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Svätý Kríž – Lazisko
Veľkonočné zamyslenie
Korona-, korona-, korona- počúvame zo všetkých
strán. Niekedy už rozmýšľam, či vôbec zapnúť
televízor, alebo rádio, aby to na mňa hneď
nevyskočilo. Iste, je dobre byť informovaný a vedieť,
čo treba robiť. Ale svet nie je jednotvárny a nemali by
sme svoje mysle viazať len na to jedno, čo akurát
prebieha. Koľko epidémií už prebehlo svetom? Poučili
sme sa z nich, alebo sme stále iba začiatočníci? Je
Veľká noc. Spomienka na ňu ide až k utrpeniu Pána
Ježiša Krista. Pôvod slávenia Veľkej noci je však ešte
starší. Prvou Veľkou nocou boli udalosti spojené
s desiatou egyptskou ranou, ktorá vykazovala tiež
známky epidémie – smrť prvorodených, a to ľudí i
dobytka. Môžeme o tom čítať v 2. knihe Mojžišovej od
11. kapitoly. Až po tejto rane prepustil faraón
Izraelcov z Egypta. Po 430 rokoch tak vyšiel národ
izraelský z otroctva. Nebolo to ľahké a ďalších 40
rokov na púšti preverilo ich sily a vôľu byť ľudom
Hospodinovým. Na Sinaji dostali zákon, ktorým sa
riadime, alebo aspoň chceme riadiť, aj my – Desať
Božích prikázaní. Prvá Veľká noc však dodnes ostala
v ich pamäti a patrí medzi najväčšie sviatky židovstva.
Vtedy ich zachraňovala krv baránka, ktorou potreli
veraje svojho domu, aby anjel zhubca obišiel ich
príbytok. Na túto pamiatku potom jedli hod
veľkonočného baránka. Aj Pán Ježiš Kristus túto
slávnosť neopomenul a sám sa vyjadril, že si to
túžobne žiadal. Vyjdenie z Egypta malo pre Izraelcov
význam zbavenia sa otroctva. Za čias Pána Ježiša boli
opäť v neslobode. Nemali vlastnú krajinu. Okupovali
ich Rimania. Hod veľkonočného baránka bol opäť
pripomenutím si slobody. Na pamiatku vyjdenia
z Egypta upozorňovala ešte jedna židovská zvyklosť.
Všetko prvorodené, čo otváralo život matky u ľudí
i u dobytka bolo zasvätené Hospodinovi. Preto po
Ježišovom narodení Ho priniesli jeho rodičia do
chrámu, aby ho predstavili a vykúpili. Tak to bolo
napísané v Zákone: „... ale každé ľudské
prvorodeniatko spomedzi svojich synov vykúpiš. 14
Keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta: Čo to znamená?
povedz mu: Hospodin nás silnou rukou vyviedol z
Egypta, z domu otroctva. 15 Lebo keď sa faraón
tvrdohlavo zdráhal prepustiť nás, vtedy Hospodin
pobil všetko prvorodené v Egypte, od prvorodeného u
ľudí až po prvorodené dobytka, preto ja obetujem
Hospodinovi všetko, čo z mužského pohlavia otvára
materinský život, a každého prvorodeného zo svojich
synov vykúpim. (2 M 13, 13b-15)“ Je Veľká noc.

Hospodin vydal svojho jednorodeného Syna za nás,
aby nás zachránil, vyviedol z otroctva. Z otroctva
hriechu a smrti. On je tým baránkom Božím.
Premýšľajme o tom.
-Mgr. Miloslav GdovinZ histórie – Epidémie a cirkev
Kresťanstvo si získalo uznanie a chválu činorodou
láskou. V období prvotnej apoštolskej cirkvi sa
považovalo za najkrajšiu úlohu pomáhať biednym,
chorým a opusteným. Tak vzniklo spoločenstvo lásky.
Reformáciou a novým cirkevným zriadením vznikla
potreba oživenia diakonie, čiže služby lásky. Humanita
a práca úslužnej lásky sa stala jedným z hlavných
programov cirkvi a evanjelických zborov. Z dobových
dokumentov poznáme, že cirkevné zbory mali
zriadený tzv. špitál, kde sa umiestňovali chorí ľudia,
najmä , keď išlo o nejakú infekčnú chorobu, alebo išlo
o opusteného človeka. Obyčajne to bola jedna izba pri
kostole, alebo pastierni. Opateru a jedlo mu
zabezpečovala daná komunita, čiže každá domácnosť
sa jeden deň starala o pacienta. Boli to rôzne formy
diakonickej pomoci. Cirkev sa vždy starala o všetkých
ľudí... Keď dnes chceme nahliadnuť do našej cirkevnej
histórie a priblížiť si ako naši predkovia zvládli
epidémie, poslúžia nám vzácne matriky a zápisnice
z konventov
vrbickosvätomikulášskeho
zboru.
Nemáme tam presný opis, ale nás informujú ako
a kedy sa znížil počet členov zboru a v matrikách
máme vždy na konci roka štatistiku. Pri hromadných
úmrtiach nie je vyslovene napísané, že išlo o infekčnú
chorobu, ale spoločným znakom je zápis, že išlo o
„vysokú horúčku“. V zápisniciach sa objavujú
informácie, že zlé choroby boli: mor, cholera, šarlach,
španielka, brušný týfus, zápal mozgových blán, TBC...
Z histórie a zo smutných životných príbehov poznáme,
že už v roku 1624 v čase veľkého moru, prišiel náš
vzácny kňaz Juraj Tranovský o troje detí (Konštantína,
Máriu a Eliáša). Denne pochoval aj 24 ľudí. A práve
v najťažšej životnej úlohe začal skladať duchovné
piesne a modlitby, v ktorých
vyslovene prosí
o odvrátenie epidémie. Je autorom prvého nášho
spevníka - Cithara sanctorum – a tak si ich môžeme
čítať, spievať aj dnes, podľa Tranovského – dvakrát sa
modlí ten, kto spieva... Poznáme aj iný smutný životný
príbeh nášho hlásnika národa Janka Kráľa, ktorému
v roku 1825 za dva mesiace zomrela 6 ročná sestrička
Terézia a o dva mesiace ročný brat Jozef. Pri ich úmrtí

je napísané – vysoká horúčka - cholera? Zomrelo
vtedy veľa detí i dospelých. V čase, keď pôsobil ako
správca školy Karol Ruppeldt zažil aj ohňovú
katastrofu (13. júla 1883) a v školskom roku 1886/87
zažil epidémiu. Školský rok sa neotvoril. Najprv bol
rozšírený šarlach a potom sa rozšírila cholera. Školy
boli zatvorené, ľudia mali dodržiavať vyhlásené
nariadenia. Vyučovanie začalo až 14. decembra.
V tomto období už v cirkevnom zbore pracovali
vnútromisijné spolky. Aktívne pracoval spolok
Dobrodej, spevokol Tatran, ktoré nezabúdali na
zdravotnícku osvetu a i priamo sa starali o chorých
a núdznych. Hlavne prevencia sa stala i neskoršie
hlavným cieľom všetkých projektov, ktoré realizoval
MUDr. Ivan Stodola a Spolok slovenskej evanjelickej
diakonie spolu s Červeným krížom.
-Mgr. Daniela Fiačanová-

Médiá počas sviatkov
Radi by sme dali do pozornosti niekoľko programov,
ktoré budú v médiách. Mnohé z nich si je možné
pozrieť aj z archívu jednotlivých vysielateľov na
internete. Prosíme, aby technicky zdatnejší členovia
rodín, sprístupnili tieto programy svojím starším
členom. 8.4. 2020, 17:30 Rádio Regina, pobožnosť,
kazateľka: Eva Kolesárová; 22:00 Dvojka, diskusia Do
kríža, téma: Veľká noc so zavretými kostolmi, s
Jánom Hroboňom, biskupom ZD; 10.4.2020 Veľký
Piatok, 9:05 Rádio Slovensko, Služby Božie, kazateľ:
Ján Hroboň; 10:00 Jednotka, Služby Božie, kazateľ:
Martin Šefranko, 19:45 Dvojka, Sviatočné slovo, Peter
Mihoč,
biskup
Východného
dištriktu;
12.4.2020 Veľkonočná nedeľa, 15:00 TA3, Služby
Božie, kazateľ: Ján Oslík, 19.4.2020, 13:30 DvojkaTelevízny posol, magazín o živote evanjelickej cirkvi;
22.4.2020, 17:30 Rádio Regina, pobožnosť, kazateľ:
Boris Mišina.
-mg-

Premýšľanie nad aktuálnou situáciou... Čomu sa
môžeme naučiť?
Choroba, ktorá celému ľudstvu zasiahla do života,
odhaľuje mnohé jeho slabé stránky.
Prestávali sme si vážiť zdravie... Teraz si
uvedomujeme, ako na ňom záleží...
Prestávali sme si vážiť prírodu... Teraz je pobyt v nej
pre nás taký vzácny...
Prestávali sme si v našich rodinách rozumieť... Táto
choroba nás zavrela do našich domovov, aby sme sa
ako rodina opäť naučili spolu žiť...
Prestávali sme si vážiť starých a chorých... Teraz
myslíme hlavne na to, akí sú zraniteľní...
Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov...
Teraz vieme, akí sú nenahraditeľní...
Prestávali sme mať úctu voči učiteľom... Táto choroba
zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať...
Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko, byť
kdekoľvek, s kýmkoľvek... Teraz si uvedomujeme, že
nič nie je samozrejmosť...
Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v
nákupných centrách – novodobých chrámoch...
V súčasnosti sú zavreté, aby sme pochopili, že šťastie
si nemôžeme kúpiť...
Zameriavali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor
a porovnávali sa... Kvôli chorobe máme zakryté tváre,
aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása...
Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi... Teraz nás
niečo miniatúrne, čo ani nevidno, dokázalo skrotiť,
dáva nám príučku a učí pokore...
Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám
dáva možnosť mnohému sa naučiť a spoznať, čo je v
živote najdôležitejšie...
Pochopíme to?
-zdroj: internet-

WEB stránka zboru
V čase prebiehajúcej epidémie sme obohatili našu
webovú stránku www.drevenykostol.sk o nové
materiály a programy. Môžete na nej nájsť nové
záložky Služby Božie, kde sú programy domácich
pobožností, Archív na YouTube, kde zase nájdete
záznamy služieb Božích z nášho chrámu. Podarilo sa
nám zatiaľ zrealizovať 4 záznamy. K realizácii prispela
celá rodina Moravčíkovcov a brat Martin Beňuch, za
čo sa im chceme veľmi pekne poďakovať.
Prostredníctvom našej webovej stránky budeme
uverejňovať aj ďalšie informácie týkajúce sa zboru,
zverejňovať
zamyslenia,
domáce
pobožnosti
a záznamy služieb Božích. Sledujte nás.
-mg-

Informácia pre všetkých členov cirkevného zboru
V rámci nového Zákona o ochrane osobných údajov č.
18/2018 z.z. z 29. novembra 2017 potrebujeme od
každého člena cirkevného zboru písomný súhlas so
spracovaním jeho osobných údajov. Zároveň budeme
aktualizovať niektoré údaje pre potreby zboru.
Pripravujeme tlačivo, ktoré bude distribuované pri
výbere cirkevného príspevku. Prosíme, aby ste tejto
veci venovali svoju pozornosť.
Prajeme Vám pokojné a Božím požehnaním
naplnené prežitie veľkonočných 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

