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Slovensku. Majú spolu s čitateľmi hľadať odpovede na otázky, 
ktoré prináša pre súčasné kresťanstvo svet a zmeny 
v politických, kultúrnych smerovaniach. Majú byť kritickým 
priestorom, no bez škandalizovania osôb, ohovárania, 
vytvárania umelých káuz a „vychovávania“ dospelých! Majú 
byť priestorom pre dialóg, aj kritický – no vždy v skutočne 
bratsko-sesterskom duchu bez následkov pre obe strany. 
Majú byť dobrým slovom v pravý čas!  

Lebo takto sa robí žurnalistika v kresťanskom duchu! 
     Redaktori a redaktorky EPST či CL  majú byť odborne 
pripravení pre prácu v náboženskom – cirkevnom periodiku, 
očakáva sa vysokoškolské vzdelanie teologického, 
humanitného zamerania, s praxou a skúsenosťami 
v mediálnom priestore. A čo sa týka riadenia knižného 
vydavateľstva Tranoscius, a.s.? Tu súčasnosť už vyžaduje 
spojenie teologických kompetencií s praxou v knižnej oblasti. 
Knižný a mediálny priemysel sa počas rokov slobody výrazne 
zmenil, a preto dané skutočnosti treba reflektovať.  
  Čitatelia   náboženskej   tlače  sú   prirodzene   konzumentmi 
 

RReeffoorrmmaaččnnéé  lliissttyy  99//22001177  
Sekcia H.E.L.P. - Hnutie evanjelických laických pracovníkov, Evanjelická jednota, o. z. 

 

„„ČČLLOOVVEEČČEE,,  PPRROORROOKKUUJJ  PPRROOTTII  PPAASSTTIIEERROOMM  IIZZRRAAEELLAA!!  ......  
  BBEEDDAA  PPAASSTTIIEERROOMM  IIZZRRAAEELLAA,,  KKTTOORRÍÍ  PPAASSÚÚ  SSAAMMII  SSEEBBAA!!    

ČČII  PPAASSTTIIEERRII  NNEEMMAAJJÚÚ  PPÁÁSSŤŤ  SSTTÁÁDDOO??  ......  SSLLAABBÉÉ  SSTTEE  NNEEPPOOSSIILLŇŇOOVVAALLII  

AA  CCHHOORRÉÉ  NNEELLIIEEČČIILLII,,  PPOORRAANNEENNÉÉ  NNEEOOBBVVÄÄZZOOVVAALLII  AA  PPOORROOZZHHÁÁŇŇAANNÉÉ  

NNEEZZAAVVRRAACCAALLII,,  AANNII  SSTTRRAATTEENNÉÉ  NNEEVVYYHHĽĽAADDÁÁVVAALLII,,    
AALLEE  OOVVLLÁÁDDAALLII  SSTTEE  IICCHH  MMOOCCOOUU  AA  NNÁÁSSIILLÍÍMM  ......““    

Ezechiel 34, 2. 4.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  

 

  

 

 
  

 

  

 

  
  
 

 
 

      

AAKKTTUUÁÁLLNNEE  DDIIAANNIIEE  

Ako ďalej s našou náboženskou tlačou? 
     Túto otázku si kladú práve v týchto dňoch najmä akcionári 
Tranoscia, a.s.. Čitatelia si už túto otázku prestali klásť. 
Rezignovali, nakoľko náboženskú evanjelickú tlač – EPST 
a (Cirkevné listy) CL – prestali, žiaľ, vnímať  ako periodiká, 
ktoré sú mediálnym priestorom ECAV na Slovensku, ktoré 
patria do evanjelických rodín, do evanjelických sŕdc. 
S hlbokým zármutkom v duši totiž už dávnejšie konštatovali, 
že obsah oboch médií sa vzdialil od ich pôvodného určenia.     
     Obe médiá majú byť totiž v službe ECAV na Slovensku 
v tom najlepšom zmysle slova. Majú byť priestorom pre 
objektívnu reflexiu diania v cirkvi i v spoločnosti, majú byť 
priestorom duchovného povzbudenia veriacich a hľadajúcich 
sŕdc na ceste k Pánovi, majú byť múdrym, poučným, no 
láskavým priestorom pre teologické, misijné otázky, majú byť 
zrkadlom dobrej služby našich duchovných. Majú byť živým 
profesionálnym obrazom našich cirkevných zborov 
a kvalitným duchovným pokrmom pre veriacich v ECAV na 
Slove 

ÚVODNÍK 

Aj vám volal? 
     Bez telefónu si už dnes život nevieme ani predstaviť. Voláme ním 
v práci, v rodine, či priateľom. Telefonicky dostávame rôzne dobré, ale 

i zlé správy. Voláme o pomoc. Niekedy o pomoc volajú ľudia na ulici alebo v našom okolí. Je dobré a správne, ak im 
poskytneme prvú alebo nevyhnutnú pomoc. Je ešte vzácnejšie, ak im dokážeme priblížiť alebo pomôžeme spoznať Ježiša 
Krista. Je to praktická úloha kresťanov, cirkvi. Najvzácnejšie je, ak k nám volá, či prehovára samotný Hospodin a mi 
počujeme Jeho hlas. Môže k nám hovoriť skrze rôznych ľudí, udalosti alebo skrze Božie slovo. Len musíme Jeho hlas 
počuť, načúvať mu. Poslúchať Ho. 
     V pondelok, 1. mája 2017 sa uskutoční ďalšie Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných. Súčasná 
situácia v cirkvi, pred synodou, vôbec nie je radostná. Nie je veľmi čo oslavovať.  A to sme   v roku 500.  výročia   začiatku 
reformácie.   Evanjelická   laická   verejnosť,  členovia   cirkevných   zborov,   právom   očakávajú,  že   z toho  stavovského  
stretnutia duchovných predstaviteľov cirkvi vzídu pozitívne signály. Také, ktoré 
podporia rozvoj cirkvi, obnovu reformačných zásad a hodnôt, nie ďalší úpadok cirkvi 
a jej stagnáciu, uzatváranie sa do seba. 
     Je verejným tajomstvom, že nie malá časť farárov a kaplánov, ale aj laických 
pracovníkov vo vysokých cirkevných funkciách, dostáva „telefonáty“, ktoré im pred 
dôležitými stretnutiami pripomenú ako sa zachovať, čo by bolo dobré podporiť 
a podobne. Dnes žneme ovocie takejto manipulácie ľudí, slepej poslušnosti voči 
jednému človeku. Niekedy nedokážeme vnímať hranicu manipulácie v rozhovore 
s našim nadriadeným. A Kto je vlastne naším nadriadeným? Kto je našim Pastierom? 
Akú budúcnosť vytvárame pre ďalšie generácie našimi dnešnými rozhodnutiami? 
Koho budeme poslúchať? 
     Rozpomeňte sa prosím, bratia a sestry – členovia ZED, prečo ste išli do služby. Verím, že to bolo Božie volanie, ovocie 
Vašej služby, a nie slepá poslušnosť jednému človeku. ... Mimochodom, aj Vám volal?                                        Martin Kováč 
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REFORMAČNÉ OKIENKO 

 

 
 

 
 

REFORMAČNÉ VYZNANIE                                                                                                                                       
Jednotlivé časti Reformačného vyznania Vám prinášame na pokračovanie ...           Autor: Ján Oslík  Modra, marec 2017 

O služobníkoch a vedúcich predstaviteľoch 
 

Sme služobníci. 
„Tak zmýšľaj o nás každý, ako o služobníkoch Kristových a šafároch (správcoch) tajomstiev Božích.“ (1Kor 4, 1) 
 

My nie sme spasitelia. 
„(Ján Krstiteľ) vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Kristus.“ (J 1, 20) 
 

Byť v čele neznamená vládnuť, ale slúžiť. 
„Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, a kto by sa 
medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom.“ (Mt 20 ,26.27) 
 

Nikto nemá väčšiu hodnotu pre svoje postavenie. 
„ a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo jeden je váš Vodca, Kristus. A kto z vás je najväčší, nech vám je 
služobníkom.” (Mt 23, 10.11) 
 

Za službu a úlohy, ktoré nám boli zverené, sme zodpovední. 
„Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú 
viac žiadať.“ (L 12, 48) 
 

Nejde o našu slávu, ani o slávu cirkvi, ale o Ježiša Krista, aby Jeho láska rástla v nás. 
„On musí rásť, a ja sa umenšovať.” (J 3, 30) 

ostatných médií. Porovnávajú profesionálne i obsahové spracovanie 
cirkevných médií so sekulárnymi médiami. Aké nachádzajú rozdiely? 
Pozrime sa napríklad len na webové stránky cirkevných médií. 
Zodpovedajú súčasným internetovým trendom? Sú prepojené so 
sociálnymi sieťami, aby získavali čitateľov, inzerentov, reklamu? Sú 
online? Sú interaktívne? Sú priestorom pre misiu? Pre podporu 
cirkevných podujatí, aktivít, projektov?  
     Spomeňme na záver aspoň prvých tvorcov EPST. Prvé číslo Posla 
vyšlo v roku 1910 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Založil ho Jur Janoška 
a Vladimír Čobrda ako ľudový slovenský evanjelický časopis určený 
na obranu evanjelického učenia pred sektárskym hnutím, ktoré 
zasiahlo aj Liptov. Prirodzene, profilovanie Posla  ako mesačníka sa 
menilo, najmä počas medzivojnového obdobia, počas ktorého 
rozširoval svoje pôsobenie a po otvorení sirotinca v Liptovskom Sv. 
Mikuláši sa stal jeho orgánom. V roku 1929 dosiahol náklad 12 000 
exemplárov, v roku 1936 – 13 000. Evanjelický posol zpod Tatier 
(dobový názov) šíril posolstvo Biblie a evanjelia, obhajoval záujmy 
Cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku, priťahoval evanjelického 
adresáta. Orientoval sa na otázky kresťanstva, konfesie, evanjelickej 
vierouky, evanjelického školstva, vzdelania, demokracie 
a československej štátnosti. Propagoval evanjelickú a slovenskú 
spisbu. Pozornosť venoval deťom a mládeži. Podporoval spolky 
a združenia – Tranoscius, Slovenskú Evanjelickú Jednotu na 
Slovensku, Sväz evanjelickej mládeže na Slovensku, Spolok 
evanjelickej diakonie, Hurbanovu literárnu spoločnosť, Jednotu 
evanjelických žien na Slovensku, ženské spolky. Vychádzal s rubrikou 
pre deti Detský kútik, neskôr s prílohou pre deti – Posol dietok. 
     Prirodzene, nikto v súčasnosti nemôže podliehať archaizmu či 
historickému spomienkovému optimizmu. No len z náčrtu 
medzivojnového vývoja EPST je zrejmé, že našim duchovným 
a redaktrom  
 

a redaktorom sa podarilo vtedy vytvoriť kvalitný 
časopis náboženského charakteru. 
     A čo Cirkevné listy? Pôvodne od roku 1863 do 
roku 1875 vydávané a založené  Jozefom 
Miloslavom Hurbanom ako Cirkevní Listy pro 
veškeré záležitosti cirkve evanjelicko-luteranské. 
Pod názvom Cirkevné listy ako časopis venovaný 
záujmom cirkve evanjelickej a. v. ich začal 
vydávať a redigovať Jur Janoška v roku 1887 ako 
mesačník, neskôr dvojtýždenník. 
V medzivojnovom období  tu pôsobili redaktori 
Jur Janoška, Michal Bodický, Samuel Št. Osuský, 
Vladimír P. Čobrda, Bohuslav Klimo, Ľudovít 
Šenšel.  Majiteľom a vydavateľom bol Tranoscius, 
úč. spol. v Lipt. Mikuláši. V roku 1929 mali náklad 
1500 exemplárov. Prirodzene Cirkevné listy boli 
väčšinou verejnosťou vnímané ako teologický 
priestor pre diskusiu, odborné pohľady na 
teologické a praktické otázky cirkvi. Počas rokov 
novej náboženskej slobody pribudol rozmer aj 
edukačný, napríklad s prílohou pre evanjelické 
školy. A hľadali sa aj noví adresáti zo širokej 
evanjelickej verejnosti.  

Takže, ako ďalej s náboženskou tlačou 
z produkcie Tranoscia? 

Vážení akcionári – je to vo vašich rukách,  
pretože tým, že vlastníte akcie Tranoscia sa 

podieľate na profile tejto tlače. 
Ste si toho vedomí? 

Redakcia Reformačných listov 
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Poďakovanie za postoj a podporu 

Ku dnešnému dňu Chartu 2017 podporilo 562 signatárov. Prosíme o zasielanie podpisových hárkov na 
emailovú adresu: help@evanjelickajednota.sk (naskenované) alebo listom na adresu: 

Sekcia HELP - EJ, o. z., Partizánska 2, 811 03 Bratislava. Ďakujeme za Vašu podporu. 

 

CHARTA 2017                 pokračovanie Charty 2017 
 

VYSVETĽUJÚCE ČLÁNKY CHARTY 
 

Článok IV - O súčasnom prenasledovaní, 
strachu a odvahe 

1. Kazateľ Božieho slova, či farár alebo kaplán, laik alebo 
cirkevný predstaviteľ nemôže byť prenasledovaný za svoj 
slobodný názor, vieru, ak sú v súlade s Božím slovom.  

2. Bratská a sesterská láska navzájom nás robí údmi 
jedného tela, ktorým je Kristova cirkev, aj pri svojej 
nedokonalosti. Vytváranie atmosféry strachu je 
neprípustné.  

3. Vykonštruované a nespravodlivé disciplinárne konania 
a procesy nie sú účinné a nemajú nijaký vplyv na spásu 
prenasledovaných. Sú na hanbu tým, ktorí nespravodlivé 
procesy navrhujú, vedú a vynášajú rozsudky.  

4. Členovia cirkevných zborov, orgány cirkevných zborov, 
seniorátov a dištriktov majú právo nevykonať rozhodnutia 
vyšších orgánov ECAV na Slovensku, ak je úplne zjavné 
a dokázateľné, že svoje rozhodnutia vykonali účelovo, 
zámerne a zaujate s cieľom poškodiť, alebo udržať si moc 
– a nie dbať na transparentnosť, spravodlivosť a pravdu.  
5. Nakoľko takéto rozhodnutia senátov generálneho súdu 
a generálneho presbyterstva aktuálne oslabujú 
dôveryhodnosť a konanie základných COJ – dištriktov, 
seniorátov a cirkevných zborov, je plne oprávnené žiadať 
prijatie reformy ústavy a cirkevno-právnych predpisov 
ECAV na Slovensku, ktoré lepšie zabezpečia rovnosť 
každého člena cirkvi a volených predstaviteľov cirkvi pred 
zákonom.  
6. Najlepšou odpoveďou na strach je však odvaha, 
odvaha prevziať zodpovednosť za ďalšie smerovanie 
cirkvi, odmietnutie ľahostajnosti a vykonanie potrebných 
zmien cirkevných zákonov a predpisov, aby sa obnovila 
dôvera a transparentnosť v riadiacich a kontrolných 
procesoch a orgánoch.  

7. Zásadné spoločenské zmeny v našej spoločnosti v roku 
1989 boli možné preto, lebo sa obnovy práv a slobôd 
zastali občania. Rovnako tomu bolo aj počas reformácie: 
Luther mal na svojej strane nielen vplyvnú nemeckú 
šľachtu a spolupracovníkov, ale aj širokú podporu 
jednoduchých ľudí. Sloboda sa stráca ľahko, ale získava 
vždy ťažko: tak to bolo v období reformácie, rovnako 
v roku 1989 a je tomu tak aj dnes.  
                                  – pokračovanie nabudúce – 
 

 

Keď dohorí deň 
 

Keď dohorí deň 
pýtam sa, či už viem 

rozoznať 
dobré od zlého 

či už viem, čo som 
mala a nemala urobiť 

pre druhého. 
Dívam sa do úst času 

a prihováram sa Bohu, 
svetu a vlastnému svedomiu. 

A napokon v čiernom tichu 
počujem ťažké kroky svojich omylov 

a ľahké špičky láskavých pohladení Boha. 
 
 

Precitnutie 
 

Hluk sveta 
boje a výzvy 

prekážky a pády 
nádychy a prosby 

hľadanie 
Tvoja žehnajúca ruka 

človeku ktorý sa zobúdza 
do divokého veku 

bez ilúzií a predstáv 
a len tápavo vníma 

že Ty na kríži 
si dávno umrel 

aby sme my – mohli žiť s Tebou naveky. 
 
 

Otázka 
 

Túlavé ticho 
Bielej soboty 

Do vetra zadretá 
otázka 

Vstane Ježiš zajtra 
aj v tvojom srdci? 

 
__________ 

úryvky duchovnej poézie zo zbierky  
Vo večnosti slobodná  

od našej milej sestry Evky Bachletovej 

mailto:help@evanjelickajednota.sk
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SPOLUPRÁCA 
Bratia a sestry, vydávanie Reformačných listov (RL) je postavené na spolupráci, aktívnom prístupe a otvorenosti pomenúvať problémy, 
ale i navrhovať riešenia. Ďakujeme vám za pozdravy a povzbudzujúce slová uznania, a že sa modlíte za našu cirkev. V RL ponúkame 
priestor na prezentovanie informácií o dianí vo Vašich cirkevných zboroch a spoločenstvách. Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a rady 
z Vašej služby a života v cirkevných zboroch. Radi preberieme aj vybrané články z Vašich zborových časopisov. Ponúkame priestor na 
oznamy. Kontaktujte nás, prosíme, na nižšie uvedených adresách. Veríme, že vzájomnou spoluprácou dokážeme budovať jednotu, 
obnovovať dôveru a zvyšovať transparentnosť fungovania cirkvi. Pomôžte nám, prosíme, pri distribúcii Reformačných listov. Nie všetci 
majú a používajú email a internet. Chceme ich doručiť na farské úrady, do kostolov, do našich spoločenstiev a predstaviteľom cirkvi 
v rôznych funkciách. Pomôžte nám takto otvárať a viesť diskusie a dialóg o smerovaní k obnove a rozvoju. Tešíme sa na vašu spoluprácu 
a prosíme o vaše modlitby. Nech vás Pán zachová v pokoji, v láske a v túžbe pomôcť obnove cirkvi.  

Kontakt na tím Reformačných listov:      Zostavili: 
Sekcia HELP – Evanjelická jednota, o. z.           Martin Kováč              0905 269 078 
Partizánska 2               Monika Cipciarová    0948 254 765 
811 03 Bratislava        Eva Bachletová 

Vaše podnety a skúsenosti čakáme tiež na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese 
listy@evanjelickajednota.sk sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom. Viac 

nezahmlených a pravdivých informácií si môžete prečítať na internetovej stránke http://evanjelickajednota.sk 

Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Milé sestry, milí bratia,  
      v roku 1998 si naša cirkev pripomenula 100. výročie založenia spolku Tranoscius. Budúci rok teda uplynie už 120 
rokov od jeho vzniku. Naše dnes už tradičné evanjelické vydavateľstvo má bohatú knižnú a časopiseckú tradíciu. Sme 
vďační Pánu Bohu, že do služby tohto vydavateľstva povolával verných a múdrych pracovníkov, ktorí udržali 
vydavateľstvo aj v neľahkých časoch neslobody i znovunájdenej slobody.      
      Dnes si však s veľkou bolesťou v srdci uvedomujeme, že naše evanjelické vydavateľstvo zápasí o svoj duchovný 
profil a profesijný kredit v konkurenčnom mediálnom a knižnom prostredí. Preto chceme aj prostredníctvom 
Reformačných listov vyzvať čitateľov, podporovateľov, ale najmä akcionárov Tranoscia, a. s. k diskusii, ktorá by viedla 
ku skvalitneniu produkcie vydavateľstva Tranoscius.  
     Tak, aby sme v mene pamiatky jeho zakladateľov a osobností evanjelickej cirkvi, mohli opäť s láskou povedať: Sme 
hrdí na značku Tranoscius, naše evanjelické vydavateľstvo!                                   Redakcia Reformačných listov 

 

ZED – AKO ĎALEJ? 
Milí bratia a sestry v duchovnej službe, 

pripomíname Vám termín  
Valného zhromaždenia ZED –  

pondelok, 1. mája 2017.  
9:00 Večera Pánova, Evanjelický kostol, Mýto 

p/Ďumbierom 
11:00 zasadnutie VZ, hotel Partizán, Tále. 

 

Evanjelizačné stredisko pozýva na 18. misijnú konferenciu  

KLINCE, KTORÉ ZMENILI SVET 
8 kvalitných rečníkov /z Nórska, Česka, USA, Nemecka, 

Slovenska/ 
5. – 7. máj 2017, Žilina – Evanjelický kostol 

Registrácia do 23. 4. 2017. 
Vstup voľný, zabezpečený program pre deti 

Viac na 0911/798 800 alebo  
0911 784 800 

alebo na konferencia.evs.sk 
 

Pane, tak Ti ďakujeme, že prešlo 2000 rokov a Ty si sa nenarodil v takých podmienkach ako tu máme dnes my.  
Ty si sa narodil tak naboku, v ústraní. Ďakujeme Pane, že hoci aj dnes, keď si v Európe akoby v ústraní,  

keď sa prijímajú zákony, ktoré sú proti Tvojim princípom, tak veľmi prosíme o múdrosť,  
aby si nám každému jednému dával ducha rozlišovania. 

Chceme sa modliť za cirkev, chceme vyznávať, Pane, že túžime aj my stáť v Slove, ktoré si nám priniesol Ty a naši 
predkovia. Ďakujeme, že jedna z reformačných zásad bola „jedine Písmo“. Chceme prosiť za Tvoju cirkev aj tu v našej 

krajine, aby sme aj my mohli stáť na Tvojom Písme.  
Odpusť, že ho niekedy riedime, že ho neberieme vždycky celé do úvahy, a tak sa vzďaľujeme od Teba. 

Pane, veľmi prosíme, aby si nám dal pastierov, ako si bol Ty. Ty si hľadal každú jednu stratenú ovečku. Prosíme, aby aj 
naši pastieri tak boli cítiť po ovciach viac ako po kauzách. Tak Ti prinášame všetky tie kauzy, ktoré sme prežili aj tento 
rok v cirkvi a prosíme, aby si sa zmiloval. Ďakujeme, že Ty si živý Boh, že nestojíme pred malým dieťatkom, ale živým 

Bohom, ktorému nič nie je skryté, a tak chceme aj my v pokore k Tebe pristupovať. Chceme Ti dávať cirkev a prosiť, aby 
aj v tom reformačnom roku sme mohli ožiť do Tvojej podoby. 

Modlitba zborového dozorcu Miroslava Trúsika, odznela v priamom prenose Služieb Božích  
na 1. slávnosť vianočnú z Evanjelického kostola v Novom Meste nad Váhom, 25. 12. 2016; archív RTVS 
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