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BIBLICKÁ HYMNA LÁSKY
trochu inak
Keby som svoj dom perfektne ozdobila svetelnými retiazkami, jedľovými
vetvičkami a cvendžiacimi zvončekmi, ale nemala lásku ku svojej rodine, nie som
nič viac, než aranžérka.
Keby som sa lopotila v kuchyni, napiekla kilá vianočných koláčov, navarila
labužnícke pokrmy a pripravila vzorovo prestretý stôl, ale nemala lásku ku svojej
rodine, nie som nič viac, než kuchárka.
Keby som pomáhala variť polievku pre bezdomovcov, spievala koledy v domove
pre seniorov a všetok svoj majetok darovala pre dobročinnosť, ale nemala lásku
ku svojej rodine, nič by mi to neosožilo.
Keby som ovešala vianočný stromček trblietajúcimi guľami a vianočnými
hviezdami, zúčastnila sa veľkolepých slávností, spievala sóla v kostolnom zbore,
ale zabudla na Ježiša, potom som nepochopila, čo sú Vianoce.
Láska preruší pečenie, aby mohla vziať dieťa do náručia.
Láska zanechá zdobenie a pobozká manžela.
Láska je priateľská a trpezlivá napriek chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí ich dom so vzácnymi vianočnými porcelánovými servismi
a nádhernými obrusmi.
Láska neokrikuje deti, ale je vďačná za to, že sú.
Láska nedáva iba tým, od ktorých môže niečo očakávať, ale rada obdaruje práve
tých, ktorí to nemôžu odplatiť.
Láska všetko vydrží, všetkému verí, vždy dúfa, všetko znáša.
Láska nikdy neprestáva.
Mobilné telefóny špičkovej kvality sa rozbíjajú, perlové náhrdelníky sa stratia,
golfové palice zhrdzavejú. Ale darovaná láska zostane.

Krásne a požehnané Vianoce!
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KEBY SOM...

Drahí priatelia, milí bratia a sestry vo viere,
iste je nám viacerým dobre známa tzv. hymna lásky. Nájdeme ju v Biblii,
v 1. liste korintským kresťanom, v 13 kapitole. Je to veľmi obľúbená časť
Božieho Slova, ktorá sa číta najmä pri sobášoch. Skutočne nádherné a hlboké
verše o pravej podobe lásky. Odporúčam!
Pred niekoľkými dňami som na internete natrafil na jej zaujímavú
vianočnú verziu. Jedna z viet tejto verzie znela takto: Keby som ovešala vianočný
stromček trblietavými guľami a vianočnými hviezdami, zúčastnila sa veľkolepých slávností
a spievala sóla v kostolnom zbore, ale zabudla na Ježiša, potom som nepochopila, čo sú
Vianoce.
Možno už mnoho z tých vianočných povinností a očakávaní máme
hotových. Stromček, gule, ozdoby, perníčky, sviečky...
Ostáva nám spolu s pastiermi a inými stráviť čas v blízkosti Toho, ktorý
prišiel. Veď prišiel kvôli nám. Nie pre to, aby sme raz v roku mali vianočnú
náladu a súcit.
Prišiel, aby bol s nami. Boh sa stal súčasťou nášho sveta a našich
pomerov, aby nám ukázal, že to môže vyzerať aj inak. Prišiel, aby sme nikdy
nezabudli, aká je tá skutočná láska. Že je to láska nie povrchná, ale naopak
úprimná; že pozná trpezlivosť a dobré činy; taká, ktorá sa neraduje, keď vidí
neprávosť. Láska, ktorá sa určite nepozerá na seba, ale skôr bez reflektorov dvíha
iného.
Že to všetko nie je abstraktné, to nám ukázalo dieťa. Vo svojom poslaní
tu na zemi stelesnilo tú skutočnú Lásku.
Stále je popri tom všetkom čas stretnúť sa Ním. V kostole, v rodine,
v svojej vlastnej „komôrke“. V sklonení, v tichu, v modlitbe. Lebo keby sme
všetko možné urobili a Jeho popri tom minuli, minuli by sme aj Vianoce.
Prajem Vám drahí priatelia, aby ste aj počas týchto dní boli v blízkosti
dieťaťa menom Ježiš. Aby ste vnímali Jeho Lásku, a takisto lásku jeden druhého.
Tomáš Valašík, Váš farár
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VIANOČNÉ PRIANIE
Nech vám naplní srdce hlboký pokoj a nekonečná dôvera v Toho,
ktorý sa narodil nespoznaný v tichu noci v biede
a prešiel všetkým ťažkosťami a utrpením, aby sa stal oporou pre každého z nás
a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla...
Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom"
v nekonečnej dôvere v dobrotu Otca,
ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho Syna,
aby si nezahynul ale mal večný život s Ním...
Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru
oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty a lásky,
s ktorou zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme,
aby kvôli nám zomrel na kríži a tak premohol večnú smrť
a nás opäť priviedol domov k svojmu a nášmu Otcovi k večnému a milosrdnému Bohu...

VIANOČNÉ SVIATKY NAPLNENÉ DARMI BOŽEJ MILOSTI,
LÁSKY, POKOJA A RADOSTI
S láskou a vďakou

Ľudmila Blašková, zborová dozorkyňa

Fakla D.M.

ŠTEDRÝ VEČER
Koľká v tom, Bože, nádej, ale aj sklamanie,
Že slepí, hluchí naplnia dnes Tvoje chrámy.
Tam Duch posolstiev len na chvíľu ich ovanie,
No potom rýchlo zabudnú na svoje drámy.
Koľké v tom, Pane, blaho, ale i tragika,
Pri hojnom stole sedieť, sýtym byť a vždy sám.
Vianočné čaro často zrakom skleným tak uniká,
Keď vôňa detstva s dymom stúpa k nebesám.
Prázdne sú, Kriste, bez Teba v srdciach jasličky,
Aj keď si prišiel na svet v zaznanom Betleme...
Chorí sme v duši, biedni, veľkí aj maličkí...
Kým sa nezrodíš aj v nás, takými budeme!

Tomáš Gál

MODLITBA
Modlitba naša k Tebe vznáša sa,
O, Bože, hodný nekonečnej chvály.
Za všetko, čo nám Tvoj Syn prináša,
za všetko, čo sme z Tvojej lásky vzali.
Čuj, Otče, každý vďaky plný hlas,
Za milosť, čo sa v jasliach k ľudstvu skláňa,
Čo chce nám pomôcť niesť kríž, každú tiaž,
Do temnej noci priniesť úsvit rána.
Nuž, vďaka za Dar, daný ku pomoci,
V Dieťati – Kristu všetkým daný.
Len pomôž, Bože, nech nás zloba nezaskočíA spásu nevyrve nám z našich dlaní.
Naďalej, Bože, len do Tvojej moci
Sa porúčame, riaď nás mocne sám.
Ty každodenne buď nám nápomocný.
Srdcia zmeň na chrám, kde je Kristus Pán.
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CZ ECAV Grinava – Limbach, CZ ECAV v Modre a SNM – Hrad Červený
Kameň
11.10.2015 – poďakovanie za úrodu Zeme na Službách Božích
22.10.2015 - literárno-hudobné pásmo venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta
Štúra
30.10.2015 – pamiatka reformácie a postavenia a vysvätenia evanjelického chrámu
v Banskej Štiavnici
22.11.2015 – hudobný podvečer s Tranovského spevníkom
29.11.2015 – 1. adventná nedeľa - vystúpenie spevokolu detí
10.12.2015 – adventný filmový večer v priestoroch za kostolom
Eva Kolembusová
Z MATRÍK CZ ECAV BANSKÁ ŠTIAVNICA V roku 2015 (január – november) sme v našom CZ:
Pokrstili: 6 chlapcov, 1 dievčatko 3 dospelé ženy
Konfirmovali: 3 chlapcov a 2 dievčatá
Zosobášili: 5 párov, z toho ani jeden čisto evanjelický
Pochovali: 6 mužov a 9 žien
Do zboru sa prihlásili: 3 dospelí a 2 deti
Odhlásil sa: 1
Z cirkvi oficiálne nevystúpil nikto.

Zlatica Oravcová

OTVORME SRDCIA
Pred bránou do betlehema
Pokorná stojí žena –
Mária krásou odiata,
Noc skveje sa sťa zo zlata!
Pred bránou do maštaľky
Sa rozprestreli diaľky,
Mária Panna vojde dnu,
Boh zakryl priepasť bezodnú!
Pred bránou do Edenu
Zas vidno čakať ženu,
Tmu čiernu Svetlo rozkrája,
Ľudstvo má prístup do raja!
Pred bránou nášho srdca
Pán slávy peklo rúca
A klope srdca na dvere
Prísľubom Veľkej Večere!
Večerať s Ním je spása,
V ňom nebo otvára sa Z výsosti nebies prišiel Pán!
Otvorme srdcia dokorán!
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VIANOCE SÚ DAROM

KRONIKA AKTIVÍT CZ ECAV V BANSKEJ ŠTIAVNICI
V ROKU 2015

Vianoce dodnes patria k najkrajším sviatkom v roku. Prinášajú
neopakovateľnú príjemnú rodinnú atmosféru, pohodu pri stromčeku, darčeky
pod ním, stretnutia s najbližšími, či bohato preplnený stôl sviatočnými jedlami.
Vianoce prinášajú na jednej strane pokoj v duši, akúsi duchovnú očistu a
odpočinok, no na druhej strane aj naháňanie sa za darčekmi pre blízkych. No je
potrebné mať ku nim aj rešpekt a očakávať, že sa ľudia polepšia aspoň počas
týchto krásnych sviatkov. Musíme ich oslavovať ako kresťania, nakoľko určite
veríme, že Boh nám ich dal, aby sme sa radovali z toho, že sa pre nás narodil Ježiš,
že pre nás trpel i umrel, aby sme boli zachránení.
Vianoce ako kresťanské sviatky sa začali sláviť v 4. storočí. Pôvodne to boli
sviatky zimného slnovratu, pretože 25. december sa oslavoval ako deň zrodenia
slnka. Keďže pohanský zvyk – vítanie znovu rodiaceho slnka, v tradícii
európskych národov natoľko zakorenil, cirkev ustálila tento deň ako narodenie
Ježiša Krista. Vianoce sa začínajú Štedrým dňom 24. decembra. Už názov
pripomína, že Boh bol voči ľuďom najštedrejší práve vtedy, keď dal svetu svojho
Syna. Na pamiatku tejto štedrosti sa ľudia v tento sviatok obdarúvajú. V
kostoloch i v domácnostiach si stavajú jasličky a betlehemy. Takmer na celom
Slovensku sa na Štedrý večer jedla tradičná vianočná polievka z kyslej kapusty,
strukovín, sušených húb, sušeného ovocia, tiež múčne jedlá, ako sú opekance s
makom.
Večera sa vo väčšine evanjelických rodín začína tradične štedrovečernými
rituálmi. Najprv sa zje oblátka s medom a strúčikom cesnaku. Práve oplátka je
symbolom Ježišovho tela. Potom nasledujú modlitby a niekde aj so znakom kríža
prstom namočeným do medu na čelo. Potom sa položí na štedrovečerný stôl kyslá
polievka a následne ryba. Po večeri nasledovali a dúfam, že aj nasledujú ďakovné
modlitby a vianočné piesne zo spevníka. Až nakoniec prichádza čas na
rozbaľovanie darčekov pod stromčekom. Práve táto tradícia -obdarovať jeden
druhého z lásky- je dôkazom pravého významu vianočných sviatkov a Božej lásky
k ľuďom, keď nám dal najvzácnejší dar – svojho Syna Ježiša Krista. On prišiel k
tým, ktorí ho potrebujú, k tým ktorí ho hľadajú a hľadajú pokoj a pochopenie v
ňom. Jeho láska je bezpodmienečná, kto má túto lásku, má všetko, čo potrebuje.
Viera Luptáková

1.1.2015 – Nový rok – novoročné zamyslenie
19.1.-23.1.2015 – týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
7.2.2015 – fašiangové posedenie rodín s deťmi – priestory za kostolom
8.2.2015 – výročný konvent
18.2.2015 – rozlúčka s bratom presbyterom Jaroslavom Pecníkom v Bohuniciach
6.3.2015 – ekumenický Svetový deň modlitieb
7.3.2015 – tvorivé dielne Hontianskeho seniorátu v Ladzanoch
27.3.2015 – seniorátne kolo biblickej olympiády v ZŠ J. Horáka
29.3.2013 – seniorátny konvent – voľba seniorálneho dozorcu Hontianskeho
seniorátu – sestra Miroslava Balková
7.4.2015 – lentilková párty detí za kostolom
21.4.2015 – koncert Visegrad cello quartet
26.4.2015 – seniorátne stretnutie rodín v Čelovciach
1.-2.5.2015 – konfirmandské víkendové sústredenie
10.5.2015 – návšteva z CZ Senné
13.5.2015 – Noc literatúry – čítanie básní v priestoroch za kostolom
17.5.2015 – slávnosť konfirmácie
28.5.2015 – literárno-hudobné pásmo Spevom hovorí Slovan k svetu - venované 200.
výročiu narodenia Ľudovíta Štúra
29.5.2015 – Noc kostolov – otvorenie výstavy Minerály banskoštiavnického
evanjelického lýcea
2.6.2015 – stretnutie Daniela Šovca s priateľmi poézie – prezentácia básnickej
zbierky Paberky
16.6.2015 – literárne pásmo A-klubu – Významné osobnosti nášho regiónu
20.6.2015 – seniorátne stretnutie detí v Zaježovej
4.7.2015 – záverečný festivalový koncert venovaný Johannovi Sebastiánovi
Bachovi
6.-10.7.2015 – denný detský tábor – vedúci sestra Katarína Pecníková a brat
Róbert Zacharovský
12.7.2015 – zborové popoludnie s misionárkou pôsobiacou v Ázii
1.8.2015 – ordinácia novokňazov
15.8.2015 – zborový deň na Bankách
23.8.2015 – potáborové stretnutie detí
13.9.2015 – stretnutie detí a mládeže
15.9.2015 – zborový deň na Bankách
9.-10.10.2015 – zájazd CZ ECAV Banská Štiavnica do Bratislavy – výstava
Paramenty – liturgické textílie v SNM - Historickom múzeu na Bratislavskom hrade,
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NÁŠ JUBILANT – PETER BÁLIK
V júli tohto roku sa dožil z milosti Božej
krásneho životného jubilea 70. rokov dlhoročný
presbyter nášho cirkevného zboru brat Peter Bálik.
Bez neho si my „spolupresbyteri“ ani nevieme
predstaviť naše zasadnutia. Je ochotný, v rámci
jeho možností, pomôcť pri práci v cirkevnom
zbore, na zasadnutiach presbyterstva sa zapája do
jednania, ktoré bývajú niekedy zdĺhavé a dosť
náročné a snaží sa ich odľahčiť aj svojím typickým
humorom. Jeho lavica v chráme Božom nebýva
opustená, pretože prichádza, keď mu to zdravie
dovolí, pravidelne si vypočuť Slovo Božie a môžeme sa s ním po ukončení
služieb Božích pozdraviť a popriať si vzájomne požehnanú nedeľu.
Chceli by sme mu ešte raz popriať hojnosť Božieho požehnania a nech
ho náš Pán Boh spolu s manželkou a dvomi synmi milostivo opatruje a ochraňuje
aj v nasledujúcich rokoch.
Viera Luptáková

NÁVŠTEVNOSŤ EVANJELICKÉHO A. V. CHRÁMU
V ROKU 2015

Evanjelický a. v. kostol je známy nielen svojou jedinečnou architektúrou,
ale aj tým, že sa v ňom konajú počas celého roka rôzne podujatia v spolupráci
s POS, strediskom v Banskej Štiavnici, pod vedením Mgr. Márie Petrovej
a v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica. Sezónu v našom kostole sme zahájili
už 29. mája, tak ako to bolo aj v uplynulých rokoch celoslovenským podujatím „
Noc kostolov“. Toto podujatie bolo zahájené otvorením výstavy mineralogických
vzoriek z bývalého Evanjelického lýcea, zapožičaných od Slovenského banského
múzea v Banskej Štiavnici, ktoré je ich vlastníkom. Táto výstava bolo
vyinštalovaná v priestoroch za kostolom a jej vernisáž navštívilo viac ako 183
návštevníkov - Štiavničanov a návštevníkov Banskej Štiavnice.
Náš kostol v tomto roku navštívilo celkom 5247 osôb z toho bolo 596
evanjelikov. Toto číslo sa delí na Slovákov, ktorých bolo 3791 osôb
a zahraničných 1456 hostí z 30 krajín. Najviac návštevníkov bolo zo Slovenska,
potom nasledovalo Česko, Maďarsko, Rakúsko a Anglicko . Tohto roku
navštívili náš kostol aj hostia z Austrálie, Iraku, Thajwanu, Austrálie , tiež Írska,
Nórska a Kanady. Za celé obdobie otvorenia kostola si mineralogické zbierky na
výstave prezrelo 310 návštevníkov.
Helena Šušková

-5-

ŽILI A TVORILI V NAŠOM CIRKEVNOM ZBORE
Martin Hamaliar - 265. výročie narodenia
Narodil sa 9.11.1750 v neďalekých Bátovciach. Študoval v Banskej
Štiavnici, neskôr filozofiu v Levoči, teológiu v Bratislave a v r. 1774-1777 na
univerzite v Jene. Po ukončení štúdia pôsobil ako vychovávateľ. V r. 1778-1781
bol zástupcom riaditeľa na evanjelickom gymnáziu v Banskej Štiavnici. Ako
evanjelický farár pôsobil vo Veľkom Krtíši od r. 1781 a od r. 1784 bol nemeckým
evanjelickým farárom v Banskej Štiavnici, kde sa zaslúžil spolu so Samueolm
Košánim v r. 1794-1796 o postavenie evanjelického tolerančného chrámu. Od r.
1803 žil v Szarvasi. V r. 1796-1806 bol superintendent Banského dištriktu. Bol
významným cirkevným dejateľom a spisovateľom, venoval sa náboženskej tvorbe
v latinskom, nemeckom a českom jazyku. Vydal homiletickú príručku, cirkevnú
agendu a tiež písal príležitostné kázne. Spolu s Bohuslavom Tablicom a Jurajom
Palkovičom sa zaslúžil o založenie Katedry reči a literatúry slovenskej na
evanjelickom lýceu v Bratislave. Od roku 1803 až do svojej smrti v r. 1812 pôsobil
ako farár v Szarvasi, kde je aj pochovaný.
Martin Bujna – 170. výročie narodenia
Narodil sa 26.10.1845 v neďalekých
Bohuniciach. Študoval na evanjelickom gymnáziu
v Banskej Bystrici a evanjelickom lýceu v Banskej
Štiavnici, neskôr teológiu vo Viedni a Bazileji. Počas
štúdia v Banskej Štiavnici bol členom študentského
spolku Slovenské kolo. V tomto období začal literárne
tvoriť. Svoje básne uverejňoval v študentskom
časopis Sitno, ktorého bol
v r. 1865-1866
spoluredaktorom.
Aktívne sa angažoval
v slovenskom národnom hnutí koncom 19.
a začiatkom 20. storočia. Rozširoval slovenskú tlač
a prispieval do viacerých slovenských novín
a časopisov ako napr. Korouhev na Sione, Národné noviny, Obzor, Orol, Stráž na Sione
a tiež do krajanských časopisov a kalendárov v USA. Po ukončení štúdií vo
Švajčiarsku pôsobil ako evanjelický kaplán, administrátor a neskôr farár v Pukanci,
kde zomrel 22.7.1923. Vykonával tiež funkciu seniora Veľkohontianskeho
seniorátu.
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Samuel Ormis – 140. výročie úmrtia
Narodil sa 1.7.1824 v Revúcej. V r. 1831-1838
navštevoval ľudovú školu v Revúcej, v rokoch
1838-1846 študoval na evanjelickom lýceu
v Banskej Štiavnici, v r. 1846-1848 teológiu
v Bratislave. V r. 1848-1849 pôsobil ako
vychovávateľ v Janoviciach, Ordássi a v r. 18491852 ako výpomocný profesor na evanjelickom
lýceu v Banskej Štiavnici, od r. 1853 ako pedagóg
na viacerých miestach v Rožňave, Nižnej Slanej,
Revúcej, kde zomrel v roku 1875. Počas štúdia
v Banskej Štiavnici sa aktívnej zapájal do činnosti
Jednoty bratskej mládeže slovenskej.
Redigoval rukopisný časopis Štiavnický zábawník. Počas svojho
učiteľského pôsobenia na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici založil nedeľnú
školu pre baníkov a Spoločnosť podsitniansku na vydávanie slovenských kníh. Na
základe jeho kritického článku o zlom sociálnom postavení baníkov vo
viedenských Slovenských novinách bol Samuel Ormis zatknutý, čo vyvolalo vzburu
baníkov, ktorá bola cisárskym vojskom kruto potlačená. V oblasti literárnej tvorby
sa venoval zbieraniu ľudových povestí a rozprávok, tvorbe dramatických hier
a pedagogickej tvorbe z oblasti geografie, literatúry a pedagogiky.

činnosti hudobného spolku Cantus. Prispieval do študentských rukopisných
časopisov Plody, City vděčnosti a almanachu Zora. Zomrel 8.12.1890 a je pochovaný
na evanjelickom cintoríne za Klopačkou v Banskej Štiavnici.

Pavol Všudyslav Ollík – 125. výročie úmrtia
Narodil sa 28.6.1818 v Pukanci, kde navštevoval aj ľudovú školu. Neskôr
v r. 1829-1833 študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, v r. 1833-1834
v Šoproni, v r. 1834-1837 na právnickej akadémii v Bratislave, v r. 1838 na
Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V r. 1838 pôsobil v Banskej
Štiavnici ako praktikant u komorského právnika F. Matulaya, neskôr ako podnotár
a richtár v Pukanci. Aktívne sa zapojil do buržoáznej revolúcie v r. 1848/1849.
Pre urážku kráľa bol odsúdený na trest smrti, ktorý bol neskôr zmenený na 15
rokov väzenia v Petrovaradíne. V r. 1858 bol amnestovaný a od začal pôsobiť v
Banskej Štiavnici ako advokát. Na evanjelickom lýceu založil Ollíkovské štipendium
so základnou istinou 2400 korún určené predovšetkým študentom z Ollíkovskej
rodiny a študentom z Pukanca. Počas bratislavských štúdií bol členom slovenskej
študentskej literárnej spoločnosti na evanjelickom lýceu. Spolu s Albínom
Bohuslavom Vrchovským a Benjamínom Pravoslavom Červenákom založili tajný
spolok Vzájomnosť. V intenciách Vzájomnosti rozvíjal činnosť aj medzi študentmi
v Banskej Štiavnici. Počas štúdia na Baníckej a lesníckej akadémii sa zaslúžil
o oživenie Ústavu československého na banskoštiavnickom evanjelickom lýceu, kde sa
pod jeho predsedníctvo konali prednášky g gramatiky, histórie. Zapájal sa tiež do

Emil Boleslav Lukáč – 115. výročie narodenia
Narodil sa 1.11.1900 v Hodruši-Hámroch.
Študoval na viacerých školách, v r. 1910 – 1918 aj na
evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte a Filozofickej
fakulty UK v Bratislave, študoval tiež na zahraničných
univerzitách v Paríži a Lipsku, kde v r. 1934 získal
doktorát z filozofie. Slovenský básnik, prekladateľ,
evanjelický kňaz a učiteľ, významný predstaviteľ
básnického neosymbolizmu.
Okrem
bežných
povolaní bol celý život činný tiež v oblasti literatúry.
V r. 1924 bol
zakladateľom Spolku slovenských
spisovateľov. V r. 1940 založil časopis Tvorba, ktorý do r. 1944 viedol. K časopisu
sa vrátil v r. 1948 – 1950. Ako redaktor pracoval vo viacerých časopisoch:
v r. 1920 to boli Národné noviny, v r. 1924 – 1934 redigoval časopis Nový rod, v r.
1928 redigoval časopis Mladé Slovensko, neskôr to boli časopisy LUK, Slovenské
smery a iné.
Prvé verše začal písať už počas štúdií v Bratislave. V tomto období
napísal prvé verše, ale tiež prekladal z modernej francúzskej (Charles Baudelaire)
a maďarskej (Endre Ady) poézie, neskôr sa venoval tiež prekladom
z nemeckej, orientálnej, ruskej a anglickej literatúry. Okrem prekladov a vlastnej
tvorby sa tiež venoval posudzovaniu, opravovaniu a korigovaniu tvorby mladších
slovenských spisovateľov, pričom často publikoval mnohé ich prvotiny.
Okrem písania poézie sa venoval i publicistike, kde uverejňoval svoje
drobné články, komentáre, recenzie, ale i rozsiahlejšie state a štúdie z oblasti
literatúry, sociálnej sféry, či k filozoficko-náboženskej a politickej problematike.
Vydal básnické zbierky Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O
láske neláskavej, Spev vlkov a iné básne, Križovatky, Elixír, Moloch, Bábel, Záhrada útech,
Óda na poslednú a prvú, Parížske romance, Srdce pod Kaukazom.
V r. 1936 sa stal organizátorom I. kongresu slovenských spisovateľov
v Trenčianskych Tepliciach. Po r. 1948 padol do nemilosti a do poézie sa vrátil až
v polovici 60. rokov. Napriek tomu mu bol v r. 1976 udelený titul zaslúžilý
umelec. Zomrel 14.9.1979 v Bratislave.
Adriana Matejková

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA
– BIBLIA – SVÄTÉ PÍSMO
1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci
od východu prišli do Jeruzalema 2 a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský?
Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to
počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. 4 Zhromaždil všetkých
veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5
Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Betlehem,
judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z
teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. 7 Nato Herodes sa ich
povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema,
povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete,
oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu. 9 Oni vypočuli kráľa a odišli. A
hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom,
kde bolo dieťatko. 10 Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. 11 I
vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu.
Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A
keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa
inou cestou do svojej krajiny. 13 Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne
Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a
zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho
zahubil. 14 Vstal teda v noci, vzal dieťatko a Jeho matku, odišiel do Egypta 15 a
bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo Pán bol riekol ústami
proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna. 16 Keď Herodes videl, že ho mudrci
oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom
jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne
povypytoval mudrcov. 17 Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša: 18 Hlas bolo
počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa
dať potešiť, pretože ich niet. 19 Ale keď Herodes umrel, ajhľa, anjel Pánov zjavil
sa vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a
choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka. 21 Vstal teda, vzal
dieťatko a Jeho matku a prišiel do Izraela. 22 Ale keď počul, že Archelaos kraľuje
v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostalo sa mu však
napomenutia vo sne a odobral sa do Galiley. 23 A príduc tam, osadil sa v meste
zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaretský.
Albrecht Dürer: Madonna s Ježišom (1510-1520)
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