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MAMA – MAMKA – MAMINKA
|  Mária HreHorová

,,Matka je domov, z ktorého sme vyšli, 
je našou prírodou, pevninou i morom.“ 

(Erich Fromm)

Druhú májovú nedeľu si pripomíname najkrajší 
sviatok, sviatok jedinečnosti a nenahraditeľnosti 
našich láskavých mám. História Dňa matiek siaha 
až do obdobia antiky. V starovekom Grécku osla-
vovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. 
n. l., v podobe slávností na počesť matky všetkých 
bohov, bohyne Rhey. Za predchodcu Dňa matiek  
v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Ne-
deľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali 
oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V Českosloven-
sku sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923 zá-
sluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. 
Masaryka. V 50-tych rokoch 20. storočia sa vo vý-
chodnom bloku tieto sviatky neoslavovali. Tradí-
cia osláv Dňa matiek v druhú májovú nedeľu bola 
obnovená až po roku 1989.
 Mama, mamka či maminka, to sú slová, ktorými 
denne oslovujeme svoju matku. Väčšinou si však 
ani len neuvedomujeme, čo všetko sa za týmito 
slovami skrýva. Moja maminka je pre mňa steles-
nením lásky a nehy. Vždy ma ochotne vypočuje, 
pomôže a poradí, ak môže a vie ako. Spomínam si 
na príhody z detstva, ako sme s bratmi vystrájali 
a pri naháňačke sme veľakrát spadli. Stačilo, aby 
nás objala, pohladila a prehovorila láskavé slovo,  
a hneď sme boli vyliečení. Tiež nikdy nezabudnem 
na to, ako celé noci prebdela pri posteli, keď nás 
navštívila nejaká choroba. Však aj teraz sa dokáže 
trápiť, keď som chorá a to som už sama matkou  
a odovzdávam takú istú lásku a nehu svojim de-
ťom.

 Ako by som charakterizovala ženu – matku 
dnes? Po práci upratovanie, varenie a starost-
livosť o deti. Chod domácnosti je stále v rukách 
žien. Kdesi som čítala, že viac ako 60% žien venu-
je domácim prácam a príprave jedla jednu hodinu 
denne. Aj o deti a ich prípravu do školy sa stará 
viac matiek ako ich mužské polovičky. Myslím si, 
že tento nepomer pôsobí proti nám ženám a má 
vplyv na našu kvalitu života. Veľmi často môžeme 
vidieť, že býva dôvodom rozvodu, hlavne v mla-
dých manželstvách. Mladé mamičky ťažko znášajú 
celý chod domácnosti, starostlivosť o deti, popri-
tom práca. Hoci manžel – otec financuje rodinu, 
málo sa podieľa pri domácich prácach a výchove 
detí. Je dobre, keď je v rodine rovnocenná deľba 
práce. Časť úloh sa môže presunúť aj na deti, keď 
sú už väčšie. A tak môže rodina stráviť spoločne 
viac času alebo sa každý môže venovať vlastným 
záľubám.
 Žena tvorí krásu a množí radosť. Žena – matka 
– tvorkyňa. Materinský aspekt je prítomný v kaž-
dej z nás. Každá žena tento aspekt MATKY pozná, 
prejavuje vo svojom živote, pri svojich blízkych. 
Láska, neha, trpezlivosť, starostlivosť... sú vlast-
nosti patriace žene – matke. Každá z nás vo svojom 
živote pri výchove detí prežíva strach, obavu, ne-
istotu. Ja vtedy nájdem odpovede na rôzne otázky  
v Božom slove, ktoré ma upokojí, povzbudí, poteší, 
obohatí o lásku, ktorú opäť môžem rozdávať. 
 Mama je na celý život. Vážme si ju, kým ju 
máme, lebo tak si mnohé veci ani neuvedomuje-
me. Až potom, keď sa na maminej tvári začnú ob-
javovať čoraz hlbšie vrásky, tušíme, že o ňu nikdy 
nechceme prísť. Pravdou je, že čas je zlodej, čo má 
veľkú moc a preto nedovoľme prísť o krásne chvíle 
so svojou mamou. Venujme jej objatie a povedzme 
jej ako ju máme radi. 
 Prajem nám matkám, babkám a budúcim ma-
mičkám veľa božieho požehnania. |

Čo pre mňa 
znamená 
mama?
Zozbierala Janette Peková

| Milota, vôňa, dôveryhod-
nosť, múdrosť, láskavosť  
a teplé srdiečko. 
(Emília)
| Mama je človek, ktorý mi 
dáva lásku viac než sebe. 
Chce ma potešiť, aj keď sa 
ona práve necíti šťastne.  
Je to človek s veľkým srd-
com a veľkým objatím. Robí 
mi radosť nielen objatím, 
ale aj empatiou. Milujem 
svoju mamu najviac na 
celom svete. 
(Ráchel)
| Pre mňa MAMA zname-
ná úplne všetko. Keby som 
mala inú mamu, asi by 
som ušla z domu za mojou 
mamou ...:) Keď mi moja 
pani učiteľka hovorí, že 
je naša druhá mama, tak 
jej neverím. Mama je len 
jedna, ostatné sú macochy 
– ako z Popolušky alebo 
Zlatovlásky. 
(Timka)
| Mama je pre mňa človek, 
ktorého mám veľmi rád. 
(Filip)
| Každý má rád svoju 
mamu. Ale niektoré deti  
nemajú ani otca, ani 
mamu. Niektoré žijú  

v detskom domove alebo  
na ulici. Tak nech vaše 
mamy nebudú alkoholičky, 
nech nefajčia a nehádajú 
sa. Pretože sú veľmi potreb-
né v našom živote. Naše 
mamy pre nás znamenajú 
niečo väčšie ako vesmír, 
lebo keď je epidémia, tak 
sa s vami hrajú alebo vám 
pomáhajú. Sú vzácnejšie 
ako vesmír. (Jakub)
| Mama je rodič, ktorý ma 
má rád. 
(Šimon)
| Mama pre mňa znamená 
pomoc a lásku. 
(Ľudo)
| Mamka pre mňa zna-
mená celý svet. Je mojou 
najväčšou oporou. Veľmi ju 
milujem. 
(Nelka)
| Znamená pre mňa 
človeka, ktorý ma zahŕňa 
láskou, varí mi obed a učí 
sa so mnou. 
(Miško)
| Znamená pre mňa člove-
ka, ktorý ma má rád a stará 
sa o mňa. 
(Zuzanka)
| Je to človek, ktorý ma 
má rád, stará sa o mňa, 
číta si so mnou a pomáha 
mi s učením. 
(Benjamín)
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MAterstvo ... Kedy soM sA stAlA MAtKou?
|  LuCiA GoDušoVá

Je to dosť zložitá otázka, na ktorú má, podľa mňa, každá žena inú 
odpoveď. Ja, ako som sa snažila na ňu odpovedať, spomínala som 
si na naše začiatky.

Bolo to niekedy počas tehotenstva? 
Napríklad, keď som prvýkrát cíti-
la pohyby dieťaťa? Alebo po pôrode, 
keď vám do náručia položia toho ma-
lého, kúsok „pokrčeného“ človiečika?  
Či vtedy, keď vám povie „mama“?
 Po dlhom uvažovaní som došla  
k názoru, že ja som sa stala matkou 
pár dní po tom, čo sme prišli z pôrod-
nice. Keď som si úplne uvedomila, že 
to už nie je iba o mne a mojom man-
želovi, ale že máme zodpovednosť za 
nášho drobca. Musela som si uvedo-
miť, čo som stratila, ale najmä získala 
pôrodom. 
 Stratila som nezávislosť, ale získala 
som trpezlivosť. Hoci tá nezávislosť 
sa postupom času vracia späť, tým že 
je Julka väčšia a už nie je až tak na 
mne závislá, trpezlivosť ostáva. 
 Získala som zodpovednosť. Zod-
povednosť za toho najdokonalejšieho 
človiečika, na ktorého myslím 90% 
dňa. Tu platí to, že žena, ktorá sa sta-
ne matkou, sa načas vzdáva slobody, 
aby mohla byť nielen fyzicky, ale aj 
psychicky so svojím dieťaťom.
 Ďalším vyšším „levelom“ materstva 
pre mňa bolo, keď sme vyhrali s mo-
jou dcérkou boj s kojením. Pre mňa 
to bolo jedno z najťažších období. 
Boli to dni plné bolesti, plaču, teplôt  

a modlitieb. No vďaka Bohu a môjmu 
manželovi sme to zvládli a kojím do-
dnes. A som vďačná za tieto chvíle, ba 
dokonca sa teším na každé jedno ko-
jenie (aj keď stále je ich menej a me-
nej), lebo v ten čas sa s Julkou túlime 
a maznáme a pre mňa je to dobíjanie 
energie.
 Tieto dni ma neskutočne napĺňajú. 
Julka je živá a prináša nám mnoho 
radosti neprestajným bľabotaním. 
Napriek tomu, že jej každý deň opa-
kujem „mamamama“, ona radšej vy-
slovuje „tatatata“. No nič si z toho 
nerobím, keďže viem, že bude obdo-
bie, keď si slovo „mama“ užijem do 
sýta. Teraz nedávno objavila čaro lo-
zenia a začína aj takýmto spôsobom 
objavovať veci okolo seba. 
 Každý jeden deň prináša nie-
čo nové. Každý jeden deň zisťujem,  
že Julka je bystrejšia a šikovnejšia.  
A je neskutočné sledovať našu dcéru, 
ako objavuje svet, ako vymýšľa hunc-
útstva, ako sa rada blázni.
 Čo na záver dodať? Verím, že mater-
stvo mi prinesie do budúcna omnoho 
viac, než mi teraz na mladosť zobra-
lo. Ďakujem Bohu, že mi dal možnosť 
stať sa manželkou a matkou. |

V minulom čísle nášho časopisu sme spomínali na 25 rokov Slova. Tým jedným číslom 
sa to však nekončí. Chceli by sme Vám po celý nasledujúci rok prinášať spomienkové 
články z toho prvého ročníka, v pôvodnom znení, aby sme si pripomenuli tých, ktorí stáli 
na samotných začiatkoch tejto služby a vďaka ktorým tu sme aj my. Príjemné čítanie!

slovo
|  iGoR MišiNA

Dobré slovo je stále nedostat-
kovým tovarom na našich pul-
toch. Dopyt, žiaľ, prevyšuje 
ponuku... nečudujem sa, že zá-
ujem o dobré slovo je taký veľ-
ký.

Dobré slovo je slovom lásky. kaž-
dý človek potrebuje počuť, že ho má 
niekto rád. Každý človek sa o to aj 
usiluje. Vtedy sa necíti byť zbytočný, 
keď ho niekto má rád. Aj Pán Ježiš 
potreboval lásku. Preto sa pýtal Pet-
ra, či Ho má rád. A Pán Boh svoju lás-
ku oznamuje ľuďom: „Lebo tak Boh 
miloval svet, že svojho jednorodené-
ho Syna dal, aby nezahynul, ale več-
ný život mal každý, kto verí v Neho.“ 
(Ján 3,16)
 Dobré slovo vyučuje. Dieťa najprv 
napodobňuje svojich rodičov. Potom 
sa však učí vďaka slovu. Slovo nám 
odkrýva mnohé tajomstvá, zákony, 
pravdu, ale aj krásu. A vďaka slovu 
poznávame seba aj Pána Boha.
 Aj napomenutie je dobrým slovom, 
hoci napomenutia nemáme radi. Ale 
– spomeňme si len – pred koľkými 
zlými príhodami nás napomenutie 
uchránilo.
 Slovo odpustenia súvisí s napomí-
naním. Mnohé napomenutia si ne-

všímame a už je zle. Cítime vinu, ľu-
dia od nás bočia. Aké je to dobré, keď 
napätie sa uvoľní slovom „odpúšťam 
ti.“
 Dobré je slovo milosti. Na toto slo-
vo čakáme vtedy, keď vieme, že si 
odpustenie vôbec nezaslúžime. Tak 
stojíme napríklad pred Pánom Bo-
hom. Jeho milosť si nezaslúžime. Na 
ňu môžeme len čakať (Žalm 48,10). 
 Všetci čakáme na slovo uznania. 
Ako uznanie vie potešiť a povzbudiť. 
ono nám vlieva horlivosť a novú silu. 
Veď to, čo robíme, nerobíme zby-
točne. Slovo uznania je aj slovom, 
ktoré by sme chceli všetci počuť pri 
poslednom súde: „Správne, dobrá  
a verný sluha...vojdi v radosť svojho 
Pána.“ (Mt 25,21)
 Je to slovo Božie, ktorým Pán Boh 
cez ľudí oslovuje človeka. Človek 
týmto slovom Božím žije. Božie slo-
vo však aj berie život, lebo odhaľuje 
hriech. Božie slovo sa naplno usku-
točnilo v Božom Synovi.
 Je tu aj naše SLoVo. Chceme ním 
osloviť všetkých členov nášho cirkev-
ného zboru. Chceme ním spojiť tých 
1018 ľudí v deviatim dedinách. Chce-
me ním naplniť naše pulty a vytlačiť 
z nich zlé slovo, ktoré zraňuje a zabí-
ja. |
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Moje drAhé budúce jA...
|  GABRieLA BeňoVá

Drahé budúce ja! Tento posledný rok 
nebol práve najjednoduchší – nová ško-
la, noví priatelia, neistota, rozhodnutia, 

ktoré ovplyvnia celý tvoj život a vyvrcho-
lením je svetová pandémia.

Čo som sa naučila za tento rok je, že psychohygi-
ena je veľmi podstatná. A v tomto čase, keď sme 
v strachu čo i len vyjsť z domu pred neviditeľným 
mikroskopickým nepriateľom, je o to viac potreb-
ná.
 Počkať! Neviditeľný nepriateľ tu vlastne bol stá-
le. Tento rok síce prišiel s novým nápadom: vziať 
mi čas. Naplniť ho povinnosťami – ale aj hlúposťa-
mi – a tak zakryl moje oči pred tým, čo je podstat-
né. (A Pán Boh mi ako odpoveď daroval čas. Čas  
v podobe koronavírusu).
 Psychohygiena vyžaduje čas. Tentokrát ho máš 
– si doma, zavretá pred vírusom. Tak ho využi 
správne!
 1. Samota a ticho. Tieto dva slová sú samé  
o sebe dosť smutné, ale dá sa v nich nájsť aj niečo 
neočakávane príjemné. V samote som len ja a Boh. 
Môžem tento čas stráviť spoznaním samej seba. 
Tým, kým som naozaj, bez toho, aby som bola 
kýmkoľvek iným ovplyvnená. Môžem zistiť, čo ma 
teší a čo ma robí smutnou, môžem prísť na to, čo 
naozaj od života očakávam a aké dary mi Pán Boh 
daroval. 
 A zároveň môžem objaviť, kým je on sám, bez 
toho, aby ma rušil ktokoľvek iný. Môžem sa Ho 
pýtať otázky a v tichu (ozajstnom tichu) čakať na 
Jeho odpoveď. Môžem Ho spoznať bližšie. (Vďaka 
za samotu a ticho).
 2. Niečo nové. Koľko kníh si prečítal/a za po-
sledný rok? Koľko nových receptov si vyskúšal/a? 

Koľko nových vecí si sa naučil/a? Aha. Takmer  
žiadne – nepočítajúc veci, ktoré si sa musel/a na-
učiť na skúšku a aj tak ti potom vyleteli z hlavy. 
Teraz je čas na to vyskúšať niečo nové. Nové je 
plné očakávania, radosti, otvorenosti. Nové je... 
nová som ja. Som nové stvorenie! Takže nové musí 
byť dobré. 
 3. Pozitivizmus. V svete sa deje plno zlých vecí. 
Nezačínaj deň s nimi! Začni deň s vďakou za všet-
ko, čo ti ten deň môže priniesť. Ďakuj za rodinu, 
strechu nad hlavou, za ľudí, ktorí sú ochotní bo-
jovať. Ďakuj za počasie, za kyslík, za Božiu milosť. 
Za Jeho plány pre teba, ktoré vírus nemôže nijak 
ovplyvniť. 
 Perry Noble, americký kňaz, povedal: „Kým nie 
si mŕtvy, Boh s tebou ešte neskončil.“ Má pre teba 
plán aj práve teraz. Buď za neho vďačná/ý. Ráno je 
začiatok Jeho plánu pre tvoj deň – nevykračuj zlou 
nohou!
 4. Upratuj. Nie, toto slovo nemáš rada počas 
normálneho školského roka, pretože na neho nie 
je čas. Alebo si príliš vyčerpaná, alebo sa ti ne-
chce. Aileen Xu, americká influencerka, povedala: 
„Kým mám neporiadok v izbe, mám neporiadok 
v hlave.“ Máš čas upratať časti tvojej izby, ktoré si 

Predstavujeme ... 
Spoločenstvo 
evanjelických 
žien
Spracovala: Monika Beňová

Sme ženy, ktoré našli zdroj 
pre svoju silu a odvahu 
ku vzájomnému rešpektu 
a každodennej láske, ku 
nádeji v ťažkých dňoch  
a ku radosti zo života  
v Biblii. Naším duchovným 
domovom je Evanjelická 
cirkev a. v. na Slovensku 
(ECAV na Slovensku). Orga-
nizačne sme jej účelovým 
zariadením.
 Tvoríme pestrú komunitu 
žien. Pracujeme ako farár-
ky, dozorkyne, kurátorky, 
učiteľky náboženstva, vedú-
ce SEŽ spoločenstiev, rodin-
ných spoločenstiev, vedúce 
spevokolov, dobrovoľníčky 
pri vedení detských besie-
dok, detských klubov, dora-
stu a mládeže alebo aktivít 
pre rodiny. Máme rôzne 
povolania, vzdelanie, vek, 
prácu a záujmy, a rôzne sú 
aj spôsoby a prejavy našej 
viery. Spája nás ale dôvera 
v Božiu milosť pre každého 
človeka.
 Svoj život opierame  
o vieru v Boha. Vieru v troj-
jediného Boha. Považujeme 

ju za dôležitú súčasť života. 
Túto vieru sa snažíme vní-
mať, rozvíjať, formovať a 
rozdávať svojím „ženským“ 
spôsobom, aby sme vo 
vzťahu k ľuďom a svetu žili 
s rešpektom, láskou  
a zodpovedne.
 Podporujeme sa, vzdelá-
vame a tvoríme. Organi-
zujeme rôzne vzdelávacie, 
podporné a relaxačné podu-
jatia a ponúkame priestor 
na realizáciu žien cez 
rôzne aktivity - ručné práce 
rôzneho druhu a rozmerov, 
vzájomná pomoc  
a poradenstvo, vzdelávacie 
a tvorivé workshopy, píše-
me básne a prózu, vydá-
vame knihy a ponúkame 
odborné prednášky.
 Sme solidárne s tými, 
ktorí potrebujú pomoc. Ako 
naplnenie dejinného odka-
zu žien evanjelickej cirkvi 
sa angažujeme v rôznych 
pomáhajúcich podujati-
ach, ktoré sú zamerané na 
pomoc ľuďom doma aj vo 
svete. Angažujeme sa  
v aktivitách, ktoré zmier-
ňujú biedu, bolesť, diskri-
mináciu a neznášanlivosť. 
Podporujeme tých, ktorí sa 
vzdávajú svojho komfortu 
a nasadzujú svoje životy 
pri pomoci iným.
 Pozývame Vás stať sa 
súčasťom nášho spoločen-
stva. (www.sezs.sk)  |
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dávno neupratovala. A nielen to! Ale aj upratať si  
v hlave veci, ktoré si tak dlho odsúvala. 
 okrem toho, že si upraceš v dome a v hlave, bu-
deš cítiť, že si niečo spravila a v niečom uspela.
 5. Buduj svoje priateľstvá a vzťahy v rodine. 
Aj keď sa to môže zdať nemožné, máš teraz čas 
vybudovať si pevné a dobré priateľstvá. upevniť 
základy tých, ktoré máš a venovať sa ľuďom, kto-
rým si sa tak dlho chcela venovať. Moderná doba 
dovoľuje, aby si im písala a volala s nimi. Využi to! 
Každý deň môžeš zavolať niekomu inému, zblížiť 
sa s niekým ďalším.
 Veď ešte aj mládeže fungujú cez internet. Nie je 
to nádherné, že ani takáto diaľka nám nebráni sa 
stretávať? Nedokazuje to obrovskú Božiu moc? 
 6. Režim a zdravie. Jedným zo znakov úspeš-
ných ľudí je vraj aj to, že vstávajú skoro. Vstávanie 
skoro má veľmi veľa výhod. okrem toho, že ranné 
vtáčatá majú silnejšiu vôľu a lepšiu sebadisciplínu, 
nepodliehajú tak stresu a má to ešte mnoho ďal-
ších výhod.
 Nezabudni preto na správny režim – nevstávaj 
o desiatej a nechoď spať nadránom. Pi veľa vody, 
stravuj sa zdravo, cvič, nezabudni sa učiť. Ak bu-
deš celý deň v pyžame, je menšia pravdepodobno-
sť, že sa donútiš robiť veci, ktoré potrebuješ spra-
viť, pretože tvoja myseľ je ešte stále „v posteli“.
 7. Modlitebný denník. okrem skorého vstáva-
nia je jedným zo znakov úspešných ľudí písanie si 
denníka. Ty nemusíš písať denník – môžeš písať 
listy svojmu Bohu. Napíš Mu list, kde Mu povieš 
všetko, čo ťa trápi, všetky tvoje strachy, kde na-
píšeš svoje túžby, žehnania pre druhých a kde Ho 
budeš prosiť o silu pre ďalší deň.
 S nádejou dúfam, že keď toto všetko skončí, 
budeš o krok ďalej, než si teraz. Že neupadneš do 
beznádeje, ale vyťažíš aj z tohto času to najlepšie.
 A inak – mám sa dobre! Snáď sa aj ty tam, kde si 
teraz, máš super. S láskou, tvoje ja. |

Anketa: Ako ste 
strávili nedele 
bez bohoslužieb?
Spracoval: Daniel Goduš

| Chýba mi radosť, s akou 
som chodila do kostola me-
dzi bratov a sestry počúvať 
Božie slovo a spievať na 
chválu PÁNOVI. Ale radosť 
prežívame aj doma v moci 
Ducha Svätého, ktorý tak 
mocne pôsobí cez techniku, 
čítanie Božieho slova  
a stíšenia sa na modlit-
bách. Ďakujeme Pánu Bohu 
za všetko čo koná, lebo ON 
všetko k dobru privedie. 
(M. Gordiaková)
| Ďakujem Pánu Bohu za 
všetko, čo koná, že je  
s nami, ako zasľúbil a že 
sa o nás stará . Hlavne 
nenechal nás bez Božieho 
Slova a pôsobenia Ducha 
Božieho, čo potvrdzuje Jeho 
pokoj v našich srdciach. 
(Betka Madzinová)
| Prečítam si, alebo vypo-
čujem kázeň Slova Božieho 
na internete, ktorú pripra-
vil na nedeľu náš farár. Ak 
v rádiu alebo v televízii idú 
bohoslužby, tak si vypoču-
jem aj tieto. Ale aj tak mi 
často pripadá, že ani nie je 
nedeľa, pretože mi chýba ísť 
do kostola s bratmi  
a sestrami v Pánu. Vďaka 

internetu máme prístup  
k rôznym zamyslenia, pred-
náškam, kázaniam a pod., 
čo je super, ale mne osobne 
to nenahrádza chodenie do 
spoločenstva, do chrámu 
Božieho. 
(Tonka K.)
| Prečítala dom si kázeň 
a na Veľký piatok som 
pozerala v telke bohoslužby. 
Je to iné, keď si doma a keď 
si v kostole. Aj pašie som si 
čítala. (Silvia Lukáčová)
| Kto by povedal, že nebu-
dem v nedeľu navštevovať 
kostoly? A predsa sa to 
stalo realitou. Čo s naším 
duchovným životom? Ne-
máme spoločenstvo, chvály, 
bohoslužby. Spoločenstvo 
je veľmi potrebné na to, aby 
náš duchovný život rástol. 
Čo je spoločenstvo? Je to 
dav ľudí, ktorí chváli Pána 
Ježiša? Pán Ježiš hovorí: 
„Kde dvaja či traja sa zídu 
v mojom mene, tam budem 
aj ja prítomný“. Wow, je 
tu verš, ktorý hovorí práve 
nám v terajšej situácii. 
Kde dvaja či traja sa zídu, 
budem tam. Nebojme sa 
tohto víru, ktorý je tu, nám 
nemôže zabrániť chváliť 
nášho Pána Ježiša. Mô-
žeme to robiť doma so 
svojimi milovanými v Jeho 
mene. Budem s vami po 
všetky dni sa do skonania 
sveta. (Zdenka a Marián G.)
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suchý Apríl
|  ĽuBoSLAV Beňo

Akosi mi nepasujú tie dve slová v nadpise dokopy. Apríl a su-
chý? Veď apríl býval vždycky mokrý, daždivý. Keď sa povedalo: 
„aprílové počasie“, tak každý vedel, že veľa prší, za chvíľu na to 

je teplo a potom zas naspäť.

Lenže už niekoľko rokov to tak nie je. 
Za celý mesiac sme mali v Rankovci-
ach iba jeden slabý dážď, vlani – ako si 
spomínam – v apríli nespadla ani jed-
na jediná kvapka. Pochopiteľne, svet 
paralyzovala mimoriadna situácia 
okolo nového vírusu, ktorý sa rýchlo 
globálne rozšíril. Ak sme aj predtým 
nikdy nepočuli o čínskom Wu Chane, 
v priebehu pár týždňov prišiel nemilý 
pozdrav odtiaľ až ku nám, do Košíc 
(41 potvrdených prípadov v meste na 
konci apríla, okres Košice-okolie ďal-
ších 25). Svet je gombička – povedia 
ľahkovážni ľudia, ale dnes máme po-
cit, že je skutočne taký malý.
 Bojím sa ale, aby táto tzv. tichá voj-
na, ako boj s vírusom už ktosi nazval, 
nezatienila celkom iné vojny, do kto-
rých ľudstvo vstúpilo. Sú nemilosrd-
né a rovnako si žiadajú našu zaniete-
nú pozornosť.
 Suchý apríl je varovaním pred ne-
bezpečnými klimatickými zmenami. 
Ak sme ich pred desiatkami rokov na 
Slovensku nevnímali, tak v súčas-
nosti už nik nepopiera, že sa všetko  
v prírode mení, posúva sa a drama-
ticky zostruje situáciu. Keby takýto 
stav sucha nastal len pred 30 rokmi, 
všade by sa písalo o katastrofe, ale 

my sme si už zvykli a nazdávame sa, 
že však nejako bude. Nejako, ale ako? 
Toto je boj, vojna, do ktorej sme nie 
bez nášho pričinenia vstúpili a musí-
me tiež zodpovedne bojovať, aj u nás, 
na vidieku, ako sa len dá.
 Ďalšia vojna, ktorej sme ale od na-
rodenia súčasťou, je vojna s hriechom 
a diablom. To už je svätý boj, riadny 
džihád, ako by povedali moslimovia. 
Svätý boj každého jedného z nás. Ako 
v každom boji, aj v tomto, ba najmä  
v tomto pri nás stojí aj náš Boh a Pán. 
Na to, aby sme vedeli bojovať, máme 
cirkev, v našom kraji náš cirkevný 
zbor. Tak bojujme a nevzdávajme to!
 Pochopiteľne, život cirkevného 
zboru je dnes celkom, celkom iný, 
ako inokedy. V súčasnosti závisí na 
každom z nás, aký živý náš cirkevný 
zbor zachováme, aký vyjde po mi-
moriadnej situácii. Ľudia si odvyknú, 
zľahostajnejú? V ev. posli br. farár 
Hvožďara písal o domácnostiach, kde 
kresťanstvo zomrelo, že sú hrobmi 
kresťanstva. Veľká noc však svedčí  
o tom, že aj z hrobu môže opäť vzísť 
život. Tak ak sme sa pozabudli, za-
nedbali svoje modlitby, svoj život  
s Pánom, čím prv sa prebuďme a ne-
chajme naše rodiny znovuzrodiť!

 Máme radosť, že mnohí vydržali, ba 
sa aj zomkli doma. V nedeľu si berú 
kázeň, čítajú si ju, modlia sa. Každý 
týždeň distribuujeme cez mnohých 
skvelých ochotných ľudí asi 200 ks 
kázní do našich domácností, kázeň je 
dostupná aj na zborovej webstránke.
 Po Veľkej noci na internete pribud-
li lekcie pre deti z besiedky (v apríli 
pripravila sestra farárka a sestry Gre-
šové z Bačkovíka).
 Mládež sa stretáva cez videokonfe-
renčný hovor, rovnako rodinky, po-
dobne redakcia Slova.
 Presbyteri formou mailovej komu-
nikácie (tzv. per rollam) odsúhlasili 
vytvorenie komisie pre tvorbu nové-
ho štatútu cirkevného zboru.
 V apríli sme mali v Rankovciach 
medzi Rómami pohreb aj sobáš, za- 
čiatkom mája ešte jeden pohreb  
a štyri krsty.
 ostatný plánovaný život, najmä 
milú prípravu slávnosti konfirmácie 
sme museli preložiť, pravdepodobne 
na jeseň. 
 Podobne nastal „suchý apríl“ po ce-
lej cirkvi, aj v ostatných cirkevných 
zboroch. Pravidelné aktivity prestali, 
zato sa otvorili celkom iné možnosti.
 Nie sme jediní, ktorí distribuujú 
kázne svojim členom, robí tak väčši-
na cirkevných zborov.
 Nádherné je, ako sa podarilo cirkev 
dostať na internet. okolo 140 cirkev-
ných zborov (vrátane nášho) má svo-
ju stránku na Facebooku, kde pravi-
delne informuje o svojom živote. Tu 
možno nájsť kázne, pokyny. V niek-

torých cirkevných zboroch pribudli 
cez internet prenášané bohoslužby 
(dnes približne 70 cirkevných zbo-
rov). Niekde je to iba príhovor fará-
ra z domáceho prostredia, inde stojí  
riadne pred oltárom v kostole, zase 
iní v spolupráci s kantorom a jedným, 
dvomi pomocníkmi konajú celé spie-
vané bohoslužby. Veľmi pekný nápad 
vzišiel z novohradského seniorátu, 
kde sa dali viacerí farári dokopy, kaž- 
dý vo svojom kostole nahral časť li-
turgie, ktosi to potom zostrihá a tak 
vznikne zostrih celých, komplet-
ných bohoslužieb – hoci každá časť je  
s iným farárom a z iného kostola. 
Dva cirkevné zbory (Lipt. Mikuláš  
a Dudince) konajú každú nedeľu eku-
menické bohoslužby.
 Niekde pribudli aj ďalšie aktivity 
cez internet, prípadne miestnu tele-
víziu. Sú to programy pre deti raz do 
týždňa (Banská štiavnica každý deň), 
rôzne stredtýždňové, alebo aj každo-
denné zamyslenia (napr. Veľký Krtíš).
 Je to úžasné, ako cirkev ďalej boju-
je boj, do ktorého je vyslaná. Vďaka 
Pánu Bohu, že žijeme v 21. storočí  
a máme takéto vymoženosti moder-
nej techniky. Aj takto je možné dostať 
k ľuďom evanjelium nášho Pána a aj 
sa dostáva. Sláva Bohu! Váš farár. |
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preČo ŽIjú psy KrAtŠIe AKo ĽudIA?
|  iNTeRNeT

6-ročný Shane to vysvetlil naozaj krásne.  
Prečítajte si príbeh veterinára.

Ako veterinárny lekár som bol pri-
zvaný na vyšetrenie desaťročného 
írskeho vlkodava, Belkera. Belkerovi 
majitelia, Ron, jeho žena Lisa a ich 
6-ročný syn Shane boli na Belkera 
veľmi naviazaní a dúfali v zázrak. 
 umieral na rakovinu... oznámil 
som rodine, že sa mu už nedá pomôcť 
a navrhol som, že eutanáziu vykoná-
me u nich doma. Rodičia chceli, aby 
pri Belkerovom uspaní bol aj ich šes-
ťročný chlapček. Cítili, že by sa Shane 
mohol z tejto skúsenosti niečo naučiť.
 Na druhý deň, keď som videl, ako 
sa okolo Belkera zhromaždila jeho 
rodina, mal som v hrdle hrču. 6-roč-
ný Shane bol tak pokojný, posledný-
krát hladil starého psíka, a tak som sa 
na chvíľu zamyslel, či pochopil, čo sa  
o malú chvíľu stane... o pár minút 
Belker poslednýkrát pokojne vydý-
chol. 
 Zdalo sa, že malý chlapec prijal 
Belkerov odchod bez akýchkoľvek 
ťažkostí. Na chvíľu som potom ostal 
sedieť s rodinou a rozprávali sme sa 
o tom, aké je smutné, že psy sú tu  
s nami len taký krátky čas. Malý 
Shane celý čas potichu počúval a zra-
zu povedal: „Ja viem, prečo.“
 Všetci sme sa k nemu otočili. To, čo 
povedal, nás doslova ochromilo. Ni-
kdy som nepočul lepšie a viac upo-

kojujúce vysvetlenie. V tej chvíli sa 
zmenil môj postoj k životu a snažím 
sa žiť inak. 
 Povedal: „Ľudia sa narodili, aby sa 
naučili, ako žiť dobrý život, napríklad 
ako všetkých milovať a byť na kaž-
dého milý, však?“ Potom pokračoval: 
„Psy sa však takí už narodia, nemusia 
sa to učiť. Preto tu nemusia byť tak 
dlho ako my, ľudia...“
 Preto: Ži jednoducho. Miluj veľko-
ryso. Staraj sa o druhých. Rozprávaj 
láskavo. 
 Ak by bol pes naším učiteľom, nau-
čili by sme veci ako: Radostne pribe-
hnúť k našim milovaným po ich prí-
chode domov. Nepremeškať žiadnu 
príležitosť na výlet. užívať si čerstvý 
vzduch a vietor v tvári. Zdriemnuť si 
počas dňa. Ráno sa dobre ponaťaho-
vať. Túžiť po pozornosti a nechať ľudí 
pohladiť nás. Počas horúčav piť veľa 
vody a ležať v tieni pod stromom. Keď 
sme šťastní, tancovať okolo a radost-
ne hýbať celým telom. Tešiť sa z oby-
čajnej dlhšej prechádzky. 
Byť verný. Nikdy nepredstierať, že 
sme niečo, čo nie sme. Keď má niek-
to zlý deň, potichu sedieť pri ňom  
a jemne ho štuchať ňufáčikom. To je 
tajomstvo šťastia, ktoré sa môžeme 
naučiť od láskavého psa. |

Obraz za oknom
Zdroj: Internet

Dvaja muži, obaja vážne chorí, ležali v tej 
istej nemocničnej izbe. Jednému z nich 
bolo dovolené si každý deň na hodinu 
sadnúť, aby mu odtiekla z pľúc nahro-
madená tekutina. Jeho posteľ bola hneď 
vedľa okna.
 Druhý muž strávil celý čas ležaním 
na chrbte. Muži spolu prerozprávali celé 
hodiny. Hovorili o svojich manželkách, 
domovoch, práci, službe v armáde, kde 
všade boli na dovolenke…
 Každé popoludnie, keď si muž ležiaci 
pri okne mohol sadnúť, strávil čas roz-
právaním svojmu spolubývajúcemu  
o všetkom, čo sa dialo za oknom. 
 Muž v druhej posteli vždy počas tej jed-
nej hodiny denne ožíval, keď sa jeho svet 
rozšíril a ožil o všetku tú aktivitu a farby 
vonkajšieho sveta.
 Za oknom sa nachádzal park s krás-
nym jazierkom. Kačky a labute sa hrali 
na hladine, kým deti si na nej púšťali 
svoje modely lodičiek. 
 Mladé zaľúbené páry sa prechádzali 
držiac sa za ruky uprostred záhonov kve-
tov hýriacimi všetkými farbami a v diaľke 
bolo možné vzhliadnuť siluetu mesta.
 Kým muž sediaci pri okne to všetko 
do detailov popisoval, muž sediaci na 
opačnej strane izby mal privreté oči  
a predstavoval si celú tú malebnú 
scenériu. 
 V jedno teplé odpoludnie muž pri okne 
popisoval sprievod, ktorý práve išiel 
okolo. Aj keď druhý muž nepočul žiadne 
zvuky kapely, dokázal si to vo svojej mysli 
veľmi živo celé predstaviť.

 Dni, týždne a mesiace ubiehali.  
V jedno ráno prišla zdravotná sestra, aby 
pre mužov doniesla vodu na kúpanie. 
V posteli pri okne však už našla len 
nehybné telo muža. Skonal v pokoji počas 
spánku.
 Smutná privolala ďalších zamestnan-
cov nemocnice, aby telo odniesli. Hneď, 
ako to bolo vhodné, ju druhý muž popro-
sil, či by ho nemohla presunúť na miesto 
pri okne. Sestra mu veľmi rada vyhovela.
 Po tom, ako si bola istá, že sa na novom 
mieste cíti v pohodlí, odišla a nechala ho 
samého. Pomaly, s bolesťami sa natiahol 
na jeden lakeť, aby prvýkrát uvidel reálny 
svet vonku. Bol nútený sa pomaličky 
natočiť, aby tam dovidel.
 Čelil však prázdnemu múru.
 Muž sa neskôr opýtal zdravotnej sestry, 
čo mohlo primäť jeho zosnulého spolu- 
bývajúceho k popisu takých nádherných 
vecí za oknom. 
 Sestra odpovedala, že ten muž bol slepý 
a ani nemohol ten múr vidieť. 
 Ďalej povedala: „Možno vás len chcel 
povzbudiť.“
 Skutočným šťastím je dávať šťastie 
druhým nestarajúc sa o to v akej sme 
práve situácii. Podeliac sa o problémy  
s inými sa nám možno bude zdať, že stali 
sa miernejšími (zdieľané nešťastie je 
polovičné nešťastie), no ak sa podelíme 
o radosť a šťastie, znásobíme ho mno-
honásobne sebe aj druhým. |
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Bohoslužby sa podľa nariadenia Vlády 
SR konajú od 10. 5. 2020 za dodržiava-
nia hygienických opatrení:
- dezinfekcia rúk aj priestorov
- povinné rúško
- vzdialenosť ľudí od seba min. 2 m 
(neplatí pre členov jednej domácnosti)
- bez podávania rúk a iného fyzického 
kontaktu
- jedny oddelené bohoslužby v ne-
deľu pre ľudí starších ako 65 rokov (to 
neznamená, že starší nemôžu byť na 
ostatných bohoslužbách)

NEDEĽA

ČAKANOVCE, BAČKOVÍK – 9.00 HOD.
RANKOVCE, BOLIAROV – 10.30 HOD.

Ostatné aktivity sa uvoľňujú postupne.

OBRADY

Obrady (krsty, sobáše, pohreby) nie sú 
priamo zakázané, ale  sú povolené iba v 
malom rodinnom kruhu pri dodržaní hy-
gienických podmienok. Večeru Pánovu je 
možné prislúžiť v domácnosti nemoc-
ným členom na požiadanie, iné spôsoby 
zatiaľ nie sú umožnené.

BESIEDKY

Po Veľkej noci naši vedúci besiedok pri-
pravujú pre deti na internete videolekcie.

MLÁDEŽ

Tá sa stretáva cez internetovú videokon-
ferenciu každú sobotu o 19.00 hod.

RODINKY

Podobne sa cez videokonferenciu 
stretajú aj rodinky každú druhú sobotu 
o 20.00.

Vydržme spolu a každý sám! 
Prajeme veľa síl a trpezlivosti do týchto 
náročných chvíľ!


