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Emanuel

T ento rok bol pre našu cirkev volebným rokom. 
Voľby najvyšších predstaviteľov ECAV na Slo-
vensku sú za nami. Za generálneho biskupa 

bol opätovne zvolený Miloš Klátik, generálnym dozor-
com sa stal Imrich Lukáč. 
Voľby neobišli ani náš cirkevný zbor. Po odstúpení 
br. Pekara z funkcie zborového dozorcu a uplynutí 
mandátu časti presbyterov sa dňa 30. 9. 2012 v rámci 
služieb Božích uskutočnila voľba nového dozorcu a 
presbyterov, ktorí po stanovenej lehote zložili predpí-
saný sľub.

Ako novozvolený dozorca cirkevného zboru sa vám 
chcem prihovoriť prostredníctvom nášho časopisu. 
Som hrdý na to, že patrím do rodiny, ktorá v novodobej 
histórii budovala spolu s ďalšími obetavými evanjelic-
kými rodinami tento zbor. Vo veľmi ťažkej dobe rástla 
ich túžba mať v Považskej Bystrici svoj vlastný stánok 
Boží. Pravda, finančných prostriedkov nebolo, nechý-
bala však silná viera, že Pán Boh pomôže. 

Iniciátormi podujatí a organizátormi činností pri 
výstavbe zborového domu boli môj starý otec, vtedajší 
kurátor zboru br. Milan Kortman a br. farár Peter Ško-
dáček zo susedného Púchova. Stavebné práce sa začali 
v novembri 1940. S veľkými finančnými obeťami a veľ-
kým počtom odpracovaných hodín členov tunajšieho 
zboru, ako aj za pomoci zbierok a milodarov i z ďal-
ších zborov a za pomoci Generálnej cirkvi, najmä však 
s nenahraditeľnou Božou pomocou sa stavbu podarilo 
s veľkým nadšením dokončiť. Dňa 6. júna 1943 bol náš 
zborový dom prvýkrát posvätený. Budúci rok bude pre-
to pre nás jubilejným. 

Prečo to všetko pripomínam? Napadá mi paralela 
– história a súčasnosť. Tak ako nás postupne opúšťali 
budovatelia zborového domu, títo nadšenci so silnou 
vierou v Pána Boha, tak aj náš stánok Boží postupne, z 
každej stránky poznačoval zub času. Neúprosný čas sa 
podpísal aj na nás. Samozrejme, je iná doba, ľudí trápia 
iné starosti a problémy, žijeme ináč. Medzi  mnohými     →

Časopis Evanjelického a.v. cirkevného zboru Považská Bystrica

Jednotní nielen vo viere

 momentka z detského tábora v Lazoch pod Makytou foto: Mgr. Art Zuzana Pekarová•
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začali prevládať apatia, 
stereotyp.                                   

Príchodom nášho 
súčasného duchovné-
ho, brata diakona Ľu-
bomíra Marcinu, zbor 
akoby ožil, akoby sa 
vracalo to nadšenie 
našich predkov. Začia-
tok bol na pleciach br. 
diakona, postupne sa 
začína pripájať čoraz 
viac našich veriacich. 
Myslím si, že zasial 
to správne semiačko; 

zrejme aj pôda, do ktorej padlo, je ešte úrodná. 
Je až neuveriteľné, čo sa v cirkevnom zbore do-

siahlo za krátky čas. Túžba našich predkov, aby stá-
nok Boží mal svoju zvonicu, sa po 70 rokoch stala 
skutočnosťou. Zvuk našich zvonov zvoláva evanje-
lických veriacich na služby Božie, vnútorné priesto-
ry prechádzajú postupne generálnou rekonštrukciou 
a okolie chrámu sa mení na nepoznanie. To by však 
bolo málo, treba pripomenúť to hlavné, že zbor ožíva 
aj z duchovnej stránky! Služby Božie navštevuje čo-
raz väčší počet veriacich, vzrastá záujem o sviatosti, 
pribúdajú noví členovia zboru. Nedávno sme privítali 
vo vynovenom chráme čelných predstaviteľov ECAV 
a ďalšie významné osobnosti. Hlavnú zásluhu na tom 
všetkom má br. diakon a „jeho“ Stredisko evanjelic-
kej diakonie v Košeci, ktoré nezištne podáva pomoc-
nú ruku, kedykoľvek je to potrebné. Patrí im za to veľké 
ĎAKUJEME! Nepamätám si, že by sa o našom zbore tak 
často v médiách písalo alebo vysielali z nášho kostola te-
levízne služby Božie. 

Sme po voľbách, treba myslieť do budúcnosti. 
Plány máme veľké a dúfam, že s Božou pomocou a 
prispením nás všetkých sa ich podarí aj naplniť. Čaká 
nás dokončenie prác v budove a úprava jej okolia. Tak 
ako myslíme na telo, musíme myslieť i na ducha. Za-
čal sa nový školský rok, rozbieha sa prácu s deťmi a 
mládežou. Veľmi pekné výsledky v tejto oblasti do-
siahla  sestra Mgr. Erika Sukovská a dúfam, že sa jej 
bude naďalej dariť v náročnej práci. Začneme sa opäť 
schádzať na biblických hodinách. Dúfam, že sa nám 
podarí oživiť novovybudované priestory diakonické-
ho stacionára a že aj starší cirkevníci sa budú chcieť 
opäť schádzať tak, ako sa v minulosti schádzali naši 

predkovia pri rozličných príležitostiach náboženské-
ho, ale aj spoločenského života.  Vyslovujem presved-
čenie, že obnovené presbyterstvo nášho cirkevného 
zboru bude svojmu duchovnému správcovi nápomoc-
né v jeho úsilí o ďalší rozvoj vnútromisijnej činnosti, 
ako aj pri iných bohumilých aktivitách na prospech 
zboru i celej ECAV.
Naplňme teda myšlienku našich predkov, ktorí na 
priečelie nášho stánku Božieho umiestnili tabuľu s 
nápisom: „Dom môj, Dom modlitby“. Nech sa tieto 
priestory skutočne stanú aj naším Domom a Domom 
modlitby. 
„Keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, 
domov máme od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, 
večný v nebesiach.“ /2K 5, 1/

■ Mgr. Miroslav Kortman
zborový dozorca

Úvaha o výchove
Školský rok je už v plnom prúde. Letné prázdninové 

dni plné bezstarostných chvíľ a oddychu sa skončili. 

Zo stromov už opadlo i posledné lístie a za nami je 
prvý štvrťrok školského roka.  
V tomto čase sa opäť veľa diskutuje o správnej a ne-
správnej výchove detí. Často počúvame o tom, že deti 
nemáme stresovať, preťažovať, zvyšovať na ne hlas, že 
máme vylúčiť telesné tresty, aby neutrpeli nejakú trau-
mu. Všetko je to určite opodstatnené, lebo trest sa dá 
veľmi ľahko zameniť za ubližovanie, v niektorých prí-
padoch až týranie. Ako má teda človek správne vycho-
vávať deti? 
Tak, ako väčšina ľudí, ani ja nie som zástancom toho, 
ak sa ubližuje tým najzraniteľnejším členom spoločnos-
ti, ktorí sa nemôžu brániť. Sem patria starí ľudia,      →

•

nová kazateľnica – dar br. Marcinu 
pri 20. výročí ordinácie
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telesne, duševne postihnutí a deti.                
Mnohí sa snažíme starať o deti vzorne, aby im nič 
nechýbalo. Chránime ich, podporujeme, organizujeme 
ich voľný čas, snažíme sa všestranne rozvíjať ich talent – 
robíme všetko pre to, aby sme z nich vychovali budúcich 
plnohodnotných, sebestačných a zodpovedných ľudí.
Čo však hovoria štatistiky, ktoré si môže každý vy-
hľadať na internete? Za posledné roky rapídne stúpol 
počet dospievajúcich, ktorí sú depresívni, agresívni, 
majú sklon k asociálnemu správaniu, šikanovaniu, 
k samovražde. Rodičia sa čoraz častejšie obracajú na 
odborníkov, aby im pomohli s výchovou, ktorú už ne-
zvládajú...
Je načase obzrieť sa späť, do čias, keď i chudobné 
mnohodetné rodiny dokázali vychovať skromných, 
pracovitých, morálne i duševne vyspelých mladých 
ľudí, ktorí mali úctu k rodičom, k vlasti, k Bohu...
Lásku k Bohu môže dieťa spoznať, len ak má okolo 
seba úprimne veriacich ľudí. Ak žije v spoločenstve, 
ktoré hľadá aj na otázky výchovy odpovede v knihe, 
ktorá nám dáva múdrosť a rady vo všetkých oblas-
tiach života overené stáročiami – v BIBLII !
Čo sa tu dočítame v súvislosti s výchovou?

„Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna,
kto ho však miluje, zavčasu ho ukázňuje.“ 

/Pr 13, 24/

„Nezdráhaj sa trestať chlapca, 
nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom.“ 

/Pr 23, 13/
Ako zvláštne znie v dnešnej dobe toto SLOVO BO-
ŽIE! Skúste ho však vysloviť niekde verejne! 
Moderné metódy výchovy nás pohltili natoľko,             
že dieťa sa môže vyhrážať rodičovi, že ho udá, lebo 
bolo potrestané. Mám teraz na mysli primeraný trest, 
pri porušení určitých pravidiel v rodine. Trest, ktorý 
má vyvolať v dieťati pocit uvedomenia si chyby, snahy 
o nápravu a akceptovanie požiadaviek zo strany au-
tority, v tomto prípade rodiča. Trest má vtedy zmysel 
a dieťa potrebuje okamžite pocítiť teplo pohladenia, 
objatia, láskavého slova, prijatia, zmierenia, pokoja - 
pocit domova.  
Či vychovávame podľa týchto zásad zistíme, ak si po-
ložíme niektorú z týchto otázok: 
• Kto je pre naše dieťa autoritou?
• Koho poslúcha bez odvrávania a na koľkýkrát ?
• Vie prísť a povedať: Prepáč. Mrzí ma to. Polepším sa... 

Ak totiž nerešpektuje nás, ako môžeme čakať, že v 
škole bude zrazu rešpektovať učiteľov, vychovávateľov, 
spolužiakov...?

Vychovávajme naše deti, kým je čas - s láskou, poko-
jom, ale i prísnosťou. Tak, ako nám to nariadil sám Boh 
v Biblii. Prečo pokúšame Boha, mysliac si, že dokáže-
me vymyslieť lepšie alebo dokonalejšie formy a metódy 
výchovy než On? „Vynašli“ sme modernú výchovu za-
loženú na rovnocennom vzťahu medzi dospelým a die-
ťaťom. Prečo ju ale naša spoločnosť, ktorá o sebe tvrdí, 
že sa hlása ku kresťanským hodnotám prijala za svoju? 

Ako sme sa vo výchove detí vzdialili od  Božej vôle! 
A aké to prináša ovocie? Na túto otázku nám žiaľ od-
povedia už spomínané štatistiky. Ešte stále sme sa ne-
ponaučili z biblických príbehov, kde vždy ten, kto sa 
odklonil od Boha, musel prijať spravodlivý trest. 
Nedajme sa zastrašiť touto dobou a dajme sa pokorne 
viesť vo výchove TÝM, ktorý vie najlepšie vychovávať. 
Vychováva nás už stáročia a z Biblie vieme, že tí, ktorí 
sa ho rozhodli poslúchať, pochopili, že poslušnosť a 
viera je pre nich tá najlepšia cesta. Poslušnosti a viere 
bol vyučovaný Jonáš, Daniel, Noách... Ani pre nich to 
nebolo vždy ľahké. Akoby mohli túto cestu zvládnuť, 
keby ich niekto v detstve nenaučil poslúchať rodičov, 
učiteľov, autority? 
Neoberajme naše deti o to, na čo majú právo! Na vý-
chovu, v ktorej vládne pokoj, láska v rovnováhe s prís-
nosťou a trestom. 
Aj Martin Luther o výchove povedal: „Vedľa palice 
maj jablko, aby si ho dal dieťaťu, keď robí správne.“          
Riaďme sa týmito slovami aj my. Naučme deti už v 
rannom veku rešpektovať autority. O to ľahšiu       →



čom, ktorí pomohli zabezpečiť dopravu všetkých detí 
z Považskej Bystrice do Školy v prírode v Lazoch pod 
Makytou a formou daru aj tábor finančne podporili.  
Sme radi, že sa už druhý rok podarilo zorganizovať , 
podľa niektorých detí „najlepší tábor čo zažili“, pod-
ľa nás vydarenú akciu, ktorá spája a zoznamuje naše 
deti, roztrúsené počas roka po siedmich základných 
školách. Ale predovšetkým im ukazuje cestu k Bohu a 
do nášho cirkevného zboru.

■ Mgr.Art Zuzana Pekarová
pedagóg

Batika 
Umenie batikovať sa mi páči už dlhšiu dobu. Obdi-

vujem všetkých, ktorí sú schopní pomocou vlastných 
rúk, špagátika a farby vytvoriť originálne kúsky oble-
čenia, či módne doplnky. 
Zblízka som toto umenie po prvýkrát obdivovala v 
našom detskom tábore. Dve pomocníčky do hrnca s 
horúcou vodou vkladali pokrútené, špagátikom pre-
viazané kúsky látky. Pochybovala som tom, že z tohto 
podivného uzla by mohlo vzniknúť niečo pekné. Pre-
kvapenie nastalo, keď som po nejakom čase prestri-
hávala šnúrky a naťahovala látku. Z toho, čo ešte pred 
hodinou nevyzeralo nijako vábne, sa stali krásne, 
originálne dečky, hýriace všetkými farbami. Každá 
z nich bola iná a niečím výnimočná. Tieto nádherné 
ornamenty vznikli práve vďaka stiahnutiu špagátom. 
Podobne je to aj s našimi životmi. Ak prežívame niečo 
ťažké, prechádzami skúškami, ak máme pocit, že nás 
niečo nepríjemne tlačí, možno je to práve pomysle-
ným špagátikom na obrázku nášho života, pomocou 
ktorého má vzniknúť niečo nové a krásne... Možno sa 
už čoskoro sami budeme čudovať, tak, ako som bola 
prekvapená je pri pohľade na batikovanú krásu...

■ Mgr. Erika Sukovská
zborová katechétka

budú mať cestu k tej najdôležitejšej autorite – k BOHU!
Je to tá najdôležitejšia cesta, na ktorú potrebuje každé 
dieťa získať základ od svojich rodičov, starých rodičov 
a krstných rodičov. My sme totiž za ich životy spolu-
zodpovední! 
Nepodceňujme ani moc modlitby a verme, že s pomo-
cou Božou môžeme deti uchrániť pred zvodmi tohto 
sveta tak, ako to robili naši predkovia. Jedine viera im 
pomohla v krutých časoch vychovať tak významné 
osobnosti ako boli: Andrej Sládkovič, Ľudovít Štúr, 
Pavol Országh Hviezdoslav, Kristína Royová... 
Deti, ktoré sa stretnú s láskavou, ale i prísnou výcho-
vou, zakorenenou vo viere v Krista a v našej drahej 
ECAV, nech by i zišli z cesty, majú vždy nádej!  Aj keď 
zblúdia, majú vo svojom srdci kompas, ktorý im uká-
že cestu späť – DOMOV. Tam na nich čaká milujúci 
Otec, vždy pripravený odpustiť tým, ktorý vedia pro-
siť o odpustenie, oľutovať svoje činy, prijať spravodlivý 
trest, chcú sa nechať viesť, dokážu poslúchať ...

Nech teda Pán Boh  požehnáva múdrosťou, trpez-
livosťou, pokojom a láskavosťou všetkých, ktorí pre-
kračujú prahy škôl. Rodičov, starých i krstných rodi-
čov, učiteľov... no a samozrejme aj všetky deti, nech 
ráči sprevádzať a ochraňovať každý deň!
  ■ Mgr. Zuzana Drbliková

pedagóg

Letný detský tábor
V pondelok 16. júla sa pred  bránami zborového 

domu  našim deťom otvorila iná brána, brána do Zá-
zračnej krajiny – letného tábora, ktorí pre ne pripra-
vili mládežníci a dorast nášho zboru. Jakub Michalík, 
Nika Galová, Aďa Antalová, Elenka a Stanka Slabe-
jové s podporou a pomocou sestier Eriky Sukovskej, 
Zuzany Antalovej a Zuzany Pekarovej strávili s deťmi 
rušné chvíle aktívnych hier, športových aktivít, tvori-
vých dielní, ale aj chvíle stíšenia s Božím slovom.  
V bohato vybavenom areáli Školy v prírode v La-
zoch pod Makytou s telocvičňou, veľkou spoločen-
skou miestnosťou a veľmi príjemným a šikovným 
personálom,  deti prekvapili nielen svojim tvorivým 
a športovým nadaním, ale aj hereckým talentom, čo 
dokumentujú mnohé fotografie a tiež videozáznamy 
krátkych divadelných predstavení. Za ich zhotove-
nie, ale aj za pozornosť a starostlivosť, ktorú táboru 
venoval, patrí veľká vďaka bratovi administrátorovi 
Petrovi Fabokovi. Rovnako ďakujeme všetkým rodi-
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z piesní na tábore

scénka

divadielko

scénka



Emanuel                          fotogaléria

26

workshopy

sadenie Stromu reformácie

športové aktivity

Konfirmácia
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z ordinovaných na Konfirmácii

zrekonštruované priestory pre deti a mládež

zo záverečnej liturgie

Poďakovanie za úrody
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Opora

      Ľudmila Bibzová - Križanová

• • •

Každý kvet a každá tráva 
svojmu Bohu vďaku vzdáva, 

v tichosti si v tôni rastie 
a v tom vidí svoje šťastie.

A čo ty, syn Božej lásky, 
či sa chováš nežne, bratsky, 

či nestrkáš všade seba, 
berieš, čo ti neni treba?

My sme na to povolaní, 
milovať sa, žiť v ústraní, 
čestne plniť svoje dielo, 

aby všetkým slúžiť smelo.

Nepýšiť sa, nenadýmať, 
lež bremeno druhým snímať, 

pomáhať im v žitia boji, 
aby žili na pokoji.

Hrozné krviprelievanie, 
ktoré v ľudských srdciach planie 

ako zhubný nádor zlosti, 
musí prestať v budúcnosti.

Spamätaj sa, ľudské dieťa, 
nech ti oči láskou svietia, 
skonči zlosti, skonči boje, 
nech prestanú nepokoje.

Nebime sa o kus zeme, 
aj tak z nej raz odídeme, 
ale skromne oprime sa 

v zbožnej túhe o nebesá.

• • •

Náboženská výuka 
„Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, 

tak sa ani v starobe neodchýli od nej ...“  
/ Príslovia 22, 6/ 

Milí rodičia, starí a krstní rodičia, nezabúdajte ani     
v tomto školskom roku na vyučovanie vo viere! 
Aj v tomto školskom roku sa predmet evanjelické nábo-
ženstvo vyučuje na všetkých základných školách v na-
šom meste a tiež na základnej škole v Považskej Teplej 
a na gymnáziu. Na gymnázium majú možnosť prichá-
dzať tiež študenti z ostatných stredných škôl. 
Presný čas vyučovania náboženstva sa deti dozvedia na 
jednotlivých školách, - je zverejnený na vývesnej tabuli  
na kostole a na internetovej stránke nášho cirkevného 
zboru www.pb.ecav.eu/nabozenska-vyuka. 
Pripomínam tiež, že je stále možnosť prihlásiť deti na 
konfirmačnú prípravu. Podľa cirkevného zákona kon-
firmačná príprava trvá dva roky a môžu sa na ňu prihlá-
siť členovia cirkvi starší ako 12 rokov. 
Konfirmandi I. ročníka sa schádzajú každý piatok o 
16.00hod. a konfirmandi II. ročníka v piatok o 17.00hod. 
v priestoroch zborového domu. 
S radosťou vám oznamujeme, že po určitých zmenách, 
ktoré sa udiali zo závažných dôvodov, sa znovu ko-
najú stretnutia dorastu – každý piatok od 18.00hod. v 
priestoroch zborového domu. Zborové presbyterstvo 
na svojom zasadnutí poverilo vedením dorastu sestry 
Zuzanu Antalovú, Moniku  Kamasovú a Eriku Su-
kovskú. Mladí sú neoddeliteľnou súčasťou cirkevného 
zboru a budeme radi, keď budú na stretnutia dorastu 
prichádzať v čo najhojnejšom počte. Na každé stretnu-
tie je pripravený program plný hier, spevu, priateľskej 
atmosféry a predovšetkým chceme v mladých aj naďa-
lej – po konfirmácií – vzbudzovať a posilňovať lásku k 
Pánu Bohu a našej evanjelickej cirkvi. Veríme, že Pán 
Boh požehná aj túto snahu. 
Najmenších pozývame tiež na stretnutia detskej besied-
ky, ktoré sa konajú každú nedeľu v čase hlavných služieb 
Božích v zborovom dome. Deti sa počas nich hravou 
formou oboznamujú s Božím Slovom. 
Na stretnutie s deťmi sa teší katechétka Mgr. Erika Sukovská.


