÁDEŽEDÍCIA TRANOSCIUS DEŤOM

Štefan Kiss

AKO FREDERIK ODHALIL TAJOMSTVO
Kniha Štefana Kissa je Augsburské vyznanie prerozprávané v príbehoch pre deti. Kniha pozostáva z krátkeho úvodu 
do historickej situácie, aká bola 25. júna 1530 v dvorane biskupského paláca v Augsburgu, kedy kancelár Baier prečítal 
Augsburské vyznanie pred cisárom Karolom V. Spolu s nemeckým cisárom tu sedeli nemecké kniežatá a ich poradco‑
via, kňazi a vyslanci pápeža a na ulici sa tlačili davy ľudí. Po krátkom úvode nasleduje dvadsaťosem pútavých príbe‑
hov, ktoré zažíva 12‑ročný chlapec Frederik. V týchto príbehoch autor približuje význam dvadsiatich ôsmich článkov 
Augsburského vyznania. Každá kapitola končí krátkym zhrnutím obsahu článku vyznania pod nadpisom Zapamätaj 
si! Knihu ilustrovala farebnými obrázkami Anna Gajová. Kniha je vhodným darčekom pre deti a konfirmandov, ale 
potešia sa z nej aj rodičia a starí rodičia, pretože v pútavých príbehoch je vysvetlené celé učenie našej cirkvi.

Cena: 11,00 €

Eva Bechná

VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ
Autorka Eva Bechná dlhé roky pracuje vo svojom zbore s deťmi a  rada s nimi nacvičuje rôzne scénky a di‑
vadlá. Vianočná slávnosť sú scenáre pre detskú besiedku. Nie je to jeden scenár, jedno divadielko, je ich tu viac 
ako tucet. Sviatočné predstavenia, básničky pre maličkých a  nádherné ilustrácie Stana Lajdu dopĺňajú toto 
malé – veľké dielo. „Každý, kto pracuje s deťmi vie, aké náročné je pripraviť vianočné pásmo tak, aby umocnilo 
slávnostnú atmosféru. Slávnostnou chvíľou je preto aj vydanie novej zbierky scenárov pre detské besiedky, kde 
novým a originálnym spôsobom zaznieva príbeh o narodení Božieho Syna.“ (E. Mihočová)

Cena: 7,60 €

Slávka Kukučková

SLNKOM BYŤ
Knihu básničiek Bohuslavy Kukučkovej: Slnkom byť ilustrovala výtvarníčka 
Ivana Šáteková. Knižka obsahuje 21 nádherne ilustrovaných básničiek. Poteší 
nielen detské srdiečko, ale aj tých, ktorí sú skôr narodení. Autorka knihy Sláv‑
ka Kukučková je učiteľkou na prvom stupni ZŠ. Píše básničky pre deti a krát‑
ke rozhlasové hry. Niektoré z nich boli odvysielané v Trnavskom rádiu ako 
večerné rozprávky pre deti. Knižka, ktorú držíte v rukách, je jej prvou bás‑
nickou zbierkou. Ilustrovala Ivana Šáteková, ktorá žije a tvorí v Bratislave. Je 
členkou kresliarskeho tria Dzive a spolupracuje na časopise pre deti Bublina.

Cena: 9,95 €

Iveta Topolčanyová

POĎ SA HRAŤ! PODOBENSTVÁ
Samostatná edícia pracovných listov je zväzok, ktorý obsahuje pútavé vystriho‑
vačky a iné kreatívne materiály pre deti na témy známych podobenstiev. Všetky 
deti majú rady zaujímavé úlohy a ručné práce. Toto je pútavý zväzok plný vy‑
strihovačiek a aktivít práve pre ne. Sú tu zaujímavo spracované biblické podo‑
benstvá Pána Ježiša a pri každom si môžu zhotoviť niečo, o čom sa dočítajú, 
a tak si aj prakticky upevniť hlavnú myšlienku z príbehu. Zavolať si na pomoc 
môžu starších členov rodiny a stráviť tak príjemné chvíle spolu.

Cena: 7,20 €
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Frederik má 11 rokov a býva so svojimi rodičmi, dvoma sestrami a ded-
kom v malom meste, v dome so záhradou. Zažíva situácie, na ktorých 
mu jeho láskavý dedko vysvetľuje, ako to funguje vo svete viery. Fre-
derik tak na vlastných zážitkoch spoznáva Božiu lásku i potrebu veriť, 
milovať a odpúšťať. 28 Frederikových zážitkov nám odhalí 28 článkov 
Augsburského vyznania, ktoré je základom viery evanjelikov, ktorí sa 
podľa neho aj volajú evanjelikmi podľa Augsburského vierovyznania.

Štefan Kiss sa narodil v Nových Zámkoch, kde dodnes žije s manžel-
kou a dvoma deťmi. Absolvoval Gymnázium v Nových Zámkoch a Evan-
jelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave. Štyri roky pôsobil ako 
seniorálny kaplán Hontianskeho seniorátu v Krupine. V súčasnosti pra-
cuje na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, kde začínal 
ako koordinátor práce s deťmi a dnes je tajomníkom pre misiu.

Anna Gajová je akademická maliarka. Vyštudovala knižnú tvorbu 
a grafiku u profesora Albína Brunovského a Karola Ondreičku. Vo svojej 
tvorbe sa zameriava na knižnú ilustráciu, kresbu, maľbu a grafiku. Je 
pedagogičkou, členkou SVÚ, predsedníčkou spolku KOPA a organizá-
torkou maliarskych plenérov. 

Štefan Kiss

Ako Frederik odhalil 
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POĎ SA HRAŤ!POĎ SA HRAŤ!

POĎ SA HRAŤ!Všetky deti majú rady 
zaujímavé úlohy a ručné práce. 

Toto je pútavý zväzok plný 
vystrihovačiek a aktivít práve pre ne.

Sú tu zaujímavo spracované 
biblické témy – najmä podobenstvá 

Pána Ježiša z Novej zmluvy.
Pri každom si môžu zhotoviť niečo, 

o čom sa dočítajú a tak si aj prakticky upevniť 
hlavnú myšlienku z príbehu.
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Pri kúpe troch titulov 
z edície Tranoscius 

deťom zaplatíte 
18,00 €

VIANOČNÁ
AKCIA

Pri kúpe knihy Slnkom 
byť Vám pribalíme 
knihu Básničkové 

pochúťky od Ondreja 
Nagaja za 2,90 € 

v prípade, že si ju 
budete želať.

VIANOČNÁ
AKCIA

Ivan Lukáč

PERLIČKY ALEBO AKO MOJI ŽIACI ODPOVEDAJÚ
Perličky sú zbierkou vtipných odpovedí žiakov z evanjelického náboženstva, ktoré zozbieral Ivan Lukáč, kap‑
lán v cirkevnom zbore Bratislava Dúbravka, a ilustrovala ich študentka Rebeka Mária Bednárová. Autor sa 
rozhodol, že výroky, reakcie a otázky svojich žiakov bude postupne zhromažďovať. Výsledkom je malé dielko 
vtipných výrokov žiakov, ktoré nielen pobavia, ale nútia nás aj vážne sa zamyslieť nad tým, ako deti vnímajú 
kresťanstvo a svet dospelých. Kniha obsahuje 52 ilustrovaných výrokov na každý týždeň v roku.

Cena: 5,20 €

V našom vydavateľstve nezabúdame ani na deti. Deti sú naša budúcnosť, a preto je dôležité, aby sme aj pre ne pripravili pekné a zaujímavé 
knihy. Dobrá kniha je viac ako sladkosť alebo hračka, ktorá sa dieťaťu za krátky čas zunuje. Dobrá a pekná kniha zanechá hlbokú stopu 
v detskej duši a posunie ho dopredu v jeho vnímaní života okolo seba, v spoločnosti i v duchovnom nazeraní na svet, v ktorom sa 
pohybuje. V edícii Tranoscius deťom nájdete knihy s náučným, ale i zábavným obsahom, básne i scenáre pre divadielka, ktoré majú jasné 
a zrozumiteľné posolstvo. Sú vhodné tak pre jednotlivcov, ako aj pre skupiny pri rôznych udalostiach a slávnostných príležitostiach.
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PRE DETI A MLÁDEŽNÁBOŽENSKÉ KNIHY

CHRÁMOVÁ AGENDA
Ponúkame Vám novú dotlač chrámovej Agendy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 
Je to druhé doplnené vydanie z roku 2004, dotlač 2020.

Baladeková väzba: 46,50 €
Kožená väzba: 75,00 €

MALÝ KATECHIZMUS DR. MARTINA LUTHERA
V malom formáte je v krátkosti zhrnuté cirkevné učenie ‑ všetko, čo by 
mal vedieť každý evanjelický kresťan. Malý katechizmus je obohatený 
o úryvok z predhovoru Dr. Martina Luthera ku knihe Žalmov (Žaltáru) 
a doplnený o vybraných 12 žalmov. Luther sám povedal, že si ako doktor 
teológie katechizmus číta sám pre seba každý deň a opakuje od slova do 
slova každé ráno. Berme i my toto malé dielko do ruky každý deň a pre-
mýšľajme nad jeho slovami. Ono nás nasmeruje na hĺbku Božieho slova 
a prevedie nás veľkosťou Božej dobroty a milosti.

Cena: 3,90 €

BIBLIA SO ZIPSOM
LIMITOVANÁ EDÍCIA BIBLIE vydanej v roku 2010 podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi au-
gsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979. Písmo 
Sväté Starej a Novej zmluvy zviazané v elegantnom prevedení so zipsom, na výber v dvoch farbách 
– modrej a červenej. Razba nápisu BIBLIA a ornament rybky je striebornou farbou. Rozmer Biblie 
je 140 x 205 mm. Počet kusov je obmedzený.

Cena: 33,00 €

AUGSBURSKÉ VYZNANIE
Ponúkame Vám útlu knižočku s veľkým obsahom, za ktorým je množ-
stvo zápasov. Čítajte ju a vstúpte do zápasu tých, ktorí cez storočia bo-
jovali za slobodu Božích detí vykúpených Pánom Ježišom Kristom i za 
cirkev podľa Jeho evanjelia.

Cena: 4,50 €

BIBLIA TRANOSCIUS 2021
Reedícia v  roku 2021 Biblie, Písma Svätého Starej a  Novej 
zmluvy podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnos-
tiach (Londýn) z roku 1979. Na výber je v 5 farebných vyhoto-
veniach ‑ čierna, modrá, bordová, zelená, hnedá.

Cena: 22,90 €

Pri kúpe týchto 
titulov Vám 
uplatníme 

15 % zľavu.
VIANOČNÁ
AKCIA

Prvoradým poslaním Tranoscia je zabezpečovať duchovnú a liturgickú literatúru pre našu cirkev. Sme radi, že vám môžeme ponúknuť všetky 
potrebné bohoslužobné knihy i knihy na duchovné vzdelávanie.

EVANJELICKÝ SPEVNÍK 2021
Evanjelický spevník – 5. upravené vydanie vydané v roku 2021.

Cena: 14,50 €
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ODPORÚČANÉ NOVINKY

Pavol Puškár

SMÄDNÝ SITKU NEVERÍ
Malá kniha so silným príbehom Pavla Puškára je príbeh Mareka, ktorý si spolu s partiou mladých ľudí 
dopraje všetko, čo život ponúka. Po predávkovaní svojho brata drogami opustí partiu a žije v osame-
losti. Stretne sa s Nikol, ktorá sa do Mareka zaľúbi. On sa však láske bráni, lebo cíti, že má iné poslanie 
a nechce raniť city sympatického dievčaťa. Bez slova sa vytratí zo života bývalých priateľov i Nikol. 
Po rokoch sa však stretnú na krste v kostole, na ktorý je Nikol pozvaná a Marek krstiacim kňazom. 
Po krste si Marek s Nikol dopovedia to, čo ostalo medzi nimi roky nedopovedané. Impulzom k napí-
saniu poviedky pre autora boli niektoré zlomové udalosti, ktoré sa odohrali v jeho bezprostrednom 
okolí. Je presvedčený, že aj keď niektoré riešenia nie sú v našich silách, nie je to dôvod na rezignáciu. 
V našom bezprostrednom okolí sa určite nachádza niekto, kto má záujem pomocť nám aj v ťažkých 
časoch, nájsť východisko. „Ak chceš žiť život plnými dúškami, nemôžeš ho načrieť sitkom. Veď sitkom 
nenačrieš ani vodu.“

Cena: 7,50 €

Martin Kováč a kol.

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA 
SLOVENSKU (1919) 1921 – 2021
Publikácia Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921‑2021 prináša púta-
vým a graficky príťažlivým spôsobom základné informácie o živote evanjelickej cirkvi za uplynu-
lých sto rokov. Dalo by sa povedať, že je príspevkom k jubileu prijatia prvej ústavy evanjelickej cirkvi 
na synode v Trenčianskych Tepliciach (1921). Podieľalo sa na nej až tridsaťjeden autorov z rôznych 
oblastí výskumu. Pestrosť jednotlivých tém umocňuje aj forma. Ide vlastne o kroniku, ktorá jednot-
livé udalosti zachytáva v chronologickom slede a prináša aj bohatý dokumentačný materiál, či už 
v podobe množstva fotografií alebo citátov.

Soňa Bulbeck

DETI Z FARY
Kniha je presne o tom, o čom napo vedá jej názov... je o osudoch detí, narodených na sloven ských 
evanjelických farách v období bývalého Českoslo venska. Nejedná sa o žiadne Instagramové celebri-
ty ani o osoby, známe z bulvárnych plátkov. Ide o skutočných ľudí z mäsa a kostí, ktorí nenápadne 
a skromne žijú svoje životy, a predsa majú čo povedať. Môžu to byť vaši známi, kolegovia či susedia, 
o ktorých ste doteraz možno vôbec nevedeli, že sa naro dili vo farárskej rodine a už vôbec nie, čo všet-
ko kvôli tomu museli prežiť. Tieto zaujímavé ľudské osudy pre vás zozbierala spisovateľka Soňa Bul-
beck, ktorá sama pochádza z rodiny evanjelic kého farára a ktorej vlastný životný príbeh je prepletený 
s osudmi ostatných „detí z fary“...

Cena: 15,00 €

Janka Krivošová

PÄŤSTO ROKOV REFORMÁCIE NA SLOVENSKU V OBRAZOCH
Kniha pani profesorky Krivošovej zachtáva slovom i obrazom vznik reformácie, jej šíre-
nie na území Slovenska a dejiny Evanjelickej cirkvi na Slovensku až po súčasnosť. Ob-
sahuje pôvodné návrhy obrazových predlôh ku gobelínom i zobrazenia vyšitých gobe-
línov, ktoré vyšili ochotné ženy z mnohých cirkevných zborov našej cirkvi. Profesorka 
Krivošová v sprievodnom slove opisuje jednotlivé gogelíny, postavy a kostoly na nich 
zobrazené, ako aj dobovú situáciu, za akých okolností jedotlivé osobnosti našej cirkvi žili 
a tvorili. Je to jedinečné dielo svojho druhu svojou originálnou myšlienkou i realizáciou.

PRIPRAVUJEME



Apríl
Terézia Vansová  
* 18. apríl 1857,  Zvolenská Slati na

† 10. október 1942, Banská Bystrica

165. výročie narodenia

Z prostredia evanjelických fár vychádza-
lo množstvo vzdelancov, a tak nie je ničím 
výnimočným, že ženské hnuti e má svoje 
korene ti ež na evanjelických farách. Terézia 
Vansová bola dcérou evanjelického farára 
Samuela Medveckého. Zázemie v rodine 
a výchova ju viedli k živému záujmu o veci 
cirkevné i národné. Jej tvorbou sa do slo-
venskej literatúry dostáva ženský element. 
Je autorkou prvého slovenského románu 
Sirota Podhradských (1889). Vydala sa 
za evanjelického farára Jána Vansu, a tak 
prostredie evanjelických fár a námetov 
z dedinského života dominuje v jej tvorbe. 
Svojmu mužovi venovala aj najobsiahlejšiu 
biografi ckú prácu, ktorá vyšla v dvoch zväz-
koch pod názvom Ján Vansa (1938). Terézia 
Vansová bola neúnavnou propagátorkou 
rozvoja slovenského života. Ešte počas svoj-
ho pobytu na fare v Rimavskej Píle založila 
a redigovala prvý ženský časopis Dennica 
(1898-1914). Pôsobila v ženskom spolku 
Živena, podporovala činnosť ochotnícke-
ho divadla a venovala sa etnografi i. Spolu 
s E. M. Šoltésovou, B. S. Timravou a Ľ. Pod-
javorinskou patrila medzi ženy, ktoré na 
prelome 19. a 20. storočia spoluvytvárali 
kultúrny a spoločenský život Slovenska.

Kto nájde súcu ženu? Jej 
hodnota vysoko je nad 

korále. 
Príslovia 31, 10

1 Hugo 2 Zita 3 5. pôstna nede-
ľa - Smrtná

Richard

4 Izidor 5 Miroslava 6 Irena 7 Zoltán 8 Albert 9 Milena 10 6. pôstna nede-
ľa - Kvetná

Igor

11 Július 12 Estera 13 Aleš 14 Zelený 
štvrtok

Justí n, Justí na
15 Veľký piatok

Fedor 16 Biela sobota
Dana
Danica

17 1. slávnosť 
veľkonočná

Rudolf

18 2. slávnosť 
veľkonočná

Valér
19 Jela 20 Marcel 21 Ervín 22 Slavomír 23 Vojtech 24 1. nedeľa po 

Veľkej noci

Juraj

25 Marek
Marko
Markus

26 Jaroslava 27 Jaroslav 28 Jarmila 29 Leo
Lea 30 Anastázia

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

Marec
Juraj Tranovský   
* 27. marec 1592, Třanovice, ČR 

† 29. máj 1637, Liptovský Mikuláš

430. výročie narodenia

„Modlitba je kľúč, ktorý otvára nebesá.“ 
Tieto slová asi najviac vysti hujú postoj tvor-
cu nášho najznámejšieho spevníka Cithara 
sanctorum (1636) k Bohu. O zhudobnenej 
modlitbe hovorí jeho ďalší výrok: „Dvakrát 
se modlí, kdo zpívá, když jen při tom srd-
ce bývá.“ Lásku k Bohu i k spevu prebu-
dil u mladého Tranovského jeho pradedo 
Adam. Rodák z Tešína to nemal vo svojom 
živote ľahké. Po bitke na Bielej hore (1620) 
volil, ako mnoho českých evanjelikov, rad-
šej exil ako pokatolíčtenie. Po krátkom 
pobyte v Poľsku prešiel na Slovensko. Naj-
prv na Oravu a nakoniec zakotvil ako farár 
v Liptovskom Svätom Mikuláši. Tu pripravil 
na vydanie svoje najznámejšie dielo Citha-
ra sanctorum – Písně duchovní, ktoré vyš-
lo v Levoči v roku 1636. Prvé vydanie malo 
411 piesní, 90 bolo priamo od Tranovského. 
Do spevníka však zahrnul aj okolo 60 pies-
ní slovenského pôvodu. Tento spevník sa 
stal najvydávanejšou knihou slovenských 
evanjelikov. Bol vydaný viac ako 200 krát. 
Posledné vydanie z roku 1968 obsahuje 
1 350 piesní.

Spievajte Hospodinovi 
novú pieseň, spievaj  

Hospodinovi celá zem! 
Spievajte Hospodinovi, dob-
rorečte Jeho menu, zvestuj-

te Jeho spásu deň čo deň! 
Žalm 96, 1-2

1 Albín 2 Začiatok pôstu
Anežka 3 Bohumil

Bohumila 4 Kazimír 5 Fridrich 6 1. pôstna 
nedeľa

Radoslav
Radoslava

7 Tomáš 8 MDŽ
Alan, Alana 9 Franti ška 10 Branislav

Bronislav
Bruno

11 Angela
Angelika 12 Gregor 13 2. pôstna 

nedeľa

Vlasti mil

14 Mati lda 15 Svetlana 16 Boleslav 17 Ľubica 18 Eduard 19 Jozef 20 3. pôstna 
nedeľa

Víťazoslav

21 Blahoslav 22 Beňadik
Benedikt 23 Adrián 24 Gabriel 25 Zvestovanei 

narodenia 
Krista Pána 
Márii
Marián

26 Emanuel 27 4. pôstna 
nedeľa

Alena

28 Soňa 29 Miroslav 30 Vieroslava 31 Benjamín
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Február
Samo Chalupka 
* 27. február 1812, Horná Lehota  

† 10. máj 1883, Horná Lehota

210. výročie narodenia

Kde sú kázne Sama Chalupku z Hornej Le-
hoty, kde pôsobil ako kňaz 43 rokov? Čo 
všetko v nich zaznelo? Ak si zoberieme 
jeho básnické dielo, v ktorom sa tak často 
ozývajú na historickom pozadí myšlienky 
národnej a sociálnej slobody, musíme len 
ľutovať, že zati aľ nebolo vydané. Chalup-
ka kázal básňou. Jeho tvorba je dnes zná-
ma širokým vrstvám obyvateľstva a slová: 
„Mor ho, hoj, mor ho, detvo môjho rodu, 
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobo-
du ...,“ znejú do ospalých slovenských dolín 
ako blesk z jasného neba. Hovoria o svojom 
tvorcovi dostatočne jasne. Účastník poľ-
ského povstania (1830), člen tajného mla-
doslovanského spolku Vzájomnosť (1837), 
jeden zo zakladateľov Tatrína (1844), spo-
lutvorca Memoranda národa slovenského 
(1861), spoluzakladateľ Mati ce slovenskej 
(1863). Činný aj na cirkevnom poli. V Zpěv-
níku (1842) nájdeme jeho 17 duchovných 
piesní.

Lebo ak žijeme, Pánovi 
žijeme, ak umierame, 

Pánovi umierame. A tak 
či žijeme, či umierame, 

Pánovi sme. 
Rímskym 14, 7

1 Tati ana
Táňa 2 Predstavenie 

Pána Ježiša

Erich, Erik, 
Erika

3 Blažej 4 Veronika 5 Agáta 6 5. nedeľa po 
Zjavení

Dorota

7 Vanda 8 Zoja 9 Zdeno
Zdenko 10 Gabriela 11 Dezider 12 Perla 13 Nedeľa 

Deviatnik

Arpád

14 Valentí n 15 Pravoslav 16 Ida, Liana 17 Miloslava 18 Jaromír
Jaromíra 19 Vlasta 20 Nedeľa po 

Deviatniku

Lívia
Aladár

21 Eleonóra 22 Etela 23 Roman
Romana 24 Matej 25 Frederik

Frederika 26 Viktor 27 Predpôstna 
nedeľa

Alexander

28 Zlati ca
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KALENDÁRE

EVANJELICKÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR 2022
Evanjelický nástenný kalendár na rok 2022 je zostavený z  evanjelických osobností s  vý‑
ročím v  roku 2022. Ján Kollár, Samo Chalupka, Juraj Tranovský, Terézia Vansová, Viliam 
Paulini ‑Tóth, Ján Michal Oberuč, Hana Ponická, Martin Rázus, Pavel Čobrda, Rudo Brtáň, 
August H. Krčméry, Darina Bancíková. Veľkoplošné portréty s opisom života a diela výni‑
močných ľudí. Nechýbajú ani biblické citáty.

Cena: 5,50 €

EVANJELICKÝ STOLOVÝ KALENDÁR 2022
Stolový evanjelický kalendár na rok 2022 vám prináša ukážku rôznych 
kostolov, ktoré sa nachádzajú v našej cirkvi a patria nielen k architekto‑
nickým skvostom, ale mnohé z nich v minulosti sa stali ohniskami ná‑
boženského života, ako napríklad artikulárne chrámy, ktoré si evanjelici 
začali stavať po vydaní Šopronských artikúl v roku 1681, a to na základe 
25. a 26. zákonného článku – tzv. artikuly. No okrem toho vám ponúka‑
me fotografie špecifickej skupiny kostolov, ktoré sa predovšetkým nachá‑
dzajú na území Spiša – Tatranského seniorátu. V Evanjelickej cirkvi a. v. 
na Slovensku dostali pomenovanie: Opustené a málo používané kostoly.

Cena: 3,95 €

TRANOVSKÝ EVANJELICKÝ KALENDÁR 2022
Tradičný Tranovský evanjelický kalendár, ktorý mapuje dianie roku 2021 a ponúka kalen‑
dár s úvahami ku každému mesiacu, príhovor generálneho biskupa ECAV a Kroniku roku 
2021. Kalendár sa obzerá aj do minulosti našej cirkvi, do 20. storočia a jej súčasnosti. Priná‑
ša poetickú tvorbu našich autorov, približuje knihy Tranoscia, je v ňom historický kalendár 
pre rok 2022 a aktuálny adresár našej cirkvi.

Cena: 4,95 €

DIÁR EVANJELIKA 2022
Evanjelický diár na rok 2022 vo formáte 
165 x 235 mm je nevšednou pomôckou 
na každý deň. Nájdete v ňom adresár CZ 
a  cirkevných inštitúcií blízkych ECAV. 
Každým týždňom vás bude sprevádzať 
modlitba alebo biblický verš. Prajeme 
vám, aby vám tento diár pripomínal, že 
ste Božím dieťaťom, že čas vášho života 
je darovaným časom, ktorý máme múdro 
využiť.

Cena: 6,95 €

Evanjelický diár  

2   22
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Január
Ján Kollár 
* 29. júl 1793, Mošovce

† 24. január 1852, Viedeň

170. výročie úmrti a

Pod pseudonymom Čechobratr Proti štúr-
sky sa neskrýva nik iný ako slovenský bard 
poézie Ján Kollár. To, že ostro vystúpil proti  
snahám Ľudovíta Štúra a jeho spolupra-
covníkov, je dobre známe. Svojou činnos-
ťou však sám zažal pochodeň, ktorá viedla 
k spisovnému jazyku. Jeho vydania sloven-
ských piesní v dielach Písně světské lidu 
slovenského v Uhřích 1-2 (1823 - 1827) 
či Národnie spievanky 1-2 (1834 - 1835), 
priniesli bohatý slovesný a slovenský ma-
teriál do tlačenej literatúry, s ktorým sa 
ďalej dalo pracovať. Boli pre nastupujúcu 
generáciu cenným prameňom slovenskosti  
a svedčili o rozvinutej národnej kultúre. Ak 
k tomu pridáme ešte jeho Slávy dceru, kto-
rá obsahuje jednak prvky vyspelej ľúbost-
nej lyriky, striedajúce sa s úvahami a citli-
vými komentármi o dejinách i súčasnom 
stave slovanských národov, dostaneme ob-
raz zanieteného milovníka Slovanstva. Pre 
generáciu romanti kov nemohol poskytnúť 
lepší vzor. Jeho láska k Frederike Wilhelmí-
ne Schmidtovej bola po dlhom odlúčení 
naplnená. Pešť sa stala jedným z centi er 
slovenského života, kde požehnane pôso-
bil ako evanjelický farár 30 rokov.

Bázeň pred Hospodinom 
je počiatkom pozna-
nia; blázni pohŕdajú 

múdrosťou a kázňou. 
Príslovia 1, 7

1 Deň vzniku SR
Obrezanie 
Krista Pána
Nový rok

2 Nedeľa po no-
vom roku
Alexandra 
Sandra, Karina

3 Daniela 4 Drahoslav 5 Andrea
Artur 6 Zjavenie Krista 

Pána mudrcom
Antónia

7 Bohuslava 8 Severín 9 1. nedeľa po 
Zjavení
Alexej 
Alex, Alexia

10 Dáša 11 Malvína 12 Ernest                    
Ernestí na 13 Rasti slav 14 Radovan                      

Radovana 15 Dobroslav 
Dobroslava 16 2. nedeľa po 

Zjavení

Kristí na

17 Nataša 18 Bohdana 19 Mário, Sára, 
Zara 20 Dalibor                   

Sebasti án 21 Vincent 22 Zora, Zoran 23 3. nedeľa po 
Zjavení

Miloš

24 Timotej           
Timon
Tímea

25 Gejza 26 Tamara 27 Bohuš 28 Alfonz 29 Gašpar 30 4. nedeľa po 
Zjavení

Ema

31 Emil
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PERIODIKÁ

EVANJELICKÝ POSOL SPOD TATIER (2022*)
Dvojtýždenník (od januára 2022) evanjelikov a. v. na Slovensku vy-
chádza 112. ročník a poskytuje informácie o dianí v cirkvi, podrob-
nejšie sa zameriava na dianie vo všetkých seniorátoch, dištriktoch 
a zboroch.

Predajná cena: 2,60 €

Cena pri predplatnom: 2,20 €

Polročné predplatné: 28,60 €

Ročné predplatné: 57,20 €
* ceny sú platné v roku 2022

CIRKEVNÉ LISTY
Mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania vychá-
dza 145. ročník. Časopis venovaný záujmom evanjelickej cirkvi.

Predajná cena dvojčísla: 3,00 €

Ročné predplatné: 18,00 €

DÚHA
Mesačník pre deti zameraný na ich duchovný rast a formovanie od 
útleho veku. Obsahuje množstvo aktivít, hier, piesní, básní, obráz-
kových čítaní, divadielok, tvorivých úloh, zamyslení, maľovaniek, 
vystrihovačiek a iného.

Predajná cena: 3,60 €
Pri odbere nad 10 kusov je predajná cena: 3,40 €

KRÍŽOVKY S POSOLSTVOM
– NIELEN PRE VERIACICH
Radi trávite voľný čas lúštením krížoviek? 
Máme pre Vás milé prekvapenie. Vo formáte A5, 
na 58 stranách si budete môcť zlepšiť pamäť 
a zbystriť myseľ. Ponúkame Vám zábavu i po-
učenie na chvíle pohody. Krížovky plánujeme 
vydávať ako dvojmesačník.

Predajná cena: 3,40 €
Ročné predplatné: 20,40 €

111. ročník týždenníka
evanjelikov a. v. na Slovensku

26. október 2021
dvojčíslo 43 – 44

Centrum reformácie
Strany 4 –  5

Rozhovor 
s Danou Naďovou

Strany 6 – 8

Ordinácia 2021
Strana 12

Rozhovor 
s Attilom Szpisákom

Strany 20 – 21

Cena: 2,40 €
Predplatitelia: 2,00 €
Platené faktúrou
„D+4“
Liptovský Mikuláš 1
031 01

Ad fontes
K reformačným heslám neodmysli-
teľne patrí aj slovné spojenie „ad fon-
tes“, čo v  preklade znamená „k  pra-
meňom, zdrojom“. V  každej oblasti 
a historickom období má svoje vlast-
né konotácie a  významy. Vo vedec-
kej práci ide o  požiadavku čerpať 
z  primárnych prameňov. V  období 
renesancie „ad fontes“ znamenalo 
čítať klasických autorov. A v období 
reformácie čítať Bibliu – teda pôvod-
ný zdroj všetkých výkladov a  teo-
logických spisov, ideálne v  pôvod-
nom jazyku. Neostať odkázaný na 
viac-či menej odbornú interpretáciu 
a preklad. Mohli by sme uviesť veľa 
príkladov, k akým absurdným záve-
rom dospeli tí, ktorí sa od pôvodné-
ho zdroja vzdialili. Čo však znamená 
„ad fontes“ dnes? Žijeme v  post-fak-
tuálnej dobe, keď nerozhodujú fakty, 
ale emócie. Šíria sa konšpirácie a ho-
axy všetkého druhu, na čo vytvára-
jú živnú pôdu sociálne siete a  kon-
špiračné médiá. Žiaľ, aj v cirkvi. Ve-
ríme tomu, čomu veriť chceme. O to 
nástojčivejšie znie Lutherova požia-
davka vracať sa k  prameňom, „ad 
fontes“ a  poctivo si overovať to, čo 
mi servíruje svet a moje okolie. Ne-
uveriť automaticky všetkému, čo sa 
dozviem. Rozlišovať medzi tým, čo 
je pravda a  čo sa len ako pravdivé 
tvári, hoci pod rúškom Augsburské-
ho vierovyznania či reformačných 
hodnôt. Každý nesieme pred Bohom 
svoju mieru zodpovednosti za to, 
aby sme svoje postoje zakladali na 
faktoch. „Ad fontes“ – je cesta nároč-
ná, ale jediná možná. ∙

Emília Mihočová

Vydáva:
TRANOSCIUS, a. s.
Tranovského 1
031 01 Lipt. Mikuláš
www.tranoscius.sk

Musíme však k Nemu prísť. Boh nás chce 
učiniť šťastnými, ale nie je vinný za to, 
ak sme nešťastní. Ak k  Nemu nechceme 
prísť, potom je to naša škoda. 

Iba v  Pánovi Ježišovi sa môžeme stať 
novým stvorením! A „to všetko je z Boha...“.
Nie z našich síl, z nášho rozhodnutia, ani 
podľa toho, ako sa nám páči a ako sa sna-
žíme. To nové v nás si nekúpime ani za od-
pustky (ako v čase reformácie), ani za dob-
ré skutky (o čo sa mnohí snažia dodnes). 
To nové v nás je z Boha a Jeho milosti. 

Nové stvorenie už totiž nie je viac sta-
rým človekom. V  jeho živote nastane 
zmena, ktorú je vidieť aj navonok. Keď 
sa apoštol Pavol obrátil, bol taký zmene-
ný, že každý žasol a len ťažko veril, že ide 
o tú istú osobu (Sk 9,21): Všetci, ktorí Pav-
la počuli, užasli a hovorili: Či to nie je ten, 
čo v  Jeruzaleme a  aj sem prišiel na to, aby 
ich – kresťanov – poviazaných odviedol ku 
veľkňazom? 

Pamiatka reformácie nám každoročne 
kladie otázku: Už si nové stvorenie v Kris-
tovi a z Boha? Správnu odpoveď pochopí-
me, ak prijmeme dva fakty, ktoré hovo-
rí Pavol. Prvý znie: Boh v Kristovi zmie-
ril svet so sebou! On je ten, ktorý aktívne 
robí všetko pre to, aby došlo k zmiereniu 
medzi Ním a nami. Obetoval svojho Syna, 
aby On sám zaplatil za náš hriech. Tá obeť 
je dokonalá a  nepotrebuje vylepšenia. 
Boh to urobil! A toto zmierenie nám podá-
va ako dar. Uisťuje nás, že nám už nebu-
de viac pripomínať previnenia. Naopak, 
chce nás urobiť tými, ktorí toto zmiere-
nie budú zvestovať. Inými slovami – buď-
me Jeho obrazom, odrazom Jeho konania 
a lásky.

Druhý fakt hovorí: Zmierte sa s  Bo-
hom! Boh má pre nás otvorené dvere svoj-
ho kráľovstva už tu na zemi. Ale sme to my, 
ktorí musíme na túto ponuku zareagovať. 
Zareagoval na ňu Pavol, keď povedal: Čo 

chceš, Pane, aby som činil? (Sk 9,6) Zarea-
govali na ňu učeníci, keď všetko zanechali 
a išli za Ježišom. Reagovali a dodnes na tú-
to ponuku reagujú všetci, ktorí sa rozhod-
li zmieriť sa s Bohom. V tomto rozhodnu-
tí je túžba celej Reformácie po návrate ku 
Kristovi. Toto rozhodnutie v živote člove-
ka znamená zmenu starého na nové. Ne-
stane sa to samo. Potrebujeme k tomu ne-
beského Otca, ktorý z nás urobí novú by-
tosť. Nielen zmierenú s Bohom, ale aj takú, 
ktorá túži, aby toto zmierenie prežili ďalší 
a ďalší ľudia. 

V mene Krista sme poslaní – poslaní 
do tohto sveta zvestovať evanjelium. To-
to je posolstvo Reformácie. Po tomto túžili 
reformátori. Ukázať Boha a Krista v Jeho 
sláve v tomto svete. A tým najväčším sve-
dectvom bol ich vlastný život, ktorý často-
krát aj obetovali pre túto pravdu. Modli-
me sa za to a prosme Pána Boha, aby nás 
urobil novým stvorením. Aby nás zmieril 
so sebou a vyslal nás konať službu zmie-
renia v  tomto svete i  cirkvi. Veď „v  me-
ne Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh 
napomínal. V  mene Krista vás prosíme: 
Zmierte sa s Bohom“! Amen. ∙

Monika Beňová,
farárka v Rankovciach

To všetko je z Boha
Druhý list Korintským 5,14 - 20: Boh je láska a túto svoju lásku k človeku dokázal jedi-
nečným spôsobom. Svojho Syna učinil človekom a vydal Ho ako obeť za naše hriechy na 
golgotskom kríži. Pán Ježiš volá: Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie 
živej vody zadarmo. (Zjav 22,17)

K Pamiatke reformácie prinášame 
Pastiersky list Zboru biskupov, 
báseň, zamyslenie aj reportáž 

z centra reformácie

Čo vám hovorí 
Lutherova

reformácia dnes?

KRÍŽOVKY
S POSOLSTVOM

NOVEMBER - DECEMBER 2021

01/2021

Aj online: digiport.cz

Aj online: digiport.cz

VŠETKY PERIODIKÁ SI 
MÔŽETE OBJEDNAŤ NA:
predplatne@tranoscius.sk

ALEBO
044 3240 508


