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Boží Duch 
 
Nie iba temné zadunenie v diali, 
aby sa v očiach zjavil starý strach. 
To Boží vietor vesmírom sa valí 
a kriesi život. Ako v záhradách, 
 
keď zrána dáždik z oblohy sa spustí. 
V ružovom rúchu jabloňový kvet. 
Oáza paliem tak vyrastá v púšti, 
či rozprestrú sa lupne margariet. 
 
To Boží Duch sa ku nám na zem znáša 
a zapaľuje srdcia zamdlené. 
Lampami svieti, čo nik nepozháša. 
Ba i z tla kriesi mocné plamene. 
 
Predkladá pred nás prospekt do večnosti. 
Volí tu pre nás najschodnejšiu z ciest. 
Odkrýva poklad. Slova vzácne skvosty. 
A hlása milosť. Spásy blahozvesť. 
 
Dieťatku podá hračku zatúlanú. 
Vyhladí vrásku. Z očú zotrie žiaľ. 
Utíši bolesť i obviaže ranu. 
Piesenku malú zmení na chorál. 
 

-Ladislav Fričovský- 
 

Svätodušné zamyslenie 

Milí bratia a sestry v Kristu. Určite máte aj vy v mysli 
slovné spojenie: Mať ducha. Nemyslíme tým niečo 
imaginárne, strašidelné, či nekonkrétne. Označujeme 
tak väčšinou osoby, či veci, ktoré nás oslovujú, či majú 
svoju účelnosť. Mať ducha, vyjadruje teda niečo 
konkrétne. Prežívame svätodušné sviatky. Iste, nie sú 
také okázalé ako vianočné alebo veľkonočné. Tam 
máme mnoho iných vedľajších vecí a tradícií, ktoré nás 
navádzajú na to jedno podstatné. Pri svätodušných 
sviatkoch také niečo chýba. Sú to sviatky Ducha. 
Možno preto sa okolo nich nevytvoril taký 
„kultúrnospoločenský folklór“ ako pri dvoch 
predchádzajúcich. Sviatky Ducha sú totižto sviatkami 
vzniku kresťanskej cirkvi. Ak to tak chceme povedať, 
organizácie, ktorá zjednocuje všetkých kresťanov. 
A oslavoval by svet takéto niečo? Cirkev, ktorá za 
dvetisíc rokov prežila mnohé vzostupy a pády. Zasiahla 
značne do svetových dejín a to už v pozitívnom  

                            

i negatívnom zmysle. Oplatí sa teda niečo také 
oslavovať? Výročie organizácie? Ak to tak berieme tak 
nie. Svätodušné sviatky sú hlavne sviatkami Ducha. Na 
to by sme nemali zabúdať. Duch Svätý zostúpil na 
učeníkov ako vietor a plameň, tak to čítame v Písme. 
Z Jeho moci začali hlásať Božie veci a nebáli sa svedčiť 
ani pred mocnými tohto sveta. Mali Ducha s veľkým 
D! Ducha Svätého, ktorý ich napĺňal a zmocňoval na 
tieto veci. A to je to podstatné. Organizácia bez ducha 
je bezúčelná. Cirkev bez Ducha je len organizáciou. 
Organizáciou s ľuďmi a ich radosťami a starosťami, 
hriechmi i snaženiami. Častokrát sa v histórii stalo, že 
mnohé jej rozhodnutia boli „bezduché“. Boli to 
rozhodnutia ľudí a tak vplývali aj na ostatný svet. 
Spoločenstvo veriacich, ktoré nesie názov cirkev na to 
musí pamätať a má to slúžiť aj ako výstraha. Nikdy 
neupadnúť do bezduchého rozhodovania, ale prosiť 
o Ducha, dať sa Ním viesť a spravovať svoj život. Iste 
mnohé veci sú v živote kresťana neviditeľné, ale to 
neznamená, že nemajú Ducha. Preto by sme v našej 
rannej i večernej modlitbe nikdy nemali zabúdať na 
túto prosbu: Príď Duchu Svätý a naplň nás svojimi 
darmi. Amen                 -Mgr. Miloslav Gdovin- 

Z histórie 

Pamätajme na svojich vodcov! 

                   

Každé mesto, obec, či cirkevný zbor má svoje vzácne 
osobnosti. Spomína sa hlavne na rodákov, no  na 
mnohých sa postupne zabúda. V škole nás učia, že 
opakovanie je matka múdrosti. Tak si niektoré 
osobnosti pripomíname, keď majú nejaké okrúhle 
výročie. Obec Paludza je zaniknutá, ale tam stál náš 
artikulárny chrám takmer 300 rokov. V Paludzi sa 



narodilo mnoho významných osobností, ktoré sa stali 
aj osobnosťami  nášho cirkevného zboru. Dnes si 
chceme pripomenúť 190. výročie narodenia  kňaza, 
štúrovského básnika  Janka Čajaka najstaršieho. 
Z literatúry poznáme 3 generácie  Čajakovcov po meči, 
ale aj ďalšie generácie po praslici. Tento vzácny 
spisovateľský rod začal v Paludzi, keď sa 1. januára 
1830 narodil Janko Čajak  rodičom Matejovi  Čajakovi 
– úradníkovi a matke Anne, rodenej Lanštiakovej. 
Pokrstený bol v artikulárnom chráme v Paludzi 
farárom Martinom Lehockým. Obecnú školu vychodil 
v Paludzi a v Liptovskom Mikuláši. Ďalej študoval na 
gymnáziu v Rožňave (doučil sa maďarčinu)  a na 
evanjelickom lýceu v Levoči (doučil sa nemčinu). 
Teológiu študoval vo Viedni.  Od roku 1851 sa stal 
domácim učiteľom u Martina Sentivániho 
v Liptovskom Jáne. V roku 1860 bol zvolený za 
evanjelického farára vo Svätom Jáne. Stal sa aj 
seniorálnym notárom a dekanom horného Liptova. 
Básne začal písať už na štúdiách v Levoči. Bol tam aj 
členom Jednoty mládeže slovenskej. Svoje práce 
publikoval v almanachoch, kalendároch a dobových 
časopisoch (Concordia, Sokol, Priateľ školy a literatúry, 
Národný hlásnik, Orol, Tábor a i.).  Jeho poézia je plná 
vlasteneckých ideálov a sklamania z porevolučného 
vývoja na Slovensku. Vychádzal predovšetkým 
z ľudovej slovesnosti, tak ako celá štúrovská 
generácia. V satirických básňach v Černokňažníku 
kritizoval neduhy v národnom a spoločenskom živote. 
Janko Čajak sa oženil s Adelou, rodenou Medveckou, 
sestrou Terézie Vansovej. V roku 1863 sa im narodil  
v Liptovskom Jáne na fare syn Ján Čajak mladší. Dlho 
sa spolu netešili. Janko Čajak z Paludze ochorel, ako 37 
ročný umrel dňa 4.2.1867 v Liptovskom Jáne. Jeho 
vdova, pani Adela sa neskoršie vydala za Pavla 
Dobšinského a spolu vychovali ďalšieho spisovateľa 
Jána Čajaka (19. 12. 1863 L. Ján – 29. 5. 1944 Báčsky 
Petrovec), pseudonym Aliguis. Pavol Dobšinský 
pozbieral básne Janka Čajaka a súborne ich vydal pod 
názvom: Básne Janka Čajaka v roku 1875. Ján Čajak 
mladší – učiteľ, spisovateľ, prekladateľ, publicista 
a literárny historik  sa stal ústrednou osobnosťou 
kultúrnej a osvetovej aktivity dolnozemských 
Slovákov. Mnohé jeho prozaické diela sú sfilmované.  
Už v rokoch 1929-30 vyšli Zobrané spisy Jána Čajaka 1-
5. Za manželku mal Kornéliu, rodenú Belohorskú 
(1869-1963). Vychovali spolu syna a 3 dcéry. Syn Ján 
Čajak najmladší sa narodil 18. 7. 1897 v Selenči (bývalá 
Juhoslávia). Teológiu študoval v Bratislave a v Prešove, 
ale kňazom sa nestal. Bol učiteľom, spisovateľom, 
publicistom, redaktorom na dolnej zemi aj na 
Slovensku. Zomrel v Bratislave 3. 7. 1982. Jeho sestra 
Adela Petrovičová, rodená Čajaková, narodená 25. 4. 
1901 v Bačskom Petrovci, bola učiteľka, spisovateľka, 
redaktorka. Manželka farára Mirka Petroviča. Básne 
a prózy publikovala v dolnozemských časopisoch. Je 
autorkou niekoľkých kníh pre deti, rozhlasových 

rozprávok. V evanjelickom spevníku je zaradená jej 
pieseň Ó, Pane, počuj... č. 311. Zomrela 5. 5. 1976 
v Bratislave.  Nech je požehnaná pamiatka Čajakovcov 
z Paludze. Nech nám znejú slová piesne: 

Ó, Pane, počuj modlitbu tichú, ktorú Ti každý deň 
predkladám. / Zvádza ma diabol do sietí hriechu, 
obdar  ma silou, nech vytrvám...  
                    -Mgr. Daniela Fiačanová- 

Kristus v moskovskom divadle 

V Moskovskom štátnom divadle mala byť premiéra 
protináboženskej hry „Kristus vo fraku“. Školy, 
mládežnícke organizácie a mladí robotníci mali 
návštevu hry zaradiť do svojho kultúrneho programu 
a diskutovať o nej. Hlavnú úlohu Krista hral slávny 
herec a komunista Alexander Rostovcev. Niet divu, že 
divadlo bolo do posledného miesta vypredané. Na 
javisku stál „oltár“ preplnený fľašami pálenky a piva. 
A okolo tohto barového pultu sa pohybovali opití 
a hulákajúci popi, mnísi a mníšky. Rostovcev vystúpil 
na javisko na začiatku druhého dejstva. V rukách mal 
Božie slovo. Podľa pokynov réžie mal vtipmi a žartmi 
strhnúť divákov k výbuchom smiechu. Do textu mal 
zahrnuté všetko, čo súvisí s hlúposťou a poverou. Po 
prečítaní prvých dvoch veršov z Reči na vrchu mal 
herec zvolať: „Podajte mi frak a cylinder!“ Rostovcev 
začína čítať: „Tešte sa všetci, ktorí sa cítite pred 
Bohom chudobní, lebo Boh vás miluje a otvorí vám 
bránu svojho kráľovstva. Tešte sa všetci, ktorí smútite, 
lebo Boh vás poteší.“ Režisér sa za kulisami spokojne 
usmieval: hneď sa začnú salvy smiechu. Ale nič takého 
sa nedeje. Rostovcev číta ďalej: „Tešte sa všetci, ktorí 
nepoužívate násilie, lebo budete dedičmi zeme!“ 
Publikum sa ani nehýbe. Ihneď vycíti, že s hercom sa 
niečo deje. Ani nedýcha. Potom, po krátkej prestávke, 
číta Rostovcev ďalej. Ale s iným tónom v hlase. 
Hrobové ticho. Herec štátneho divadla pristúpi 
s Božím slovom v ruke k okraju javiska, pozerá ako 
zhypnotizovaný do knihy a číta... a číta... všetkých 
štyridsaťosem veršov piatej kapitoly Matúšovho 
evanjelia. Nikto ho nepreruší. Počúvajú ho, akoby 
pred nimi stál sám Ježiš. Potom mu nečujne prešli cez 
pery slová: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý 
váš nebeský Otec!“ Rostovcev zatvoril knihu. Zdalo sa, 
akoby tým robil niečo definitívne aj pre svoj život. 
Podľa ortodoxného spôsobu sa prežehnal a nahlas 
a zreteľne vyslovil slová zločinca na kríži: „Ježišu, 
spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva!“ 
Nikto nekričal, nepísal, ani neprotestoval. Všetci nemo 
odišli z divadla. Bolo to akoby po búrke udrel blesk 
a všetkých zasiahol. Hru nikdy viac neuviedli. 
A Rostovcev po tejto premiére navždy zmizol. 

-vybrané z knihy Mozaika radosti, str. 122-123, ISBN 
80-7114-203-4- 



 

Kralická Biblia  

Nulla dies sine Scriptura - Ani jeden deň bez Písma  

 „Poněvadž všecka práce věrných služebníků církve, 
bratří a spolu služebníci Páně, spravovati se má jistou 
vůlí Boží v Zákoně jeho oznámenou, potřebí k tomu 
míti text Písem svatých tak vyložený a spravený, aby 
se jemu dobře rozuměti mohlo.“  

Týmito slovami začína predhovor k prvému vydaniu 
prvej časti Biblie, ktorá v neskorších časoch dostala 
označenie Kralická. Mnohí z nás si iste ešte spomenú 
na konfirmačnú otázku o prekladoch Biblie, v ktorej 
nás možno zarazili roky vydávania tejto knihy (1579-
1593). Trvalo to dlhých 14 rokov, kým vyšlo všetkých 
šesť dielov. Kralická Biblia bola jedinečným 
vydavateľským počinom. Neobsahovala totiž len 
vlastný preklad Písma Svätého, ale aj rozsiahle 
poznámky k textu, varianty čítania, výklady 
jednotlivých pasáží a kritické poznámky. Všetko umne 
usporiadané a rozdelené do šiestich dielov vrátane 
starozmluvných apokryfických kníh. Toto vydanie, ako 
hovorí predhovor, bolo určené primárne „kněžím 
a správcům lidu Páně těm, kteří českým jazykem 
služby Boží v lidu Jeho konají.“ Za týmto úsilím stála 
Jednota bratská. Výklady a poznámky zohľadňovali jej 
špecifickú teológiu. Bolo to úsilie ochrániť sa pred 
inými prúdmi a podať jasné znenie a spôsob nazerania 
na výklad Písma Svätého.  

„O čež od dávných časů snažná péče nejedněch byla, 
aby knihy Zákona Božího k obecnému užívání v jazyk 
náš český, což by nejvlastněji býti mohlo, přeloženy 
a vydány byly; v čemž jedni po druhých, jakž kdy Pán 
Bůh darů svých k tomu udělovati ráčil, až dosavad 
pracovali.“  

Kralická Biblia nebola prvým prekladom Písma do 
češtiny, mala množstvo predchodcov. Boli tu 

rukopisné kódexy s prekladmi Biblie ešte zo 14. 
storočia, ktoré boli upravované vo viacerých 
redakciách. Po vynájdení kníhtlače sa začala aj bohatá 
publicistická činnosť. Biblia sa tlačila v Prahe a na 
iných miestach v Čechách, vychádzala však aj 
v zahraničí – Benátkach, či Norimbergu. Všetky tieto 
vydania však vychádzali z latinského textu Vulgaty. 
Niektoré odchýlky pri preklade boli tak veľké, že to 
bolo jednou z príčin, prečo Jednota bratská pristúpila 
na vlastný preklad. 

 „Když pak i nás Pán Bůh k službě a péči pastýřské 
řádně skrze prostředky povolati a v církvi své postaviti 
ráčil; k tomu časté žádosti od Vás i mnohých jiných na 
nás od drahně let vzkládány byly, abychom i my, což 
by nám v tom možného bylo, učinili; soudivše to za věc 
slušnou a nám povinnou, i jiným užitečnou, vedle 
možnosti své opravdově k tomu jsme se přičinili, 
a vybravše z společnosti své muže k tomu způsobné, 
práci takovou i vykládání Písem svatých jim jsme 
poručili.“  

16. storočie prinieslo s humanizmom aj reformáciu 
v cirkvi. Lutherova zásada priniesť Písmo 
v zrozumiteľnej reči ľudu, našla ohlas v mnohých 
krajinách. Generácia odchovaná na týchto zásadách 
ich začala aj uplatňovať. Za prekladom Kralickej Biblie 
stojí najprv jeden muž – Jan Blahoslav (1523-1571). 
Bol to kňaz Jednoty bratskej a jej neskorší biskup.  

                  

Pochádzal z bohatej bratskej meštianskej rodiny 
z Přerova. Po absolvovaní humanistického vzdelávania 
doma, študoval aj v Sliezsku, Kráľovci a Bazileji. Jeden 
rok navštevoval aj univerzitu vo Wittembergu (1544), 
kde sa zoznámil s Martinom Lutherom a Filipom 
Melanchtonom. Hlavne priateľské stretnutie 
s Melanchtonom a ďalšími humanistami v ňom 
utvrdilo presvedčenie, že vzdelávanie kazateľov je 
nutným predpokladom ďalšieho rozvoja Jednoty 
bratskej. V možnosti stáleho zdokonaľovania 
bratského školstva (sám vychovával otca Karla st. zo 



Žerotína, neskoršieho podporovateľa Jana Amosa 
Komenského) videl účinnú obranu Jednoty. Jana 
Blahoslava niektorí označujú za predchodcu „Učiteľa 
národov“. Ak sa pozrieme bližšie na jeho aktivity, 
zistíme, že právom. Svoje vedomosti a snaženie 
celkom vložil do služieb Jednoty.  V pätdesiatych 
rokoch uplatnil svoj rozhľad získaný na štúdiách 
v zahraničí na niekoľkých diplomatických misiách 
v záujme svojej cirkvi (Nemecko, Rakúsko). Štyrikrát sa 
vybral do Viedne (1555-1557), aby u samého cisára 
pomohol Janovi Augustovi, biskupovi Jednoty bratskej, 
ktorý bol uväznený na Krivokláte. Dosiahol najprv 
zmiernenie jeho trestu a nakoniec prepustenie. V roku 
1557 Blahoslava zvolili za biskupa.  Jeho činnosť 
neutícha, pripravuje do tlače svoje spisy o rozdieloch 
medzi cirkvami – Sepsání o rozdíle jednoty bratské od 
luteriánské (1558), píše knihy o hudbe – Musica 
(1558), vydáva spevník – Šamotulský kancionál (1561), 
obhajuje cirkev a predstavuje jej dejiny ... Reformačnú 
zásadu uplatňuje pri preklade Novej zmluvy (1564), 
ktorú prekladá z pôvodného jazyka – gréčtiny. Naráža 
pritom na možnosti vlastného jazyka a tak pripravuje 
na vydanie  novú Českú gramatiku (1571). Pri svojej 
činnosti naráža aj na nepochopenie. Biskup Jan 
Augusta patril k odporcom vyššieho vzdelania členov 
Jednoty bratskej. Blahoslav na to píše svoju významnú 
„Filipiku proti mizomusům“ (1567). Touto tlačou sa 
pokúšal zapojiť cirkev do spoločenského diania 
a vytrhnúť ju z dobrovoľnej izolácie, ktorú zastával aj 
spomínaný biskup. Vzdelanie a vedomosti považuje 
Blahoslav za cestu k lepšiemu životu, podľa neho 
pomáhajú aj vyhnúť sa hriechom. V spise odmieta 
a vyvracia názory Augustu a ostatných „misomusů“ 
(nepriateľov Múz, vzdelania a umenia) a dokazuje 
význam vzdelania pre Jednotu bratskú. Ale nechajme 
prehovoriť samého Blahoslava: „Kdož uměním 
a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl 
sukně, kabáty atd. sobě i jiným šíti, avšak krejčovského 
řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl 
a potupoval. Mnoho-li by takový mudrák provedl? 
A ten, kdož by nekrajčímu dal šaty dělati, pohrdna 
jinými krajčími dobrými a umělými, jak by na tom 
mnoho získal?“ Blahoslavovo vydanie Novej zmluvy sa 
stalo po skorigovaní šiestym dielom Kralickej Biblie. 
Pripravoval sa aj na preklad Starej zmluvy z pôvodných 
jazykov, v tom mu zabránila smrť (†1571). Vychoval 
ale generáciu, ktorá prebrala jeho myslenie a dovŕšila 
započaté dielo. 

 „Kterouž oni, pro slávu Boží a napomožení bližním, na 
sebe přijavše, věrně podle možnosti své v tom 
pracovali. A Pán Bůh tomu požehnati ráčil, takže již díl 
jeden knihy té, jenž Biblí svatá slove, připravili.“ 

Po Blahoslavovej smrti sa projektu ujal jeho 
odchovanec senior Ondrej Štefan (†1577). Prvý diel 
však vyšiel až pod predsedníctvom seniora Jána 

Eneáša v roku 1579. K jeho spolupracovníkom patrilo 
ďalších sedem duchovných správcov (Izaiáš Cibulka, 
Jiří Strejc, Jan Efraim, Pavel Jessenius, Jan Kapito, ...) 
a dvaja hebraisti, bratia židovského pôvodu – Lukáš 
Helic z Poznane a Mikuláš Albert z Kaménka. Vydanie 
Biblie v šiestich zväzkoch bolo, ako sme už spomínali 
spôsobené tým, že neišlo len o preklad biblického 
textu, ale aj o rozsiahle komentáre po stranách. Tým 
sa text značne rozšíril. Komentáre a vsuvky boli 
nasledujúce: Menším písmom boli tlačené slová 
dodané z iných prekladov, pre lepšiu zrozumiteľnosť. 
Na hornom okraji na nachádzal názov knihy 
s ozdobnou iniciálou. Po stranách biblického textu bol 
komentár, oddelený tenkou linkou. Každá kniha mala 
na konci sumár, menšie sumáre mali tiež všetky 
kapitoly. Boli tu odkazy na paralelné miesta. 
Výkladový komentár obsahoval varianty z rôznych 
prekladov hebrejského, gréckeho a iných textov. 
Obsahoval tiež reálie, užitočné na pochopenie 
biblického textu. V Kralickej Biblii sa tiež prvýkrát 
v našom prostredí stretávame s delením kapitol na 
verše. Prekladatelia mali presne vypracovaný postup 
práce, vrátane finálneho vytlačenia a zviazania. Tlač 
prebiehala najprv v Ivančiciach na Morave, ktoré boli 
hlavným sídlom Jednoty bratskej vo vtedajších časoch. 
Tu pôsobil ako biskup a učiteľ Jan Blahoslav. Neskôr, 
kvôli prenasledovaniu, bola tlačiareň prevezená do 
menej prístupnej krajiny v blízkych Kraliciach – odtiaľ 
pochádza aj jej názov Kralická Biblia. Postupne 
v rokoch 1579 – 1588 vyšlo päť zväzkov, ktoré 
obsahovali všetky spisy Starej zmluvy aj s komentármi. 
V roku 1593 vyšla Nová zmluva ako posledný šiesty 
diel. Preto je táto edícia známa aj ako „Šestidílka“.  
Uvedený rozsah dáva tušiť, že takáto Biblia nemohla 
byť prístupná každému. To si vydavatelia uvedomovali 
a v roku 1596 pripravili malé jednozväzkové vydanie 
celej Biblie bez výkladového aparátu, len so 
zoznamom starozmluvných citátov v Novej Zmluve, 
výkladom cudzích mien a liturgického čítania na celý 
rok. O výtvarnú stránku sa postaral Václav Elam, ktorý 
neskôr viedol kralickú tlačiareň aj bratský zbor. Text 
vo vydaniach Kralickej Biblie sa postupne menil. 
Dôvodom bolo to, že sa zdokonaľovala predloha. 
V zahraničí postupovala práca a boli vydávané revízie 
originálov biblických spisov v pôvodných jazykoch. 
Prekladatelia reflektovali toto dianie a doplňovali 
a opravovali čo bolo treba. Vydanie z roku 1613 
obsahovalo v jednom zväzku, tiež len biblický text 
a základné doplnky. Bolo však vytlačené vo väčšom 
a čitateľnejšom formáte ako predchádzajúce. Toto 
tretie vydanie sa zvykne označovať aj za „posledné 
kralické vydanie“, pretože o niekoľko rokov neskôr (po 
Bielej Hore 1620) musela Jednota bratská ukončiť 
svoju činnosť. Nastalo prenasledovanie, habanie 
kostolov a tlačiarní, vysťahovalectvo. Posledný biskup 
Jednoty Jan Amos Komenský píše „Kšaft (závet) 
umírajíci matky Jednoty bratské“. Vydáva aj výber 



z Písma pod názvom „Manuálník aneb Jádro Biblí 
Svaté“ (Amsterdam 1658). Biblia sa v Čechách, kvôli 
silnej protireformácii, nemohla vydávať. Opäť sa tak 
stalo až po 250-tich rokoch. Počas tohto obdobia sa 
vydávala v cudzine a tajne pašovala do Čiech. 

Možno nás teraz zaujíma otázka ako sa Kralická Biblia 
dostala k nám. Vieme, že na nej boli odchované celé 
generácie slovenských evanjelikov a reč biblickej 
češtiny máme vďaka tomuto prekladu.  Jednou 
z prvých odpovedí je prítomosť českých exulantov na 
našom území. Po Bielej Hore tu našlo útočisko veľa 
českých protestantov. Boli to príslušníci Jednoty 
bratskej, utraquisti, luteráni, kalvíni. So sebou si 
priniesli aj svoje bohoslužobné knihy. Jednou z nich 
bola Kralická Biblia. Vo svojich neskorších vydaniach, 
ako sme spomenuli, bola už bez bratských 
komentárov. Predstavovala vtedajší moderný preklad 
z pôvodných jazykov a tým bola prístupná aj pre iné 
cirkvi. Trvalo však dlhých 96 rokov kým bola opäť 
vydaná. Aj to len Nová zmluva pričinením Mateja Bela 
v nemeckom Halle v roku 1709. Celá Biblia potom 
vyšla v roku 1722 tiež v Halle. O jej vydanie sa zaslúžili 
dve významné osobnosti našej cirkvi Matej Bel 
a Daniel Krman. Krman v predhovore k hallskému 
vydanu spomína potrebu jej vydania už pred mnohými 
rokmi. Sám na tom pracoval od roku 1700. Podáva 
nám aj cennú správu, že už v roku 1682 chcela na 
vlastný náklad vydať Bibliu manželka Mateja 
Ostrošiča, uhorská šľachtičná Katarína Sidónia Révay. 
Vydanie však znemožnili vojnové udalosti. V roku 1700 
tu bolo podobne. Vydanie v roku 1722 v náklade 5000 
kusov uhradil pravnuk palatína Juraja Thurza, gróf 
Heinrich Erdmann Henckel z Donnersmarku. 
Nasledovali ďalšie vydania v roku 1744 a 1766 
v cudzine. Na Slovensku sa príležitostne vydávala len 
Nová zmluva. Významným je vydanie z roku 1787 
v Bratislave. Je to prvýkrát, čo sa na našom území 
vytlačila kompletná Biblia. Učiteľ štúrovcov Juraj 
Palkovič sa v roku 1808 postaral o ďalšie vydanie. 
Všetky tieto vydania boli ďalej opravované 
a prispôsobené potrebám cirkvi. Slovenskí evanjelici 
sa tak postarali o svojich českých bratov. Tí opäť vydali 
Kralickú Bibliu podľa pôvodného vydania z roku 1613 
v roku 1863. Bolo to jubilejné vydanie pri 1000-com 
výročí pokresťančenia Slovanov. Šesťdielna Kralická 
Biblia bola faksimilne vydaná v roku 1995 v nemeckom 
Paderborne. História okolo vydávania Kralickej Biblie 
je nesmierne bohatá. Je iste krásne spomínať na 
výročia a predkov vo viere, ktorí nám zachovali toto 
dedičstvo. Spomínať ale nestačí, má nás to viesť 
k tomu, aby sme Bibliu neotvárali len na sviatky 
a výročia, ale aby sa nám stala skutočným 
každodenným chlebom, živým slovom, akým bola aj 
našim predkom. 

„My pak od nich to vděčně přijímajíce, čímž nám 
posloužili, tím se s vámi, z péče vlastencké, i s jinými, 
z lásky křesťanské, žádostivi jsouce všechněm prospěti, 
sdělujeme; a jakož k čtení pilnému, tak i k rozsuzování 
opravdovému dáváme, věříce, že jakž předešle jiných 
práce, tak již i tuto naši, a těch, jimž jsme na místě 
svém to poručili, vděčně přijmete, i pobožně užívati 
budete, na modlitbách svých toho žádajíce, aby Pán 
Bůh, k jehož cti předně a v jeho jménu tu práci před se 
vzali jsme, ji oblíbiti, dalšímu dílu žehnati, 
a k dokonání, i k spasitelnému všech věrných 
prospěchu šťastně přivésti ráčil. Amen.“ 

Poznámky: 1. Text vytlačený šikmou kurzívou je 
rozdelený predhovor Jana Blahoslava k vydaniu Biblie, 
ktorý bol uverejnený v prvom dieli prvého vydania 
(1579). 2. Záujemcom o bližšie informácie o vydávaní 
Biblie odporúčame prečítať si knihu od biskupa 
Rudolfa Koštiaľa Biblia u nás, ktorá vyšla v Tranosciu 
v roku 1989. 3. Kralická Biblia vyšla najnovšie v roku 
2014. Vydanie pripravila Česká biblická spoločnosť. 
V jednom zväzku počítajúcom 2816 strán vyšlo naraz 
všetkých šesť dielov.   

-Mgr. Miloslav Gdovin- 

Výročie AV 

Dňa 25. júna si pripomíname 490. výročie predloženia 
Augsburského vyznania na sneme v nemeckom 
Augsburgu. Text bol adresovaný nemeckému cisárovi 
Karolovi V. Naďalej ho pokladáme za základný 
vyznávačský spis našej cirkvi. Teologické vyjadrenia 
28. článkov koncipované Dr. Martinom Lutherom 
a Filipom Melanchthonom sú založené na Biblii. 

Augsburské vyznanie - Článok 4. O ospravedlnení 
Ďalej učíme, že odpustenie hriechov 

a spravodlivosť pred Bohom nemôžeme dosiahnuť 
vlastnými zásluhami, skutkami a zadosťučinením. 
Odpustenie hriechov dostávame a pred Bohom sme 
ospravedlnení len z milosti pre Krista vierou, keď 
veríme, že Kristus trpel za nás a že pre Neho nám 
hriech bude odpustený, spravodlivosť a večný život 
budú nám darované. Boh chce túto vieru uznať za 
spravodlivosť, ktorá platí pred Ním a započítať ju – 
ako hovorí Pavel v 3. a 4. kapitole Listu Rímskym. 

-vybral Mgr. Rastislav Stanček- 

Pre deti 

Pán Ježiš nám poslal Svätého Ducha, aby nás viedol. 
Nie vždy vieme, čo je správne a dobré. Nie vždy máme 
silu urobiť to, čo sa Pánu Bohu páči. Duch Svätý nás 
vedie k životu podľa Božej vôle a posilňuje nás, aby 



sme žili ako Božie deti. Čo všetko patrí k životu 
Božieho dieťaťa objavíš, keď vypracuješ nasledujúce 
úlohy.       

 

 

 

 

 

 

 

Vylúštené úlohy pošlite na e-mailovú adresu 
drevenykostol@gmail.com. Na jedného 
vyžrebovaného výhercu čaká na farskom úrade 
hodnotná kniha o drevených kostoloch. 

Modlitba 

Dobrotivý Bože Ty si Ten, ktorý tu bol je a zostane 
naveky a to nás uisťuje, že Ti môžeme ďakovať za to, 
že máme V Tebe Trojjedinom Bohu istotu, že nás máš, 
ako aj celý tento svet, vo Svojich dlaniach.  Ty si Boh, 
ktorý vie prečo sa všetko deje a nás ako svoje deti 
učíš, že milujúcim Teba všetko slúži na dobro. Využiješ 
si všetko, každé slovo, pocit, či situáciu, aby sme boli 
bližšie k Tebe. Prosíme Ťa, Pane Bože, pomôž nám 
uvedomovať si to, že Ty si Boh nad všetkými 
a všetkým a  naplň nám srdcia dôverou, aby sme sa 
nebáli dôverovať Ti  a to najmä vtedy, keď nám to, čo 
prežívame nedáva zmysel. Nauč nás pochopiť, že 
Tvoje videnie nie je to naše, že my vidíme len malú 
časť farieb nášho života, ale Ty vidíš celý obraz. Veľmi 
ťažko sa nám v kríži dôveruje a Ty to dobre vieš, Pane, 
tak nám to odpusť. Prosíme Ťa za vieru v našich 
srdciach, aby sme sa nebáli zveriť do Tvojich mocných 
dlaní. Meň, prosíme, naše srdcia a naplň ich svojím 
Duchom. Amen         -Mgr. Janka Kendžurová- 

WEB stránka zboru 

Naša webová stránka www.drevenykostol.sk je 
v súčasnosti v rekonštrukcii. Čoskoro na nej nájdete 
aktuálne informácie zo života zboru, ale aj praktické 
rady ako postupovať pri vybavovaní krstu, 
konfirmácie, sobáša i pohrebu. Archív na YouTube 
ponúka staršie záznamy služieb Božích z nášho 
chrámu. Sledujte nás!                      -mg- 

Informácia pre všetkých členov cirkevného zboru 
a turistickú verejnosť 

Milí bratia a sestry v Kristu, opatrenia kvôli 
prebiehajúcej pandémii vírusu COVID-19 sa pomaly 
uvoľňujú. Aj náš chrám už môže byť otvorený, za 
dodržania predpísaných hygienických podmienok, 
a slúžiť na služby Božie i pre záujemcov z radov 
turistov. Služby Božie sa konajú pravidelne každú 
nedeľu o 09.00 hodine. Od 1. júna sa otvára chrám aj 
pre turistickú verejnosť. Nezabudnite si pri jeho 
návšteve okrem spevníka doniesť aj rúško a pri vchode 
použiť dezinfekciu. Tešíme sa na vás. 

 

Prajeme Vám Božím Duchom naplnené 
prežitie svätodušných sviatkov. 

Adresa: Evanjelický a. v. farský úrad, č. d. 251, 032 11 
Svätý Kríž 

Kontakt: Mgr. Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. 
kaplán, tel. 0918 927 383, miloslav.gdovin@gmail.com 
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