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OKTÓBER BOL V DEJINÁCH ROZHODUJÚCI, OKTÓBER 2018 ROVNAKO  
 

Milé sestry, milí bratia, milí naši čitatelia,  
   vstúpili sme do desiateho mesiaca tohto roku. Mesiaca, v ktorom si už tradične pripomíname Pamiatku reformácie. 
V uplynulom roku sme si pripomenuli výnimočné 500. výročie Reformácie. Veríme, že október 2018 bude výnimočný opäť, 
a to najmä pre našu – Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku. S napätím totiž očakávame výsledky volieb generálneho bisku-
pa našej cirkvi. A s napätím budeme sledovať, ako bude realizované sčítanie hlasov, presnejšie zvolanie sčítacej komisie, 
ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV. Rokovanie generálneho presbyterstva bolo stanovené na 15. ok-
tóbra. Preto veríme, že sčítanie hlasov sa bude realizovať a evanjelická verejnosť bude informovaná o výsledku. Zároveň sa 
o dva týždne uskutoční aj zasadnutie Synody ECAV na Slovensku, a to 19. – 20. októbra v Martine, v priestoroch Biblickej 
školy. Všetky udalosti, ktoré sú pred nami si vyžadujú veľa modlitieb, preto vás k nim pozývame. Prosíme, nesme našu cir-
kev na modlitbách pred Pánom Bohom, aby požehnal znovuzrodenie cirkvi a pomohol našim cirkevným predstaviteľom 
spravovať našu cirkev múdro, spravodlivo a v bázni pred Pánom Bohom. 
   O pár týždňov sa končí mandát súčasného generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lu-
káča. Podľa našich informácií bol Miloš Klátik zvolený za zborového farára v CZ ECAV Dunajská Lužná. Z toho vyplýva, že 
ukončenie jeho mandátu bude o čosi skôr, ako k 31. októbru. Pravda je tiež taká, že v kultúrnej spoločnosti končiaci biskup 
alebo verejný funkcionár urobí všetko preto, aby voľby a odovzdanie svojho mandátu prebehli bezproblémovo, robí tiež 
v predstihu a postupne odpočet svojej činnosti za účasti verejnosti, a najmä praje svojim nástupcom všetko dobré k ich 
nástupu do funkcie. Nič z toho sa však v našom prípade nedeje. Pravý opak, ako sme už uviedli, končiaci generálny biskup 
si zabezpečil svoje nové miesto a nerobí nič preto, aby posledný mesiac jeho funkcie zvládol a odovzdal so cťou. Možno 
preto by bolo dobre uviesť veľmi výstižný citát od americkej spisovateľky Margaret Halsey (1910 – 1997), vhodný do aktu-
álnej situácie, ktorú prežívame tak v cirkvi, ako aj v našej spoločnosti: „Ak sa niekedy z akéhokoľvek dôvodu očividne a bez-
precedentne porušia morálne pravidlá v jednej oblasti, trebárs v politike, je nesporné, že tak ako nasleduje noc za dňom, 
bude v dominovom efekte nasledovať kolaps všetkých ostatných pravidiel – v športe, v zábave, vzdelávaní, vo vojenstve, 
v obchode i vo vládnutí.“(zdroj https://citaty-slavnych.sk)  
   Tak počas júna, ako aj v septembri a v októbri tohto roku sa skupina ľudí okolo končiaceho Predsedníctva ECAV aktivizuje 
a neustále spochybňuje prebiehajúci volebný proces najvyšších predstaviteľov v našej cirkvi. Raz to boli výzvy na zrušenie 
volieb, inokedy listy, ktoré zasielali do cirkevných zborov, napriek platnému a zásadovému rozhodnutiu kandidačných po-
rád. Končiace vedenie využíva posledné zbytky času svojho mandátu, aby spolu s končiacim predsedom generálneho súdu 
prostredníctvom výrokov Osobitného senátu GS deformovali naše cirkevné právne prostredie, obchádzali ústavu a bagate-
lizovali Synodu ECAV, ako najvyšší rozhodovací orgán cirkvi. Týždenník Evanjelický posol spod Tatier so súčasným vedením 
vydavateľstva a členmi predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Tranoscius, a.s. sa na tomto procese smutne a výz-
namne podieľajú. Nedovoľme, aby svojvôľa a neúcta k novozvoleným predsedníctvam seniorátov, členom kandidačných 
porád, zastavila a spochybnila prebiehajúce voľby. Voľby sa totiž skončili, potrebné je už iba sčítať hlasy z II. kola volieb 
generálneho biskupa. GBÚ a končiace Predsedníctvo ECAV na Slovensku je povinné vydať sčítacej komisii všetky Výpisy 
zo zápisníc z II. kola volieb z cirkevných zborov. Cesty späť niet. Cesta vopred vedie ku Kristovi.  

Eva Bachletová, Martin Kováč 
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ZASADAL KONVENT  
ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU ECAV  
 
   Konvent Západného dištriktu ECAV sa konal dňa 29. sep-
tembra 2018 v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlati-
ce Oravcovej v Rimavskej Sobote.  
   Škola sídli v krásnej, viac ako 100 ročnej historickej budo-
ve. Konvent začal úvodnou pobožnosťou, v ktorej sa nám 
prihovoril nový biskup Západného dištriktu ECAV brat Ján 
Hroboň. Konvent bol následne formálne zriadený, bola 
schválená väčšina predložených správ a materiálov na schvá-
lenie. Konvent prerokoval a schválil aj niekoľko ďalších uzne-
sení. Uvádzame štyri z nich. 
 
Uznesenie žiadajúcej zmeny v spoločnosti Tranoscius, a.s.:  
Konvent ZD ECAV na Slovensku nesúhlasí s účelovou diskre-
ditáciou jednotlivých členov ECAV na Slovensku redakciou 
EPST a žiada predstavenstvo, akcionárov a vedenie Tranos-
cia, a.s., aby vyvodilo personálnu zodpovednosť a odvolalo 
riaditeľa vydavateľstva a šéfredaktorku EPST. Neetické 
a dobré meno poškodzujúce konanie EPST spôsobuje úmy-
selné traumatizovanie evanjelickej verejnosti za účelom 
presadiť záujmy vedúcich predstaviteľov ECAV na Slovensku, 
ktorým končí volebné obdobie na úkor pravdy, slobody 
a rovnosti. 
 
Uznesenie na podporu činnosti a postojov brata farára Jána 
Bunčáka, predsedu dištriktuálneho súdu: 
Konvent ZD vyjadruje poďakovanie dištriktuálnemu súdu ZD 
a predsedovi Jánovi Bunčákovi, že nepodľahol mediálnemu 
tlaku EPST a tlaku vedúcich predstaviteľov ZD a ECAV a konal 
v súlade s CPP a CÚ ECAV, dobrými mravmi a svedomím vo 
voľbách najvyšších cirkevných predstaviteľov. S jeho kona-
ním sa stotožňujeme a odmietame akékoľvek znevažovanie 
konania dištriktuálneho súdu a jeho predsedu.  
 
Uznesenie vo veci narúšania pokojného priebehu rokovania 
nevhodnými komentármi: 
Konvent ZD ECAV na Slovensku ostro protestuje proti zneva-
žujúcim výrokom administrátora vedúceho biskupského úra-
du Milana Zajaca smerujúcim voči konventu ZD a napomína 
ho, aby dodržiaval elementárnu slušnosť voči bratom 
a sestrám v Ježišovi Kristovi. 
 
Uznesenie odsudzujúce konanie dosluhujúceho Predsedníc-
tva ECAV na Slovensku: 
Konvent ZD ECAV na Slovensku protestuje a dištancuje sa od 
konania predsedníctva ECAV na Slovensku Miloša Klátika 
a Imricha Lukáča, ktorí neprimeraným spôsobom zasahovali 
do volieb predsedníctva ECAV a svojimi písomnými vyhláse-
niami adresovanými cirkevným zborom vnášali rozkol a bez-
právny stav do ECAV na Slovensku.  
 
Predložená správa, dnes už emeritného biskupa Milana 
Krivdu nebola na konvente schválená. Je dobré možno 

uviesť, že na tomto konvente neboli prítomní ani dosluhujú-
ci generálny biskup, či generálny dozorca, či iní ich blízki 
spolupracovníci. Brat Slavomír Hanuska odovzdal, po vyko-
naní príslušnej časti volieb, svoje miesto pri predsedníckom 
stole konventu novozvolenej zástupkyni dištriktuálneho 
dozorcu ZD.   
 
   Počas rokovania konventu prebehli voľby nových predsta-
viteľov Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Za nových 
predstaviteľov boli v tajnom hlasovaní zvolení: 
· zástupca biskupa ZD – Miroslav Hvožďara, senior MYS 
· zástupkyňa dištriktuálneho dozorcu ZD – Renáta Vinczeová 
· predseda vnútromisijného výboru ZD – Andrea Valentová 
· predseda dištriktuálnej podporovne ZD – Štefan Škorupa   
· dištriktuálny právny zástupca – Andrej Terem 
· členovia dištriktuálneho presbyterstva – ordinovaní             

(6 osôb): Ján Jančo, Peter Kevický, Roman Roskoš, Michal 
Tekely, Iveta Vachulová a Radomír Vařák  

· členovia dištriktuálneho presbyterstva – neordinovaní                
(4 osoby): Pavel Bajo, Bohuslav Beňuch, Daniel Mišina 
a Peter Talaba 

 
    Zároveň bolo zvolených niekoľko ďalších zástupcov dištrik-
tu do niektorých uprázdnených funkcií.   
   Presné znenie uznesení a výsledkov volieb predstaviteľov 
dištriktu z konventu bude súčasťou oficiálnej zápisnice 
z tohto konventu.  
   Konventu predchádzalo prevzatie úradu novým biskupom 
bratom Jánom Hroboňom na Biskupskom úrade vo Zvolene 
dňa 26. 9. 2018, t.j. v stredu. Veríme, že v novom zložení 
budú predstavitelia dištriktu navzájom dobre spolupracovať 
na prospech našej cirkvi.  
 
Prajeme im Božie požehnanie a múdrosť. 

 
Redakcia Reformačných listov 

 

 

 
Foto - zdroj: https://ezsrs.edupage.org/ 
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a. v. cirkvi. 
Spomínané ti-
tuly s výnim-
kou Nového 
rodu, ktorý 
vznikol v roku 
1921, vychá-
dzali nepretr-
žite počas 
skúmaného o-
bdobia. Svo-
jou kontinui-
tou podávajú 
najkomplex-
nejší obraz 
o tvári sloven-
ského evanje- 

a intenzívne rozvíjala. Obdobie rokov 
1918 – 1938, ohraničené vážnymi poli-
tickými a štátnymi zmenami, tvorí výz-
namný úsek dejín slobodnej slovenskej 
žurnalistiky.   
    Autonómne zriadenie Cirkvi evanjelic-
kej a. v. na Slovensku spojené so schvá-
lenou Ústavou Cirkvi evanjelickej a. v. na 
Slovensku prinieslo novú vlnu cirkevné-
ho, národného i politického oživenia 
slovenského evanjelictva. Slovenskí 
evanjelici výrazne na stránkach svojej 
cirkevnej tlače podporovali českosloven-
skú štátnosť, ideu demokracie, práva, 
národnej slobody a obete v prospech 
budovania demokratického štátu. Princíp 
demokracie je napokon hlboko zakore-
nený v evanjelickej a. v. cirkvi, potvrdzo-
vaný stáročnou praxou. Evanjelická cir-
kev myšlienku spolužitia s českým náro-
dom vítala aj na základe pozitívnej skú-
senosti a spätosti s bibličtinou a Kralic-
kou Bibliou. 
    Medzivojnové roky 1918 – 1938 sú 
v dejinách evanjelickej tlače dobou naj-
väčšieho rozmachu, kedy sa položili zá-
klady modernej evanjelickej žurnalistiky. 
Zároveň sa cirkevné časopisy stali odra-
zovými mostíkmi pre iné periodiká (zá-
ujmové, kultúrne, vedecké), ktoré nepat-
ria do oblasti náboženskej tlače.   
    V  rokoch 1918 – 1938 vychádzalo 
dvadsaťjeden slovenských a osem inoja-
zyčných (maďarských a nemeckých) 
evanjelických časopisov s rozličnou pe-
riodicitou a dosahom. V medzivojnovom 
období najvýznamnejšiu úlohu cirkevnej 
evanjelickej tlače plnili tieto periodiká:  
Cirkevné listy, Stráž na Sione, Evanjelic-
ký posol zpod Tatier, Nový rod. (V texte 

 

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

    Hoci zrod evanjelickej tlače na Slo-
vensku siaha priamo do roku 1860 
a nepriamo až do roku 1793, tlač 
Evanjelickej cirkvi augsburského vy-
znania na Slovensku nebola doposiaľ 
komplexne hodnotená. Postavenie 
evanjelických časopisov ako špeciali-
zovaných náboženských periodík sa 
v dejinách slovenskej žurnalistiky 
menilo. Vývoj tlače evanjelickej cirkvi 
a. v. na území Slovenska súvisí s  nie-

uvádzame názvy periodík a spolkov 
v dobovej slovenčine. Pozn. autorky) 
    Cirkevné listy ako Časopis venova-
ný záujmom cirkve evanjelickej aug. 
vyznania sa zaoberali najmä viero-
učnými otázkami cirkvi, odbornými 
teologickými témami, konfesionál-
nymi polemikami, bohoslužobným 
životom. A reagovali tiež na politické 
udalosti. Cirkevné listy boli určené 
najmä kňazom a vzdelanej vrstve 
evanjelictva. 
    Evanjelický posol zpod Tatier, 
Stráž na Sione, Nový rod boli najroz-
šírenejšími slovenskými náboženský-
mi ľudovými periodikami evanjelickej 

koľkými historickými medzníkmi: 
vydaním Tolerančného patentu 
v roku 1781, prijatím Protestantského 
patentu v roku 1859, založením spol-
ku Tranoscius v roku 1898, vytvore-
ním Československa v roku 1918, 
vznikom Slovenskej republiky v  roku 
1939 a priebehom druhej svetovej 
vojny, obnovením Československa 
v roku 1945 a jeho totalitným vývo-
jom, pádom komunistického režimu 
v roku 1989 a návratom slobody ná-
boženského vyznania, vznikom Slo-
venskej republiky v roku 1993.   
    Známe čiastkové štúdie a odborné 
práce analyzovali evanjelickú tlač buď 
z novinovedných, alebo teologických 
pozícií. Nepriniesli však vyčerpávajúcu 
analýzu pôsobenia evanjelickej tlače 
a jej postavenia v dejinách slovenskej 
žurnalistiky. Naviac, výskum nábožen-
skej tlače v rokoch 1948 – 1989 nebol 
z ideologických dôvodov podporova-
ný. Preto sme si ako predmet vý-
skumu pre našu doktorandskú dizer-
tačnú prácu zvolili periodiká kresťan-
skej, z konfesionálneho hľadiska 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 
s cieľom  prispieť k výskumu danej 
problematiky.  
     V našom výskume sme sa konkrét-
ne sústredili na obdobie, kedy evanje-
lická tlač zaznamenala najvýraznejší 
kvalitatívny a kvantitatívny rozmach 
a jej pôsobenie na adresátov bolo 
mimoriadne účinné. Podľa nás ide 
o obdobie rokov 1918 – 1938, 
v ktorom sa Cirkev evanjelická a. v. na 
Slovensku (dobový názov evanjelickej 
cirkvi) v rámci demokratického štátu 
– Československa, slobodne 

lického čitateľstva a jeho formovaní.  
  Preto sme sa sústredili na obsahovú 
a formálnu analýzu troch najvýraznej-
ších reprezentantov slovenskej ľudo-
vej evanjelickej tlače: Evanjelického 
posla zpod Tatier, Stráže na Sione 
a Nového rodu. Všímali sme si vplyv 
uvedených periodík a ich príloh 
v oblasti mravno-náboženskej výcho-
vy čitateľov, presadzovania kresťan-
ských a konfesionálnych záujmov, 
podporovania slovenského školstva 
a vzdelanosti slovenského národa, 
podporovania československej štát-
nosti, demokracie, slovenského jazy-
ka a literatúry. Pozornosť si zaslúži 
výchova detského čitateľa 
a formovanie mladej inteligencie 
Slovenska. 
     Evanjelický posol zpod Tatier, 
ktorý vychádzal od roku 1910 
v spolku Tranoscius v Liptovskom 
Svätom Mikuláši, sa  v  rokoch 1918 – 
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z lásky k  Božiemu slovu a bázne pred Bo-
hom. Evanjelický posol zpod Tatier pod 
vedením Jána Bakossa získal výnimočný 
obsahový náboj a vďaka novým rubrikám 
zrejmú komplexnosť v reflexii cirkevného, 
spoločenského i politického diania.  
    Ján Čierny, evanjelický farár, pôsobil 
v redakcii ako hlavný spolupracovník od 
roku 1927. Podpísal sa najmä pod nábo-
ženské úvahy, ako dobrý znalec Biblie do-
kázal jednoducho a zrozumiteľne interpre-
tovať jej pravdy. Vynikal tiež v stručnom, 

    Z autorských osobností redakčného ko-
lektívu Evanjelického posla zpod Tatier 
najvýraznejšie k formovaniu štruktúry ča-
sopisu prispeli: Ján Bakoss, Pavol Tomko, 
Ján Čierny, Peter Boor, Ján Bezek a Július 
Celder.  
    Ján Bakoss, evanjelický farár a zvolenský 
senior, do Evanjelického posla zpod Tatier 
prispieval od roku 1921. Od roku 1926 bol 
hlavným spolupracovníkom časopisu              
a v rokoch 1927 – 1935 jeho redaktorom. 
Bakoss v  rokoch svojho redaktorského 
pôsobenia v mesačníku dominoval. Obda-
rený prorockým videním, s talentom poéta 
i prozaika, vynikol ako esejista. Hlboká 
znalosť filozofie, histórie a iných vedných 
disciplín, mu bola dobrým základom pre 
písanie príťažlivých úvah, prameniacich 

výstižnom spracovaní rozmanitých 
biblických a historických tém.   
    Pavol Tomko, evanjelický farár,  
v 26. ročníku (1936) vystriedal 
v pozícii redaktora Jána Bakossa. 
Tomko sa prezentoval ako autor du-
chovných úvah, veršov, novinárskych 
prejavov. V porovnaní s  Bakossom 
bol viac žurnalistom. Články o dianí 
v cirkvi písal publicistickým štýlom. 
Časopis pod jeho vedením ešte viac 
získal prvky modernej žurnalistiky.   
    Na základe obsahovej analýzy je 
zrejmé, že v skladbe Evanjelického 
posla zpod Tatier boli zastúpené žur-
nalistické aj nežurnalistické prejavy. 
Autori využívali rozvíjajúce sa novi-
nárske žánre. V spravodajstve prefe-
rovali správu, referát, riport. Zo žán-
rov publicistiky racionálneho typu sa 
uplatnila úvaha, poznámka, komen-
tár, recenzia. Zo žánrov publicistiky 
emocionálneho typu sa najčastejšie 
vyskytovala reportáž, črta, esej, be-
sednica a zábavnica. Epištolárna pub-
licistika mala podobu ankety.  Často 
sa uplatnil nekrológ a profil. Nežurna-
listické prejavy boli zastúpené vo 
forme piesní, básní, krátkej prózy, 
modlitieb, homílií, príhovorov, ľudo-
výchovných článkov, prednášok, bib-
lických hádaniek, zoznamov darcov 
a darov, pastierskych listov biskupov, 
či výkazov. Svoje miesto mala aj ko-
merčná a bezplatná inzercia a ozna-
my. 
   Úroveň jazyka a štýlu skúmaných 
evanjelických periodík v danom histo-
rickom období bola ovplyvnená ne-
jednotnou jazykovou praxou, zápa-
som o vývoj spisovnej slovenčiny, 
uplatňovaním a modifikovaním jazy-
kových prostriedkov bibličtiny, ktorá 
sa používala v  evanjelickej liturgii 
a bohoslužobnej literatúre. Svoj vplyv 
malo aj používanie špecifických jazy-
kových prostriedkov prameniacich 
z religiózneho prostredia. Zo štylistic-
kého hľadiska je zrejmé, že v  preja-
voch Evanjelického posla zpod Tatier 
sa vyskytoval náučný, administratív-
ny, rečnícky, umelecký a publicistický 
štýl. Hoci dominoval publicistický štýl, 
všetky štýly obsiahli prvky nábožen-
ského štýlu. 
    Evanjelický posol zpod Tatier 
v rokoch 1918 – 1925 vychádzal tla-

 

1938 vyprofiloval na moderný, ľudo-
vý, konfesijne orientovaný mesačník. 
Šíril posolstvo evanjelia a Biblie. Ob-
hajoval záujmy Cirkvi evanjelickej a. v. 
na Slovensku. Podporoval zborový 
život evanjelictva na celom území 
Slovenska, cirkevné spolky (príloha 
Slovenská evanjelická jednota), evan-
jelické časopisy, vydavateľský spolok 
Tranoscius, nakladateľstvo Daniela 
Pažického na Myjave a kresťansko-
evanjelickú literatúru. Bojoval za za-
chovanie štruktúry evanjelického 
školstva v ČSR, podporoval vzdeláva-
nie slovenského národa a rozvoj slo-
venského jazyka. Pomáhal získavať 
hmotnú a finančnú podporu pre 
evanjelický sirotinec v Liptovskom 
Svätom Mikuláši. Formou rubriky 
a neskôr prílohy (Posol dietok) 
v kresťanskom duchu úspešne oslo-
voval detského čitateľa.  
    Evanjelický posol zpod Tatier 
z pozície kresťanstva komentoval 
aktuálne politické, spoločenské dianie 
doma a v  zahraničí. Odsudzoval šíria-
ci sa boľševizmus, nacionalizmus, 
nacizmus a rasizmus. Mesačník pod-
poroval kresťanské stanoviská prezi-
denta ČSR Tomáša G. Masaryka, idey 
demokracie, československej štátnos-
ti, národnej slobody a mierového 
riešenia konfliktov v duchu Kristovho 
učenia. Vyzdvihoval spoluprácu s pro-
testantskými cirkvami v ČSR a vo sve-
te. Vo vieroučných otázkach kritizoval 
rímskokatolícku cirkev a sektárske 
hnutia na Slovensku.  
   Redakcia Evanjelického posla zpod 
Tatier netvorila presnú organizačnú 
štruktúru aká je známa z praxe iných 
periodík v danom historickom obdo-
bí, prípadne dnes. Vzhľadom na ne-
dostupnosť informácií o dobovom 
redakčnom mechanizme sa domnie-
vame, že redaktor časopisu – evanje-
lický farár, si v mieste svojho kňaz-
ského pôsobenia vybudoval malú 
improvizovanú redakciu a ďalší redak-
tori, hlavní spolupracovníci, prispieva-
telia mu zasielali svoje žurnalistické 
prejavy. Tie sám zapretoval a pripravil 
žurnalistický celok do tlače.  Avšak nie 
je nám známe ako redaktor spolupra-
coval s tlačiarňou a administráciou 
časopisu v Liptovskom Svätom Miku-
láši. 
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čou Kníhtlačiarne F. Klimeša 
v Liptovskom Svätom Mikuláši. 
V rokoch 1925 – 1926 časopis tlačila 
Kníhtlačiareň Jána Páričku 
v Ružomberku. Od januára 1927 až do 
konca skúmaného obdobia mesačník 
vychádzal tlačou Kníhtlačiarne F. Kli-
meša, nájomcovia Bratia Rázusovcovi 
v Liptovskom Svätom Mikuláši. Gra-
fická úprava periodika  sa vyvíjala 
spolu s obsahom časopisu, zreteľnej-
šie skvalitnenie nastalo po roku 1930. 
Vďaka častým fotografiám, kresbám 
a účelnej práce so sadzbou písmen na 
ploche formátu 23 x 15 cm sa podari-
lo vytvoriť príťažlivé a praktické uspo-
riadanie periodika. 
    Evanjelický posol zpod Tatier, ako 
jediný z troch sledovaných periodík, 
v rokoch 1930 – 1932 dosiahol najvy-
šší náklad – 13 000 exemplárov. 
    Redakcia Evanjelického posla zpod 
Tatier v rokoch 1918 – 1938, v  pod-
mienkach národnej a náboženskej 
slobody, demokracie a českosloven-
skej štátnosti, plne využila autorské 
zázemie a možnosti slobodného roz-
voja evanjelickej a. v. cirkvi. Nadviaza-
la na tradíciu slovenských evanjelic-
kých periodík z minulosti a zároveň 
pružne využila nové autorské postupy 
a žurnalistické metódy. Vytvorila tak 
kvalitný, komplexný konfesionálny 
mesačník s celospoločenským dosa-
hom.     
    Stráž na Sione v roku 1893 začal 
vydávať evanjelický farár Pavol Zoch. 
Vydavateľom Stráže na Sione 
v  sledovanom období bol Evanjelický 
sirotinec v Modre. Stráž na Sione do 
roku 1918 vstúpila so svojím 26. roč-
níkom. Predstavovala teda najstaršie 

vychádzajúce slovenské, ľudové, evanje-
lické periodikum s dvojtýždennou perio-
dicitou. Po roku 1921 vychádzala ako 
mesačník. 
    Stráž na Sione (s podtitulom Vnútorno-
missionársky list pre slov. evanjelikov 
augšpurského vyznania) v  skúmanom 
období pôsobila ako orgán modranského 
Evanjelického sirotinca a pokračovala vo 
svojom misijnom zameraní. Šírila evanje-
lium Ježiša Krista a viedla čitateľov 
k poznaniu Biblie a modlitbám. Podporo-
vala záujmy Cirkvi evanjelickej a. v. na 
Slovensku, spolkový život cirkevníkov 
najmä v  západnej oblasti Slovenska. 
Všímala si duchovné potreby sloven-
ských evanjelikov v  Amerike, Francúz-
sku, Bulharsku. Formou špecializovaných 
príloh (Diaspora, Studnica vody živej) 
a rubrík výrazne prispela k duchovnému 
zakoreneniu prisťahovalcov v južných 
oblastiach Slovenska. Podporovala cir-
kevné školstvo a výuku náboženstva na 
školách, propagovala evanjelickú tlač, 
kresťansko-evanjelickú literatúru zo slo-
venskej a českej vydavateľskej produk-
cie. Domáce a medzinárodné politické 
udalosti, rozmach boľševizmu, naciona-
lizmu, nacizmu a rasizmu hodnotila kri-
ticky a reálne. Prinášala témy podporu-
júce sociálne cítenie a diakoniu. Už za-
čiatkom 20. rokov prílohou (Našim de-
ťom) a neskôr trvalou rubrikou oslovova-
la  detského čitateľa. Stráž na Sione aj 
touto formou upozornila na dôležitosť 
duchovnej starostlivosti o dieťa 
v evanjelickej cirkvi. Po roku 1928 sa 
Stráž na Sione koncepciou priblížila 
k Evanjelickému poslu zpod Tatier. Avšak 
misijné zameranie nestratila. 
    Hoci sa redakčný kolektív rokmi menil, 
bol vždy úzko spojený s personálnym 
obsadením správy modranského sirotin-
ca. K najvýraznejším autorským osobnos-
tiam patrili: Samuel Zoch, Bohumil Kad-
lečík, Ján Drobný, Koloman Dérer, Mi-
chal Lúčanský a Miloš Hodža. 
    Bohumil Kadlečík, evanjelický farár 
a správca modranského evanjelického 
sirotinca, od roku 1928 pôsobil ako re-
daktor časopisu. Zaujal ako majster pera 
„malej plochy“ a dobrý rozprávač. 
V rubrikách určených pre deti (Detský 
kútik, Našim deťom)  spracoval misijné 
témy do mikropoviedok s jasným vý-
chovným zámerom. Kadlečík v sirotinci 
pracoval s deťmi, poznal možnosti ich 

chápania a podľa toho postupoval. Aj 
rubriku Náš sirotinec viedol úspešne. 
Správy o sirotinci štylizoval pútavo 
a cielene, a tak pritiahol pozornosť 
čitateľov k problémom sirotinca. 
    Ján Drobný, evanjelický farár, od 
roku 1928 pôsobil v Bratislave a or-
ganizoval osamostatnený hlavno-
mestský cirkevný zbor. Okrem Stráže 
na Sione redigoval a založil časopisy: 
Evanjelická mládež (1912) a Evanje-
lická Bratislava (1926). Ako redaktor 
Stráže na Sione pôsobil od roku 1920 
a od roku 1928 ako zodpovedný re-
daktor. Jeho viac ako desaťročné 
účinkovanie v časopise prinieslo 
mnoho pozitív. Drobný pracoval žur-
nalistickými formami a podarilo sa 
mu vytvoriť moderný misijný mesač-
ník. Hoci bol vynikajúcim štylistom, 
nesnažil sa autorsky sa exponovať.  
    Koloman Dérer, evanjelický kňaz, 
písal najmä na základe skúseností 
a pozorovaní o živote cirkevného 
zboru. Jeho príspevky majú aj doku-
mentačnú hodnotu – objasňujú do-
bové pozadie a zákonitosti života 
evanjelickej cirkvi.  

Eva Bachletová 
 

 (Zdroj: doktorandská dizertačná práca 
Evy Bachletovej: Ľudové časopisy Evanje-

lickej cirkvi a.v. na Slovensku (1918 – 
1938), obhájená v r. 2000 na pôde FiF UK 

Bratislava) 

 
pokračovanie  

v budúcom čísle RL 
 
 

    Skúmané periodikum obsiahlo žurnalis-
tické aj nežurnalistické prejavy. Zo spra-
vodajských žánrov sa najčastejšie vysky-
tovala správa, oznámenie, referát a ri-
port. Publicistické žánre racionálneho 
typu boli zastúpené v podobe poznámky, 
komentára, úvahy, recenzie. Z publicistic-
kých žánrov emocionálneho typu sa 
uplatnila reportáž, zábavnica, besednica. 
Vyskytoval sa aj nekrológ a profil.   
Z nežurnalistických  prejavov v periodiku 
dominovali básne, modlitby, poviedky, 
biblické otázky, ľudovýchovné články, 
populárno-náučné úvahy, prednášky, 
homílie.  
    Z lexikálneho a štylistického hľadiska sa 
Stráž na Sione neodlišovala od Evanjelic-
kého posla zpod Tatier. Do náučného, 
administratívneho, rečníckeho, umelec-
kého a publicistického štýlu prenikal štýl 
náboženský.   
    Hoci časopis od roku 1920 tlačila kníh-
tlačiareň Jána Trnovského v Novom Mes-
te nad Váhom, grafická úprava skúmané-
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RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  
 

Akú cirkev chceme – akú chce náš Pán 
 
Ef 4,1 16.Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, 2 vo 
všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske 3 a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväz-
ku pokoja.  
1J 19-21: Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho Zlého. 20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám ro-
zum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný 
život. 21 Deti, chráňte sa modiel! Amen. 
 
Akú cirkev chceme?  
    To je otázka posledných dní duchovného, či reformačného pohybu, ktorý v našej ECAV badáme už dlhšiu dobu. To 
je otázka, ktorá zaznela aj v poslednom čísle Reformačných listov a v rozhovoroch s kandidátmi volieb, ktoré práve 
skončili. Všetko som pozorne sledoval, prečítal a zdalo sa mi, že už niet k tomu, čo dodať. Iba modlitby.  
    Predsa len mi nedalo pridať  druhú časť tejto otázky: Akú cirkev chce náš Pán a ako sa s Ním stotožňujeme v našich 
predstavách?  
    Jednu predstavu cirkvi nám Duch Boží ponúka skrze apoštola Pavla. Ak ju mám vyjadriť jedným slovom, povedal by 
som – útulnú. Chcem útulnú cirkev, ako jednu rodinu – jednotu Ducha v rozličnosti jednotlivcov. Kde hlavnou inšpi-
ráciou a motívom je láska Kristova vo vzájomnom rešpektovaní jeden druhého a vzájomnej službe lásky. J 13, 35 
„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“. Podľa toho nás rozpoznajú tí, ktorí 
sú mimo.  Nijaké iné aktivity nepomôžu.  
    Druhú nám ponúka skrze apoštola Jána, apoštola lásky. A túto predstavu mi najlepšie vyjadruje slovo: bojovnú.  
Bojovnú proti moci toho Zlého, totiž diabla. Bojovnú, ktorá vie, v akom svete žijeme,  že náš boj nie je proti krvi 
a telu, ale proti mocnostiam toho Zlého EF 6,11-12.  Bojovnú, pretože kráčajúcu v stopách Kristových, lebo ON jediný 
je Ten pravý. Bojovnú, ktorá nezabíja, ale oživuje, lebo bojuje boj svojho Pána, boj lásky na záchranu človeka.  
V ktorej nikto nie je pasívny, ale všetci majú záujem o dianie.  
    Útulnú a bojovnú, a to všetko v moci Ducha Svätého. To je cirkev, akú chce náš Pán. Iste má aj iné spôsoby 
a možnosti, niekedy mám pocit, že ON má pre každého pripravené niečo osobitné, aby sa každý cítil ako doma, ON 
je Bohom bohatých možností a spôsobov. 
    Na nás je, aby sme vytvorili príslušné štruktúry, metódy a spôsoby, ktoré k takým cieľom povedú. V tej mojej pred-
stave ma potešili a povzbudili novozvolení biskupi a dozorcovia.  Prajem im aj nám všetkým hojnosť Božej milosti.  

Jozef Grexa, ev. farár v.v. 

 

 
 
 
  

„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. V modlitebnej reťazi pokračujeme 
každý deň v ranných hodinách medzi 6:00 – 
8:00, na 5 – 10 minút sa stíšime k prečítaniu si 
Božieho Slova a k vlastnej modlitbe. 
 

PODPORTE, PROSÍME, NAŠE ÚSILIE  
ZA OBNOVU CIRKVI –  

FINANČNE A MODLITEBNE! 
 

Projekt – Budovanie a rozvoj nového komunikačného a misijné-
ho nástroja – Reformačných listov, ktoré sú dostupné emailom 
a na internete. Chceme byť moderným evanjelickým médiom, 
ktoré bude reflektovať činnosť ECAV na Slovensku s misijným zá-
merom. Do poznámky, prosím, uveďte: Reformačné listy alebo 
uveďte variabilný symbol číslo: 4024. 

Číslo bankového účtu združenie je: IBAN: SK32 7500 0000 0040 
2009 7346. Ochotného darcu miluje Boh. ĎAKUJEME 

 

mailto:help@evanjelickajednota.sk
mailto:listy@evanjelickajednota.sk
http://www.help-ecav.sk/

