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Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,  
 

   je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom 
čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčíta-
cia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho bis-
kupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent 
hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov. Druhé kolo volieb na pozíciu 
generálneho biskupa je teda ukončené a my želáme novému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, aby jeho pôsobenie 
bolo požehnané Pánom Bohom, na česť a slávu Jeho mena a na radosť a spokojnosť veriacich našej drahej Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku. 
   O pár dní, a to 19. – 20. októbra 2018 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine uskutoční zasadnutie najvyššieho orgá-
nu ECAV na Slovensku – Synody ECAV. Vyprosujeme pre toto rokovanie Božiu milosť a veľmi si želáme, aby zasadnutie 
prinieslo pokojné ukončenie pôsobenia dosluhujúceho vedenia cirkvi. Rovnako si želáme, aby Synoda ECAV na Slovensku 
mala dôstojný, korektný a zmysluplný priebeh, aby sa nastavilo fungovanie príslušných cirkevných výborov, orgánov tak, 
ako je to v súlade s tradíciou ECAV na Slovensku. S tradíciou biblickosti, slušnosti, demokracie, pravdy, slobody 
a priateľstva ... 

Redakcia Reformačných listov 
 

 
grafika: Michal Melišík 

Zaplesaj, ľud na Sione, Bohu česť a sláva,  
zapáľ obete sŕdc vonné za dar, čo nám dáva  

k veľkým cieľom verných vodcov  
stavať hrad dľa viery otcov,  

kým noc neprestáva! 
 

Brány naše vypálené v dlhom ťažkom boji,  
no, šík smelých neumdlene na baštách už stojí,  

zve do práce v ducha zhode,  
vedie k láske a slobode,  
hoc hriech úklad strojí. 

 

Žehnaj, Bože, svojmu dielu, vodcov vieru vzplameň, 
posilň duchom cirkev celú, nalej síl do ramien,  

– a hrad vzrastie vo velebe,  
k úžitku nám, k sláve Tebe  

až na veky. Amen. 
 

Evanjelický spevník č. 585 
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SYNODÁLOM ECAV NA SLOVENSKU 
 

„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom,  
vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1Korintským 15,58) 

 

Vážení členovia synody, bratia a sestry, 
   stojíme na prahu historickej Synody ECAV na Slovensku v novodobých dejinách našej cirkvi. Po zápase o návrat sluš-
nosti, transparentnosti spravovania cirkvi, po zápase o návrat demokracie, dodržiavania pravidiel a práva, sa blížime 
k rokovaniu najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku. Preto si vám dovoľujeme touto cestou poďakovať za dlhoročnú prá-
cu v cirkvi, ktorú si nesmierne vážime. Vyprosujeme od milostivého Pána Boha pre vás hojnosť Božieho požehnania, veľa 
zdravia, síl a odvahy, pokračovať v práci na vinici Pánovej. Zároveň sa vám chceme poďakovať za to, že na ostatných 
zasadnutiach Synody, ste statočne zápasili o biblickosť našej cirkvi, o pravdu, pokoj a porozumenie. Pripomeňme si teda 
spoločne, aké rozhodnutia ste prijali a ako mnohé z nich – najmä vinou Predsedníctva ECAV (2006 – 2018) boli účelovo 
deformované, neakceptované a nerealizované. 
   Vráťme sa do roku 2016, kedy ste uznesením č. 08-04/2016 rozhodli, aby Predsedníctvo ECAV stiahlo nezmyselnú ža-
lobu na sestru Máriu Kysackú. Žiaľ, obaja členovia Predsedníctva ECAV vaše rozhodnutie odignorovali a bývalá generálna 
právna zástupkyňa ses. Drobná na začiatku súdneho pojednávania na otázku sudkyne, či trvá na žalobe, odpovedala: 
„Trvám“. Výsledkom bolo, že sudkyňa napomenula predstaviteľov ECAV, prečo takéto veci neriešia vo vnútri cirkvi, ale 
zaťažujú tým civilné súdy. Právoplatné rozhodnutie súdu je verejne prístupné, a teda Predsedníctvo ECAV svojvoľným 
nerešpektovaním vášho rozhodnutia poškodilo dobré meno cirkvi. (08-04/2016: Synoda ECAV zaväzuje Predsedníctvo 
ECAV, aby stiahlo žalobu na sestru Kysackú o ochranu dobrej povesti právnickej osoby podľa parag.19b ods.3 O.Z. Prí-
tomní: 60; ZA: 36; proti:5 Nehlasovali: 19) 
   Ďakujeme vám, že ste zápasili o transparentnosť, keď ste v roku 2005 uznesením J3/2005 zaviazali Generálne presby-
terstvo (GP), aby zápisnice zo zasadnutí GP boli zasielané na seniorské úrady. (J3/2005: Generálne presbyterstvo, aby 
boli zápisnice z GP a dištriktuálnych presbyterstiev zasielané na senioráty. Hlasovanie: ZA 50; Proti 1) Žiaľ, úzkej skupine 
ľudí v GP takáto transparentnosť nebola po vôli, prekážala im, bránila im v konaní nekalých vecí v tajnosti, a preto sa 
rozhodla, že to robiť nebudú, že vaše rozhodnutie o transparentnosť budú ignorovať.  
   Ďakujeme vám, že ste zápasili o morálnosť, keď ste uznesením 4a-03/2016 z roku 2016 odvolali z funkcie predsedu 
synody Ivana Muchu. Žiaľ, skupina 9 ľudí, členov Generálneho presbyterstva, sa v rozpore s vašim rozhodnutím rozhodlo 
verejne podporiť bývalého predsedu synody. (4a-03/2016: Synoda ECAV na Slovensku vyslovuje nedôveru predsedovi 
synody Ivanovi Muchovi a odvoláva Ivana Muchu z funkcie predsedu synody ECAV na Slovensku. Tajné hlasovanie. Počet 
rozdaných lístkov: 62; ZA: 44; proti:15; nehlasovali:3) 
   Vo vyhlásení 9 členov GP z 10. 2. 2016 sa uvádzalo nasledovné: „Medzi zasadnutiami Synody ECAV na Slovensku riadi 
cirkev generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku“. Avšak pod riadením Cirkevná ústava v prvom rade žiada, aby GP 
zabezpečilo vykonanie rozhodnutí synody! Pripomeňme, čo hovorí  Článok 31 Cirkevnej ústavy: 
(1) V období medzi zasadnutiami synody Evanjelickú cirkev riadi generálne presbyterstvo.  
(3) Generálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy: 
 a) vykonáva rozhodnutia synody  
Článok 32 Cirkevnej ústavy: 
(2) Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi plní najmä tieto úlohy: 
c) zabezpečuje plnenie uznesení synody a generálneho presbyterstva 
   Za svoj zápas o morálnosť v našej cirkvi ste si vyslúžili to, že redaktorky Martina Kováčiková a Zuzana Zimániová vás 
pranierovali v Evanjelickom posli a obvinili, že odvolávanie Ivana Muchu bolo „pravdepodobne protiprávne“ (Ev. posol 
14. 12. 2016, str. 10). 
   Ďakujeme vám, že ste zápasili za slušnosť, keď ste v roku 2016 uznesením 08-03/2016 žiadali Tranoscius a.s., aby 
v Evanjelickom posle spod Tatier publikovali objektívne a slušné články. (08-03/2016: Synoda ECAV na Slovensku na zá-
klade uznesenia konventu DNS vyjadruje vážne znepokojenie nad faktom, že v hlavnom evanjelickom periodiku – EPST, 
sú dlhodobo uverejňované články, ktoré pomenovávajú dianie v cirkvi, avšak porušujú pri tom princíp prezumpcie neviny 
a pracujú s jednostranne interpretovanými informáciami. Synoda považuje takéto počínanie za nebiblické, nedemokra-
tické a neslušné. EPST má slúžiť na duchovné povzbudenie veriacim. Synoda ECAV na Slovensku vyzýva kompetentné 
orgány Tranoscia, aby zastavili takéto počínanie, ktoré vytvára napätie v cirkvi a zároveň škodí i samotným novinám. 
Prítomní: 60; ZA: 33; proti:4; nehlasovali: 23) 
   Žiaľ, to sa nestalo a úzka skupina ľudí, ktorí sú aj priamo v riadiacich orgánoch tejto akciovej spoločnosti konajú v roz-
pore s vašim odporúčaním a na valnom zhromaždení hlasujú proti vôli Synody ECAV. V riadiacich orgánoch spoločnosti 
sú priamo členovia Predsedníctva cirkvi a bývalý biskup ZD, ktorí hlasovali v rozpore s tým, ako ste ich poverili. Dokonca 
riaditeľ Tranoscia, a.s., ordinovaný farár, vás na valnom zhromaždení vo svojej správe takto zhodnotil: „Postup a uznese-
nia niektorých presbyterstiev a konventov COJ aj synody, ktoré boli v minulom roku nekorektne a prehnane prijímané, 
považujeme za snahu, ktorá má umlčať redaktorov.“ Pritom vy ste ich nechceli umlčať. Žiadali ste len objektívnosť 
a pravdivosť, neprekrúcanie faktov. Riaditeľ Tranoscia, a.s. prekrútil aj toto vaše rozhodnutie. 
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     Ďakujeme vám, že ste na Synode v roku 2010 uznesením C3/2010 vyše 3/5 väčšinou rozhodli o zmene štruktúry našej 
cirkvi na 3 dištrikty. (C3/2010: Synoda ECAV na Slovensku ukladá Komisii pre zjednodušenie štruktúry pripraviť návrh 
štruktúry s ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty v termíne do budúcej Synody. Prezen-
tácia: 56; ZA: 38; proti 10; nehlasovali: 8) 
   Žiaľ, úzka skupina ľudí to 8 rokov ignorovala. Predsedníctvo ECAV ani generálne presbyterstvo, ani príslušné komisie sa 
vôbec nezamerali na realizáciu tohto vášho uznesenia, hoci im to nariaďuje Cirkevná ústava. Rok nato Synoda preto 
konštatuje, že dané uznesenie nebolo splnené. (F3/2011: Synoda ECAV na Slovensku nepovažuje uznesenie Synody C3 za 
splnené, uznesenie trvá.) 
   Chceli ste byť informovaní o činnosti Komisie pre zjednodušenie štruktúry, no museli ste o to zápasiť každý rok, lebo aj 
v roku 2016 zodpovední odmietali podať informácie a správa vám bola dodaná, až keď ste si to vybojovali, hoci už v roku 
2008 ste schválili, že Komisia má predkladať správu na Synodu každý rok. (E1/2008: Synoda poveruje Komisiu pre zjed-
nodušenie štruktúry ECAV, aby predkladala správu o svojej činnosti na zasadnutí Synody ECAV.) 
   Ďakujeme vám, že ste opakovane chceli pomôcť členom Komisie pre zmenu štruktúry, keď sa vyhovárali, že dané 
uznesenie sa nedá splniť, a odporúčali ste doplniť do tejto komisie ďalších členov, ktorí majú jasnú predstavu o tom,  ako 
pripraviť zmenu štruktúry na 3 dištrikty v súlade so schváleným rozhodnutím, a to uznesením 14b-01/2016, no úzka 
skupina ľudí znovu toto vaše odporúčanie odignorovala. (14b-01/2016: Synoda ECAV na Slovensku odporúča Generál-
nemu presbyterstvu doplniť Komisiu pre zjednodušenie štruktúry o ďalších členov: Marián Damankoš, Ján Brozman, Mar-
tin Kováč, Dušan Vagaský. Prítomní: 60; ZA: 39; Proti: 0; Nehlasovali: 21) 
   Ďakujeme vám za to, že ochraňujete cirkevné zbory (ktoré majú účastinu v Beckovskej Vieske), keď bývalá generálna 
právna zástupkyňa ses. Drobná navrhovala, aby ich majetok, združený v Beckovskej Vieske, bol daný pod správu GBÚ. 
Múdro a rozvážne bránite, aby úzka skupina ľudí nezískala moc nad veľkým majetkom. Rovnako ste sa usilovali zabrániť 
kontrole úzkej skupiny ľudí nad spoločnosťou Reformata s.r.o. 
   Veľmi rozvážne a opakovane ste tiež odmietali nekompetentné návrhy a snahy končiaceho vedenia o tzv. služobný 
pomer pre farárov (takže by sa na nich nevzťahoval Zákonník práce a v prípade nespravodlivého a účelového skončenia 
pracovného pomeru by mali výrazne obmedzenú možnosť brániť sa pred civilným súdom).  
   Ďakujeme, že každý rok odolávate a bránite záujmy svojich farárov, cirkevných zborov a cirkvi. 
   Ďakujeme, že trpíte verejné znevažovanie svojho dobrého mena, keď vás šéfredaktorka EPST nazvala nekompetent-
nými po tom, čo ste neschválili návrh rozpočtu na rok 2018, hoci mnohí ste predmetný návrh ani nedostali, prípadne 
dostali na poslednú chvíľu, bez možnosti si ho naštudovať. 
   Tak ako vy, aj my sme šokovaní z konania končiaceho vedenia ECAV, keď sa zo všetkých síl snaží vniesť chaos do volieb 
nového vedenia našej cirkvi. Toto ich konanie považujeme za nehodné ich úradu a nekresťanské. Webová stránka 
www.volbyecav.sk a séria textov v EPST sú toho dôkazom. Považujeme za nehoráznosť, že riaditeľ Tranoscia prirovnal 
našich seniorov a seniorálnych dozorcov k nacistom. 
     Vážená sestra synodálka, brat synodál, možno sa vám za ostatné roky javí, že synodálno-presbyteriálny systém v na-
šej drahej cirkvi je už len fraškou, keďže vedenie cirkvi ignoruje rozhodnutia synody, hoci Cirkevná ústava im prikazuje 
zabezpečiť plnenie rozhodnutí Synody ECAV. Možno sa vám zdá, že zasadnutia Synody ECAV sú nezmyselným divadlom, 
keď úzka skupina ľudí vedie cirkev v priamom rozpore s vôľou Synody ECAV. Možno sa vám zdá, že vaša služba synodál-
ky/synodála je v podstate len stratou času, keď vedenie cirkvi koná úplne opačne, protiústavne. Prosíme, nevzdávajte 
to! Naša cirkev vás potrebuje! 
   Chceme vám teda touto formou ešte raz poďakovať za vašu vytrvalosť, osobné nasadenie, rozhodnutia, ktoré by mali 
viesť našu cirkev k biblickému svedectvu, kresťanskému vyznaniu, transparentnosti a slušnosti. Vaše rozhodnutia boli 
možno doteraz z pozície moci ignorované a nerešpektované. Vieme však, že napokon naše životy bude hodnotiť Najvyšší 
Sudca a On určite ocení rozhodnutia, snahy a zápasy, ktoré ste viedli. Preto vás prosíme, nedajte sa znechutiť, nepoľavte 
ani na blížiacej sa Synode ECAV v Martine. Vytrvajte a znova zápaste o to, čo je na prospech našej drahej Evanjelickej 
cirkvi a. v., našich cirkevných zborov, našich veriacich. Spolu s vami vnímame, že prichádza obdobie nádeje, návratu 
slušnosti a znovu vybudovania našej za ostatných 12 rokov rozdrásanej, zneistenej, ochromenej cirkvi. Uvedomujeme si 
vážnosť vašej služby a zodpovednosti. Modlíme sa za vás, aby ste mali múdrosť, odvahu a vieru prijať rozhodnutia podľa 
Božej vôle. Nech vás na Synode ECAV 2018 ochraňuje Trojjediný Boh! 
 

OKTÓBER 2018, BRATISLAVA                REDAKCIA REFORMAČNÝCH LISTOV 
 

„PRED SVITOM VSTÁVAM; VOLÁM O POMOC; A DÚFAM V TVOJE SLOVO.“   
Žalm 119, 147 

Milí bratia a sestry, 
pozývame vás, pridajte sa ku nám a zotrvávajme v modlitebnej reťazi za našu cirkev, za synodu, za biskupov a všetkých cir-
kevných predstaviteľov a funkcionárov. 
V modlitebnej reťazi pokračujeme každý deň ráno medzi 6:00 – 8:00, na 5 – 10 minút sa stíšime k prečítaniu si Božieho Slova 
a k vlastnej modlitbe. 
 

http://www.volbyecav.sk/
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Krista a nábožensky ju formovať. Mesačník 
svoje zameranie čoskoro rozšíril, keď začal 
podporovať spolkové snahy evanjelickej 
mládeže. O tri roky neskôr už periodikum 
vychádzalo ako tlačový orgán Sväzu evan-
jelickej mládeže na Slovensku. Posun 
v koncepcii periodika bol zreteľný. Nový 
rod (s podtitulom Orgán Sväzu ev. mládeže 
na Slovensku) systematicky sledoval vytvá-
ranie združení evanjelickej mládeže pri 
cirkevných zboroch v rámci štruktúry Sväzu 
evanjelickej mládeže na Slovensku. Aby 
prebudil záujem mladých o kresťansko-
evanjelické podujatia, otvoril na svojich 
stránkach priestor pre literárne prejavy 
mladej inteligencie. Profilovanie periodika 
bolo do istej miery závislé od čitateľskej 
priazne a autorského záujmu mladej štu-
dujúcej inteligencie. Svoj vplyv malo pre-
pojenie autorov Nového rodu na sekreta-
riát Sväzu evanjelickej mládeže 
v Bratislave, kam sa v roku 1925 redakcia 
presťahovala. 
    Redakcia Nového rodu neúnavne pokra-
čovala v mravno-náboženskej výchove 
mládeže, metodicky usmerňovala činnosť 
združení, viedla dorastajúcu generáciu 
k duchovnej zodpovednosti za svojich ro-
vesníkov a slovenský národ. Reagovala na 
politické prúdenie a varovala mládež pred 
ideami boľševizmu a fašizmu. Dospievajú-
cu generáciu učila konfesionálnej znášanli-
vosti. Prílohou Evanjelická mládež  oslovo-
vala pracujúcu mládež. 
    Redakčný kolektív a prispievateľský ok-
ruh Nového rodu rokmi dozrieval a obmie-
ňal sa. Na základe nášho výskumu medzi 
najvýraznejšie autorské osobnosti Nového 
rodu radíme: Pavla Styka, Jána Ďuroviča, 
Emila Boleslava Lukáča, Pavla Tomku, 
Pavla Hronca, Máriu Okályiovú, Boženu 
Križanovú, Mateja Taslera, Gustáva Plav-
ca, Kolomana Dérera, Ondreja Bartku, 

 

ĽUDOVÉ ČASOPISY  
EVANJELICKEJ CIRKVI  
V ROKOCH 1918 – 1938 
K 100. výročiu vzniku Československa 
 

dokončenie z minulého čísla 
 

    Skúmané periodikum obsiahlo žurna-
listické aj nežurnalistické prejavy. Zo 
spravodajských žánrov sa najčastejšie 
vyskytovala správa, oznámenie, referát 
a riport. Publicistické žánre racionálne-
ho typu boli zastúpené v podobe po-
známky, komentára, úvahy, recenzie. 
Z publicistických žánrov emocionálneho 
typu sa uplatnila reportáž, zábavnica, 
besednica.  

Juraja Holčíka a Rudolfa Koštiala. 
    Pavol Styk, evanjelický farár, neskôr 
profesor a katechéta gymnázia A. Slád-
koviča v Banskej Bystrici a vo Zvolene, 
bol prvým redaktorom a administráto-
rom Nového rodu. Ako redaktor Nové-
ho rodu pôsobil tri roky.  
    Ján Ďurovič, evanjelický farár, profe-
sor evanjelickej bohosloveckej fakulty 
v Bratislave, stál pri Novom rode od  
jeho vzniku až do roku 1925. Mal vý-
razný podiel na formovaní štruktúry 
časopisu, ktorú po ňom ďalší redaktori 
rozvíjali a zdokonaľovali.    
    Emil Boleslav Lukáč, evanjelický kap-
lán, básnik, publicista, politik, 
v septembri 1925 vo funkcii redaktora 
vystriedal Jána Ďuroviča. Emil B. Lukáč, 
ako zodpovedný redaktor, Nový rod 
v skúmanom období redigoval 
s prestávkami viac ako štyri roky.   Lu-
káčovi, ktorý zároveň pôsobil ako ta-
jomník Sväzu evanjelickej mládeže na 
Slovensku, sa podarilo okolo mesačníka 
združiť evanjelickú študujúcu mládež 
a dať priestor jej talentu. Hoci Lukáč 
inklinoval viac k poetickému vyjadreniu, 
dokázal do skladby periodika vniesť istý 
poriadok.  
    Nový rod z hľadiska formálnej analý-
zy prinášal žurnalistické aj nežurnalis-
tické  komunikáty. Zo spravodajských 
žánrov autori využívali správu, referát, 
oznámenie a riport. Zo žánrov publicis-
tiky racionálneho typu sa uplatnil 
úvodník, úvaha, poznámka a recenzia. 
Stretli sme sa aj s anketou. Žánre publi-
cistiky emocionálneho typu  sa vyskytli 
vo forme reportáže a zábavnice.  
    Výrazné zastúpenie mali nežurnalis-
tické prejavy v podobe poézie, krátkej 
prózy, modlitieb, homílií. Objavila sa aj 
divadelná hra. Špecifickú funkciu 

   Vyskytoval sa aj nekrológ a profil.   
Z nežurnalistických prejavov v periodi-
ku dominovali básne, modlitby, povied-
ky, biblické otázky, ľudovýchovné člán-
ky, populárno-náučné úvahy, prednáš-
ky, homílie.  
    Z lexikálneho a štylistického hľadiska 
sa Stráž na Sione neodlišovala od Evan-
jelického posla zpod Tatier. Do náučné-
ho, administratívneho, rečníckeho, 
umeleckého a publicistického štýlu 
prenikal štýl náboženský.   
    Hoci časopis od roku 1920 tlačila 
kníhtlačiareň Jána Trnovského v Novom 
Meste nad Váhom, grafická úprava 
skúmaného periodika sa vyznačovala 
nestabilitou. Možnosti formátu 
30x24cm do roku 1928 ostali nevyužité. 
Menší formát 23x15cm priniesol funk-
čnosť a prehľadnosť, hoci grafická 
úprava pôsobila knižne. 
    Vydavateľ Stráže na Sione formou 
periodika úspešne získaval finančnú 
podporu pre existenciu modranského 
ústavu. Preto aj platená inzercia na 
stránkach časopisu bola častejšia. 
    Stráž na Sione v rokoch 1918 – 1938 
dôsledne pokračovala vo svojom misij-
nom zameraní a starostlivosti 
o duchovný kresťansko-evanjelický 
život v cirkevných evanjelických zbo-
roch Západného dištriktu. Trpezlivo 
prebúdzala záujem o sociálne otázky 
v evanjelickej cirkvi.  Prinášala tvorivé 
impulzy, ktoré našli  priame uplatnenie 
v Evanjelickom posle zpod Tatier. 
V rokoch 1930 – 1931 Stráž na Sione 
dosiahla náklad 5000 výtlačkov.  
    Nový rod začal vychádzať v roku 
1921 v Banskej Bystrici s cieľom 
v kresťansko-evanjelickom duchu oslo-
viť stredoškolskú a vysokoškolskú mlá-
dež, utvrdzovať ju vo viere v Ježiša 



 

5/ Reformačné listy č. 30; 21. 10. 2018 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

evanjelickú organizáciu a prispel k u-
vedomeniu si dôležitosti práce s deťmi, 
dorastom a mládežou v Cirkvi evanje-
lickej a. v. na Slovensku. 
    Výskum sledovaných periodík ukázal, 
že Evanjelický posol zpod Tatier, Stráž 
na Sione a Nový rod v rokoch 1918 – 
1938 vytvorili vzájomne harmonizujúcu 
štruktúru evanjelickej tlače.  
    Evanjelický posol zpod Tatier, inšpi-
rovaný tradíciou a myšlienkami Stráže 
na Sione, sa stal komplexným ľudovým 
evanjelickým časopisom s celoslo-
venským a celospoločenským dosa-
hom. Stráž na Sione, intenzívne pracu-
júca na misijnom a sociálnom poslaní 
cirkvi, však dozrievaním mladšieho 
brata – Evanjelického posla zpod Tatier, 
akoby strácala svoj žurnalistický prog-
ram. Pripravila však tvorivé a čitateľské 
zázemie práve Evanjelickému poslu 
zpod Tatier. Nový rod, orientovaný na 
študujúcu stredoškolskú a vysoko-
školskú evanjelickú mládež, roky zápasil 
o vyhranenejšiu koncepciu. Napriek 
tomu, výrazne prispel k vybudovaniu 
organizácie Sväzu evanjelickej mládeže 
na Slovensku, uvedomeniu si potreby 
duchovnej starostlivosti o dorast a mlá-
dež v Cirkvi evanjelickej a. v. na Sloven-
sku. Zároveň Nový rod svojím umelec-
kým nábojom obohatil vyvíjajúcu sa 
medzivojnovú literárnu scénu a jej ge-
neráciu. 
    Evanjelický posol zpod Tatier, Stráž 
na Sione a Nový rod boli ohniskami 
tlačeného slova, ktorých iskierky zapa-
ľovali snahy o vydávanie iných evanje-
lických časopisov. Učili slovenského 
evanjelického čitateľa vnímavo sledo-
vať život v cirkvi, uvedomovať si potre-
bu sebareflexie pomocou písaného 
prejavu na stránkach tlače. A tak vy-
chovali dôstojného partnera – recipien-
ta, ktorý sa stal spolutvorcom periodík. 
      Skúmané periodiká sú dôkazom 
toho, ako sa ľudská tvorivosť pod sta-
rostlivým dohľadom Najvyššieho stáva 
v danom čase nástrojom realizácie 
myšlienok, ktoré dozrievali v pred-
chádzajúcich generáciách. 

 
Eva Bachletová 

 
 (Zdroj: doktorandská dizertačná práca 

Evy Bachletovej: Ľudové časopisy   
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

(1918 – 1938), obhájená v r. 2000  
na pôde FiF UK Bratislava) 

 
 
 

v štruktúre časopisu plnili výkazy, sprá-
vy o činnosti Sväzu evanjelickej mláde-
že na Slovensku,  rezolúcie, smernice, 
šachový kútik. Komerčná inzercia sa 
vyskytovala zriedka. Nový rod najčas-
tejšie uverejňoval bezplatnú inzerciu 
produkcie spolku Tranoscius a naklada-
teľstva Daniela Pažického na Myjave. 
    Aj jazyk komunikátov Nového rodu 
bol poznamenaný dobovou spisovnou 
slovenčinou, konfesionálnou a cirkev-
nou terminológiou. Zo štylistického 
hľadiska dominoval administratívny 
a umelecký štýl. 
    Grafickú úpravu periodika ovplyvnili 
najmä tlačiarne, v ktorých Nový rod 
postupne vychádzal (banskobystrická 
Slovenská Grafia, od V. ročníka 
(1925/26) bratislavská tlačiareň Univer-
sum, od februára 1927 kníhtlačiareň 
Daniela Pažického na Myjave). Formát 
periodika 1. ročníka (1921/22) 
32x25cm, vystriedal v 2. ročníku 
(1922/23) formát 24x17cm. Ten pred-
určil knižný charakter grafickej úpravy 
s maximálnym využitím fotografie. 
Častá sadzba kolonelom a petitom 
vniesla však disproporciu do skladby 
časopisu. 
    Hoci Sväz evanjelickej mládeže na 
Slovensku postupne združoval viac ako 
7000 členov, náklad Nového rodu          
v 5.ročníku (1925/26) dosiahol 2000 
exemplárov. V 9. ročníku (1929/30) 
klesol na 1850.  
    Nový rod ako nový konfesionálny 
časopis, myšlienkami nadväzujúci na 
predprevratový titul Evanjelická mlá-
dež, sa v skúmanom období dynamicky 
rozvíjal. V kresťansko-evanjelickom du-
chu vychovával študujúcu evanjelickú 
inteligenciu, ako aj pracujúcu mládež. 
Časopis spoluformoval mládežníckú 

 

MODLITBA NÁBOŽNEJ  
KRESŤANSKEJ RODINY ZA  

POŽEHNANIE SYNODY 
Mt 18 – 19  

 

Do svojho vlastného si prišiel, drahý 
Synu Boží, ale Tvoji vlastní Ťa neprija-
li. Ale všetkým, ktorí Ťa prijali, si dal 
moc a právo menovať sa synmi Boží-
mi. Áno, v Tebe, Synu Boží, sme my 
Boží synovia, dietky nebeského Otca, 
dedičia života a večnej slávy. Radostná 
blahoslavená nádej, milosrdné srdce 
istoty, najkrajšia koruna života. Dietky 
Božie, rodina Božia sme my v Tebe, 
v Tvojej krvi, v ranách, v zásluhách 
Tvojich prostredníctvom viery v Teba 
sme vyvoleným rodom, kráľovským 
kňazstvom, svätým národom, ľudom 
Tebe vlastným. My, Tvoja rodina, Bože 
náš, voláme k Tebe jedným srdcom, 
jednou mysľou, aby si Duchom Tvojím 
Svätým riadil, osvecoval a posväcoval 
zástupcov našej milej cirkvi, aby tam 
pri svojom zhromaždení Tvoje dielo 
konali. Teba, Kriste vzývame, ktorý si 
sľúbil, že kde sa dvaja alebo traja 
v Tvojom mene zídu, budeš uprostred 
nich. Nábožne Ťa prosíme, aby si bol 
uprostred nich v synodálnom zhro-
maždení so svojím Duchom, slovom, 
pravdou, láskou a milosťou, pretože 
bez Teba nezmôžu nič. Inak by to ne-
mohlo poslúžiť k dobru a blahu, 
k pokoju a rozkvetu našej cirkvi. Knie-
ža pokoja večného, Pane Ježiši Kriste, 
pomáhaj im, nech sa v pokoji radia, 
nasledujú pokoj a pôsobia pokoj 
v Tvojej cirkvi. Aby nebolo Tvoje meno 
pohŕdané, aby Tvoja cirkev nebola ako 
búdka na vinici, ako chalúpka v tekvi-
covej záhrade, ako mesto obkľúčené 
a svojimi vlastnými deťmi ničené. 
Upevni hradby Jeruzalema, ohraď 
vrch Sion svojej cirkvi a ochráň pred 
nepriateľmi svojho kríža. Aby sme aj 
my, naše rodiny aj naši potomkovia tu 
mohli prebývať v pokoji. Kiežby Tvoja 
cirkev u nás a medzi nami bola stánok 
Boží s ľuďmi, v ktorom by bol Boh 
naším Otcom svojich detí a my by sme 
boli Jeho dobrými deťmi. Prosíme, 
popraj tento stav nám i našim rodi-
nám, kým nás nepovoláš do osláve-
ných stánkov triumfujúcej cirkvi. Tam 
nebude viac kvílenia, ani kriku, ani 
bolesti. Nebude ani hriech, ani vina, 
nebude ani smrť, ani zahynutie, ale 
povstane tam večná sláva Tvojmu ľu-
du. Amen. 
(modlitba z publikácie Čo sa robí v cirkvi 

evanjelickej a. v. v Uhorsku?) 
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Evanjelický kostol v Martine 

zdroj: internet 

SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2018 
 
    Synoda ECAV na Slovensku bude v tomto roku zasadať o niekoľko mesiacov ne-
skôr práve kvôli voľbám do vyšších COJ, ktoré v tomto rok prebiehali v našej cirkvi. 
Synoda bude rokovať v dňoch 19. – 20. 10. 2018 v Martine. 
   Na rokovanie Synody ECAV môže prísť aj evanjelická verejnosť. Veríme, že svojou 
prítomnosťou nebude narúšať rokovanie, ale podporí synodálov svojimi modlitba-
mi a prispeje tak ku zdarnému, prajnému a pokojnému priebehu Synody.  
 
Piatok, 19. 10. 2018 
  9:30 – 10:30 Slávnostné Služby Božie v Evanjelickom kostole v Martine  
10:45 – 12:00 Rokovanie Synody v Biblickej škole v Martine 
12:00 – 14:00 Obed 
14:00 – 19:00 Rokovanie 
 
Sobota, 20.10. 2018 
  8:10 –   8:30 Ranná pobožnosť 
  8:30 – 13:00 Rokovanie a záverečná pobožnosť 
13:30 – 14:15 Obed  
 

MODLITBA ZA DELEGÁTOV NA SYNODU ZO STAVU KŇAZSKÉHO 
J 21, 15 – 18 
Mt 16, 15 - 27 
 
     Pas moje ovečky! Pas mojich baránkov! Blahoslavený je pastier ovečiek a baránkov Tvojich, ktorého Ty, Pane 
Ježiši Kriste, týmto slovom za pastierov ustanovuješ, pretože vo viere vyznal: Pane, Ty vieš všetko, Ty vieš, že Ťa 
milujem. Ach, kto v dnešných dňoch prejavuje z kazateľov Tvojho slova vo svojom srdci takú veľkú lásku k Tebe? 
Aká slabá a malá je naša viera, malá a slabá je aj naša láska. Ach, aj u tých, ktorí kážu lásku, zvestujú milosť sa 
nachádza tak málo lásky k Tebe. Kde je však málo viery v Teba a málo lásky k Tebe, tam je aj málo lásky k Tvojmu 
ľudu. Keď je tak málo lásky  k Tebe, ako môže byť požehnané dielo práce na Tvojej vinici? Iba na tých miestach, 
kde viera spája Tvojich učeníkov s Tebou, kde ich viaže láska k Tebe, podľa svojho zasľúbenia požehnáš ich sväté-
mu dielu. 
     Ako raz vzdychal jeden Tvoj prorok, že je človekom poškvrnených perí a býva uprostred ľudu poškvrnených 
perí, rovnako sa Ti žalujú Tvoji verní svedkovia v dňoch našej malej viery, slabej lásky, ale veľkých hriechov. 
     Avšak krv Tvojho Syna, Baránka Božieho, očisťuje nás od každej neprávosti a obmýva od všetkých hriechov 
tých, ktorí sa k Tebe utiekajú. Ty si spravodlivý Príhovorca pred nebeským Otcom za naše hriechy: očisti svojich 
svedkov od každej neprávosti, verných vo viere spoj pevnejšie so sebou, slabých a klátivých posilňuj, hľadajúcich 
priazeň sveta napomeň, že sa nedá slúžiť dvom pánom. Daj, Pane, aby konanie a obcovanie kazateľov Tvojho slo-
va aj v diele synody bolo dôstojné, hodné učeníkov, svedkov a Tvojich apoštolov. Aby Ťa slovom a skutkom vyzná-
vali a pracovali pre blaho a pokoj, jednotu a svornosť v cirkvi. Kiež by všetci s Petrom vyznávali: Pane, ku komu 
pôjdeme? Slová večného života máš a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží. Kiežby všetci 
s Tomášom volali: Pán môj a Boh môj. Kiežby všetci s Jánom svedčili: My milujeme, lebo On prv miloval nás. Kiež-
by sa všetci s Pavlom pýtali: Pane, čo chceš, aby sme činili? 
     Daj, aby nikto z nich nezaprel Tvoje milostivé slovo: Jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. Daj všetkým, 
ktorí majú pracovať na hradbách Tvojho domu, zachovávať vernosť vo viere, stálosť v láske, miernosť v slove 
a v skutkoch. Aby Tvoj ľud po príklade svojich vodcov, slúžil Ti s radosťou, aby sa zároveň ako verné stádo zhro-
mažďoval vôkol svojich pastierov. Amen. 

(modlitba z publikácie Čo sa robí v cirkvi evanjelickej a. v. v Uhorsku?) 
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