1

Čítanie
o Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencii

Napísal Pavel Hronec
1985

2
Na úvod
50. výročie založenia našej Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie
v septembri 1949 zastihlo nás na schôdzi v Piešťanoch. Tam ho pripomenul a ocenil jej
posledný predseda, nebohý br. Július Dérer, vo svojom otváracom prejave. Konferencia
uzavrela, že k tejto jubilejnej príležitosti pripravíme Pamätnicu. Toto predsavzatie sa
neuskutočnilo v nastávajúcich pre cirkev nepriaznivých pomeroch, ktoré sa ďalej vyvíjali len
k horšiemu. Náš dlh voči Konferencii zostal.
Ako posledný žijúci funkcionár – zapisovateľ a pokladík Konferencie – chcem aspoň
touto skromnou prácou splatiť podlžnú úctu i vďaku požehnanému dielu, ktoré v našej
evanjelickej slovenskej cirkvi konala a nehynúcej pamiatke, ktorú si aj so svojimi
zakladateľmi a obetavými pracovníkmi zachovala pre budúce pokolenie.
Kto sa chce bližšie oboznámiť so Všeobecnou vnútornomisijnou a pastorálnou
konferenciou, nájde ju v jej zachovaných zápisniciach do roku 1948. Prvých jej 25 rokov
opísal jeden z jej najpovolanejších dejateľov Dr. Michal Bodický vo svojich ROZPOMIENKACH
A PAMÄTIACH

Prednosťou mojej generácie je, že sme ešte poznali niektorých z jej zakladateľov a
vedúcich pracovníkov (Bodický, Janoška, Fajnor, Palic, Vl. Čobrda atď.) a vo svojej mladosti
boli sme údami konferencie a svedkami jej blahodarnej práce i ducha v našej cirkvi, ale i jej
nezaslúženého zániku.
Toto nie je stručná práca na krátke prečítanie, lebo som sa snažil podať, i keď nie
zbytočne zoširoka, ale jednako plný obraz i obsah jej požehnaného dejstvovania.
Otvoriť chcem ústa k podobenstvu, pradávnych časov vyrozprávať deje, ktoré sme počuli a
známe, a naši otcovia nám o nich rozprávali. Nezatajím ich pred synmi, rozpoviem ich
budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky a jeho silu, aj divy, ktoré urobil. (žalm 78,
2-4)
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Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia
I. Doba a pomery
Pre lepšie pochopenie založenia, poslania a významu Všeobecnej vnútornomisijnej a
pastorálnej konferencie (ďalej len Konferencie) treba mať na pamäti, že jej zakladatelia žili
v Uhorsku, ktoré bolo viacnárodným štátom. Kým bola úradnou rečou latinčina, nebolo v ňom
národnostných problémov. Horné Uhorsko bolo vlastne Slovensko, kde i zemianstvo a vyššia
šľachta hovorili po slovensky. Sám palatín J. Thurzo a jeho manželka i dietky pestovali
slovenčinu. Vplyvom osvietenstva sa Maďari prví prebúdzali k národnému povedomiu a
začali agresívne presadzovať maďarčinu, ako úradnú reč panujúceho národa.Vedúcou vidinou
sa stala idea Veľkého Maďarska a maďarizácia – pomaďarčovanie ostatných národností,
najmä Slovákov. V jej službách stálo i vedenie evanjelickej cirkvi, najmä na vyšších stupňoch
cirkevnej správy. Známy je pokus generálneho dozorcu cirkvi baróna K. Zaya o úniu, v ktorej
by prevaha reformovaných Maďarov mala pohltiť luteránov, z veľkej väčšiny (2/3) Slovákov.
Heslo bolo: Nebuďme ani kalvíni, ani luteráni, ale Maďari! tento trúfalý a zákerný pokus
zmaril náš neohrozený J. M. Hurban.
Hoci slovenskí evanjelici (na Slovensku a na Dolnej zemi) tvorili veľké jadro úradnej
cirkvi, slovenčina nemala už miesta na cirkevných fórach. Novšie zadelenie do štyroch
dištriktov bolo tak zmanipulované, aby v každom dištrikte popri slovenských boli aj
maďarské senioráty, a tak sa malo rokovať iba po maďarsky. Už bolo mnoho odrodilých
svetských i duchovných pracovníkov a hodnostárov zo slovenského rodu a maďarizácia
nebezpečne ohlodávala telo nášho národa. Slovenských stredných škôl už nebolo a teologické
akadémie tiež vychovávali budúcich kňazov za odrodilcov, maďarónov. Smutnou kapitolou je
prenasledovanie slovenských študentov. O duchovné, níbožensko-mravné vzdelávanie a
prehlbovanie viery nášho ľudu slovenským slovom úradná cirkev starala sa málo. Bola mu
ako macocha. Blahej pamäti biskup Jozeffy, Seberini a Stromsky založili r. 1845 Výbor pre
obstarávanie kníh k náboženskému vzdelávaniu cirkve evanjelickej slovenskej v Uhorsku
s peknou sumou peňazí, takže mohol plniť úlohy neskoršieho Tranoscia. Ale pod vedením
biskupa Baltíka „len veľmi skromne sa kedy-tedy niečo vydá v záujme slovenského
evanjelického ľudu (Cirkevné listy 1906, s.34-35).
Čo zanedbala a o čo ani nedbala úradná cirkev – duchovnú pastvu a dobré slovo pre
slovenský evanjelický ľud – to sa snažila nahradiť láska, zodpovednosť, starostlivosť,
horlivosť a obetavosť nemnohých statočných mužov. Napriek našim národným bojom i
prehrám s nepriazňou, zlobou i mocou sveta, neustávali títo mužovia v snahe prihovoriť sa
nášmu ľudu materinskou rečou, budiť v ňom túžbu po vrúcnejšom náboženskom živote,
horlivejšej viere, čistejších mravoch, vyšších duchovných hodnotách a po správnej životnej
orientácii v duchu evanjelia Kristovho v záľahe racionelizmu, liberalizmu a rodiaceho sa
protináboženského socializmu, aby bolo v našej cirkvi zachované a zveľadené reformačné
dedičstvo otcov.
Po Hurbanových CIRKEVNÝCH LISTOCH (CL) zaviala nakrátko KOROUHEV NA SIONU
(1878-1883). Zanikla však pre nepriazeň cirkevnej vrchonosti, ale i pre ľahostajnosť tých, pre
ktorých bola s veľkou láskou, námahou a obetavosťou vztýčená a verne trímaná. Bolo málo
predplatiteľov a rozširovateľov – nuž, naša neuvedomelosť. Takmer až po desiatich rokoch
Pavel Zoch, farár v Modre, spojil sa s veľkoslatinským Jánom Alex. Fábrym a jasnovským
Miloslavom Krčmérym a začal vydávať vnútornomisijný časopis STRÁŽ NA SIONE, popri už
od r. 1887 jestvujúcich Janoškových CIRKEVNÝCH LISTOCH. R. 1899 bilancoval vydávanie
Stráže takto: prvý ročník vytlačili v 1000 exemplároch, expedovali 918, zaplatilo 787
predplatiteľov, druhý rok 1107, platilo 765, tretí rok 1500, platilo 811, štvrtý rok 1500, platilo
825 (príjem 854 zlatých 40 grajciarov, výdavok 980 zlatých 52 grajciarov) atď. Siedmy ročník
expedovaných 1510 exeplárov, do septembra 1899 platených 581, neplatených 929. Deficit sa
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uhrádza skromnými domácimi milodarmi a zväčša zahraničnou pomocou od nemeckých
krajinských cirkví. Za sedem rokov nebolo zaplatnených 3645 exemplárov. Medzi odberateľmi
162 kňazov, 84 učiteľov, 638 stavu meštiansko-remeselníckeho (tí platili najporiadnejšie), 3
cirkevné zbory a 33 spolkov. Kde sa zaujali vodcovia, tam aj medzi roľníckym ľudom ujal sa
časopis náš, ale ten ľud predsa ako by sa cítil byť k tomu oprávneným čítať zdarma (Správa I.
s.80-81).
O situácii v cirkvi koncom 19. storočia píše jej súčasník a verný svedok Boží M. Krčméry:
Už oddávna, zvlášť ale v posledných týchto rokoch vždy častejšie a dojemnejšie znejú žaloby a
ponosy nad desným položením a žiaľnym úpadkom evanjelického Siona vo vlasti našej
uhorskej... Jej správa stará sa len o samé zovnútorné veci, ako čo by len od týchto zveľadok a
rozkvet cirkve závisel. Dôkazom toho sú výročité konventy, či seniorálne, či dištriktuálne a či
konečne i generálny, na nichž sa desiatky a stá všelijakých vážnych i menej vážnych záležitostí
zväčša len povrchne, ako za obrátenie dlane, vybaví bez toho, aby cirkvi samej k úžitku a jej
údom k pokoju slúžili. Ba naopak, Ony zrovna ubíjajú ducha cirkvi našej a do pút viažu
slobodu svedomia. Akási biskupská a inšpektorská neomylnosť a nedotknuteľnosť zaujíma na
nich čím ďalej tým viac miesta, akási predsednícka presila a nadvláda vyvinuje sa,
ochromujúc celé teleso so všetkými údami jeho. Či div, že mnohí vážni synovia cirkvi našej so
žiaľom odvracajú zraky svoje od týchto, naoko tak slávnych, dlhými, no zväčša prázdnymi
rečami a ešte dlhšími hostinami ozdobených zhromaždení! Veď takmer po každom takomto
konvente načítaš sa správ až do zunovania o slávnostných vítankách a pozdravoch, o skvelých
hostinách a prípitkoch, ale o tom „čehož jest zapotřebí“ dozvieš sa pramálo (Správa I. s. 3-4).
Rovnako kriticky hľadí na život nášho evanjelického ľudu: ešte sa pridŕža dedictva otcov,
navštevuje chrám Boží, poslúcha slovo Božie, užíva velebné sviatosti, prináša obete na cirkev,
ale zdá sa, že to všetko je len zvyková zbožnosť bez vnútornej pohnútky a potreby duše.
V každodennom živote nevidieť úrodu duchovnej sejby, domácnosť už nežije bývalým
náboženským rytmom, už nezaznieva z nej tak hojne nábožný spev. Ľudia prehodnocujú
hodnoty: viac sa dbá na honosné odievanie ako na tú vnútornú okrasu duše. Miesto oslavy
Boha počuť ľudí kliať, zlorečiť a rúhať sa Hospodinu.
Či div tedy, že z mnohých strán ozývajú sa bôľne žaloby na túto skazenosť a spolu i
úpenlivé túžby po náprave, nie ináč, ako za čias Husa a Luthera? A od kohože očakávať túto
nápravu? Úradná cirkev zaujatá je cele a úplne len administráciou, zovnútornou správou a
k tejto patriacimi rozličného druhu nariadeniami a štatútmi. Biskupský zbor preťažený je
mnohými kancelárskymi duchmornými prácami, veď na tisíce ide počet tých úradných listín a
prípisov, ktoré jedenkaždý z našich biskupov vybavuje. Nuž či v takýchto okolnostiach zbudne,
čo i len máličko času k tomu, aby aspoň rozmýšľať, nieto ešte vykonať mohli v záujme
rozkvetu opravdového duchovného života cirkve a jej jednotlivých údov? Odtiaľto teda darmo
očakávali by sme nápravy (Správa I. 5-6).
Pri takomto pohľade na cirkev nevdojak nám prichodí na myseľ onen Ježišov výrok, keď
videl zástupy a bolo Mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera.
Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána
žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu (Mt 9, 36-37). Vážni a za duševné blaho svojho
ľudu horliaci z radov kňazov i svetského stavu vedeli, že na nich hľadí Pán cirkvi, aby sa
pribrali k činu. A to tým viac, keď – ako píše Bodický – v čas peštianskej synody r. 1891-94
presvedčili sa všetci evanjelickí Slováci, že všetko pracuje na ich skaze. Preto tam radili sa,
ako by sa dalo odpomáhať duchovnej biede, v ktorej boli evanjelickí Slováci a vždy hlbšie do
nej upadali (s. 277). Uvádza, že z našich kňazov boli tam: Ján Leška a Ján Mocko (z Nitry),
Pavel Zoch (z Trenčína), Miloslav Krčméry (z Turca), Ján Kmeti (z Liptova), Samuel Novák
(z Oravy). Počas trvania synody mali naši slovenskí vyslanci dosť príležitosti radiť sa, či
v Pešti alebo doma, ako pomôcť cirkvi k lepšiemu stavu. Okrem uvedených slovenských
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vyslancov na synode boli aj iní, čo patrili do kruhu priateľov a spolupracovníkov redaktora
Cirkevných listov J. Janošku a redaktora Stráže na Sione P. Zocha.
Všetky dobré snahy a vnútornomisijné zámery bolo treba organizačne spojiť a
usmerňovať. Za tým cieľom zišli sa naši poprední mužovia i ženy na poradu v Ružomberku
29. septembra 1896. Uzhodli sa založiť Tranovský spolok pre vnútornú misiu, pre dielo
povzbudzovania a utvrdzovania viery, rozhojňovania lásky, dobročinnosti a upevňovania
kresťanskej nádeje medzi naším dobrým evanjelickým ľudom slovenským (Správa I. s. 6), čo sa
malo diať vydávaním náboženskej literatúry a usporiadaním náboženských prednášok.
Zostavili hneď aj stanovy spolku a vyvolili dočasné predstavenstvo: predseda J. A. Fábry,
farár zo Slatiny, podpredseda Ján Mocko, farár z Čáčova, zapisovateľ Miloslav Krčméry, farár
z Jasenovej, pokladník Vladimír Makovický z Ružomberka. Predsedníctvo oznámilo všetkým
biskupom výsledok porady s prosbou o schválenie stanov a podporenie našich dobrých snáh.
Lenže namiesto podpory a schválenia stanov biskupi troch slovenských dištriktov, a to
Samuel Sárkány z banského dištriktu, Pavel Zelenka z potisského dištriku a Dr. Bedrich
Baltík z preddunajského dištriktu, zaiste po dohovore, poslali na senioráty obežníky,
v ktorých sa síce vyslovujú uznanlivo o cieli spolku (Sárkány: „Nikto nemôže tajiť, že cieľ
spolku je požehnaný a hodný dôvery... i zo svojej strany srdečne pozdravujem cieľ a snahu
tohto spolku...“ Zelenka považuje spolok za „ináč chválitebný a z lásky k cirkvi povstalý...“ I
Baltík píše „uznávam, že napomáhať vnútornú misiu je zvlášte v našich dňoch prvostupňová,
vážna záležitosť našich cirkevných správ a preto s radosťou pozdravujem pracovnú snahu
spolku na tomto poli...“), ale...
Biskup Sárkány napísal tiež „...musím vytýkať to, že pod firmou ev. a. v. cirkvi, ale
s obídením cirkevnej vrchnosti, bez jej predbežného vedomia a bez odobrujúceho ich
osvedčenia spolok vyhlásil sa už za utvorený. V stanovách ani slovom nespomína sa pomer
spolku k cirkevným vrchnostiam, k učeniu a ustanovizniam cirkvi. Obídené je v nich dozorné
právo cirkevných vrchností. V tejto podobe ja nemôžem vziať spolok v známosť a
odvolávajúc sa na ústavné zásady § 3, 87, 114 a 150 synodálnych zákonov žiadam, aby sa
tento spolok vpratal do ústavného rámca všeobecnej cirkvi, stanovy nech predostrie na
preskúmanie a prípadné odobrenie, nech uzná dozorné právo cirkevných vrchností a o svojom
účinkovaní nech je povinný správu im podávať. Do tých čias však, kým sa toto nestane,
napomínam velebný seniorát, bratov farárov, učiteľov a všetkých veriacich, aby tento spolok
za zriadený nepovažovali a svoje spolupôsobenie mu odopreli.“
Biskup Zelenka naložil seniorom svojho dištriktu „Pod menom cirkvi a na jej ciele,
neodvislo od vlivu cirkvi nemôže účinkovať žiaden smrteľník, požiadajte teda úradníkov a
obecenstvo našej cirkvi, aby voči tejto snahe, ktorá je aj ináč veľmi jednostranná, zaujali síce
dobroprajné, ale zdržanlivo neutrálne stanovisko...“
A konečne Dr. Baltík konštatoval toto: „... kým menovaný Tranovský vnútornomisijný
spolok svoje stanovy príslušným cirkevným fóram nepreukáže, do nich zodpovedne našej
cirkvi dozorné a kontrolné právo cirkevných vrchností nevezme, a kým nemá potvrdenia
hlavnej vrchnosti cirkevnej, kým zákonne sa neprijme do počtu cirkevných spolkov a
družstiev, slovom kým nevstúpi do organického súvisu s cirkvou, do tých čias z úcty naproti
našej cirkevnej ústave predstavení a obecenstvo našej cirkvi nech ostanú na dobroprajnom
síce, ale zdržanlivom stanovisku naproti tomuto akokoľvek vznešenému cieľu spolku.“
Redaktor Jur Janoška (CL č. 4/1897, s. 49-52) kriticky poukázal na malichernosť dôvodov
všetkých troch biskupov. Dokázal, že citované §§ cirkevnej ústavy sa vôbec nemôžu
vzťahovať na otázky prác Tranovského. K tomu dokladá: „Je v lone našej ev. a. v. cirkvi
uhorskej spolok Luthertársaság, všetci páni biskupi sú jeho údami. A tento spolok vo svojich
stanovách ani slovom nespomína pomer spolku k cirkevným vrchnostiam, k učeniu a
ustanovizniam cirkvi. V jeho stanovách obídené je dozorné právo cirkevných vrchností. teda
všetko to chýba v stanovách Luthertársaságu, čo i stanovách Tranovského.“
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Janoška konštatuje, že Tranovskému sa meria inou mierou ako Luthertársaságu. Napriek
tomu radí: „Prijmime do stanov Tranovského čo dôstojní páni biskupi žiadajú. Veď zatajovať
sme nikdy nechceli nič, lebo ani nemáme čo, báť sa najprísnejšieho dozoru nepotrebujeme.
Naše snahy sú čestné. s prácou svojou chceme ísť na svetlo a z rámca cirkvi ani spod kontroly
vrchnosti sa vymknúť nechceme. Dôstojných pánov biskupov, ako pastierov slovenského
ľudu, však prosíme, aby vstúpili medzi nás a spolu s nami zriadenou spolkovou činnosťou
prevádzali vnútornú misiu, ktorá je nám tak potrebná ako kus chleba, ako štipka soli. A
potrebná nám je čím skôr, potrebná hneď, každý deň je nám drahý, nad vlastnou hlavou nám
už horí.
A keď páni biskupi, sám Boh vie z akých príčin, sami nechceli sa zúčastniť na tejto
spoločnej, obetavej, bohumilej práci, nech aspoň prekážky nečinia tým, ktorí chcú pracovať.“
Následkom takého pokračovania biskupov J. A. Fábry znovu zvolal zhromaždenie
Tranovského do Ružomberka na 11. mája 1897. Zasa sa zišiel veľký počet verných a
obetových horlivcov i zo vzdialenejších krajov. Vykonali čo biskupi žiadali v záujme
schválenia stanov a predložili ich generálnemu konventu. Ale ako biskupi, tak i generálny
notár Zsigmondy na generálnom konvente 23. októbra 1897 kľučkoval. Stanovy spolku síce
spĺňajú požiadavky ústavy vzhľadom na cirkevnovrchnostenský dozor, stále je otázka, či je
spolok nevyhnutne potrebný.
Po ňom sa prihlásil k slovu Jur Janoška. Rozviedol prečo a za akým cieľom vznikol
spolok: rozmáhajúca sa náboženská ľahostajnosť, odcudzenosť od cirkvi, menovite
následkom cirkevnopolitických zákonov, úpadok mravov, podrývačná práca sektárov,
intenzívna činnosť rím.-kat. spolkov, nedostatočné prostriedky na slovenské knihy, nezáujem
spolku Luthertársaság o slovenských evanjelikov. Toto všetko pohlo viacerých slovenských
kňazov, aby utvorili spolok, v ktorom by spojenými silami odpomáhali nedostatku zriadeným
konaním diela vnútornej misie, ku ktorému i dôstojní páni biskupi povzbudzujú nás na
každom kroku. Spolok zahrnul do stanov všetko, čo od neho páni biskupi žiadali. „A ja,“
pokračoval, „držím to za nemožné, že by generálny konvent tieto stanovy nepotvrdil, a tak
čisto cirkevný, vnútornomisijný spolok nepovolil. Veď nepovoliť tento spolok znamenalo by,
že evanjelická cirkev sama seba zúmyselne ničí, znamenalo by, že svojim údom slovenského
jazyka ani len toľko slobody nedopustí, koľko katolícka cirkev dopúšťa svojim slovenským
údom. A predsa tak často práve u nás reční sa o tom, že je sloboda životnou silou
protestantizmu... Ale obávam sa toho a generálny notár je mi dôkazom, že vy nám ani tu
nedôverujete, i pri tomto spolku už vopred plní ste podozrievania len preto, že spolok povstal
na Horniakoch a že túto činnosť započali a prevádzať chcú slovenskí mužovia medzi
slovenským ľudom. Vy tušíte i v tomto spolku panslavizmus. Nebojte sa! ...Nech vstúpia do
spolku biskupi, seniori, predstavení cirkevní, nech sú svedkami a spolučiniteľmi našej práce a
presvedčia sa, že ich obavy a podozrievania boli bezzákladné... Neznemožnite nám túto
spolkovú činnosť a presvedčíte sa, že keď my podľa slabých svojich síl, ale s celou ochotou
duše pracujeme na pozdvižení náboženského a mravného života nášho veriaceho slovenského
ľudu, tým len rozkvet a dobro našej evanjelickej cirkvi napomáhame.“
Po Janoškovej obrane Tranovského prvý sa ozval Bachát. O samom spolku nechce vraj
nič povedať, ale si pokladá za povinnosť „v obranu vziať napadnutý (?) Luthertársaság“. Že
Lutherov spolok nevydal viac pre slovenských evanjelikov, toho príčinou sú oni sami, lebo sa
naproti spolku chladne chovajú, jeho vydania nekupujú, doňho za údov nevstupujú.
Biskup Dr. Baltík sa najprv vyžaloval, že ho pre tento spolok už povláčili po novinách
doma i v cudzozemsku. Potom prehlásil, že ho viaže uzavretie Preddunajského dištriktu a
konečne, že nemôže byť za spolok, ktorého opravené stanovy mu neposlali.
Po diskutéroch Fabínym a Glaufovi, ktorí boli proti spolku, lebo ten je nebezpečnou
konkurenciou Luthertársaságu, prehovoril ako posledný biskup Zelenka. Urážlivým tónom
obrátil sa k Janoškovi, že za nepotvrdenie spolku vinný je on a jeho spoločníci. „Oni bez
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vedomia biskupov ukradomky založili spolok, oni chcú cirkev použiť len ako zásterku, pod
ktorou chcú robiť slovenskú agitáciu. A pritom chcú, aby im biskupi boli firmou a aby s nimi
vandrovali z mesta do mesta. Spolok nepovstal cirkevnou cestou a spôsobom. Jeho snahou je
sankcionovať prostriedok: reč. Preto nemožno stanovy potvrdiť.“
Na všetky tieto podchytávania a upodozrievania rozhorčený Janoška odpovedal
rozochvelým hlasom: „Akým právom nás nútia do Luthertársaságu? Nech ten pracuje medzi
Maďarmi a my sa budeme tešiť z jeho úspechov, ale tých nemá nikde – ani členov – a udržuje
sa len z podpôr. My nie sme proti nemu, ba ho chceme zbaviť starosti o slovenských
veriacich. Je jasné, že konvent neschváli spolok kvôli Luthertársaságu, čo pp. biskupi
zamlčali.“
Pre spolok Tranovský nebolo porozumenia ani pomoci. Jedine štvrtý biskup maďarského
zadunajského dištriktu Franyo Gyurátz vzal do ochrany právo spolku na existenciu, ale zo
stanoviska cieľuprimeranosti tiež odporúčal uvážiť, či je nevyhnutne potrebný, lebo tým sa
vzbudí ešte väčšia nedôvera. Slovom, generálny konvent spolok Tranovský neschválil (CL
1897, č. 11. s. 176).
Ako zareagoval otec spolku Ján A. Fábry na zmarené snahy úradnou cestou zaistiť a
zahájiť vnútornomisijnú prácu medzi slovenským evanjelickým ľudom, o tom sám píše v CL
č. 12, s. 181-182: Nepovolenie spolku nášho pre vnútornú misiu rozhorčilo našich
slovenských evanjelikov, že keď už všade pod rozličnými zámienkami bránia vyvinúť činnosť
svojskú, teda vnútorná misia je pole tak čisto cirkevné a tak všeľudské, že tu brániť činnosti
v záujme kráľovstva Božieho je vecou naprosto neslýchanou. Ohľad na to, že spolok náš mimo
svojho čisto cirkevného účinkovania posilní i národné povedomie evanjelických Slovákov a
tak stať sa môže novou haťou tých „kultúrnych snáh celého národa“ (rozumej maďarizácie),
nebol by mal rozhodovať nad záležitosťou výlučne cirkevnou... Kvôli týmto snahám musí
ustúpiť každý iný záujem, rozkazy Božie a príkazy Kristove, princíp evanjelictva a
samaritánska všeľudská láska, vysoko cenená každým dobrým človekom, tie kultúrne snahy sú
modlou, krome nejž nieto nič dobrého a svätého na tomto svete.
Úprimne vyznám: mnoho sme si sľubovali od svojho vnútornomissiového spolku. Pri
takom spolku nejde len o pár väčších-menších spisov, to je len čiastka činnosti, ktorú konečne
aj kníhkupectvo alebo nakladateľský spolok môže obstarať. Ale temer významnejšie od
písomného slova je ústne účinkovanie. Dobre sa zdalo prvému rečníkovi proti Tranovskému:
„Tak sa mi zdá, že je tu hlavná vec prednášky a zhromaždenia každý rok v inej cirkvi“. To je,
to bola druhá vec nádejného spolku, my sme chceli agitovať, ale nie politicky, lež agitovať
v záujme viery našej evanjelickej... za to, čo je najpotrebnejšie v tomto i budúcom živote, bolo
by žiadúcou konkurenciou Lutherovho spolku, bolo by mohlo animovať kňazské konferencie
(mĺkvosťou a mlátením prázdnej slamy atď. vynikajúce), bolo by viedlo ľudí k tomu, aby svoj
„mozoľný groš“, činiaci spolu milióny zlatých neprehulákali v smrdutých krčmách, ale
vynakladali radšej na „chlieb života a kráľovstva Božieho“.
Pod záhlavím: Zákaz misijného spolku Tranovského pred verejnou mienkou cirkevnou
priniesli Cirkevné listy v r. 1897-1898 posúdenie i odsúdenie pokračovania úradnej cirkvi
domácimi i zahraničnými časopismi. Napr. (č. 1. 1898): Spolok Tranovského teda zomrel.
Pekný pohreb mu usporiadali, traja biskupi ho pochovali, ale napred pomohli vykopať mu
najhlbší hrob... Ev. a. v. krajinská cirkev žije v Uhorsku časy babylónskeho zajatia. Či ozaj
nájde sa, kto ju z tohto zajatia vyslobodí?...
Aj Ľudovít Šenšel na konci svojho článku: Tranovský, spolok pre vnútornú misiu
konštatuje: „A tak sa stalo, že prv ako sa narodil Tranoscius, vydavateľský a knihkupecký
účastinársky spolok, musel zomrieť jeho starší brat Tranovský, spolok pre vnútornú misiu“
(Päťdesiat rokov Tranoscia 1898-1948, s. 12).
Čo sa nepodarilo dosiahnuť v rámci cirkevnej ústavy, podarilo sa na základe platnej
štátnej ústavy a zákona o obchodnom podnikaní.
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Predseda nepovoleného Tranovského Ján A. Fábry povolal členov výboru a popredných
mužov 8. decembra 1897 do Liptovského Sv. Mikuláša. Podľa správy v CL (1897 č. 12, s.
192-3) zhromaždili sa v chráme Božom ku krátkej pobožnosti. Po zaspievaní „Hrad
přepevný...“ domáci J. Janoška pomodlil sa Tranovského modlitbu v čas protivenstva cirkve a
prečítal primeraný text Písma a napokon zaspievali „Kriste, obránce...“ Predseda J. A. Fábry
podal obšírnu správu o spolku od jeho príprav až po nepovolenie, neschválenie stanov. Po
udelení absolutória pokladníkovi a po vyslovení vďaky celému výboru bolo oznámené, že sa
spolok rozpúšťa.
Hneď za tým porada ustálila, že na základe kupeckého zákona založia v Lipt. Sv. Mikuláši
pod menom Tranoscius vydavateľko-knihkupecký účastinársky spolok (jeho zriaďujúce
zhromaždenie bolo 27. apríla 1898 v Lipt. Sv.Mikuláši). Okrem toho, ako, píše Bodický
(Rozpomienky s. 277) „ustanovili sa ročné spoločné porady o veciach cirkevnonáboženských, a to tam, kam nás ktorý cirkevný zbor povolá, lebo nikto nemá práva zabrániť
cirkevnému zboru, aby si na svoje vzdelanie povolal kazateľa zvestovať slovo Božie,
prednášateľa, aby zbor o cirkevnonáboženských veciach poúčal, a aby na slávnosti i širšiu
evanjelickú verejnosť povolal.“ Bolo len treba seniorálnemu úradu oznámiť konanie takého
zhromaždenia, hoc len vo forme pozvania, aby zvolávatelia neboli upodozrievaní zo
separatizmu a aby jednotllivcov neprenasledovali ako odbojníkov (Uhorsko bolo predsa len
policajným štátom, v ktorom zvlášť Slováci boli pod prísnym dozorom).
Týmto činom zbavila sa však cirkevná vrchnosť dozoru nad vnútornomisijným spolkom i
nad vydávaním slovenskej evanjelickej spisby.
(Pokiaľ ide o pastorálne konferencie vôbec, treba povedať, že v našej ev. a. v. cirkvi
existovali po seniorátoch pastorálne konferencie kňazov. Boli neúradným bratským
spoločenstvom a dbali o duchovný rast a dobrú vzdelanostnú úroveň svojich údov. Na ich
pôde povstalii známe evanjelické literárne spoločnosti: Rimavská spoločnosť Holkova,
Erudita Societas Kisshontiniensis, Spoločnosť banská B. Tablica, Seberíniho spoločnosť
štiavnická a najmä Hurbanom vedená Nitrianska pastorálna konferencia.)
Na každý pád vec bola uvážená a požehnaná. Na tento spôsob mali sa konať všetky
schôdze pomenované: Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia. Presný,
takpovediac úradný, názov nebol vždy rešpektovaný ani samými činovníkmi. Napr. Ján Palic
ju nazýva: Vnútornomisijná a kňazská konferencia (CL 1900 s. 273), tiež Vnútornomisijná a
pastorálna konferencia evanjelických kňazov (Almanach 1928 s. 280). Všeobecnou nielen na
rozdiel od dielčich seniorálnych kňazských konferencií, ale najmä preto, že je pre všetkých i
svetských údov cirkvi. Bolo to voľné združenie bez spolkových stanov, spravované
predsedom voleným ad hoc, alebo na kratšie obdobia (3 roky) a zapisovateľom-notárom.
Obsahom konferencie mali byť misijné služby Božie a nábožensko poučné prednášky na
základe prorockom a apoštolskom v duchu poverenia Pánovho: Choďte, čiňte mi učeníkmi
všetky národy (mt 28, 19). Konferencia bude sa konať v tom zbore, ktorý ju pozve do svojho
lona. A tak hneď pri jej ustanovení v Lipt. Sv. Mikuláši prítomný Pavel Zoch sa osvedčil, že
povoláva konferenciu do Modry. Pri rôzne prekážky sa nekonala hneď v roku svojho
založenia, ale až r. 1899.
II. Konanie konferencií
Som na rozpakoch, akým spôsobom nechať defilovať pred naším zrakom všetky
konferencie po dobu 50 rokov ich konania, aby ich výpočet nebol suchopárnym a únavným.
Ale tak sa nazdávam, že vážnosť a požehnanie konferencií a úcta k nim oprávňuje ma podať
ich ako nasledovali s prípadnými sprievodnými javmi a okolnosťami.
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A. Pred prevratom
Prvá konferencia r. 1899
Cirkevné listy r. 1899 (s. 287) priniesli toto
Pozvanie
Dolupodpísaní, čo prirodzení zastupitelia cirkve ev. a. v. slovensko-modranskej v porozumení
s niektorými čelnejšími pracovníkmi na poli vnútornej missie, máme týmto česť v bratskej
láske a dôvere pozvať vás menom cirkvi našej ku
k o n f e r e n c i i,
ktorá sa cieľom zriadenia vnútorno missionárskej činnosti v lone našej cirkvi dňa 20.
septembra b. r. o 8. hodine rannej vydržiavať bude.
Program:
1. Služby Božie s kázaním slova Božieho v chráme
2. Prednášky: a/ o náboženskej výchove dietok v naše časy
b/ o vnútornej missii uprostred delnického ľudu
c/ o „Stráži na Sione“
d/ o potrebe pastorálnych a vnútorno missionárskych konferencií
3. Návrhy
Znamenáme sa s úctou a bratským pozdravom v Pánu
V Modre dňa 28. augusta 1899
Andrej Štetka, inšpektor
Pavel Zoch, farár
Nastal túžobne očakávaný deň 20. september 1899 zaiste aj s pocitmi zvedavosti a
neistoty, ako sa táto prvá konferencia vydarí a aký nájde ohlas. Už 19. sept. zhromaždilo sa 19
kňazov a niekoľko svetských mužov, priaznivcov Konferencie. Spoločne ustálili program i to,
že popri vnútornomisijnej odbaví sa aj pastorálna konferencia. Ráno o 9. hodine za hlaholu
zvonov vstupovali kňazi do chrámu, ktorý bol zaplnený do posledného miesta domácim
ľudom. Liturgickú časť odbavili domáci Pavel Zoch a Ján Mocko. Kázal jasenovský farár
Miloslav Krčméry v bibličtine Juda 17-25: V čem by dílo takové vnitřní missie záleželo? 1.
Vzdělávejtež se na té nejsvětější víře své, 2. ostříhejte se v lásce Boží, 3. očekávejte
milosrdenství Pána našeho Jezu Krista k věčnému života.
M. Bodický rozpomína sa ešte i vo svojej vysokej starobe na túto kázeň ako biblickú a
misijne podmanivú.
Po skončení služieb Božích domáci P. Zoch za účasti chrámového zhromaždenia otvoril
vnútornomisijnú časť konferencie a požiadal so súhlasom prítomných Jána Mocku,
čáčovského farára a nitrianskeho seniora, aby prevzal jej predsedníctvo. J. Mocko vo svojom
úvodnom prejave objasnil, čo je to vnútorná misia a že nechceme nič nového, len kráčať
v šľapajách našich otcov. Martin Bujna, pukanský farár nato prednášal O náboženskej výchove
v naše časy a po ňom Ján A. Fábry, slatinský farár, O vnútornej misii u delnického,
robotníckeho ľudu. Obe prednášky boli aktuálne a pútavo podané. Dietky aj robotníctvo
začínajú byť aj u nás naliehavým objektom vnútornej misie. Ináč dietky boli osobitnou láskou
a predmetom obetavej starostlivosti Martina Bujnu, čo sa často prejavilo. Prvými
vnútornomisijnými pracovníkmi majú byť rodičia. V deťoch je radosť, nádej a budúcnosť
nielen rodičov, ale aj cirkvi. Robotníctvo, sociálna otázka a socializmus boli už v tej dobe aj u
nás problémom a záujmovou sférou vnútornej misie. Vnútorná misia na Západe, najmä
v Nemecku počas 19. stor. bola už široko rozvetvená a špecializovaná nielen z hľadiska
náboženskomravného, ale aj sociálneho, ujímajúc sa tých Pánových „najmenších“ a
najbiednejších. J. A. Fábry vo svojej prednáške upozornil nielen svojich oltárnych bratov, ale
aj širokú verejnosť na konkrétne poslanie nášho vnútornomisijného hnutia: za putujúcim
robotníctvom do miest a do žatvy vysielať kazateľov i tlačené slovo Božie, dobré knihy a
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časopisy. Týchto sezónnych robotníkov treba zisťovať a mať v evidencii. Na tie časy to bolo
novátorstvo.
Popoludní konala sa na fare pastorálna konferencia, na ktorej predsedajúci J. Mocko
požiadal M. Krčméryho viesť zápisnicu. Potom Michal Bodický, krajňanský farár predniesol
prednášku O potrebe pastorálnych a vnútornomisijných konferencií: stretať, potešiť, a utvrdiť
sa vo viere, radiť sa o rozširovaní kráľovstva Božieho na zemi a o viere „skrze lásku dělající.
Je to povinnosť nielen kňazov, ktorí majú osobitný príkaz „kážte evanjelium všetkému
stvoreniu“, ale aj všetci veriaci majú príkaz lásky, aby napomínali jeden druhého, čo vyslovil
apoštol Peter v slovách o všeobecnom kňazstve (1 Pt 2, 9). Hľadať a privádzať zblúdilých do
spoločenstva s Pánom „horlivým rozmlúvaním a bedlivým poslúchaním roznecujme sa
v duchu k boreniu modiel nevery, zatvrdilosti, bludu, hriechu, slabosti, liknavosti“. Čím
z ďalších krajov sa schádzame, tým väčšmi sa môžeme tešiť že veď kráľovstvo Božie je
medzi nami. „Hasne uhel odevány ode druha svého!“ P. Zoch, redaktor Stráže ne Sione,
poukázal, ako sú naše Cirkevné listy a Stráž na Sione vnútornomisijnými poslami, treba ich
podporovať, dobré nábožné čítanie vydávať a rozširovať. „U iných národov je každý cirkevný
časopis mohutným spolkom a veľkým činiteľom v obecnom živote... Keby sme sa takto všetci
zaujali za časopis a zriadili po mestách a mestečkách agentúry, ja verím, že by sa počet
predplatiteľov veľmi ľahko strojnásobil...“ (Zpráva I. s. 82) „... Popri tejto činnosti za
najpotrebnejšie pokladám starať sa o naše úbohé siroty, aby ony nestali sa na hanbu nám
korisťou smrti, alebo našich nepriateľov. Hľa, aj prítomne berú 103 sirôt z Trenčína ako
otrokov na Dolnú zem, a my nerobíme nič... Chceme-li to znemožniť, my sami musíme
opatriť naše siroty“ (s. 84). Aj to upozornenie na naše evanjelické siroty a potrebu sirotincov
bolo sľubnou sejbou v záujme budúceho sirotinca práve v Modre.
Na konferencii v Modre bolo uzavreté držať každý rok takéto porady a na nich odznelé
prednášky vydať tlačou, aby aj nedôverčivá cirkevná vrchnosť videla, čo sa na nich deje a,
samozrejme, aby aj širšia verejnosť mala z nich duchovný úžitok, zainteresovala sa o snahy
Konferencie a napomáhala ju. Predsedu budú označovať z roka na rok. Teraz ním ostal Ján
Mocko a zapisovateľom J. A. Fábry.
V zmysle uznesenia bola pripravená a vytlačená ZPRÁVA O EVANJELICKO-LUTERÁNSKEJ
VNÚTORNO-MISSIOVEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII ZO DŇA 20. SEPTEMBRA 1899. DĽA
UZAVRETIA KONFERENCIE PRE TLAČ UPRAVIL MILOSLAV KRČMÉRY, FARÁR JASENOVSKÝ,
NOTÁR KONFERENCIE. STRÁN 85. CENA 15 KR. LIPTOVSKÝ SV. MIKULÁŠ. NÁKLADOM A NA
SKLADE „TRANOSCIA“, KNIHKUPECKO-NAKLADATEĽSKÉHO SPOLKU 1899.
Druhá Konferencia r. 1900
Podobne bola vydaná ZPRÁVA O DRUHEJ EV. A. V. VNÚTORNO-MISSIOVEJ A PASTORÁLNEJ
KONFERENCII ZO DŇA 12. SEPTEMBRA 1900. DĽA UZAVRETIA KONFERENCIE PRE TLAČ UPRAVIL
J. A. FÁBRY, EV. A. V. FARÁR. STRÁN 64. CENA 20 HAL. L. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1900.
J. A. Fábry v úvodnej čatsi odobruje a zdôvodňuje konferencie ako kus chleba. „... Veľmi
potrebné sú porady a blahoslavené uzavierania o tom čo robiť, ako liečiť rany, napomáhať
biedam, premáhať neveru a bezbožnosť, bludárstvo v učení i poblúdenie v živote u ľudu
nášho evanjelického. Vôbec treba všade všeobecne i jednotlive budiť, posilňovať,
napomáhať, udržiavať, chrániť a brániť jedinú prvú živú evanjelickú vieru... Preto i vnútorná
misia po svojich storakých chodníkoch a rozličných cestách musí mať tvár obrátenú vždy ku
hviezde viery, vedúcej vždy znova a znova ku Kristu“ (s.3-4). Osobitne hodnotí a snažne
odporúča čitateľom prednášky odznelé na vlaňajšej konferencii v Modre ako naliehavo
aktuálne. Potom nasleduje vlastná správa o konferencii, ktorá bola zvolaná cestou oboch
časopisov s udaním programu na Starú Turú na 12. septembra 1900.
Na konferecii bolo prítomných 34 kňazov, 10 učiteľov a asi toľko svetských hodnostárov.
Prítomní boli aj traja ev. a. v. kňazi z Moravy a Čiech, idúci zo zhromaždenia Gustav
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Adolfského spolku v Bilsku (senior Karol Láni, Cohorna – po prevrate profesor-katechéta na
Slovensku, Hrejsa – redaktor Cirkevníka) a jeden brat farár z Ameriky, meškajúci práve
v domovine. Liturgiu vykonali J. A. Fábry s Michalom a Cyrilom Bodickými,
stankovianskym farárom. Kázal Jur Janoška, vrbicko-svätomikulášsky farár a redaktor, nie
bibličtinou, ale po slovensky na text Ef 4, 11-16: „Vzdelávanie cirkve ako tela Kristovho. Kto
ju vzdeláva a potom skrze koho vzdeláva“. Ján Palic na túto kázeň zvlášť upozorňuje po
obsahovej i formálnej stránke aj čo do prednesu, že sa od Janošku možno priučiť
kazateľskému umeniu (CL 1900 s. 274). Služby Božie zakončil Áronovým požehnaním
domáci farár Ľudovít Čulík, ktorý privítal prítomných a požiadal seniora Jána Mocku, aby
viedol konferenciu. Tento, poukážuc na cieľ a význam konferencie, povedal prednášku O
rozširovaní náboženských spisov ako požehnaného prostriedku k šíreniu kresťanského
povedomia“. Naším cieľom je vydávať náboženské knihy a časopisy (Tranoscius,
békéščabianske kníhkupectvo, Zpěvníková základina). Musíme sa však všetci zaujať o ich
rozširovanie a čítanie, aby sa upevnila viera a prehlbovala zbožnosť, lebo duch sveta a nevery
brojí proti cirkvi Pánovej. S ľútosťou poukázal na našu evanjelickú ľahostajnosť, keď napr,.
pred 6 rokmi rokovalo sa v snemovni o cirkevnopolitických zákonoch. Hoc tam sedelo veľa
poslacov evanjelikov, nik sa neohlásil a nezasadil za to, aby evanjelická cirkev neutrpela ujmu
vo svojich právach. „História nás učí, že čo cirkev katolícka nedosiahla násilným
prenasledovaním, to dosiahla reverzami v krížnych manželstvách, že totiž previedla
najvážnejšie a najmajetnejšie rodiny evanjelické do cirkve svojej“ (Zpráva II. s. 27). Za
príklad horlivého kolportéra uviedol obetavého Čecha Václava Kleycha, ktorý prenášal k nám
náboženské knihy v ťažkých dobách prenasledovania a u nás ho zasiahla smrť (v Necpaloch).
Cyril Bodický povedal prednášku O sektách a našom pokračovaní voči nim. Hádkam
s nimi sa vyhýbať, ale upevňovať sa v pravom učení a dokazovať ho bezúhonným životom. J.
A. Fábry naliehavo hovoril O kresťanskej striezlivosti, lebo ani opilci nebudú dedičmi
kráľovstva Božieho (Lk 6,10). O to vážnejšia a potrebnejšia je naša pomoc pri ich záchrane.
Popoludní bola pastorálna konferencia. Na nej chcel J. Mocko zložiť svoju funkciu, ale na
všeobecnú žiadosť prítomných zotrval v nej a požiadal J. A. Fábryho za zapisovateľa.
Uzavreté bolo vydať prednášky tlačou. J. Janoška prehovoril O úlohe evanjelického kňaza
v dnešných pomeroch. V tej súvislosti sa rokovalo o vydaní novej chrámovej agendy a o
výzve úradného Lutherovho spolku Luthertársaság k Tranosciu na užšiu spoluprácu pri
vydávaní väčších diel všeobecného významu ako napr. Agendy, s čím prítomní v zásade
súhlasili. Tiež sa dalo na uváženie vydávať vedecký teologicko-homiletický časopis. Väčšina
sa vyslovila vydávať ho predbežne len ako vedeckú prílohu Cirkevných listov. Ohľadom
rozširovania náboženských spisov Konferencia uznala za potrebné zaistiť nejaké kolportážne
strediská so stálym skladom takejto literatúry. K istým súčasným vierovyznaneckým sporom
sa vyslovila v tom zmysle, že sa nezvratne pridŕža reformačných zásad a večných právd
evanjelia.
Tretia konferencia r. 1901
Tretiu Konferenciu povolal cirkevný zbor v Lipt. Sv. Mikuláši na 20. augusta 1901. Účasť
kňazov bola ešte väčšia ako na druhej, len chrám Boží nebol cele naplnený, lebo bola žatva.
Liturgoval Žigmund Križan, trenčiansky farár a senior a Miloslav Krčméry. Slovo Božie
zvestoval Juraj Slávik, dačolômsky farár na 2Kor 15, 1-8.: Akože prietrž učiníme zlým
časom? 1. Keď poznáme koreň zla, poznáme príčiny, pre ktoré zlé časy tlačia nás, 2. keď
poznáme liek proti zlým časom a ho upotrebíme.
Na konferencii pod predsedníctvom J. Mocku prednášali: Ján Palic, hájsky farár Ako
dokázať vernosť augsburskému vyznaniu? Aj nevydávaním manželských reverzov. Po ňom
Martin Bujna, pukanský farár O opatrovaní hynúcich sirôt evanjelických. Bola to alarmujúca
výzva k založeniu evanjelického sirotinca.
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Misijnú slávnosť spestrilo vystúpenie domáceho spevokolu pod vedením kaplána Jána
Jamnického a umelecký organový prednes peštianskeho kantora Ľudovíta Izáka, ktorý však
trval dlhšie, takže musela vystať prednáška J. A. Fábryho Vzdelanosť a evanjelické
náboženstvo. Z toho poučná skúsenosť: nedávať viac ako dve prednášky a misijné slávnosti
konať podľa príhodnosti času – čas žatvy nevhodný.
Na odpoludňajšej pastorálnej konferencii prednášal Michal Bodický O jednakosti
chrámových služieb Božích, bohoslužobných výkonov a obradov vôbec. To bol začiatok
prípravy na jednotný bohoslužobný poriadok. Ešte M. Bujna, nadviažuc na svoju
predpoludňajšiu prednášku, prehovoril O praktických výsledkoch našich konferencií.
Výsledok jeho odporúčania bol, že sa z ofery hneď odložilo 50 korún na budúci sirotinec a
tým bol položený základ budúcich zbierok.
Vydaná bola ZPRÁVA O III. EV. A. V. VNÚTORNO-MISSIOVEJ KONFERENCII, ODBÝVANEJ DŇA
20. AUGUSTA 1901 V CIRKVI VRBICKO-SVÄTOMIKULÁŠSKEJ. KÁZEŇ, KTORÚ MAL PRI TEJTO
PRÍLEŽITOSTI JURAJ SLÁVIK, DAČOLÔMSKY SLOVA BOŽIEHO KAZATEĽ. STRÁN 22. CENA 6
HALIEROV. TRANOSCIUS, L. SV. MIKULÁŠ 1901.
Odznelé tri prednášky neboli pojaté do Zprávy III, ale vyšli ako osobitné tituly vo
Vnútornomisijnej knižnici.
Švrtá konferenica r. 1902
Štvrtá konferncia bola v Dolnom Kubíne 16. septembra 1902. V úvodných slovách Zprávy
sa o nej konštatuje, že šíriaca sa ľahostajnosť k nábožnosti a cirkvi, ako aj mamonárstvo, dali
podnet k obsahu pripravených prednášok. Na službách Božích v peknom novom kostole
zhromaždil sa ľud Boží domáci i z okolia. Oltárnu službu vykonali J. A. Fábry, Ľ. Čulík a Ž.
Križan. Slovo Božie zvestoval Michal Bodický podľa Iz. 62, 10.12: Znamenia, dľa ktorých
môžeme sa poznať: 1. Vaše pozvanie, 2. naše vyznanie. Namiesto nemocného J. Mocku
predsedal J. A. Fábry, ktorý prednášal O láske k cirkvi evanjelickej a. v. Prorocky volal
k vernosti, bdelosti, láske, spolupatričnosti a pomoci, aby sme sa nestratili Pánovi ani našej
evanjelickej cirkvi a jej misijnej službe.
Jozef Cimrák, sielnický farár, rozvinul tému Sťahovanie sa ev. ľudu do cudziny, posúdené
z kresťansko-evanjelického stanoviska. Je to povážlivý zjav. Sťahovanie sa šíri asi od 20.
rokov, najmä do Ameriky z pohnútok chudoby i túžby po rýchlom zbohatnutí. Cirkev by mala
hatiť vysťahovalectvo. ale o vysťahovaných duchovne sa starať a ostať s nimi v spojení.
Na odpoludňajšej pastorálnej konferencii M. Bodický referoval o svojom poverení zbierať
materiál k jednotnej agende, pri čom mu pomáha vyslúžilý senior Ján Leška. Ako nová vec
bolo „pojednávanie“, rozohovor, debata o kázni a prednáškach (Zpráva IV, s. 9). Ako
najvhodnejší čas konania konferencie bol odporúčaný počiatok júna, keď je roľník nie tak
zaujatý poľnou prácou ako v auguste a septembri (CL 1902 s. 311). Na návrh J. Janošku treba
vyzvať zbory, ktoré by chceli mať sirotinec vo svojom lone. O napísanie vyzvania požiadaný
bol J. A. Fábry.
Na druhý deň 17. septembra temer všetci účastníci konferencie išli na výlet na Oravský
zámok, kde v zámockej kaplnke pochovaný bol slávnej pamäti palatín a najväčší evanjelik
krajiny Juraj Thurzo. O ňom na zámockom nádvorí prednášal dolnokubínsky farár Pavel
Samuel Novák. Na misijnej slávnosti i na výlete zúčastnil sa P. O. Hviezdoslav.
Vydaná bola ZPRÁVA O IV. EV. A. V. VNÚTORNOMISSIOVEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII,
ODBÝVANEJ DŇA 16. SEPTEMBRA 1902 V CIRKVI DOLNOKUBÍNSKEJ, SPOLU S KÁZŇOU A
PREDNÁŠKAMI, PRI TEJ PRÍLEŽITOSTI POVEDANÝMI. STRÁN 70, L. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS
1902.
(Zapisovateľ neuvedený. Asi Cyril Bodický, ktorý referoval o Konferencii v CL 1902 s.
309-311.)
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Piata konferencia r. 1903
Piatu konferenciu pozval cirkevný zbor v Turčianskom Sv. Martine na 1. júla 1903. Hoc
bol robotný deň, zástupy naplnili chrám Boží. Liturgovali Martin Morháč, mošovský a Pavel
Zoch, modranský farár. Kázal holíčsky farár Ján Boor na základe Mt 15, 21-28: „Žena
kananejská – obraz církve naší.“ Ó, církev. 1. Veliká jest bída tvá, 2. veliká buď víra tvá! 3.
veliké buď vítězství tvé!
Konferencii predsedal J. A. Fábry. Jur Janoška prečítal prednášku O povinnosti šíriť
kresťanské a evanjelické povedomie a po nej J. A. Fábry O viere evanjelickej. Janoška sa už
vtedy pýtal: „Prečo povstať mohla zahanbujúca výčitka: luterána najľahšie dostaneš na
všetko.“ To je i naša smutná skúsenosť a neraz aj pokiaľ ide o kňazov. Jeho slová sú hlbokou
sondou a prešetrením stavu našej slovenskej evanjelickej pospolitosti, apelom na kňazov,
učiteľov a inteligenciu, na rodiny, ženy a matky, na študujúcu mládež s poukazovaním na
verných našich predkov. Fábryho prednáška poukazuje zase na vieru ako podmienku nového
života a blahoslavenej večnosti, na jej základ i cieľ, ako aj na jej aktivitu a požehnaný dosah
v dejinách i v súčasnosti. Hádam na takýchto svedomitých, ochotných a neúnavných
pracovníkov myslel M. Bodický, keď v súvislosti s ich prednáškami napísal: „ Niet sa čo
diviť, že i vtedy len niektorí bratia pracovali, niektorí pilne navštevovali naše schôdzky.
Mnohí sa obávali ešte i len prísť“ (s. 280).
Na odpoludňajšej pastorálnej konferencii rokovalo sa o potrebnom sirotincii. Na
uverejnené vyzvanie predsedu Konferencie v Cirkevných listoch (1902 4. 12 s. 357-363),
ktorý zbor by bol ochotný prijať sirotinec, odpovedali dva: vrbicko-svätomikulášsky a
modranský. Nakoľko však ešte niet dosť peňazí na jeho založenie, vyvolený bol teraz
štvorčlenný výbor (J. A. Fábry, M. Bodický, J. Bujna a J. Vansa), ktorý má na starosti
realizáciu myšlienky. Konferencia sa uzniesla (podľa Bodického, s. 280) „pripojiť sa
k všeobecnej luteránskej konferencii, lebo ev. a. v. cirkev v Uhorsku prijatím gerežskej
zmluvy postavila sa mimo ev. a. vyznania.“ Vo Veľko Gerežde zástupcovia ev.a. v. a
reformovanej cirkvi sa uzniesli, že si vzájomne prislúžia Večeru Pánovu podľa rítu tej cirkvi,
ku ktorej komunikant patrí a ako si to žiada, teda kalvínom kvasený chlieb a ich
konfirmandov vyučovať podľa Haidelbergského katechizmu. Proti tejto zmluve protestoval
nitriansky seniorát (Bodický s. 271).
Ešte o kázni J. Boora treba zaznačiť, že mala taký prenikavý účinok na poslucháčov, že
dvaja z nich, Dr. Ján Vanovič a Matúš Dula sa osvedčili, že túto kázeň a obe prednášky dajú
vytlačiť svojim nákladom, aby aj mnohí iní mali z nej úžitok. To bol naozaj pravý misijný
výsledok. Skutočne čítame: ZPRÁVA O V. EV. A. V. VNÚTORNOMISSIOVEJ A PASTORÁLNEJ
KONFERENCII, DŇA 1. JÚLA 1903 V CIRKVI TURČIANSKO-SVÄTO-MARTINSKEJ SPOLU S KÁZŇOU A
PREDNÁŠKAMI, PODANÝMI PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI. VYDALI DR. JÁN VANOVIČ A MATÚŠ DULA.
TURČ. SV. MARTIN. NA SKLADE SPOLKU TRANOSCIUS V L. SV. MIKULÁŠI 1903. STRÁN 83.
Týmto činom odpadli konferencii náklady spojené z vydaním správy a tak celá ofera bola
odovzdaná na budovu sirotinca.
Šiesta konferencia r. 1904
I nasledujúcho roku prišlo pozvanie z Turca, od cirkevného zboru v Mošovciach na 1. júla
1904. Na misijnej slávnosti oltárnu službu vykonal Ž. Križan. Kázal Pavel Zoch podľa Ži 10,
19-25: „Prečo sa tieto konferencie môžu stať požehnaním pre cirkev našu drahú?“ Preto, lebo
ony nás 1. v istote viery utvrdzujú, 2. v láske roznecujú, 3. v jedno zhromažďujú. Aj táto
kázeň bola požehnaná a utkvela v pamäti. Istý mošovský horlivý cirkevník hovoril o nej po 4
rokoch M. Bodickému a vedel z nej citovať celé odseky (s. 280). Po kázni prednášal Ladislav
Konček, horno-almášsky farár (teraz Jabloňovce) O potrebe nedeľného odpočinku.
Na odpoludňajšej pastorálnej konferencii prednášal M. Bodiský O Kancionáli a Zpěvníku.
Svoje stanovisko zhrnul v týchto bodoch:
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1. Trebárs starý Kancionál obsahuje v sebe čisté učenia Písem svätých a tak učenie našej
cirkvi, sú v ňom mnohé slová a výrazy cudzie, zastaralé, ktoré treba zmeniť, opraviť.
2. Prevedená úprava Kancionála, t. j. zostavenie Zpěvníka je pochybné, duchu našej cirkvi
nezodpovedajúce dielo.
3. Nevyhutne potrebné je vrátiť sa ku Kancionálu, aby sa to všetko stať mohlo.
4. Treba pripraviť opravené vydanie Kancionála, do ktorého by prišli aj piesne zo Zpěvníka,
zodpovedajúce čistému učeniu cirkvi a skutočnej potrebe (Zpráva VI, s. 36-37).
V Zpráve VI sa nehovorí o nejakom uzavretí. Iste ostalo len pri debate. Tu môžeme hneď
poznamenať, že sa ani M. Bodickému nepodarilo v jeho zbore v Krajnom znovu uviesť do
užívania Kancionál namiesto Zpěvníka. Ani jeho zaťovi Milanovi Hlaváčovi, pozdejšiemu
farárovi v Mošovciach, ktorý tam tiež chcel odstrániť Zpěvník a zaviesť Tranoscius. Dielo sa
mu podarilo hádam napoly, aj to nebolo požehnané, lebo vyvolalo v zbore nepokoje a
rozdvojenie, takže Hlaváč musel napokon opustiť zbor – disciplinárne. To bola veľká osobná
bolesť vysokozaslúžilého baťka Bodického.
Z uzavretí Konferencie uveďme: Všeobecnej ev. luteránskej konferencii poslať 50 korún
z ofery a ostatné dať na vnútornomisijné ciele. Ešte do roka vyčkať s otvorením sirotinca a
verejnosť vyzvať k obetiam. Konferencia vypočula aj čiastku referátov o vnútornomisijnej
činnosti v našich slovenských cirkevných zboroch. M. Bodický referoval o slovenských
evanjelických službách Božích vo Viedni, ktoré organizuje i odbavuje za pomoci tamojších
teológov a ochotných bratov farárov zo západného Slovenska pre našich Slovákov, zväčša
podomových obchodníkov „hausiererov“ z nitrianskeho seniorátu. Nakoľko na pastorálnej
konferencii predmetov pribúdalo, prítomní sa uzniesli, že v budúcnosti budú sa konať
vnútornomisijné slávnosti a pastorálne konferencie po dva dni.
Na hlasy kritikov, ktorí spochybňovali, ba zaznávali činnosť Konferencie, že je zbytočná,
že Zprávu nikto nečíta a že si každý farár môže sám doma misionovať, J. A. Fábry odpovedal
podobenstvom o rozsievačovi. I keď nedosahujeme „svetoborné“ výsledky, predsa sejeme
v nádeji. Aj doma sedíme, misionujeme, v spolkoch pracujeme, vedieme nám zverené duše
slovom Božím k viere a pobožnosti. Ale pri tom cítime a vidíme potrebu i spoločného
pôsobenia k dobru tak našich ako i všetkých cirkvi, k dobru celku, jehož sme údami...
Môžeme poukázať aj na to, že bez našich zhromaždení nebol by povstal ani spolok Tranoscius
v Lipt. Sv. Mikuláši, ktorý ako Písmo sväté tak aj mnohé iné dobré a potrebné náboženské
knihy vydáva. Ale nebolo by ani vzniku „Knižnice vnútornomissiovej“, z ktorej sa už pár tisíc
zošitov medzi naším ľudom rozšírilo. Nebolo by ani päť Zpráv s päť kázňami a štrnástimi
prednáškami, medzi nimiž isto aj cenné veci sa nachodia. Nebolo by zhromaždeného
materiálu na Agendu. Nebolo by pekného základu na sirotinec, spojenia so Všeobecnou
evanjelicko-luteránskou konferenciou a iné. Komu je to všetko nič a ničím, nech vysúka
rukávy a preukáže svoje sily a schopnosti, nech vykoná čo lepšieho a väčšieho v našich
trudných okolnostiach: my mu podlžné uznanie a úctu neodoprieme (Zpráva VI, s. 6-8).
ZPRÁVA O VI. EV. A. V. VNÚTORNO-MISSIOVEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, ODBÝVANEJ 1.
JÚLA 1904 V CIRKVI MOŠOVSKEJ, SPOLU S KÁZŇOU A PREDNÁŠKAMI PRI TEJ PRÍLEŽITOSTI
POVEDANÝMI. TRANOSCIUS, L. SV.MIKULÁŠ 1904, STRÁN 37.
Siedma konferecia r. 1905
Tisovský cirkevný zbor na svojom konvente uzavrel povolať konferenciu na 4. a 5. júla
1905, ale na žiadosť viacerých farárov, vzhľadom na v tento čas konané seniorálne konventy,
bola konferencia zadržaná 30. a 31. augusta. V prvý deň bola pastorálna konferencia
dopoludnia i odpoludnia. Záujem o ňu mali aj domáci cirkevníci a po celý deň vytrvalo
sledovali jej program v priestrannej, ale cele zaplnenej škole. Hostí i domácich privítal a vrelo
pozdravil zborový dozorca Dr. Samo Daxner. Predseda J. A. Fábry po vrúcnej modlitbe
prihovoril sa obsiahlym prejavom „aby sme o položení cirkve rozmýšľali, príčiny úpadku
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poznávali a na ich odstránení, nakoľko nám možné, pracovali“. Aj úradné vedenie cirkvi
hľadá prostriedky nápravy: lepšie zriadenie náboženskej výučby na školách, dlhšie
vyučovanie konfirmandov, dozeranie na katechizovanie mládeže a menovite pastierska
starostlivosť kňazov. J. A. Fábry volá: „Iné je tu potrebné, páni moji! Zoprite sa
šovinistickému diablovi, aby utiekol od vás, vyhoďte ho zo školy, z fary, z chrámu, z cirkvi a
jej správy, z náboženských a cirkevných spolkov a vôbec všetkých ustanovizní cirkevných.
Dbajte na to, aby duch Kristov zaujal všade jeho miesto, ten duch milosrdnej lásky,
rovnoprávnosti a slobody, plný života božského, Bohu posväteného: a s týmto duchom hneď
sa všetko zmení... Duch je, ktorý obživuje.“
J. A. Fábry ako skúsený duchovný pastier správne diagnostikoval nemoc svojho veku i
nášho ľudu. Náš ľud nemá dostatočného náboženského evanjelického povedomia, preto
podlieha svetskému zmýšľaniu, mamonárstvu, racionalizmu a ľahko vydáva manželské
reverzy. Volá: „treba nám konfesionálna luteránska výchova, mimoriadne živá
vnútornomisijná činnosť na záchranu hynúcich duší.“ To nie sú prázdne heslá a gestá. To je
návod k duchovnej terapii. Uveďme ju aspoň heslovite, ako ju J. A. Fábry na modlitbách
premyslel (a sa jej zo skúsenosti v protestantskom svete priučil):
1. Prvým priostriedkom je slovo Božie – šíriť ho, aj ostatnú spisbu, ktorú vydáva Tranoscius,
Čabianskecirkevné kníhkupectvo, Vnútornomisijná knižnička.
Poriadať misijné slávnosti.
Zakladať miestne cirkevné spolky (ženské, mužské, mládežnícke) a podporovne.
Vydávať jednotlivé kázne pre železničiarov, fabrických robotníkov, žatvárov,
vysťahovalcov a iných v diaspore rozptýlených.
Cez zimu držať biblické hodiny.
Pre robotníkov vo veľkomestách a na Dolniakoch pre rozptýlené gazdovstvá-salaše
cestujúceho kazateľa.
Organizovať kolportáž (v jesennom období – Tranoscius).
Pre naše obecenstvo zakladať knižnice.
Konať prednášky (i zo Zpráv Konferencie) cez zimné večery.
2. Druhým prostriedkom účinkovania má byť mravná pomoc.
K tejto ochrannej a záchrannej práci založiť slobodné družstvá evanjelického modrého
kríža (názov čelí proti sektárskym modrým krížom), aké sa ujali a potešiteľne šíria
v Nemecku.
Zakladať spolky mládeže a odviesť ich od krčmy.
3. Tretím prostriedkom činnosti je vonkajšia pomoc.
Opatrovanie nemocných v spolupráci so ženským spolkom.
Založiť sirotinec pre hynúce evanjelické slovenské siroty, čo je predmetom i dnešnej
konferencie.
Túto úvahu o nedobrom stave cirkvi a o jej náprave možno označiť ako testamentárny
odkaz J. A. Fábryho svojej cirkvi a jej pracovníkom. Naozaj J. A. Fábry bol veľkou postavou
vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie.
Po prejave predsedu rozvinula sa rozprava o vnútornomisijnej činnosti po jednotlivých
zboroch. Stihli vypočuť správy z Pukanca a Lipt. Sv. Mikuláša. Konferencia odporúča takúto
spolkovú činnosť všetkým zborom. Ďalej uzavrela dávať z ofery pri missijnej slávnosti 2/3
Tranosciu na vydávanie Zpráv. Nakoľko konferencia nemá práva zakladať ani udržovať
sirotinec a nakoľko zbory svoje doterajšie milodary a základiny neurčili pre sirotinec
v konkrétnom zbore, uzavrela, že bude všemožne podporovať mravne i hmotne ten zbor,
ktorý založí sirotinec. To bolo správne rozhodnutie. Predseda podal správu o Všeobecnej ev.
luteránskej konferencii v Roztoku, na ktorej zastupoval našu Konferenciu spolu s J. Janoškom
a podali o nej správu.
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Na tejto tisovskej konferencii uzavreli, že každý jej člen má prispievať ročne 2 koruny na
Všeobecnú ev. luteránsku konferenciu, ktoré jej budú zasielané. Ešte bola podaná správa o
službách Božích vo Viedni.
Na druhý deň dopoludnia boli misijné služby Božie. Veľký tisovských chrám bol
preplnený domácimi cirkevníkmi. Oltárnu službu vykonali J. A. Fábry, Ž. Križan a J. Palic.
Kázal Martin Morháč, mošovský farár a turčiansky senior z textu Ži 10, 19-25 (ako vlani):
Drahocenný poklad svobodného prístupu pred trón milosti Božej. A tu chceme poukázať: 1.
Čo vlastne v tom poklade svobodného prístupu máme a ako bol pre nás vydobytý, 2. ako si ho
môžeme a máme zachovať.
Po kázni prednášal M. Bodický na tému Kresťanstvo a svet – proti svetáctvu a J. A. Fábry
Či evanjelik ako taký môže byť veriacim a pobožným kresťanom - proti sektárstvu. Obe
obsahovo bohaté prednášky upútali pozornosť poslucháčov.
Aj tento celý deň priodel sa do sviatočného rúcha. Ľudia sa nebrali do roboty, ale
posedávali pred domami v rozhovore, iste o tom, čo počuli a videli. Bodický i Fábry
(referovali o nej v CL) hodnotili tisovskú konferenciu ako zdarilú. Na potvrdenie M. Bodický
spomína mienku jedného jej účastníka Dr. Michala Zibrina z Brezna: „Doposiaľ som
nepoznal luteránskych kňazov. Pred takýmito kňazmi klobúk dolu“ (281), ale aj to, že na ňu
prišiel peši jediný gemerský farár, 70-ročný Ján Korček z Rejdovej, čo mu je na chválu a
dobrú pamiatku. Veď aj mnohí slovensky cítiaci farári nechodili zo strachu.
Tisovská konferencia je pamätná i nasledovnou príhodou, ako ju zaznačil Bodický. Idúcky
z Tisovca cestovali viaderí farári zo západného Slovenska. Nahovárali Pavla Zocha, aby
otvoril sirotinec v Modre, lebo to miesto považovali za vhodnejšie ako Lipt. Sv. Mikuláš, lebo
tam bolo mnoho bohatých ľudí. Paradox. Ale stačilo si len porovnať, v akom stave boli
cirkevné budovy, chrám, škola, fara v Mikuláši a v Modre. Modra si ich v každom ohľade
zveľaďovala. Zoch sa zdráhal, že ako predstúpi pred zbor s myšlienkou otvárať sirotinec, keď
dosiaľ niet ani haliera v zbierke na sirotinec v Modre. Nato vytiahol Bodický zlatý 10korunák a podal ho Zochovi so slovami: „Toto dávam na modranský sirotinec.“ Podobne
urobil aj staroturanský Ľ.Čulík a oddal mu 20 korún s tými istými slovami. Nášmu Paľkovi
zablyšťali sa oči a povedal: „No, tak otvoríme sirotinec!“ Ako prišiel domov, zvolal zborovú
poradu a 10. decembra 1905, teda o tri mesiace bol sirotinec otvorený. Náš starostlivý Pavel
ešte i o to sa staral, či budú siroty. odpovedal som mu, že Pán Boh má všetkého dosť, iba sirôt
málo, vždy ich prispára. Doviedli sme mu s Fábrym troje, on chlapca, ja dve dievčence.
Pobožná vdova Mária Hýlová vzala si prvé siroty na starosť, ale už o rok ich bolo toľko, že
museli ich dať do osobitného domu. Ako rástol počet sirôt, tak prichádzali i dary na výživu
(281).
ZPRÁVA O VII. EV. A. V. VNÚTORNO-MISSIJNEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, ODBÝVANEJ
30. A 31. AUGUSTA 1905 V CIRKVI TISOVSKEJ, S KÁZŇOU A PREDNÁŠKAMI PRI TEJTO
PRÍLEŽITOSTI POVEDANÝMI. L. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1905. STRÁN 67. (Zostavil ju J. A.
Fábry.)
Ôsma konferencia r. 1906
Nasledovná konferencia mala byť na Dolnej zemi v Petrovci, o čom bolo už aj uverejnené
pozvanie (CL 1906 s. 255). Ale nebola. Stalo sa to, o čo sa neprajníci Konferencie usilovali,
aby konferencie neboli. Ako prvý zadrapil sa do nej v svojej seniorskej správe malohontský
senior Pavel Glauf (pozdejšie si zmenil meno na Csetneki Gyürky Pál). Vraj slúži separatizmu
a sledovanie vnútornomisijných cieľov lepšie sa dá uskutočniť už existujúcimi cirkevnými
spolkami. Toto bol signál aby sa konferencia znemožňovala.Keď ju pozval Petrovský zbor
v Báčke na 26. a 27. septembra 1906, predsedníctvo báčianskeho seniorátu (senior
Belohorszky Gábor a sen. dozorca Rohányi Gyula) jej konanie zakázalo. Vo svojom
neopodstatnenom a protizákonnom odôvodnení uvádzalo, že účastníci konferencie sú
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spolkom bez stanov, že sa chceli zhromaždiť bez vedomia seniorátu, že pozvanie uverejnili
len v slovenských časopisoch, a tak nepozvali ani Maďarov, ani Nemcov, čím by boli len
zhanobili vnútornú misiu, alebo by to vraj bol urobil aspoň redaktor Stráže na Sione (P.
Zoch), ktorý mal prednášať a konečne, že povolenie k zhromaždeniu môže dať iba dištrikt,
alebo snáď generálny inšpektor. Na znemožnenie konferencie si seniorálne predsedníctvo
zaistilo aj podporu svetskej vrchnosti a žandárskej asistencie. A čo na to cirkevná vrchnosť?
Táto nielenže sa práva cirkevného zboru petrovského a dobrej veci konferencie nezastala, ale
dodatočne schválila brutálne pokračovanie predsedníctva seniorátu. Aj Petrovčania schybili,
že pôvodné uzavretie konventu, ktorým konferenciu pozývali, dovolili si násilne zrušiť a
konanie konferencie odmietnuť (CL 1906 s. 273-274).
O petrovskom prípade rozhorčene píše a proti nehoráznym nepravdám sa ohradzuje J. A.
Fábry: „... Keď sa môžu ku konferenciám slobodne schodiť prešporskí mestskí, prešporskí
stoliční a šoproňskí evanjelickí kňazi, tým istým právom môžeme sa zhromažďovať aj my.
Alebo keď môže bársktorá cirkev bez zvláštneho dovolenia politické slávnosti v chrámoch si
usporiadať, teda má tým väčšie právo, áno, aj povinnosť usporiadať si slávnosti vnútornoalebo zovnútorno-missijné, čo predsa aj cirkevné vrchnosti odporúčajú a nakladajú. Ba, čo
nám konečne ostane z tej drahej, zákonmi a ústavou zabezpečenej cirkevnej autonómie... Čo
nám ostane menovite pre časy nebezpečné, aké už boli, ale ešte byť môžu?“ (Zpráva IX s. 4)
Dosiaľ sa takýto prípad nestal, nik sa do Konferencie nestaral a schôdzky sa konali bez
prekážky. M. Bodický komentuje prípad: „Rozumie sa, zo zhromaždenia nebolo nič, a ako by
sa bolo zišlo zmaterializovanému Petrovcu, Kysaču atď. počuť úprimné slovo o tom, čo je
najpotrebnejšie. Pravda, bolo by sa povedalo Slovákom po slovensky. Ale podľa mienky
odrodilých Belohorszkovcov a Rohonyovcov lepšie je i naďalej topiť sa vo vlastnom sadle,
alebo stať sa nazarénmi, baptistami a pod. Radšej nech hynú!“ (s. 282)
Po tejto nečakanej udalosti narýchlo bola zvolaná pastorálna konferencia do Žiliny na 16.
októbra 1906, aby sa vybavili naliehavé veci. Predsedal jej neúnavný J. A. Fábr. Konferencia
vzala na vedomie, že už je sirotinec otvorený v Modre, preto vyvolila výbor modranského
sirotinca a upravila pomer Konferencie k nemu. Rozdelili peniaze pre sirotinec v Modre a čo
patria majúcemu sa postaviť v Lipt. Sv. Mikuláši. Vypočuli správu o službách Božích vo
Viedni a o spolku Tranoscius. Podaná bola správa o Všeobecnej luteránskej konferencii.
Napokon prijali pozvanie žilinského farára Miloša Kišša, aby sa konferencia konala na budúci
rok v Žiline,čo sa uskutočnilo 14. a 15. augusta 1907.
Deviata konferencia r. 1907
24. júna 1907 pochovali v Modre výborného muža, vždy ochotného a horlivého
pracovníka Konferencie, domáceho kňaza Pavla Zocha. Na pohrebe bol už ťažko chorý J. A.
Fábry, ktorý dva dni pred konaním konferencie v Žiline požiadal M. Bodického aby zvolanú
konferenciu otvoril a viedol. Do Žiliny sa zišlo 14. augusta 25 kňazov, 2 inšpektori, 4 učitelia
a množstvo obecenstva. Ako hostia boli prítomní dvaja farári z Ameriky: Dr. A. L. Raumer a
Daniel Bella. Dr. Raumer prišiel sa podučiť slovensky, aby mohol lepšie slúžiť svojim
prisťahovalým Slovákom. Zahajovacie služby Božie odbavil Žigmund Križan.
Pastorálna konferencia prerokovala správu o modranskom sirotinci. Uzavrela sirotinec
zväčšiť a požiadať modranskú cirkev, aby prepustila sirotincu aj hornú časť domu a obstarala
jednu opatrovkyňu, ak možno, diakonisu. Prečítané boli účty sirotinca. Za stáleho dozorcu
sirotinca popri predsedovi, miestnom farárovi, odporúčala voliť seniora z Krajců. Konferencia
odporučila celej slovenskej evanjelickej verejnosti zo všetkých síl podporovať sirotinec
v Modre, tým viac, že mikulášska cirkev nechystá sa ešte otvoriť sirotinec. Podané boli správy
o viedenských službách Božích, o Všeobecnej luteránskej konferencii, o Tranosciu a o
homiletickom časopise. Za predsedu konferencie na budúci rok znovu bol vyvolený M.
Bodický. popoludní bukovský farár Július Bodnár prečítal prednášku O našich starých

18
duchovných pokladoch evanjelických, poukážuc na ich trvalú hodnotu a obľubu, ktorá sa
nezmenšuje ani pomíjajúcim časom.
Na druhý deň začali sa misijné služby Božie už ráno o 8. hodine v maďarskej reči, lebo
v Žiline bolo mnoho maďarských železničiarov. Liturgoval domáci M. Kišš a kázal martinský
Otto Škrovina na text J 4, 31-38: „Na čo má pozerať delník na vinici Pánovej? 1. Na Boha
ako prameň, 2. na na zem ako na miesto, 3. na nebo ako ovocie práce svojej. Obecenstva i tu
dosť. Bodický si povzdychol: „Škoda že neprišiel Glauf a bačiansky Belohorszky, boli by sa
presvedčili, že sme Židom Židia a Grékom Gréci. Na slovenských službách Božích o 9.
hodine liturgovali M. Bodický, Bodnár a C. Bodický. Kázal Ján Palic, kochanovský farár, na J
15, 16: „Naša nádej spočíva na Kristu Ježiši 1. následkom nášho povolania, 2. následkom
nášho poslania a 3. následkom daného nám zasľúbenia.“ Účasť na službách Božích bola
nebývalá. Podľa svedectva miestneho farára prišli viacerí, ktorí nikdy nechodia do kostola. I
takto sú zjavné stopy Božieho požehnania.
Po privítaní domácim M. Kiššom predseda M. Bodický prihovoril sa k zboru, poukážuc na
naše misijné snahy a ciele a požiadal pukanského Martina Bujnu o prednášku O kresťanskej
dobročinnosti. Burcujúcou, bohato ilustrovanou evanjelizačnou prednáškou upútal pozornosť
do konca. Dozaista aj jeho slová vykonali svoje poslanie. M. Bujna bol známym a úspešným
apoštolom-propagátorom dobročinnosti našej ev. cirkvi. Nenadarmo ho zvali „našim
žobráčikom“.
ZPRÁVA O IX. EV. A. V. VNÚTORNO MISSIOVEJ A PASTORIZAČNEJ KONFERENCII, ODBÝVANEJ
DŇA 14. A 15. AUGUSTA 1907 V CIRKVI ŽILINSKEJ, SPOLU S KÁZŇOU A PREDNÁŠKAMI PRI TEJ
PRÍLEŽITOSTI POVEDANÝMI, L. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1907. STRÁN 75. Túto správu
zostavil ešte J. M. Fábry, i keď pre nemoc neprítomný, na základe dodaného materiálu. To
bola jeho posledná služba Konferencii. V úvodnej stati vrátil sa ešte rozhorčene k vlaňajšiemu
prekazeniu konferencie v Petrovci a krátko vylíčil bohatú históriu niekdy slávneho cirkevného
zboru v Žiline. Zpráva o VIII. pastorálnej konferencii vydaná nebola.
Desiata konferencia r. 1908
Je len samozrejmé, že na desiate výročie konferencia bola povolaná ta, kde sa začala – do
Modry. Len osobná zmena nastala v pozývajúcom zbore. Miesto neúnavného a obetavého
Pavla Zocha stal sa tu farárom jeho synovec, mladý, agilný a v každom ohľade súci Samuel
Zoch, ktorému vec slovenského evanjelictva ležala rovnako na srdci, ako jeho oslávenému
strýcovi. Jubilejná konferencia bola 24. a 25. júna 1908. Spomedzi zakladateľov už nemohli
prísť Ján Mocko a Ján M. Fábry, lebo boli ťažko nemocní a Pavel Zoch i Miloslav Krčméry
boli už pozvaní „na konferenciu Baránkovu“.
Pastorálna konferencia začala sa 24. júna o 9. hodine. Prítomných bolo 26 aktívnych
kňazov, 2 vyslúžilí a 11 nádejných. Prišlo 8 učiteľov, niektorí dozorcovia a kurátori, ba
z Dolnej zeme aj jeden horlivý cirkevník Ján Belay, spolu s farármi Langhoferom a Kolénym,
takže konferencia bola dôstojne zastúpená. M. Bodický v obsiahlom otvárajúcom prejave
podal prehľad o doterajšej desaťročnej činnosti Konferencie, v krátkosti rekapitulujúc každú
pastorálnu schôdzu a misijnú slávnosť po jednotlivých zboroch. Na záver povedal: „Na tejto
desiatej schôdzke poučení dosavádnymi skúsenosťami môžeme si povedať či naše schôdzky
zodpovedajú svomu cieľu, či ich zveľaďovať, v nich pokračovať, či ich obmedziť alebo
premeniť. Krem požehnania Božieho úspech našej práce závisí od nášho usilovania sa, od
nášho zúčastňovania, v prvom rade prácou, kedy, kto, akej by bol požiadaný.“ (Zpráva X s.
13). Po ňom prednášal čáčovský farár Dušan Fajnor Slovo Božie a vnútorný misionár. Táto
pútavá prednáška je myšlienkovo bohatá, znie rečou Písma, vzbudzuje radosť a istotu viery a
umocňuje v nás rozhodnutie stáť v diele Pánovom na záchranu duší. Je na svedectvo, že slovo
Božie je zbrojnicou vnútornej misie. Po nej sa rozprúdila živá debata. Už aj táto prednáška
dáva znať, že Dušan Fajnor je umný teológ s darmi evanjelizátora.
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Potom bola podaná správa o viedenských službách Božích. Keď nepríde kazateľ, naši
Slováci – podomoví obchodníci spod Javoriny – schádzajú sa i sami v zimných mesiacoch
k nábožnému spevu a modlitbám v miestnosti českých reformovaných bratov. Úlohu
kostolníka a kurátora horlivo vykonáva istý Jakub Liška, rodený rím.-kat., ktorý pod vplyvom
zbožnej manželky evanjeličky a jej krásneho náboženského spevu stal sa evanjelikom a ostal
ním verne až do konca. On sa stará o ofery, vyplácanie cestovného a za prenajatie miestnosti.
Preddunajský dištrikt síce odhlasoval na tento cieľ 300 korún, ale len vtedy, ak sa odbavia i
maďarské služby Božie a že kazateľov bude vysielať biskup Bedrich Baltik, a nie „samozvaný
biskup“ M. Bodický. O takéto obmedzenia naši Slováci nestáli a ani pomoc nedostali. O
viedenských službách Božích píše M. Bodicky, ich iniciátor a organizátor (s. 283-284).
Naša Konferencia bola vyhranene luteránskou a ako taká bola údom Všeobecnej
luteránskej konferencie, do ktorej patria luteráni celého sveta. Stalo sa, že výbor tejto,
takrečeno svetovej konferencie prijal za členov i takých, ktorí patria k spojenej cirkvi, t. j.
luteráni s kalvínmi. Menšina výboru, medzi nimi aj náš zástupca, ohradila sa proti tomu a
vystúpila z doterajšej Konferencie a založila osobitný Luteránsky zväz. Naša Konferencia
schválila pokračovanie svojho zástupcu, lebo – hoc nevytvárame nikoho z kresťanského
spoločenstva – práca je dobre možná len tam, kde je spoločná viera.
Odpoludnia pokračovalo sa v rozhovore. Reč bola o potrebnej novej agende. Nový
správca sirotinca Samuel Zoch referoval o tomto duchovnom dieťati Konferencie. Prítomní
s radosťou počuli, že dielo i práca sa rozrastá, pribúda sirôt, ale i milodarov. Modranský zbor
pripravil primeraný príbytok pre 26 sirôt za chatrné odškodné 120 korún ročne.
Toto odpoludnie bolo požehnané aj peknou misijnou slávnosťou pri otváraní spomenutého
príbytku pre siroty v bočnej, tzv. Novej ulici. Tam sa zhromaždil zástup modranských
cirkevníkov s účastníkmi Konferencie, bratislavský senior a nemecký farár v Modre Karol
Hollerung a trnavský farár Gejza Farkaš ako vyslanec bratislavského seniorátu a svedok porád
Konferencie, ktorý podal takú správu, že seniorát uzavrel podporovať náš sirotinec. Farár
Martin Bujna, horlivý zástanca sirôt, z duše prameniacou rečou a modlitbou otvoril a posvätil
nový sirotinec. Jeden chlapček spomedzi sirôt cituplnými slovami privítal hostí, poďakoval
dobrodincom a prosil o ďalšiu lásku a podporu. Senior K. Hollerung sľúbil ochraňovať
bohumilé dielo. Slávnosť sa začala piesňou „Všickni, jenž skládají...“ a zakončila piesňou
„Ach, zůstaň s svou milostí...“ Hľa, aj toto, v očiach sveta síce maličké a skromné charitatívne
dielo, ale pre slovenských evanjelikov významný a povzbudzujúci čin, bolo na chválu Božiu
na uznanie vnútornomisijných snáh a požehnaného účinkovania Konferencie.
Pred 10 rokmi na prvej konferencii v Modre domáci farár P. Zoch, keď bola reč o
sirotinci, zatesknil. „Veď o sirotinci u nás ani hovoriť, nieto ho založiť.“ To bol povzdych
duše každého vtedajšieho priekopníka vnútornej misie. Ale Pán nezahanbí odvážnu vieru. za
čo ten istý P. Bujna r. 1901 v Mikuláši horlil a mal pred očami diaľnu vidinu, stalo sa
skutkom.On sa dožil tej milosti, že vyprosený sirotinec vrúcnou vďakou a chválou
Hospodinovi mohol uvítať, otvoriť a posvätiť. V pravde veriacemu je možné všetko (Mk 9,
23). Vo svojej possväcujúcej reči horlil za ďalšiu výstavbu našich sirotincov a charity vôbec,
nabádal k ochotnej obetavosti a verboval všetkých za „agentov“ sirotinca.
Na druhý deň 25.júna na misijnej slávnosti liturgoval M. Bodický a kázal kysačský farár
Karol Langhoffer na Mt 18, 18-20: „Zhromaždenie naše, misijná naša slávnosť, nech je
predmetom nášho premyšľovania, pričom spýtame sa: 1. V čom mene sme sa zhromaždili? 2.
kde sme sa zhromaždili? 3. načo sme sa zhromaždili?“ Keď v úvode kázne povedal, že sme sa
do Modry zišli mnohí z rozličných končín krajiny, a že nejeden „nechal domácnosť svoju i
žírnu roľu svoju tohto času (rozumej žatvu), považujúc pre dušu svoju ešte žírnejšiu roľu
kráľovstva Božieho“, mal na mysli aj svojho spoločníka, nie veľmi majetného „gazdu“ Jána
Belaya, ináč pilného dopisovateľa Cirkevných listov a Stráže, ktorý v čas žatvy neželel času
ani trovy, túžiac po duchovnej žatve a občerstvení. Kázeň je misijne pôsobivá a pozoruhodná i
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tým, že aktívne reflektuje na nežičlivý postoj úradnej cirkvi, ktorá prekazila konanie
vnútornomisijných slávností práve na Dolnej zemi v Petrovci.
Po záverečnej liturgii, vykonanej Ž Križanom, nový modranský farár S. Zoch pozdravil
konferenciu a M. Bodický v otváracom príhovore spomenul, že z tých, ktorí stáli pri zrode
Konferencie a horlivo slúžili jej veci, troch už Pán odvolal a štvrtý (Fábry), skľúčený ťažkou
nemocou čaká „až by sa ukázala lepšia nádeja“. Potom Milan Hlaváč (Pseudonym Milovník
Hospodina) prednášal o Písme, jeho pôvode, podstate a poslaní.
Poobede mnoho obecenstva zhromaždilo sa na cintoríne pri hrobe Pavla Zocha
k odhaleniu náhrobného pomníka. Tu prehovoril jeho spolužiak Ján Boor, holičský farár. Po
jeho prenikavej reči sobotišský farár Pavel Beblavý prečítal príležitostné verše. Po modlitbe J.
Boora a piesni „Vzkříšení čekejme“ ešte poslanec, Dr. Milan Ivanka, dozorca zboru, ocenil
pamiatku zosnulého. M. Bodický pri spomienke na toto odpoludnie zatesknil v svojej vysokej
starobe: „Od tých čias odišli za Pavom obidvaja fungensi, i Boor, i Beblavý, i Bujna, ba i
Samko Zoch. Od tých čias, ako bol pochovaný Pavel Zoch, na modranskom cintoríne sú už tri
Zochovské hroby, a to Dr. Ivana B. Zocha, bývalého revúckeho profesora, Gustáva, bývalého
farára lubinského a Dr. Samuela Zocha. Všetky štyri za 20 rokov, piaty je v Banskej Bystrici,
Stankov, otca Samuela a Gustáva“ (s. 284). Koľkých by sme museli my vymenovať o 50
rokov neskoršie po odchode drahej postavy baťka M. Bodického. Je ich celá plejáda, mužov
horlivých, bojovníkov udatných a vzácnych, ktorí brali účasť na požehnanom diele
Konferencie. Ba prišiel čas, že sa pominula i sama Konferencia, predaná za misu šošovice a
pochovaná v Komárne v septembri 1950.
ZPRÁVA O EV. A. V. VNÚTORNO-MISIOVEJ SLÁVNOSTI A PASTORÁLNEJ KONFERENCII,
ODBÝVANEJ DŇA 24. A 25. JÚNA 1908 V CIRKVI MODRANSKEJ, S KÁZŇOU, PREDNÁŠKAMI A
REČIAMI PRI TEJ PRÍLEŽITOSTI POVEDANÝMI. CENA 30 HAL. TRANOSCIUS , L. SV. MIKULÁŠ
1908. STRÁN 79.
Jedenásta konferencia r. 1909
Do druhého desaťročia svojej existencie vkročila Konferencia v Novom Meste nad
Váhom 9.a 10. júna 1909. Prítomných bolo 40 kňazov, 15 učiteľov a mnoho ľudí. Pastorálne
porady zahájil predseda M. Bodický slovami Jóbovými 3, 25: „Lebo pred čím som sa
strachoval, to ide na mňa“, zvestujúc tak smrť doterajšieho predsedu Jána Alexandra Fábryho,
„ktorý tichým duchom, ale ohnivým slovom zhromažďoval nás vôkol seba do týchto našich
bratských schôdzok“ (s. 5). Spomenul i to, že mu nebohý Fábry počas ktorejsi Konferencie
povedal: „Dokiaľ my Revúčania žijeme, udržujme Konferenciu v pravom duchu (myslel
ducha kresťanského luteranizmu), po nás neviem ako bude“ (s. 285). Tento odkaz Revúčania
aj ich mladší druhovia chránili, kým trvala Konferencia ešte 40 rokov po smrti J. A. Fábryho.
Predseda M. Bodický spomenul aj 400. výročie narodenia reformátora Jána Kalvína.
Konferencia zaoberala sa najprv modranským sirotincom, ktorého vlani otvorený príbytok
stáva sa už malým. Hoc sirôt pribúda a potreby sú veľké, Pán sa o ne stará. Treba nový
sirotinec. I z tejto porady znie hlas: „Hoď do Boží pokladne, neb Pán u ní sedí, ne po sumě ptá
se, lež na srdce hledí.“ Potešiteľne pribúda milodarov i na mikulásky sirotinec. Keď bude
20.000 korún, otvoria ho. Naša cirkev má bohatstvo v obetavosti sŕdc. Tie hľadáme i tlačeným
slovom prebúdzame pomocou Tranoscia. Poneváč tento má veľké a nákladné predsavzatia
vydať Tranovského kancionál, partitúru, chrámovú agendu, Bibliu, treba kapitál spolku
zvyšovať vypísaním nových účastín. I túto akciu odporúčať a aktívne ju podporovať je úlohou
údov Konferencie. Výzva: “Učme sa od katolíkov, ktorí hromadne vstupujú za členov do
svojich spolkov, a tým zmocňujú svoje predsavzatia“ (s. 9).
O viedenských službách Božích podal správu M. Bodický. Je tu veľa podomových
obchodníkov, stovka našich učňov, slúžiek a slovenských študentov. Ján Maliarik,
veľkolevársky farár, povedal hodnotnú prednášku O Jánovi Kalvínovi.
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Na druhý deň 10. júna prišlo na misijné služby Božie veľa sveta i z okolia, takže bol
zástup i na nádvorí chrámu. Liturgoval kochanovský J. Palic a kázal smrečiansky Vladimír P.
Čobrda na Júda 20-21: „V čom záleži skutočný kresťanský pokrok? 1. Na viere najsvätejšej
vzdelávať sa v skutočných vyznavačov Kristových, 2. v láske Božej rásť v skutočných
milovníkov a 3. v nádeji života večného zdokonaľovať sa v skutočných občanov nebeských.
O tejto kázni píše Ján palic v CL, že bola nielen myšlienkovo a štylisticky pripravená a
presvedčivo podaná, ale zanechala hlboký dojem na poslucháčov. Už vtedy sa Čobrda dokázal
ako povolaný kazateľ.
Konferenciu privítal a pozdravil domáci farár J. Erdélsky. Potom závadský farár Štefan
Algöver prečítal prednášku Verím v svätých obcovanie, v spoločenstve svätých z hľadiska
jeho významu, potreby, možnosti a skutočnosti. Po ňom S. Zoch hovoril O význame nášho
sirotinca pre náš náboženský život. Je ovocím vnútornomisijných snáh, dôkazom kresťanskej
lásky a budí túto lásku. „Čo našej malej práci dodáva ceny, je to, že pracujeme nie pomocou
boháčov, ale pomocou chudoby“ (s. 42).
M. Bodický v CL 1909 s. 238 píše: Na konferencii novomestskej hovorili sme o poriadku
bohoslužobnom a nemohli sme dôjsť konca-kraja, takže musel byť prijatý sprostredkujúci
návrh: odložiť túto otázku k budúcej konferencii, čo temer znamená ad calndas graecas. (No
netrvalo viac ako dva roky, v Pukanci r. 1911 bol ustálený jednotný bohoslužobný poriadok
podľa Palicovho návrhu.)
„V ČOM ZÁLEŽÍ SKUTOČNÝ KRESŤANSKÝ POKROK?“ NA TÚTO OTÁZKU ODPOVEDÁ KÁZEŇ
VL. P. ČOBRDU, POVEDANÁ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM NA MISSIJNEJ SLÁVNOSTI DŇA 10.
JÚNA 1909. – ZPRÁVA O XI. VNÚTORNO MISSIJNEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII V NOVOM
MESTE NAD VÁHOM 9.-10. JÚNA ODBÝVANEJ. L. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1909. CENA 30
HAL. STRÁN 45.
Dvanásta konferencia r. 1910
Dvanásta konferencia konala sa v znamení 300. výročia pamätnej, veľavýznamnej
žilinskej synody a na uctenie pamiatky mužov, ktorí „našich slovenských predkov vo viere
zorganizovali, proti moci nepriateľskej zaštítili a mocou krajinského zákona vo vyznávaní
viery uvoľnili“ (Zpr. XII s. ). Konferenciu pozval na dni 5. a 6. júna 1910 cirkevný zbor
v Dolnom Kubíne v blízkosti odpočinku slávneho palatína Juraja Thurzu a pôsobiska
zlatoústeho náboženského pevca Juraja Tranovského na Oravskom zámku. Zhromaždilo sa
vyše 40 slova Božieho kazateľov, asi 10-15 učiteľov, niekoľko dozorcov cirkvi a hojne
domáceho i prezpoľného ľudu, Ba treba zaznamenať, že na pastorálnych poradách bol
prítomný aj dozorca banského dištriktu Dr. Michal Zsilinszký, muž úprimne veriaci a za
cirkev zaujatý (vysoký úradník na ministertsve školstva). Privítal ho M. Bodický po
slovensky, a on tiež poďakoval po slovensky.
Konferenciu v evanjelickej škole otvoril M. Bodický primeranými slovami viery a
povzbudenia k vnútornomisijnej práci. Ladislav Novomestský, farár v Šalgove (teraz
Svätoplukovo) prednášal O vplyve osvety na vieru a náboženstvo, poukážuc na jej negatívnu
stránku. Čo opomenul vyzdvihnúť prednášateľ, to doplnil určený koreferent Dušan Fajnor:
Veda a osveta slúži časným cieľom života, náboženstvo pre časnosť, ale najmä pre večnosť.
Pravá viera a pravé náboženstvo si neprotirečia, ale sa doplňujú a vzájomne slúžia k harmónii
života, duše i tela. Osvetou nepohŕdame, ale ona nemôže byť náhradou za náboženstvo.
Konferencia pozorne sleduje modranský sirotinec, ktorý už má 29 sirôt. Pre nádejný
mikulášsky zbierajú kapitál, kúpili pozemok a sirotinec by radi otvorili pri 400-ročnej
pamiatke reformácie r. 1917. Pripravuje sa nové, opravené vydanie Kancionála a pracuje sa na
agende. Znovu sa apeluje na evanjelickú verejnosť, aby upisovala účastiny Tranoscia a tak
zväčšila prevádzkový kapitál v záujme rozvinutia vydavateľskej činnosti. Nechýbal ani referát
o viedenských službách Božích. S radosťou bolo spomenuté založenie spolku pre
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napomáhanie misie medzi pohanmi. konferencia odporúča spolkom i jednotlivcom, aby sa
stali jeho členmi. Bola podaná správa o Luteránskom zväze, na ktorého výročnú schôdzu
vyslaný je J. Janoška. Konferencia posiela ďakovný pozdrav nášmu rodákovi Dr. Jánovi
Kvačalovi, univ. profesorovi v Jurjeve, ktorý i v ďalekej cudzine sleduje naše domáce, najmä
slovenské kultúrne pomery a pohotovo odráža útoky istých necirkevných prúdov a zastáva sa
evanjelia ako prameňa pokroku.
Po pastorálnej konferencii zhromaždili sa večer jej účastníci a poprední mužovia oravskej
župy na čele s hlavným županom Šimonom Csaplovicsom v dvorane župného domu, aby
uctili pamiatku niekdajšieho pána Oravy Juraja Thurzu. Pri tejto príležitosti najprv Dr. M.
Zsilinszký prečítal po maďarsky svoju prednášku o vnútornej misii. Poukázal na vnútorné i
vonkajšie pomery, v akých žije cirkev. Môže ich k lepšiemu zmeniť v srdci človeka
prebývajúci náboženský cit, vyplývajúci z lásky Kristovej. Kde tej lásky niet, tam je cirkevný
život mŕtvy. Keď tieto smutné pomery cirkve našej na pôde pamiatkou slávnych svedkov
posvätenej spomínam, povstváva mi v duši otázka: kde sa podeli tí verní obhajcovia
spravodlivých práv a predstavitelia vnútornej missie cirkve našej, kde sú Thurzovci, ktorých
sídlo ešte dnes pyšno vypína sa k nebesiam nad mútnou Oravou, kde postavy, ako bola
Alžbeta Cobor alebo Katarína Thurzo? Títo všetci k sebe pozdvihovali svojich poddaných,
v láske žili s nimi a neboli ani vystavení nebezpečenstvu národnostného utrhačstva, keď
v slovenskej reči nábožné piesne písali a spievali a namiesto nenávisti vôkol seba vieru, nádej
a lásku pestovali. Veru, veľmi sme upadli v tomto ohľade... Čím ťažšie sú pomery, v ktorých
žijeme a čím nebezpečnejšie nápady, ktorým sme vystavení, tým viac máme ruka v ruke
kráčať a všetky svoje duševné, mravné i hmotné sily posvätiť požehnanému dielu vnútornej
missie. Buďme poslušní slov ap. Pavla Ef 4, 1-3“ (Zpráva XII s. 10-11).
Po tejto prednáške oravský stoličný archivár Dr. Dezider Rexa čítal maďarsky svoju
prednášku o rodine Thurzovej a o významnom diele grófa Juraja Thurzu. Dojemne, ale i
mocne zapôsobilo, keď po maďarských prednáškach pri odchode domáci S. P. Novák začal
spievať hymnu „Hrad prepevný...“ a všetci prítomní, ešte i stoliční páni, nakoľko boli
evanjelici, vpadli do toho, až sa celá dvorana otriasala.
Na druhý deň bola vnútornomisijná slávnosť v preplnenom chráme. Oltárnu službu
vykonali M. Bodický, O. Škrovina, martinský a Milan Štetka, turiansky farár. Slovo Božie
zvestoval Jur Janoška na základe Zjav 1, 9-11:“Slyšte hlas Boží i dnes k nám. Je to 1. hlas
útechy: neboj sa! 2. hlas povzbudenia: buď verný!“
Predseda M. Bodický v príhovore ocenil tri vzácne postavy z obdobia Žilinskej synody:
palatína Juraja Thurzu, jeho dvorného kazateľa v Bytči, nábožného pevca a superintendenta
Eliáša Lániho a zbožnú vdovu po J. Thurzovi Alžbetu Coborovú. Bodického odbornú
prednášku O Žilinskej synode prečítal nitriansky senior a hlbocký farár Pavel Sekerka. Poučnú
prednášku Alkohol –otrava povedal nitriansky sen. dozorca Dr. Ľudovít Šimko, lekár v Senici.
Poobede mnohí účastníci konferencie i kubínskymi hostiteľmi navštívili Oravský zámok,
sídlo Juraja Thurzu i útulok Juraja Tranovského, vyhnanca pre Krista. Vzdávajúc hold
pamiatke Thurzovej, mohli čítať na jeho náhrobnom mramorovom kameni poučný nápis
„Vive ut vivas“ (ži, aby si žil) – žiť na zemi tak, aby sme dosiahli večný život.
DOLNOKUBÍNSKA SLÁVNOSŤ NA PAMIATKU ŽILINSKEJ SYNODY (ZPRÁVA O XII.
VNÚTORNOMISSIJNEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, ODBÝVANEJ 5. A 6. JÚLA 1910 V DOLNOM
KUBÍNE). CENA 20 HAL. L. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1910. STRÁN 42.
Trinásta konferencia r. 1911
Vedenie Konferencie, chcejúc vzdať hold pukanskému zboru za jeho náboženskú
horlivosť a udatnosť pti hájení si slovenskej cirkevnej školy, aj za jeho obetavosť a
dobročinnosť pre vec kráľovstva Božieho, prijalo jeho pozvanie na dni 16. a 17. augusta 1911.
Obetaví cirkevníci s povozmi čakali účastníkov-hostí na železničných staniciach v Leviciach a
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v Banskej Štiavnici. Zhromaždilo sa 36 kňazov (z hontianskych len 6), 13 učiteľov a mnoho
údov prezpoľných a najmä domácich prejavilo záujem o pastorálnu konferenciu ako o žiadnu
dosiaľ. Na nej domáce panny odovzdali svojmu milovanému duchovnému otcovi Martinovi
Bujnovi zlatý prsteň pri príležitosti 40-ročného účinkovania v pukanskom zbore.
Pastorálna konferencia po obsažnom úvodnom príhovore M. Bodického rokovala o
najvážnejších povinnostiach: modranský sirotinec stojí pred novostavbou budovy, na
mikulášsky pribúdajú základiny, Tranosciu treba napomáhať upisovaním účastín, inak mu nie
je možné realizovať edičný plán: vydať Bibliu, Kancionál, agendu, partitúru, učebnice pre
slovenské školy a náboženské čítanie pre ľud. Čo najhlavnejšie: konferencia ustanovila
bohoslužobný poriadok podľa Krmanovej agendy, ktorú prepracoval a terajším požiadavkách
prispôsobil Ján Palic. Kancionál má byť vydaný s notami. V odbavovaní služieb Božích vo
Viedni nenastala zmena. Budúca konferencia má sa zaoberať duchovným zaopatrovaním
výžinkárov a robotníkov.
17. augusta misijná slávnosť bola hojne navštívená. Oltárnu službu vykonali M. Bodický,
I. Bujna a O. Škrovina. Kázal Dušan Fajnor na Kol 3, 11: Všecko a ve všech Kristus.
Rozviňme ho 1. v Písme, 2. vo Vykúpení, 3. v živote. Po precítenom príhovore M. Bujnu
k hosťom i domácim pútavo prednášal Vl.P. Čobrda, smrečiansky farár O kresťanskej výchove
dietok. Pre pokročilý čas vystala zaujímavá prednáška Samuela Zocha o modranskom
sirotinci. Ostatne, autor nebol prítomný, lebo zastupoval Konferenciu na zhromaždení
Luteránskeho zväzu v Hermannsburgu.
„VŠECKO, VE VŠECH KRISTUS“. ZPRÁVA O VNÚTORNOMISSIJNEJ KONFERENCII A SLUŽBÁCH
BOŽÍCH DRŽANÝCH DŇA 16. A 17. AUGUSTA 1911 V PUKANCI. 20 HOL. LIPT. SV.MIKULÁŠ,
TRANOSCIUS 1911. STRÁN 57.
Štrnásta konferencia r. 1912
Aby sa cirkevná vrchnosť nezadrapila, že nevie o konaní Konferencie, myjavský zbor už
14. apríla 1912 uzavrel pozvať na 14.júla vnútornomisijnú slávnosť a poradu na svoje
vzdelanie. I keď Myjava ležala odľahlo od železnice, predsa sa našlo 36 kňazov, asi 15
učiteľov, 10 cirkevných dozorcov a kurátorov z okolitých obcí. Veľký chrám bol preplnený.
Služby Božie odbavili sa podľa agendálneho poriadku už ustáleného v Pukanci. Liturgovali
Otto Škrovina, svätomartinský a Štefan Šaško, leštinský farár. Kázal svätopeterský farár Ján
Bezek a Lk 1, 12: V Kristu darovaná nám Božia moc a Božia múdrosť, lebo 1. On je cesta, 2.
On je pravda, 3. On je život. Prítomných privítal domáci farár Samuel Valášek. Predseda
Bodický v otváracom prejave spomenul veľkú mučenícku postavu Daniela Krmana a
odobratie chrámu Božieho na Myjave. Napomenul k náboženskému prebudeniu a tak uviedol
misijnú prednášku brezovského farára Kána Lichnera O treťom Božom prikázaní. Potom
modranský Samuel Zoch prednášal o modranskom sirotinci, že už stavajú nový pre 50-60
sirôt. To sú siroty celej cirkvi, preto starať sa o ne je na každom údovi cirkvi.
Po týchto dvoch prednáškach predseda M. Bodický pripomenul zodpovednú a požehnanú
prácu, ktorú verne a zodpovedne koná už 25 rokov Jur Janoška, vrbicko-svätomikulášsky
farár a liptovský senior, ako zakladateľ a redaktor Cirkevných listov. Pretože uznania a
vďačnosti niet nikde, ani v cirkvi dosť, zaznamenávam Janoškovo redaktorské jubileum
troška obšírnejšie.
Martin Bujna precítenými slovami poďakoval sa Janoškovi. Spomenul smutné časy, keď
pre nepriazeň sveta rad radom zanikali naše cirkevné časopisy: Hurbanove CIRKEVNÉ LISTY,
STRÁŽ, Dérerov SION, Abaffyho SLOVO ŽIVOTA a napokon výtečníkom Leškom písaná a
horlivým Boorom redigovaná KOROUHEV NA SIONU, a nebolo cirkevnej pochodne ani ohňa,
pri ktorom by sa mohli zohriať verní svedkovia Boží. A tu, keď umdlievala viera mnohých,
mladý, tichý a skromný Jur Janoška dal sa na neľahkú cestu, založil CIRKEVNÉ LISTY na
hájenie záujmov slovenskej evanjelickej cirkvi a vnútornej misie. Bol to odvážny čin.
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Znamenal žhavú starosť, trápnu neistotu, znamenal brať na seba kríž Kristov, pustiť sa do
nerovného boja s mocnými sveta, ale najmä cirkvi. Nielen založil, ale aj udržoval, zdarma
redigoval a „na úroveň a stupeň tak vysoký vyzdvihol, ako žiaden v cirkvi našej ev. a. v., ba
riekneme vo vlasti našej, t. j. ani žiaden inorečový časopis po boku jeho, t.j. nášmu postaviť sa
nemôže“ (Zpráva XIV s. 36). Doložme, že svoje CL redigoval s takým taktom a slušnosťou,
že neboli ani raz cenzúrou vybielené alebo zastavené. Ďalej M. Bujna spomenul, že sa radil
s M. Bodickým a Jánom Slávikom, aký trvalý prejav vďaky dať Janoškovi. Zainteresovali aj
iných spolubratov. Jeden z nich odpovedal: „Áno, áno, kto by s tvojím návrhom nesúhlasil?
S nevýslovnou radosťou pozdravujeme ho všetci a z toho srdca prinesieme milodary dľa
najvyššej možnosti, aby sme dali primeraný výraz našej vďake a uznalosti naproti mužovi a
bojovníkovi Božiemu, ktorý si toho nad všetkých z nás zaslúžil. Veď my nemôžeme mu dať
ani kríže a rády, nie zemanstvo a šľachtictvo, ba ani najkrajšie vyznačenie učenca, vedomca,
teológa, totiž doktorát, ktorý by si on veru už dávno bol zaslúžil, pred mnohými, čo ho majú,
ho nosia, ním sa honosia. My tak biedni, že nič nemáme, čím by sme výraz dali vďake naproti
mužovi a bojovníkovi tak zaslúžilému – nuž dajme, čo máme, výraz, dôkaz našej lásky,
vďaky, uznalosti!“ Druhý mladý navrhuje dať na dôkaz lásky a dôvery zlaté pero a strieborný
kalamár: „Nech má Jurko náš k zlatému srdcu a zlatým ústam i zlaté pero.“ atď. (s. 39).
Keď mu M. Bujna tento dar odovzdával, povedal: „Nuž tak tu máš, brat náš milý, drahý,
vysokouctený, mimo vyše tisíckorunovej základiny jubilárnej na Tvoje meno znejúcej, ktorej
cieľ Ty sám určíš, ktorú Ti čiastočne v bankových knižkách, čiastočne v hotových peniazoch
oddávam – tu máš ten kalamár z čistého striebra, myslím kus umeleckého výrobku továrne
Sandrik s odznakom jeleňa a kotvy, odznaku viery, lásky a nádeje. Ako jeleň po tekutých
vodách, tak duša, srdce Tvoje žízni po Bohu a jeho milosti, po Kristu a jeho láske, po vzdelaní
a rozkvete Siona Kristovho a blahu nevoľného ľudu nášho. Tu máš, brat, pracovník a
bojovník, ba vodca náš – zlaté pero. Píš nám ešte dlho, dlho, aspoň 25 rokov – aj keď nás,
starších Tvojich bratov, dnes-zajtra nebude – píš tak krásne, mocne, pravdivo, ako ťa ponúka
zlaté Tvoje srdce, ako to vyslovujú zlaté Tvoje ústa. Živ, zdržuj, žehnaj milosťou, daruj Ťa
nám Boh láskavý. Príjmi vďačne náš skromný dar, ako Ti ho z lásky a vďaky obetujeme!“ (s.
40). Na záver dodajme: Janoškovi priatelia, najmä M. Bodický a prof. Dr. Skalák na
viedenskej teologickej fakulte docielili, že udelila J. Janoškovi čestný doktorát. Aby vec
nebola nápadná, žiadali doktorát aj pre bratislavského nemeckého farára a seniora E. K.
Schmidta, ale budapeštianska vláda dala súhlas k promócii iba Schmidtovi. Nuž, také to boli
časy!
Poďakovaním J. Janoškovi a záverečnou liturgiou skončila sa misijná slávnosť.
Na odpoludňajšej pastorálnej konferencii M. Bodický odsúdil počínanie hontianskeho sen.
dozocu Štefana Ivanku, ktorý vlaňajšiu konferenciu dal špehovať bátovským slúžnym. Tento
hlásil, že sa všetko dialo v prísnom nábožensko-cirkevnom rámci, len prítomní tam hovorili
demonštratívne po slovensky. Vecou sa zaoberal dištriktuálny konvent, na ktorom hontiansky
senior a banskoštiavnický farár Händel odtajil, že o konferencii vedel, hoci bol na ňu písomne
pozvaný, aj sa písomne poďakoval. Dištriktuálny konvent sa zhrozil nad takou
opovážlivosťou, Konferenciu odsúdil a zakázal zúčastňovať sa jej schôdzok. Vec sa dostala aj
na generálny konvent, ktorý sa takticky vyhol pohonu na Konferenciu, vraj preplával cezeň
„ako pavúk cez vodu“. Bodický sa teraz rozhorčene ohradil: „Keď Cigán hovorí svojou
starobylou, ale čiastočne pozlátanou rečou, keď Žid hovorí svojím pomiešaným žargónom, o
tom nik nepovie, že demonštruje. Ako môže zdravým rozumom obdarený človek povedať, že
keď niekto hovorí rečou, ktorou vo vlasti našej hovorí vyše dva milióny ľudí a von z vlasti
vyše milióna ľudí, že tým demonštruje? Naši predstavení musia vstúpiť do seba a konať dľa
slov Iz 65, 8: „Nekaz ho, lebo požehnanie je v ňom“ (Zpráva XIV s. 42-43). Ďalej vyzýva
konať vnútornú misiu na sebe aj na iných. Mladým radí, aby sa snažili čítať Písmo sväté
v pôvodných jazykoch. „Preklad je preklad, pôvodina je pôvodina. Pozde som sa chytil do
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čítania pôvodiny Nového zákona, pôvodina Starého zákona je mi už neprístupná, ale vidím, že
ani ten najlepší preklad nevysloví, čo vysloví pôvodina. To platí v ešte väčšej miere, ako som
sa dozvedel, o Starom, ako o Novom zákone.“ Zásadne a presvedčivo horlil o potrebe
prekladu Písma svätého do slovenčiny. Musíme už opustiť bibličtinu. ona už nevyhovuje.
„Naším hlavným záujmom je vzkriesiť vieru v našom slovenskom ľude, a to sa dá zvlášte
slovenským kázaním, slovenskou bibličtinou. Pripomeniem o tejto veci len toľko, že vznikol
medzi nami pohyb, aby Biblia preložená bola do slovenčiny, tým viac, že nás v tom už
predbehujú sektári. Našli sa zväčša mladí bratia, ktorí sa podvolili na preloženie jednotlivých
kníh. Držali sme 15. nov. 1911 dôvernú poradu v Žiline. Tam sa povedalo čo a ako sa má
konať. Jednotliví bratia sa už aj chytili do prekladateľskej práce... Toľko poviem, že kto
pričiní sa k uskutočneniu slovenského prekladu, stane sa veľkým dobrodincom slovenského
ľudu“ (s. 44-46).
Konferencia spomenula pamiatku popredného pracovníka na poli vnútornej misie, nášho
najväčšieho hymnológa, prvého predsedu Konferencie Jána Mocku, , ktorého si Pán povolal
minulého roku (17. nov. 1911). Predseda žiada prítomných prispieť na jeho náhrobný pomník,
hoc tento svojou zaslúžilou historicko-bádateľskou prácou na vzniku a osude našej duchovnej
piesne postavil si v našich srdciach i v pamäti budúcich pomník nad všetky pomníky.
Napokon pozdravil aj za konferenciu prítomného J. Janošku, čím otvoril štrnástu pastorálnu
poradu. Jubilujúce Cirkevné listy a hlavne ich redaktora pozdravil zo svetských mužov našej
cirkvi Dr. Július Markovič a za redakciu Stráže Július Bodnár. Prečítaný bol aj pozdrav
nemeckého Luteránskeho zväzu.
Ján Bezek, svätopeterský farár, predniesol zaujímavý a podnetný referát O duševnom
zaopatrení murárskych delníkov doma i v cudzine. Z jeho zboru odchádza mnoho murárov do
sveta, najmä do veľkých miest, kde je už silné triedne cítenie a ideové protináboženské
prúdenie. Je to nielen výzva, ale i hrozba cirkvi, ak sa neujme robotníckej vrstvy, lebo táto, i
keď hmotne pomerne dobre zaopatrená, mravne a duchovne hynie. Tomu odpomáhajú podľa
rady nášho priekopníka vnútornej misie J. A. Fábryho spolky pre mládež i stárež a
organizovanie ich činnosti. I keď sme u nás nepokročili tak, ako v Nemecku, kde pod názvom
„Herberge zur Heimat“ vnútorná misia zakladá hospody pre vandrujúcich robotníkov, my sa
musíme doma starať ako im pomáhať a chrániť ich. V jeho zbore i inde v Liptove je táto práca
požehnaná. Tým činom krčmy sa vyprázdňujú, pohrebné spolky poskytujú podporu
pozostalým. Murárskym učňom i tovarišom na jar pred odchodom zo zboru prisluhujú
osobitne Večeru Pánovu, vystroja ich duchovným pokrmom, slovom Božím, Kancionálom a
za nimi posielajú časopisy, Posla spod Tatier aj na kolportovanie medzi ostatnými. Ešte treba
pripraviť modlitebnú knižočku pre mládež, čo má už Tranoscius na starosti.
Porada sa potom zaoberala opatrovaním sirôt v Modre a stavom základiny pre sirotinec
v L. Sv. Mikuláši. Reč bola aj o službách Božích vo Viedni. Schyľovalo sa už k večeru, keď
sa konferencia rozišla s Božím požehnaním. O nej bola vydaná knižočka:
„POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL!“ ZPRÁVA O MYJAVSKEJ VNÚTORNOMISSIJNEJ
SLÁVNOSTI A PORADE, KTORÉ BOLI NA MYJAVE DŇA 4. JÚLA 1912. CENA 20 HAL. L. SV.
MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1912. STRÁN 56.
Pätnásta konferencia r. 1913
Pre nežičlivý postoj cirkevnej vrchnosti a tým aj pre opatrnosť niektorých slovenských
farárov malo vedenie Konferencie starosť, kde sa zhromaždiť. Ešte sa nekonala
v Trenčianskej stolici. Trenčiansky farár a senior Žigmund Križan naozaj chytre zariadil vec
tak, že pozval do Trenčína výročnú schôdzu len nedávno založeného „Uhorského krajinského
spolku pre vonkajšiu misiu“, lebo tento chodil so svojimi výročnými schôdzami z mesta do
mesta, a s ním aj Vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu na 30. a 31. júla 1913 pod heslom
„Dve sväté sestry v Trenčíne“. Nakoľko ani zakladateľ a predseda spolku Edmund Scholtz,
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farár v Agendorfe a šopronský senior, ani činovníci spolku pre pohanskú misiu nevedeli po
slovensky, slávnosti boli dvojrečové.
30. júla M.Bodický otvoril pastorálnu konferenciu spomienkou na ďalších dvoch v Pánu
zosnulých farárov, Pavla Štefánika v Košariskách a staroturanského Ľudovíta Čulíka,
vyslúžilého nitrianskeho seniora, povzbudením vo viere a poďakovaním všetkým ktorí sa
našich misijných schôdzok i práce zastali, keď nad Konferenciou konventy r. 1911 a 1912
vypovedali: Anathema sit! (CL 1913 s. 242). Bukovský farár Júlus Bodnár prednášal O
pohrebnej kázni. Je to slovo pre každú generáciu principielne a časové, lebo vystríha pred
tým, čo v pohrebnej kázni nemá miesta – ľudská chvála a prázdne reči, ktoré nevzdelávajú ale
pohoršujú, a na druhej strane nesmie chýbať slovo Božie a vzkriesený Kristus, spasiteľ, ale aj
sudca. Končil slovami nášho výtečníka Ľudovíta Szeberínyiho: „Ja sa nazdávam, že keď príde
Pán k súdu, naša cirkev bude súdená za márne reči v kostole a pri pohreboch.“ Bodický
prednášku komentoval, že by sa ju zišlo zopakovať na pastorálnych konferenciách a istý
popredný svetský poslucháč: Nie som odborník, ale celú prednášku som s pravým pôžitkom a
vzdelaním počúval (CL 1913 s. 242).
Po tejto prednáške s radosťou bolo konštatované, že 15. mája 1913 bola Martinom
Bujnom otvorená a do úžitku daná nová budova sirotinca v Modre. Kázal Jur Janoška.
Prítomní boli aj biskup Bartík a dištr. dozorca Arpád Beniczký. Ďalej sa hovorilo o nádejnom
sirotinci v Mikuláši, o Tranosciu a jeho nových úlohách – už štvrtý rok vydáva nový ľudový
časopis EVANJELICKÝ POSOL SPOD TATIER pre Liptov, Oravu a Spiš (redaktorom je
smrečiansky Vladimír P. Čobrda a spolupracovníkom Ján Bezek, svätopeterský farár) teraz
prvý ročník časopisu pre nedeľné školy a spolky mládeže EVANJELICKÁ MLÁDEŽ (redaktor Ján
Drobný, farár staroturanský, spolupracovník Otto Škrovina, svätomartinský) a ôsmy ročník
EVANJELICKÉHO KAZATEĽA, ktorý rediguje Dušan Fajnor, čáčovský farár za spolupráce
s Jánom Drobným, staroturanským. K blížiacim sa oslavám na 500-ročnú pamiatku upálenia
Jána Husa chystá sa vydať jeho životopis od Júliusa Bodnára. S radosťou bolo konštatované,
že sa začala vážna práca s mládežou po našich zboroch. O nej prednášal O.Škrovina O
spolkoch mládeže, o ich potrebe na záchranu mládeže v zmysle slov Dr. Clarka na slávnosti
„Sdružených spolků evanj. mládeže velké Prahy“ 15. a 16. mája 1913: „Pracujte pro mládež o
sto let dříve, než sa narodí!“ Mládež nesmie byť viac ponechaná sama na seba. Podľa
predbežných správ je už 21 spolkov mládeže s 1438 členmi. Treba vydať pre ňu prednášky a
vnútornomisijnú knižnicu. Vítajú ju aj CL (1913 s. 7 – v inej súvislosti): „Kto na tomto poli
pracuje so zdarom, koná prácu pre cirkev nanajvýš požehnanú a potrebnú ako kus chleba.“
Večer o 6. hodine v chráme Božom bol misijný večierok. Prítomní boli predseda Spolku
pre vonkajšiu misiu E. Scholtz, bratislavský mestský radca Andrej Stelcer a asi 12 členov
spolku. Po modlitbe Ž Križana predseda E. Scholtz (Nemec) vzletnou maďarčinou zahájil
večierok. Sam. Osuský, dačolômsky farár, recitoval Sládkovičov 64. žalm, hornosalibský
farár barón Pavel Podmanický čítal svoju prednášku O veľkom misionárovi Davidovi
Livingstonovi po maďarsky a Jur Janoška po slovensky svoju Ruka Božia v práci missie medzi
pohanmi, poukazujúc nato, že Dr. J. M. Hurban už v 60. rokoch vyzýval k obetiam na misiu
medzi pohanmi a posielal ich na lipskú misiu. Odvtedy slovenské zbory na tento cieľ
poskladali veľké tisíce. „Kde je horlivá snaha po prehĺbení kresťanského evanjelického
povedomia a usilovnú, obetavú práca za vnútornú misiu, tak je iste zmysel i ochota na
zovňajšiu misiu“. A naopak (CL 1913 s. 228). A ako pohanom má sa spasiteľné slovo
zvestovať v zrozumiteľnej materinskej reči, tak aj nášmu ľudu.
Večer o 8. hodine v telocvični meštianskej školy predseda Schultz premietal svetelné
obrazy z misijnej práce na upätí vrchu Kilimandžáro vo východnej Afrike, kde pracuje naša
evanjelická misia. Aj týmto spôsobom prebudený bol záujem o prácu misie a jej
napomáhanie.
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Na druhý deň boli dvoje služby Božie: najprv o 8. hod. slovenské a o 10. hod. maďarské.
Na slovenské prišli domáci cirkevníci, i zo susedných zborov, hoc bol pracovný deň. O
maďarské, ako hlavné, bol až nápadne malý záujem zo strany domácich Maďarov a
maďarónov. Hoc konanie našej konferencie bolo len akoby vedľajšou pridruženou akciou,
predsa bolo prítomných vyše 40 slovenských kňazov, vyše 20 učiteľov, dvaja seniorálni a viac
zborových dozorcov a iných cirkevných činiteľov, 8-10 nemeckých kňazov a teologických
profesorov, ktorí prišli ako členovia misijného spolku. Na slovenských službách Božích kázal
Michal Hlaváč na Mt 8, 11-12: Povinní ssme konať oboju misiu: 1. Vonkajšiu, aby prišli,
ktorí zvonku prísť majú, 2. vnútornú, aby nevypadli, ktorí tu dnu prebývajú. Poukázal na moc
slova Božieho, ktorým Štefan Pilárik oslovil v Trenčíne konvertitu Gabriela Illesházyho tak,
že sa vrátil s pokáním do evanjelickej cirkvi. Po kázni M. Bodický prihovoril sa priliehavou
rečou za prebudenie a upevnenie viery a tak i na získanie pohanov pre Krista. Potom
prednášal Ján Palic, kochanovský farár O vonkajšej misiii ako o nutnej práci kresťanstva.
Východiskom misie medzi pohanmi je vnútorná misia. Len prebudená duša ide k blízkym i
ďalekým s posolstvom evanjelia a s vierou skrze lásku konajúcou. Hľa, pietizmus, jednota
bratská. Veľké je ich dielo. Pomáhaj ako môžeš, obetuj na dielo misie a modli sa za misiu.
Prednáška Samuela Zocha Prečo i ty musíš podporovať sirotinec zase musela vystať pre
nedostatok času, ale je uverejnená v Zpráve konferencie, ktorá bola vydaná pod heslom: DVE
SESTRY V TRENČÍNE. ZPRÁVA O XV. VNÚTORNOMISIJNEJ A PASTORÁLNEJ SLÁVNOSTI
V TRENČÍNE DŇA 30. A 31. JÚLA 1913. CENA 20 HAL. L. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1913.
STRÁN 70.
Šestnásta konferencia r. 1914
Posledná predvojnová konferencia bola v Mošovciach v dňoch 8. a 9. júla 1914. Všetci
príchodzí účastníci zhromaždili sa v Štubnianskych Tepliciach (teraz Turčianske Teplice) a
stade poobede pohli sa na vyše 20 vozíkoch vo veľkej búrke a ustavičnej hrmavici do
Mošoviec. Prišlo 40 kňazov, 15 učiteľov a 10 dozorcov. Pastorálne porady zahájil M. Bodický
poukázaním na mravnú biedu cirkvi, keď napr. „navštevovanie verejných domov nie je na
prekážku k dosiahnutiu vysokého úradu v cirkvi“ a keď „jeden dosiaľ žijúci senior povedal
dosiaľ žijúcemu a úradujúcemu, ťažkým priestupkom obvinenému kňazovi: všetko ti
prepáčim, len pri panslavizme som neuprositeľný“ (CL 1914 s. 211). Veľká strata nás postihla
smrťou najpríkladnejšieho misionára Pavla Mudroňa, neohroziteľného obhájcu práv
slovenského národa a cirkvi, vyhnanca úradnej cirkvi, ktorý i dľa jeho vlastných slov nesmel
byť v cirkvi ani kostolníkom.Ďalej spomenul, že na budúci rok pripadá 500. výročie
mučeníckej smrti Jána Husa a 100 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra „v istom ohľade tiež
vnútorného misionára“. Potom lubinský farár Gustáv Zoch prečítal prednášku O pomere
evanjelických duchovných k Modrému krížu a Ján Lichner – ako to už od rokov bývalo
zvykom – svoj koreferát. Konferencia uzavrela: „Nakoľko modrokrížania pracujú na
privádzaní duší ku Kristu a odvádzajú ľudí od najohavnejšieho hriechu – pijanstva, prácu túto
len schvaľovať môžeme a vďačne ich prijímame za spolupracovníkov. Ani to nás nemýli, že
zhromažďujú vôkol seba inoveriacich, či z cirkvi, či zo sektárov, alebo i z nekresťanov, lebo
to patrí k príkazu Pánovmu: Učte všetky národy! Kde by však ich práca, účinkovanie,
schádzanie sa bolo na prekážku alebo škodu našej práci, nášho cirkevného života, kde by ho
odvádzali od cirkvi pod heslom: Oddeľte sa od pokolenia toho zlého alebo vyjdite
z Babylona, tam, rozumie sa, prestáva spoločnosť s nimi a my musíme riecť s Lutherom: Máte
iného ducha! Požadujeme od modrokrížanov, ktorí sú z našej cirkvi, aby sa neodťahovali od
cirkvi a jej zhromaždení, podrobovali sa poriadkom cirkevným, chodili na služby Božie a
prijímali sviatosti. A kdekoľvek budú toto konať, povinnosťou každého verného kňaza je
uznať ich za bratov, napomáhať ich prácu a chodiť na ich schôdzky.“
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Toto uznesenie bolo regulatívom nášho pomeru k Modrému krížu. Modrokrížania sa však
vzďaľovali čím ďalej tým viac od svojej duchovnej matky, ev. a. v. cirkvi slovenskej, až sa jej
napokon po II. svetovej vojne načisto odcudzili a ju opustili. Ale o tom na inom mieste (r.
1948, s. 86).
Boli podané správy o modranskom sirotinci a o základinách na mikulášsky, ktorých je už
do 40.000 korún. Bolo rozhodnuté, aby sa úroky z týchto základín, kým sa neotvorí sirotinec
v Mikuláši, dávali modranskému sirotincu, pokiaľ v ňom budú aj siroty z Liptova. Tranoscius
vydáva nové učebnice i nové školské spevníčky osobitne zo Zpěvníka a osobitne
z Kancionálu. Hovorilo sa o zavádzaní nového bohoslužobného poriadku a o jednakom
spôsobe odbavovania pohrebov, o spolkoch mládeže a o viedenských službách Božích. V tejto
súvislosti bola predložená prosba českých evanjelikov, aby aj slovenská evanjelici pomáhali
vybudovať vo Viedni dom, v ktorom by bola modlitebňa i pre stále slovenské služby Božie.
Konferencia súhlasí s návrhom, sama upisuje 5 podielov po 20 korún a akciu odporúča našim
zborom i jednotlivcom.
O 500-ročnej pamiatke upálenia M. J. Husa sa uzavrelo, že sa má zasvätiť po jednotlivých
zboroch i seniorátoch, ako i na konferencii, ktorú pri tejto príležitosti pozýva
turčianskosvätomartinský zbor. Podľa mienky mnohých z tejto martinskej slávnosti malo by
sa ísť korporatívne do Prahy. Tam by sa mali odbaviť aj naše slovenské služby Božie, na
ktorých by kázal J. Janoška a prednášal M. Bodický. Vojna však všetko prekazila a vyšiel len
HUSOV ŽIVOTOPIS od Júliusa Bodnára. Porada sa skončila až na mraku.
Po večeri bola ešte prednáška v rámci chrámovej pobožnosti O pohanskej misii v Číne,
ktorú povedal Ján Lichner z Brezovej.
Na druhý deň valili sa zástupy domácich i z okolia do priestranného chrámu
Božieho.Mládež ozdobila priestor pred chrámom i vchod doňho svrčinkami s nápismi
„Vítajte, požehnaní!“ Fungensami boli Martinčania, liturg O. Škrovina a organista Ján
Meličko (otec dramatickej národnej umelkyne Hany Meličkovej). Kázal veľkolomniansky
farár Pavel Styk z Novohradu na základe 2K 6, 14-18: Pán Ježiš Kristus žiada od nás úplnú
oddanosť. Jeho slová zneli z plnosti srdca priam prorocky: „Nech doba je ako zúriaci, hučiaci
podzemný prameň. Môže sa otvoriť v hociktorej chvíli a vynesie na svetlo množstvo
nevídaných dejov. Prichodia dni, keď Pán a Sudca spravodlivý vynesie súd medzi svetlom a
tmou, medzi krivdou a pravdou, cnosťou a hriechom. Áno, blíži sa čas rozhodujúcich činov!.
Veru, „čo sto rokov bludných hlodalo, zvrtla doba“. Aké to premeny nastali po 4-5 rokoch!
Tu sa žiada zastaviť pri postave Pavla Styka. Styk naozaj horlil za Krista, za Jeho
kráľovstvo, za vieru, za mravne čistú mládež, za posvätenie kresťana, a to ako vo svojej
kazateľskej, tak i potom v katechétskej službe. Žiaľ, po II. svetovej vojne urobil to, pred čím
vystríhal ap. Pavel a pred čím i sám P. Styk vystríhal v kázni: „Neťahajte cudzie jarmo
s neveriacimi“ a stal sa agitátorom a prisluhovačom politického komunizmu, čo prejavil aj na
konferencii v Brezne r. 1946 a napokon sa nedal ani cirkevne pochovať. (Pred vlastným
banskobystrickým farárom M. Mitaľom prehlásil: Mňa nebude žiaden luteránsky farár
pochovávať. Aj sa tak stalo.) Bohužiaľ, v tie časy našlo sa medzi našimi kňazmi viacej
takýchto apostatov (Ľ. Borteľ, V. Hruška, J. Štrba).
Po kázni M. Bodický v príhovore k mošovskému zboru spomenul rodinu domácich
zemepánov Révayovcov (pán z Révy) a jej vernosť i obranu viery, až kým ju hrubá moc
nezlomila. Jur Janoška prečítal svoju prednášku na základe Skutkov sv. apoštolov kap. 27:
Pavel v Aténach. Napomínal rodičov, aby vychovávali svoje dietky v pravej pobožnosti a
spomenul Kollárovo: náboženstvo a národnosť sú sestry. Doložil, že národnosť bez
náboženstva za nič nestojí a že nad nábožnosť niet vyššej vzdelanosti. Dal za príklad Pavla
Mudroňa, ktorý vynikal rovnakou láskou k rodu ako i nábožnosťou a nehanbil sa za
evanjelium Kristovo. Potom S. Zoch – ako každoročne – prednášal o modranskom sirotinci,
na ktorý mošovčania hojne prispievajú aj prírodninami a ktorý viac dáva ako pýta, lebo
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zachraňuje dietky pre cirkev i národ. Vyzýva k podpore i dobročinnosti, lebo 60 sirôt
potrebuje ročne 10.000 korún.
Boli to požehnané slávnosti. Aj ofera bola hojnejšia ako kdekoľvek dosiať – 140 korún.
Pri spoločnom stole vybralo sa na mošovských študentov 70 korún. To všetko je na svedectvo
obrodzujúceho ducha našej vnútornej misie.
O tejto Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencii už nevyšla tlačová správa,
len obšírny referát J. B. v Cirkevných listoch 1915 s. 217-220.
Tu sa končí prvá, predvojnová etapa Konferencie. Nastala vojna a Konferencia sa viac
neschodila.
Čo povedať o doterajších 16 konferenciách?
Boli ako na zanedbanej stráni našej slovenskej evanjelickej cirkvi hlboko prekopaná,
vysadená a starostlivo opatrovaná vinica, ktorá už začala prinášať svoju sladkú úrodu. Boli
predzvesťou i sľubom duchovného oživenia cirkvi, umocnenia i zachovania ubúdajúcich síl
národného slovenského života a budovateľkou konštrukcie vnútorného, činorodého a
bohoslužobného života cirkvi. Je tu Tranoscius a sirotinec. Z plodov Konferencie udržoval sa
duchovný život našich cirkevných zborov za vyše 4 roky trvajúcich krvavých jatiek vojny. A
keď sa vojna pominula, sprevracali sa vladárske tróny a zrodila sa sloboda, ukázalo sa, že
práca Konferencie nebola márna v Pánovi (1K 15, 58).

B. Po prevrate
Po úzkostiach a nádejách svitol deň slobody. V Prahe bola 28.októbra 1918 vyhlásená
Československá republika a 30. okt. sa zišli v Turč. Sv. Martine predstavitelia slovenského
národa, tzv. Slovenská národná rada, ktorej predsedom bol evanjelik Matúš Dula a
tajomníkom katolícky kňaz Karol A. Medvecký. Národná rada vyniesla pamätnú Deklaráciu,
ktorou sa Slováci dobrovoľne spájajú s Čechmi v jednu a nedeliteľnú ČSR. Osnovateľom tejto
deklarácie bol Samuel Zoch, ev. farár v Modre. Prvého prezidenta ČSR, T. G. Masaryka
v Národnom zhromaždení pozdravil Jur Janoška, ku ktorému Masaryk pristúpil a ďakoval
podaním ruky.
Vládnu a výkonnú moc na oslobodenom Slovensku mal minister pre správu Slovenska Dr.
Vavro Šrobár so svojimi odbornými referentmi. Referentom pre veci evanjelickej cirkvi sa
stal hybský farár a po Janoškovi liptovský senior Ján Šimkovic. Minister Šrobár 21. januára
1919 zvolal do Žiliny (prechodného sídla slovenskej vlády po Skalici) poradu asi 70
popredných mužov našej cirkvi, väčšinou aktívnych údov Všeobecnej vnútornomisijnej a
pastorálnej konferencie, ohľadom budúceho usporiadania evanjelickej cirkvi. Dosiaľ ostalo
všetko pri starom zriadení a platila uhorská cirkevná ústava. Porade predsedal dopoludnia
minister V. Šrobár a po jeho odchode J. Janoška a Dr. J. Vančovič. Iniciatívny Samuel Zoch,
novou vládou vymenovaný za bratislavského župana, podal svoje návrhy, čo by mala urobiť
vláda, aby naša cirkev mohla nerušene užívať svoje autonómne práva. Pravda, niektoré
ustanovenia bolo treba suspendovať z vládnej moci, ako za Patentu z r. 1859. Predovšetkým
sa bolo treba zbaviť starého vedenia, najmä po seniorátoch. O vedenie dištriktov a gen. cirkvi
nebola starosť, lebo ostalo v Maďarsku. Na základe žilinskej porady minister V. Šrobár
suspendoval všetkých seniorálnych predstavených a na základe návrhu cirkevného referenta J.
Šimkovica vymenoval Generálnu cirkevnú radu, ktorá mala vyvoliť námestných biskupov,
dištriktuálnych dozorcov i seniorálne predsedníctva, ďalej seniorálne i dištriktuálne rady.
Tento stav mal trvať kým sa nezíde synoda a potom sa cirkev zriadi na základe ňou vynesenej
cirkevnej ústavy: zbory vyvolia seniorálnych i dištriktuálnych predstavených, zvolané budú
seniorálne a dištriktuálne konventy atď. Generálna rada, vymenovaná z rovnakého počtu
duchovných i svetských zišla sa 2. apríla 1919 v župnom dome v Bratislave (čo umožnil
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župan Samuel Zoch). Poradu otvoril referent J. Šimkovic. Prvá vec bola utvorenie dvoch
dištriktov, východného a západného. Potom boli vyvolení: za administrátora Východného
dištriktu Jur Janoška a Západného Samuel Zoch. Podobne aj dištriktuálni dozorcovia.
Ustanovení boli seniori a seniorálni dozorcovia. Slušných ponechali vo funkcii, ostatných
vymenili.
R. 1919 zriadila sa aj Teologická akadémia, neskoršie Teologická vysoká škola
v Bratislave na čele s dekanom Júliusom Bodnárom. Za riadnych profesorov r. 1920 gen. rada
vymenovala: Jána Jamnického, Samuela Osuského, Dr. Jána Bakoša, Dr. Karola Lániho, Dr.
Aladára Hornyanszkého, Michala Bodického, Fedora Ruppeldta a pre nemeckú praktickú
teológiu Ronalda Steinackera. Akademické grády dosiahli noví profesori takto: S. Osuský
promoval na filozofickej fakulte v Prahe, J. Jamnický dostal čestný doktorát z parížskej
teolog. fakulty, J. Bakoš zadovážil si doktorát v Nemecku ako orientalista. M. Bodický
dosiahol teologický licenciát vo Viedni, potom dostal čestný doktorát od Husovej teolog.
fakulty v Prahe, R. Steinackej získal doktorát na teolog. fakulte vo Viedni. F. Ruppeldt ostal
radšej farárom. Dr. A. Hornyanszký bol prevzatý zo starej uhorskej teolog. akadémie.
Riadnym dekanom sa stal hneď M. Bodický.
Synoda cirkvi sa zišla 18. I. 1921 v Trenčianskych Tepliciach a trvala do 25. mája.
V prázdnych hoteloch mimo kúpeľnej sezóny bolo dosť miesta s možnosťou stravovania, tým
viac, že ešte stále trval prídelový lístkový systém na potraviny. Synoda dala cirkvi vládou
schválenú cirkevnú ústavu, podľa ktorej boli za biskupov vyvolení doterajší biskupskí
administrátori S. Zoch a J. Janoška. Podobne aj dištr. dozorcovia. Tak prišiel život cirkvi do
svojich koľají.
A čo Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia? V roku 1919 sa ešte
neprejavila, lebo bol to rok prestavby a organizácie v štátnom i cirkevnom živote. Namiesto
našich správ a úvah dajme slovo najpovolanejšiemu informátorovi Jánovi Palicovi,
zapisovateľovi, v úvode k ZPRÁVE O XVII. KONFERENCII (s. 3-5): Kto v budúcnosti bude
sledovať činnosť Vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie slovenských ev. a. v. kňazov, so
zadivením zbadá veľkú prietrž práce medzi rokmi 1914 a 1920 a bude sa pýtať: čo, za 6
rokov ničoho neurobili? Odpoveď na svoju otázku nájde vo svetových dejoch spomenutých
rokov a v položení Slovákov toho času. Veľká svetová vojna medzi najmocnejšími národmi
znemožnila evanjelickým Slovákom tú prácu, ktorá by práve v tom čase najpotrebnejšia bola
bývala. Ale že ju konali slovenskí, národne uvedomelí evanjelickí kňazi a s nimi v jednom
duchu pracujúci učitelia i svetskí mužovia za cirkev a národ vrele zaujatí, to bolo príčinou, že
ju konať nesmeli. Veď v tejto vojne práve o to išlo najviac, aby slovenský duch bol zničený a
panstvo germánstva a maďarizmu upevnené a týmto snahám zdala sa škodlivou i táto
duchovná práca na cirkevnom poli – nemohli ju trpieť. Boli sme zakríknutí, po svojich
pôsobištiach osihotení, často už-už bez všetkej nádeje – ale viera vo večnú spravodlivosť
Božiu nedopustila klesnúť a viera naša dožila sa víťazstva pravdy. A my, čo sme rozduchovali
rozmetané, hasnúce uhlíky slovom Božím a z neho vanúcich Duchom života, mohli sme sa zas
zhromaždiť vo vatru, ktorá plamom svetla jasne zaplála k výšinám, oslavovať žalmy veľkú
lásku a moc Božiu.
Pre mnohé ťažkosti, i povojnové, pre mnohé starosti a práce, ktorými zavalení boli a sú
práve i mnohí z našich náčelných mužov, nebolo ani stihu, ani dosť pokojného ducha konať
prácu tichú na duchovnom poli cirkve. Národná samostatnosť, oslobodenie z jarma stávekého
natoľko zaujalo radostným vzrušením, zimničnou prácou na národnom poli temer každého
Slováka, že na tichú beznáročnú a duchovnú prácu nikto ani myslieť nemohol. Potrebný bol
istý čas, aby sa rozkolísané vlny národného života trochu utíšili, mysle upokojili, že i po búrke
prečisťujúcej potrebný je tichý, zúrodňujúci dáždik, ktorý ovlažuje korene a dáva život stromu,
aby mohol donášať ovocie.
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Vodcovstvo Konferencie myslelo najprv, že po radostnom dosiahnutí slobody ta treba ísť
vydávať svedectvo o večnej spravodlivosti Božej, kde nášmu národu zavdaná bola jedna
z najväčších rán, keď mu bolo siahnuté na korene duchovného života, zničené ústavy
vychovávajúce národu duchovných vodcov-učiteľov a zapchaté žriedla vzdelanosti
v materinskom jazyku a vlastnom duchu. No premávkové ťažkosti a s tým spojený rozličný
nedostatok znemožnili ešte na tento čas zvolanie porád do Revúcej. A tak musel zase len
vypomôcť, ako toľko ráz za času poroby, náš drahý verný Martin, a on i roztvoril náručie a
prijal plesajúcich vďačne do svojho lona.
V Martine zišla sa konferencia s úradnými predstaviteľmi cirkve, ktorí práve v tieto dni
mali tiež v Martine svoje generálne zhromaždenie (Generálna rada). Ako sa časy menia! Pred
vojnou úradná cirkev vždy krivým okom hľadela na schôdzky slobodného združenia
vnútornomisijnej konferencie. Teraz práve jej vedúci činitelia sú vývodiacimi členmi
Konferencie, takže jeden duch preniká i úradnú cirkev i jej záujmy pestujúcu vnútornomisijnú
Konferenciu. A dá Boh, že v novej dobe to aj tak ostane, lebo to aj tak má byť!
Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia je úzko spojená s Michalom
Bodickým. Ešte pár slov o ňom. Už r. 1919 oslovil ho biskup S. Zoch, aby prijal profesúru na
teologickej akadémii. Krajňanský zbor ho nechcel pustiť. Ostal pod podmienkou, že sa
zriekne racionalistického Zpěvníka a znovu uvedie v užívanie pravoverný Kancionál. Stalo sa.
Lenže na zborovom konvente 2. II. 1920 vec sa zvrtla tak, že väčšina odhlasovala ostať pri
Zpěvníku. Bodický bol zronený, sklamaný a cítil sa ako trosečník. Už sa necítil v Krajnom
ako doma. Vkrádala sa medzi neho a zbor cudzota. V takomto položení dostal začiatkom júna
1920 pozvanie na zasadanie synodálneho výboru do Trenčianskych Teplíc (Janoška, Zoch,
Šimkovic, Bodický a Palic). Tam sa ho Šimkovic opýtal, či by teraz prijal teologickú
profesúru. Za danej situácie súhlasil, videl v tom Božie riadenie. Len ho trápilo postavenie
Júliusa Bodnára, ktorý už bol dočasným správcom Teologickej akadémie a Bodický by mal
prednášať jaho predmety – cirkevné dejiny. Dostal odpoveď, že to nie je jeho vec
(Rozpomienky s. 399). Čakal na ďalší vývoj a pripravoval sa na zvolanie Konferencie. Keď
dostal pozvanie na zasadnutie Generálnej rady do Turč. Sv. Martina na 30. sept. 1920, pozval
ta na 28. a 29. sept. aj vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu.
Sedemnásta konferencia r. 1920
M. Bodický vo svojom otváracom prejave bilancoval vojnové roky. Spomenul, že minulo
6 rokov od času, keď na poslednej predvojnovej konferencii v Mošovciach robili prípravy
zasvätenia 500-ročnej pamiatky upálenia Jána Husa. Vojnové pomery všetko zmenili. Oslavy
boli skromnejšie, po zboroch a seniorátoch. Na zamýšľané slávnosti v Prahe sa nedostali. R.
1916 chceli zvolať konferenciu do Martina na uctenie 500-ročnej pamiatky mučeníka
Jeronyma Pražského. Aj to stoličná vrchnosť zakázala pre prívlastok „Pražský“. R. 1917 sa
ani nepokúsili o spoločnú schôdzu „následkom vnútorného rozdvojenia“ (zrejme pre
odsúdenie jeho – Bodického – zaťa Milana Hlaváča, farára v Mošovciach na stratu úradu).
Rok 1918 bol taký kritický „že sme sa všetci obzerali, odkiaľ sa ukáža nejaká nádeja prostred
ľudskej beznádejnosti“. Vo svete nastali politické premeny. Aj v ľuďoch sa všeličo zmenilo.
Ale naše predsavzatie sa nemení. Pokračoval:
Mužovia, bratia, všeličo preletelo ponad hlavy naše od poslednej schôdzky, ale my sme i
dnes to, čo sme boli vtedy. Neprestala príčina a potreba aby sme sa schádzali, ba tak sa zdá,
že viac príčin, viac potrieb a povinností, lebo dnes my sme tí, ktorí máme dávať a ukazovať
iným. Na nás uprené je mnoho očí, veľká zodpovednosť naša. Raďme sa teda prostred
nepokojov, prostred mnohých nedozrelých otázok životných o veciach, ktoré slúžia nám i iným
k bezpečnosti a stálemu pokoju. Časy sa premenili, či by sme sa v niečom aj my nemali
premeniť? V tom, čo je večné, nepremeniteľné, Božie, čo sa týka spasenia duší, nesmieme sa
meniť. Písmo sväté a na jeho základe vierovyznanské knihy ostávajú základom, na ktorom
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stojíme... Pochvaľujeme si, že štátna moc nám praje, lebo vidí v našej cirkvi takú organizáciu,
ktorá je štátu verná, oddaná, a to je pravda, že vernejších, sebaobetavejších občanov náš štát
nemá, ako sme my, slovenskí evanjelici, menovite tí, ktorí sme i pred prevratom boli verní
slovenskému národu. Len jedno by som si žiadal, aby sme, ako sme verní, mohli byť aj
nezištní... Úfame sa, že dnešné mimoriadne premeny premenia sa na lepšie. Hľadajme už
teraz spôsoby a cesty, aby sme sa mohli postaviť cele na vlastné nohy, aby každá jednotlivá
cirkev udržovala sa sama, ale podporovala aj spoločné ústavy, napomáhala biednejším, dľa
slova Pánovho: jedni druhých bremená neste! Uznám, že prechod bude ťažký, možno i to, že
sa umenší počet cirkví a príslušníkov cirkevných, ale vnútri budeme silnejší, Pánovi oddanejší
a navonok vzácnejší, žiadúcejší. Nevyhnutná je nám cirkevná kázeň. Je síce možné a
pravdepodobné, že uvedením cirkevnej kázne umenšil by sa počet zoznamových cirkevníkov
(pozn.: každý cirkevný zbor mal platné voličské zoznamy), ba i počet kazateľov, ale tým by
len vyhrala cirkev Božia a zveľadil by sa počet pravých vyznavačov.“ (Zpráva XVII s. 9-12)
Na tejto prvej poprevratovej konferencii bol hosťom aj Ján Pelikám, vyslanec slovenskej
evanjelickej nezmeneného a. v. synody v Spojených štátoch amerických. Agitoval za
nezávislosť cirkvi od štátu a za prísnu luteránsku prax prihlasovania sa k Večeri Pánovej.
Prizvukoval,, aby aj naša cirkev stála nekompromisne na slove Božom v zmysle našich
Symbolických kníh, vylúčiac každé rozumkárstvo. Jeho ohováračstvo, špinenie a rozvracanie
našej cirkvi na Spiši a na východnom Slovensku prinútilo predsedníctvo našej cirkvi verejne
sa ohradiť listom na amerických slovenských evanjelikov (CL 1921 s. 257-260).
Ján Palic mal prednášku o našom cirkevnom písomníctve a jeho rozširovaní. Treba sa
starať o duchovný zdravý pokrm, primeraný zmýšľaniu terajších ľudí, aby odpovedal na
časové otázky a ukazoval pravý smer k večnosti. Rozširovať Bibliu, cirkevné časopisy a
vôbec náboženskú literatúru a mať ju na sklade na farskom úrade.
Konferencia uznáva za potrené pokračovať v uvádzaní jednotného bohoslužobného
poriadku a jednotného postupu pri pohreboch. Vzala na vedomie požehnané pôsobenie oboch
sirotincov v Modre i Mikuláši (otvorený r. 1917). Odporúča do účinnej lásky i sirotinec
v Rožňave, ktorý nám ostal ako dedičstvo po bývalom Potiskom dištrikte.
Štátnopolitické premeny rozlúčili nás s mnohými slovenskými evanjelikmi, ktorí ostali
v Juhoslávii a Maďarsku a prišli sme do styku s novými bratmi v Čechách, na Morave a
v Sliezsku. Chceme s tamtými ostať v jednote ducha a s týmito v novej vlasti nažívať
v bratskej láske a zhode na základe viery. M. Bodický upozornil, že na 10. XII. pripadá 400
rokov od spálenia pápežskej bully Lutherom, ktorou bol vyobcovaný z cirkvi, čím sa verejne
rozišiel s rímskou cirkvou a tak tento deň môže byť považovaný za rodný deň našej cirkvi.
Bola vyslovená žiadosť, aby táto pastorálna Konferencia suplovala aj farársky spolok ako
stavovoskú organizáciu, čo nemá byť prekážkou, aby nefarári aj naďalej boli jej údami.
Naopak, ich prítomnosť je žiadúca. Biskup Janoška navrhoval založil spolok farárov (CL
1920 s. 285-286. V Uhorsku bol založený spolok farárov po viacročných prípravách iba r.
1916).
Na druhý deň boli slávnostné služby Božie (podľa ustáleného poriadku). Okrem
účastníkov konferencie a úradných cirkevných zasadnutí bolo len málo domácich a z okolia.
Už to nebola hádam tak príťažlivá, obodrujúca cirkevno-národná manifestačná príťažlivosť,
ako za maďarského útlaku. Prestal tlak zvonku, nebolo ani vnútorného napätia a odporu.
Alebo to bola len náhodou slabšia účasť? Liturgovali vynikajúci liturgovia, domáci O.
Škrovina, staroturanský J. Drobný a prof. J. Jamnický. Kázal M. Bodický Lk 3, 11-13: Len čo
stojí na základe Božom, pretrvá veky! 1. Toho dôkaz máme v minulosti, 2. to nás má učiť
prítomnosť, 3. aby sme odstránili obavy budúcnosti. Bola to poučná, povzbudzujúca, ba
programová reč pre budovanie toho vnútorného človeka, ale i našej novej vlasti, republiky
hriešnikov.
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Po kázni zborový dozorca Dr. Ján Vanovič vo svojom pozdravnom a uvítacom prejave
poukázal na veľký význam, aký mala Konferencia v minulosti, i na potrebu, aby v svojej práci
pokračovala požehnane ďalej. Po ňom Ján Slávik, dobronivský farár a zvolenský senior čítal
svoju prednášku na 505-ročnú pamäť Jána Husa.
Účastníci konferencie rozchádzali sa s pozvaním kokavského zboru na budúce stretnutie.
„LEN ČO STOJÍ NA ZÁKLADE BOŽOM, PRETRVÁ NAVEKY!“ ZPRÁVA O XVII.
VNÚTORNOMISIJNEJ KONFERENCII SLOVENSKÝCH EV. A. V. KŇAZOV A O VNÚTORNOMISSIJNEJ
SLÁVNOSTI, KTORÉ BOLI V TURČIANSKOM SV. MARTINE DŇA 28. A 29. SEPTEMBRA 1920. STRÁN
52. TRANOSCIUS, LIPT. SV. MIKULÁŠ 1921. CENA 6.
Osemnásta konferencia r. 1921
Pozvanie na Kokavu sa uskutočnilo v dňoch 5. a 6. júla 1921. Mnohým sa zdalo toto
miesto odľahlé a preto neprišli. Ale tí, čo túžili po spoločenstve veriacich, prišli, aby na
vlastné oči videli, ako doslova z popola požiaru 3. augusta 1911 povstala nielen obec, ale aj
cirkev, ktorej požiar zničil všetky budovy, školu i faru a z chrámu ostali len dopukané múry.
V tom nešťastí zahynula aj manželka slova Božieho kazateľa Samuela Bancíka, ktorá, ratujúc
vnúčatá z horiacej fary, sama prišla o život ranená mŕtvicou. Postihnutý zbor s pomocou
Božou a dobročinnosťou evanjelickej verejnosti doma i vo svete a vlastnou úmornou a
bezhraničnou obetavosťou (dobrovoľne zložil 16.000 korún, nalámal a na vlastnom záprahu
priviezol 800 vozov skál, 1400 vozov piesku, 55 vagónov tehál, 8 vagónov vápna, 8 vagónov
cementu, 5 vagónov škridle) s neochvejnou vierou posviacal základný kameň budúceho
chrámu 23. marca 1912 a 6. júla 1913 už oslavoval Hospodina pri posviacke nového veľkého
kostola. Na desiate výročie smutnopamätnej udalosti, ale aj nevídanej pomoci Božej, pozval
teraz kokavský zbor Konferenciu rozpomínať sa na nesmierne dobrodenie Božie. Účastníkov
konferencie uvítal nielen cirkevný zbor, ale aj celá obec so svojím predstaviteľstvom a misijné
slávnosti boli slávnosťami celej Kokavy. Vital ich len jeden zvon, lebo zo štyroch
novonadobudnutých zvonov boli tri vo vojne zrekvirované na kanóny. Vedenie Konferencie i
biskupa J. Janošku prišli pozdraviť na faru aj miestny rím.-kat. farár a predstaviteľ židovskej
obce. Vďační Kokavčania svätili oba dni účasťou na pastorálnej konferencii v novej škole a
potom vo veľkom preplnenom chráme Božom.
Na konferenciu prišlo asi 60 kňazov, učiteľov, profesorov – okrem svetských činovníkov.
Zväčša to boli už nové tváre. Konferenciu otvoril M. Bodický pohľadom na súčasnú
duchovnú situáciu v našej cirkvi a myšlienkové prúdenie v našej vlasti –
voľnomyšlienkárstvo. Je treba pravú vieru prebúdzať a ju upevňovať. Ale musíme sa tej práci
dať cele k dispozícii – Lk 9, 62. Prítomní súhlasili s vývodami predsedu a osvedčili sa za
konanie konferencií aj v budúcnosti. Privítal zvlášť nových bratov s prosbou, že by nebolo
viac predsudkov voči Konferencii.
Hlavným bodom porady bolo ustáliť jednotné pohrebné bohoslužby. O nich prednášal
prof. J. Jamnický. ktorý predložil takýto jednotný pohrebný poriadok. Konferencia ho prijala
s menšími úpravami a odporúča ho cirkvi na schálenie. K napomoženiu veci má prispieť
pohrebná agenda, v ktorej novom vydaní bude aj tento ustálený poriadok. Pohrebnú agendu
pripravil Ján Palic.
Tranoscius do svojho edičného programu má pojať aj vydávanie náboženských traktátov,
o ktoré sa bude starať vyvolený štvorčlenný výbor.
Prednesená bola správa o sirotincoch v Modre a Mikuláši. Konferencia odporúča do
podporujúcej lásky aj tretí sirotinec v Rožňave v nádeji, že nebude viac slúžiť
odnárodňovaniu slovenských detí, ako to pri ňom kedysi bývalo.
Konferencia sa zaoberala aj stavovskou otázkou, ako existenčne zabezpečiť kňazov, aby
sa cirkev nedostala do situácie, že inak ostane bez nich.
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Na druhý deň 6. júla na slávnostných službách Božích slovo Božie zvestoval
českobrezovský farár Hugo Hanes na 1Tim 6, 6-12: Pobožnosť je veľký zisk, lebo 1. ona dáva
človeku spokojnosť, 2. pôsobí v nás spravodlivosť, 3. zabezpečuje nám večnosť. Potom
prednášal prof. Dr. Karol Lányi O písme a dôležitosti Biblie, biskup J. Janoška O náboženskej
spisbe hodnotiac jej význam a rozširovanie. Prednášku neprítomného biskupa S. Zocha O
význame kresťanskej dobročinnosti pre dnešnú dobu prečítal správca modranského sirotinca
Bohumil Kadlečík a napokon syn biskupa Janošku Dr. Juraj Janoška ml., novohradský župan
O správe v štáte z kresťanského stanoviska.
Okrem srdečného prijatia a pohostinstva kokavský zbor odovzdal 400 Kčs na modranský a
mikulášsky sirotinec a ofera na vnútornomisijné ciele činila 620 Kčs. Boli to v každom
ohľade požehnané slávnosti.
„VIERA DIVY TVORÍ.“ ZPRÁVA O XVIII VNÚTORNOMISSIJNEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII
SLOVENSKÝCH EV. A. V. KŇAZOV A VNÚTORNOMISSIJNEJ SLÁVNOSTI, KTORÉ BOLI NA KOKAVE
(RIMAVSKEJ) DŇA 5. A 6. JÚLA 1921. STRÁN 27. NÁKLADOM TRANOSCIA V L. SV. MIKULÁŠI.
Devätnásta konferencia r. 1922
14.-16. augusta 1922 Banská Bystrica zažila významné dni. Tu sa konala naraz
Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia, I. zjazd evanjelickej mládeže a porada
evanjelických katechétov. Prišiel hojný počet kňazov zo všetkých seniorátov, okrem
nitrianskeho a oravského (CL 1922 s. 284). Na večerných službách Božích privítal účastníkov
miestny farár Gustáv Sztehlo a za zvolenský seniorát pozdravil senior Ján Slávik.
15. VIII. o 8. hod. na vnútornomisijných službách Božích liturgoval prof. J. Jamnický a
slovo Božie zvestoval lubinský farár Gustáv Zoch 1Pt 2, 1-10: Kristus je naším uholným
kameňom. Kto sa ho pridŕža, šťastie si vyzíska, kto ho zavrhuje, sám sa zatracuje. Dr.
Bohuslav Klimo, liptovský seniorálny dozorca, prednášal O nových synodálnych zákonoch
z vnútornomisijného stanoviska a po ňom Samuel Bobál, farár z Kostolných Moraviec O
diakonii – nakoľko je u nás zanedbávaná a nakoľko je potrebná. Vzhľadom na jej vznešený
cieľ srdečnými slovami vyzýval Kristu oddané duše, aby vstúpili do tejto služby. I keď je
banskobystrický chrám priestranný, vonku ostal zástup veriaceho ľudu, ktorému slovo Božie
zvestoval Ján Palic a prednášal biskup Samuel Zoch.
Pri spoločnom obede odznel toast na spoluprácu cirkvi katolíckej a evanjelickej v duchu
veľkých banskobystrických biskupov Moyzesa a Kuzmányho.
Poobede na pastorálnej porade M. Bodický v otváracom prejave vyzval do boja proti
dvom zhubným hriechom nášho ľudu: opilstvu a jednodetstvu. O podmienkach ďalšej činnosti
prednášal hornostrehovský Ján Bienik a prof. K. Lányi O odalkoholizovaní Slovenska.
Prítomný hosť farár Belan odovzdal pozdrav od našich bratov v Amerike. Podané boli
výročné správy. Tranoscius dopláca ročne 30.000 Kčs na vydávanie Cirkevných listov.
Budúca konferencia bola pozvaná na Poltár.
Večer sa konal I. zjazd evanjelickej mládeže – lenže viac bolo na ňom dospelých ako
mládeže. Otvoril ho banskobystrický katecheta Pavel Styk, redaktor NOVÉHO RODU. Poukázal
na dvojaký cieľ zjazdu: manifestovať, že náboženstvo aj dnes má absolútnu cenu a má svedčiť
o pozitívnom náboženskom zmýšľaní mládeže. Biskup J. Janoška, ktorý sa bol práve v ten
deň vrátil z Dánska, poukázal na veľký význam slovenskej evanjelickej mládeže v r. 1840. Aj
dnes má mládež dokázať svoju mravnú silu. Pripomenul úlohy mládeže v záujme zachovania
svetového pokoja. Poukázal, že aj filozofia a socialisti nahliadajú, že bez náboženstva sú ich
snahy márne. Dve veci chýbajú dnešnému svetu: vrúcna modlitba, ktorá nás spája s Bohom a
silná viera vo večný život.
Prednesené boli referáty: G. Ružiak: O náboženskom zmýšľaní vysokoškolskej mládeže a
Ján Rataj: O učiteľskej mládeži. Po nich prehovoril biskup S. Zoch. Ďalšie referáty vystali pre
pokročilosť času. Zdá sa, že zjazd nebol dobre organizovaný.
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16. bola porada katechétetov. Viedol ju biskup S. Zoch. Viacerí bratia rozhorčene
spomínali zlomyseľné prekážky, ktoré niektorí českí riaditelia a profesori kladú náboženskej
výchove. Niektorí priam otvorene poburujú proti návšteve služieb Božích.
Uznesením Generálnej rady s novým rokom 1922 vstupuje do života Spolok
evanjelických kňazov – SPEVAK – na hájenie ich záujmov. Predsedom je Ján Drobný, farár
na Starej Turej. V svojom ozname (CL 1922 s. 19) hovorí, že dosiaľ kňazi považovali za
neprístojné hovoriť o svojich existenčných otázkach. Ostýchavosť a prílišná skromnosť tiež
neprispievajú ku konsolidácii našich pomerov. Často verejné nápady na cirkev a jej
duchovenstvo, či na fórume zákonodarstva, či v novinách, ukladajú nám povinnosť odpovedať
a odrážať údery.
Pre zaujímavosť uvádzam, že 4.júla 1922 bol v Bratislave otvorený viacdenný
prázdninový kurz pre farárov. Jeho program bol obsažný. Prednášali:
Bodický – Janoška: Dejiny cirkve evanjelickej na Slovensku
Ballo:
Slovenská reč
Krčméry – Pražák: Dejiny literatúry slovenskej
Weingart:
Jazykovedné šrúdium a miesto slovenského jazyka v rodine
indoeurópskych rečí
Osuský:
Sociálne problémy, vývoj socializmu
Ján Pálka:
Socializácia
J. Jamnický:
Moderná kázeň
Dr. Hornyanszky:
Starý zákon a assýrske vykopávky
Steinacker – Ruppeldt: Evanjelická cirkev v Nemecku a v Anglii
M. Rázus:
Rozluka cirkvi a štátu
Zoch:
Nová cirkevná ústava
Dr. Lányi:
Evanjelium Jána. Dejiny dogmatiky. Eschatológia
Dr. Kvačala:
Dejiny reformácie
Bodický:
Biblia čo slovo Božie. Asketická spisba
Jamnický:
Návšteva chorých
Dr. Hrejsa:
O Husovi a husitizme
Podľa správy v Cirkevných listoch
Dvadsiata konferencia r. 1923
Nižšie pod Kokavou nad Rimavicou ležiaci Poltár bol miestom konferencie, ktorá sa
konala 19. a 20. júla 1923. Bohužiaľ nebola o nej vydaná tlačená správa a niet o nej ani
referátu v našich cirkevných časopisoch. Podľa Bodického ROZPOMIENOK (s. 362-363) a
Zápisnice novohradského ev. a. v. seniorálneho konventu v Lučenci dňa 20. V. 1924 s. 9,
uvádzam:
19. júna oboch prichádzajúcich biskupov Janošku a Zocha a účastníkov konferencie
privítal na poltárskej železničnej stanici dozorca novohradského seniorátu Dr. Ľudovít
Bazovský. Je to prvý raz, čo Konferencia prichádza do Novohradu. Hojne boli zastúpení farári
z novohradského a malohontského seniorátu, menej zo zvolenského, veľkohontianskeho a
turčianskeho a zo vzdialenejších ešte menej.
Konferencii naposledy predsedal M. Bodický. Prítomných pozdravil domáci farár Belo
Henriczy. Rejdovský farár Samuel Konček čítal prednášku O pochovávaní samovrahov. M.
Bodický spomína: „... debatovali aj naši prítomní cirkevníci, najmä kalinovský kurátor tak
ohnivo, hoc slušne, že som musel ako predseda zakročovať. I tak ma tešilo, že naši vedia
dobre zastávať svoje, i keď od iných odchylné myšlienky.“ Aj v novohradskej seniorálnej
zápisnici stojí: Priebeh pastorálnych porád bol zaujímavý a poučný. Dozaista na pastorálnej
konferencii odzneli obvyklé správy a referáty.
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Na Poltári Michal Bodický vzdal sa predsedníctva Konferencie. Zaiste pre vek a
inostranné zaujatie na fakulte. Viedol ju od r. 1907 do 1923 ako skúsený lodivod, ktorý sa
usiloval uskutočňovať predsavzatia Konferencie obetavo a zodpovedne. Za nového predsedu
bol zvolený doterajší zapisovateľ a pokladník Ján Palic, kochanovský farár a trenčiansky
senior, za zapisovateľa a pokladníka Július Dérer, dačolômsky farár.
Na druhý deň 20. júla bola vnútornomisijná slávnosť. Zhromaždili sa veľké zástupy
veriaceho ľudu z domáceho i susedných zborov. Kázal mošovský Milan Hlaváč a prednášal
nový predseda Ján Palic. Obidvaja spomenuli a karhali strašný hriech, vyháňanie plodov, tam
veľmi rozšírené; „vymierajú rodiny, umenšuje sa počet evanjelických duší v obciach,
cirkevných zboroch, kým katolíci tomu hriechu nepodliehajú, čo sa pripisuje našej spovedi“
hovorí Bodický.
Konferenciu pozdravil Michal Laciak, hornotisovský farár a novohradský senior, ktorý
poltársku konferenciu komentoval vo svojej seniorálnej správe: „Milé dojmy odniesli sme si
všetci z Poltára a dá Boh, že slávnosť táto bude mať požehnané následky. Poltárski páni
cirkevníci, na čele so svojím farárom Bélom Henriczym, hodní sú pochvaly a vďaky, že
toľkých cudzích ľudí vedeli dobre a pohodlne uhospodiť a pritom i skvele uhostiť. Zaplať to
bohate, vynahraď stonásobne všemohúci Boh, Náš láskavý Otec nebeský.“
Dvadsiataprvá konferencia r. 1924
Nasledujúca konferencia sa konala v dňoch 14. a 15. augusta 1924 v Bardejove, kde si
cirkevný zbor postavil a práve počas týchto vnútornomisijných slávností posvätil novú
modlitebňu. Predseda Ján Palic, otvárajúc modlitbou a čítaním 28. kap. Jeremiáša, zatesknil
za zakladateľmi a prvými pestúnmi týchto vnútornomisijných konferencií: M. Krčmérym, J.
Mockom, J. A. Fábrym, P. Beblavým, M. Kovalevským, J. Hodžom, Ľ. Čulíkom a inými až
po M. Bujnu a teraz už aj za pomerne mladým G. Zochom. Zo zakladateľov víta a pozdravuje
doterajšieho predsedu M. Bodického a terajšieho spolupredsedu biskupa J. Janošku
(podpredsedu), s nimi aj ostatných mladých údov Konferencie. Netvoríme divy, ale chceme
konať tichú prácu v cirkvi Kristovej. Ponúkame pomocnú ruku v práci s mládežou.
Kedysi úradná cirkev nechcela našu Konferenciu poznať. Teraz nás úradná cirkev
vyhľadáva k spolupráci. Tak sa časy menia. Ani dnes nechceme byť nejakou pracovnou
zložkou úradnej cirkvi, ale ostaneme mimo nej akýmsi voľným združením. Pomáhali sme
zaopatriť našich kolonistov (po prevrate osadníci na rozparcelovaných veľkostatkoch na
južnom Slovensku) postilkami a nábožnou spisbou. teraz by lepšie svedčalo generálnej cirkvi
opatriť veriacich v diaspore duchovným pokrmom. No my nebudeme odťahovať pomocnú
ruku. Napomína k rozširovaniu dobrého tlačeného slova. „Nenechajme nepovšimnutým
žiaden prostriedok, ktorým by sme mohli plieniť a kaziť, hubiť a boriť hriech a zlo, stavať a
štepovať v srdciach ľudských kráľovstvo Božie. Menej kritikárstva a viac pozitívnej práce!“
(Zpráva XXI s. 17). Bola to akoby programová reč nového nastupujúceho predsedu.
Konferenciu pozdravil domáci farár a šarišský senior Matej Slabej, ktorý je aj starostom
mesta Bardejova. Dušan Fajnor prednášal voľne O vnútornomisijnej práci. Ona nie je ako
lešenie pri stavbe, že by sa po dohotovení budovy – národ slobodný, cirkev samostatná, pole
účinkovania voľné – stala zbytočnou a mala byť odstránená. Je hybnou silou moci Pánovej, je
duchom cirkvi, bez ktorého cirkev, kým žije, nemôže byť. Je evanjelizáciou. Nezabudnime na
Lutherovo: „Kto chce kresťanstvo priviesť do sily, musí začať pri dietkach.“ V Nemecku sa
už v 6000 zboroch odbavujú služby Božie pre dietky. Melanchtonovo zmýšľanie: „Deti naše
modlia sa s nami a deti naše modlia sa za nás, preto veci naše dobre stoja.“ Je to vec diakonie.
Dva hriechy hubili cirkev Kristovu: opilstvo a nemravnosť. Vojenské vedenie nás predstihlo,
zriadilo vojenské kantíny, v ktorých niet liehu. Pod dojmom prednášky konferencia poverila
D. Fajnora, Vl. Čobrdu a J. Palica vypracovať úpravu k ďalšej vnútornomisijnej práci po
zboroch.
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Július Dérer podal prehľadnú správu o vnútornomisijnej práci generálnej cirkvi: misijné
služby Božie, zjazdy mládeže, tlačené slovo. Traktáty vydávajú: Nitriansky seniorát NÁŠ
SION, Gemerský seniorát DOBRÝ LUTERÁN.
Cyril Bodický spracoval návrh na pochovávanie samovrahov a nekrstených dietok.
Konferencia vypracovala konkrétne úpravy.
O sirotincoch: modranský opatruje 75 sirôt s deficitom 9.000 Kčs ročne, mikulášsky stojí
finančne lepšie. Budovu rožňavského sirotinca vojsko dosiaľ nevyprázdnilo. Konferencia
odporúča, aby aj modranské siroty, tak, ako to robia mikulášske, navštívili zbory, čo povzbudí
k väčšej dobročinnosti.
O spolku Tranoscius referoval Ľ. Šenšel. Vydáva všetky súce rukopisy, ktoré dostane.
Konferencia predkladá žiadosť, aby sa výročné zhromaždenia Tranoscia – hoci aj so zmenou
stanov – s výstavkou kníh konali po zboroch, ako to robí katolícky Spolok sv. Vojtecha.
J. Dérer, zapisovateľ a pokladník podáva správu o pokladnici. Namiesto zosnulého Martna
Bujnu konferencia volí Júliusa Bodnára za druhého svojho podpredsedu.
Na budúce pastorálne porady pozýva zbor v Tomášovciach.
Odpoludnia zasadal SPEVAK (Spolok ev. kňazov) pod predsedníctvom Jána Drobného.
Homíliu mal prešovský farár Július Hajdu. Rokovalo sa o návrhu biskupa S. Zocha
(„Svojpomoc“). Ján Gömöry prednášal o zachránení cirkevného internátu v Prešove a Július
Bodnár o diakonii.
V rámci večerných služieb Božích bola posviacka modlitebne. Kázal V. Doliak a
posviacku vykonal biskup Janoška najprv slovenskou a potom maďarskou svätorečou.
Na druhý deň 15. augusta bola vnútornomisijná slávnosť za účasti veľkého húfu z celého
zboru (z filií temer každá duša). Slovo Božie zvestoval Oskar Černák, ľuborečský farár 1K
24, 25: Tak bežte, aby ste dosiahli! 1. Beh kresťana môže byť namáhaavý, 2. ale aj
požehnaný. Po príhovore predsedu J. Palica prečítal farár Ján Ďurovič prednášku oravského
seniora Pavla S. Nováka O sviatostiach.
Odpoludnia si účastníci-záujemci prezreli pamätnosti mesta, bývalý evanjelický veľký
chrám, múzeum a bardejovské kúpele.
„VŠETKO STAVAJME DO SVETLA BOŽIEHO!“ ZPRÁVA O XX. EV. A. V. VNÚTORNOMISSIJNEJ
SLÁVNOSTI A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, VYDRŽIAVANEJ 14. A 15. AUGUSTA 1924 V CIRKVI
BARDIOVSKEJ, S KÁZŇOU A PREDNÁŠKAMI PRI TEJ SLÁVNOSTI PREDNESENÝMI. STRÁN 44.
TRANOSCIUS,
(Správne má byť uvedené „Zpráva o XXI.konferencii...“)
Cirkevné listy 1924 na str. 334-335 priniesli článok Jána Drobného Pastorálne
konferencie a SPEVAK. Pôvodne bol určený ako prednáška na spoločné zasadnutie
pastorálnej konferencie a SPEVAK-a v Bardejove.
Dvadsiatadruhá konferencia r. 1925
Pred prevratom nemala Konferencia prístupu ani do novohradského kraja. A teraz po
Poltári sú tu hneď neďaleké Tomášovce, ktoré ju pozvali na 25. a 26. augusta 1925. Vedenie
Konferencie a početných hostí privítal najprv starosta obce a potom domáci slova Božieho
kazateľ Samuel Ferenczy. Odpoludňajšiu pastorálnu konferenciu pozdravil závadský farár a
konsenior Štefan Algöver. Označil prítomných ako dlžníkov hlásať evanjelium aj Židom, aj
Grékom, aj slovenskému národu. Ján Lichner prečítal prednášku neprítomného Dušana
Fajnora O úprave pre vnútornomisijnú prácu. Na základe skúseností, najmä v Nemecku,
uviedol ústavy, v ktorých sa táto práca koná, aj spôsoby a možnosti jej vykonávania. O
prednáške bol živý rozhovor s podnetnými návrhmi a pripomienkami. V tejto súvislosti
konferencia prijala návrh, aby D. Fajnor spracoval prednášku ako návod pre vnútornomisijnú
prácu a aby sa generálna cirkev starala o výchovu kantorov-katechétov, keďže zoštátnením
škôl stratíme dnes-zajtra kantorov.
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Michal Madera, dištr. farár oznamuje, že mikulášsky sirotinec stavia novú budovu
nákladom 600.000 Kčs, na čo potrebuje ešte 180.000 Kčs (štát nechcel dať ani halier).
V budove hodlá umiestniť materský ústav slovenskej diakonie. Mikulášsky dobročinný spolok
„Dobrodej“ vzal si na starosť výchovu diakoniek. Druhú prednášku čítal Július Bodnár O
úlohe evanjelickej cirkvi v novom veku. Pôsobenie našej cirkvi musí byť súčasne defenzívneho
i ofenzívneho rázu. Hlásať čisté slovo Božie presvedčivo a nezabúdať ani na sociálnu úlohu
cirkvi. Debatéri volali po prísnejšej zborovej disciplíne. Prof. Dr. K. Lányi prednášal O práci
evanjelického kňaza na odalkoholizovaní ľudu. Žid opája kresťana, ale sám nepije. Chráňme
ľud pred skazou alkoholu.
M. Bodický prednášal o novom Spevníku. Jeho stanovisko je už známe: vybrať, resp.
upraviť z Kancionála a Zpěvníka čo je pravé a doplniť novou tvorbou Hviezdoslava,
Braxatorisa atď. Konferencia si osvojuje návrh prednášateľa a poveruje komisiu na zostavenie
Spevníka: Braxatoris, Hlaváč, a M. Bodický. Im treba posielať príspevky.
Podané boli správy o sirotincoch. S. Bobál odporúča, aby v každom zbore povinne bola
čítaná správa o sirotincoch a v inú nedeľu zas informovať, kto môže byť diakonisou.
Konferencia osvojuje si návrh a odporúča ho všetkým farským úradom.
O spolku Tranoscius referoval Ľ. Šenšel . Pokiaľ ide o žiadosť vlaňajšej konferencie, aby
sa výročné zhromaždenia Tranoscia konali po zboroch s misijným využitím, ako to robí
katolícky svätovojtešský spolok, nemožno návrh realizovať, lebo Tranoscius je spolkom na
základe obchodnom a v zmysle zákona musí vydržiavať výročné zhromaždenie vo svojom
sídle. Ďalej informoval o nových vydaniach a súbehu na nové učebnice. Na EVANJELICKÉHO
KAZATEĽA horibilne dopláca.
J. Dérer podal správu o pokladnici. Na vklade je 7.258,79 Kčs, desať účastín Tranoscia –
500.-, hotovosť 228,16, spolu 7.986,95 Kčs. Konferencia má 150 členov.
Senior O. Škrovina naliehavo žiada, aby Konferencia každoročne vydala „Zprávu“, ako
v minulosti. Keďže sa tak nestalo lanského roku, nech bude vydaná dodatočne aj táto. Návrh
bol prijatý.
Na druhý deň 26. bola vnútornomisijná slávnosť. Účasť domáceho zboru bola veľmi
pekná. Liturgoval O. Škrovina a hybský farár Ján Bakoss kázal na R 2, 19-29: Kresťanská
nábožnosť: 1. Nezáleží v púhych zbožných slovách, ale 2. vo viere živej, prejavujúcej sa
v oddanom činení vôle Božej. Po privítaní a pozdrave domácim kňazom sa k zboru
povzbudivo prihovoril predseda Ján Palic a brezovský farár Ján Lichner prednášal: Ako má
kresťan hľadieť na zemské statky. Uviedol príkladnú obetavosť na vnútornomisijné ciele
kresťanskej spomáhajúcej lásky v iných evanjelických krajinách a cirkvách. Nie prázdne
vrecká, ale prázdne srdcia sú príčinou našej zaostalosti v tomto ohľade. Postavme hmotu do
služby ducha.
„KRESŤANSKÁ NÁBOŽNOSŤ.“ ZÁPISNICA O XXII. EV. A. V. VNÚTORNOMISIJNEJ SLÁVNOSTI A
PASTORÁLNEJ KONFERENCII, VYDRŽIAVANEJ DŇA 25. A 26. AUGUSTA 1925 V CIRKVI
TOMÁŠOVSKEJ S KÁZŇOU A PREDNÁŠKAMI PRI TEJTO SLÁVNOSTI PREDNESENÝMI. STRÁN 62.
LIPT. SV. MIKULÁŠ, TRANOSCIUS 1926.
Dvadsiatatretia konferencia roku 1926
Nasledujúca konferencia preniesla sa na západné Slovensko. Pozval ju zbor v Púchove na
dni 1. a 2. júla 1926. Otvoril ju domáci slova Božieho kazateľ, trenčiansky senior a predseda
Ján Palic. Pripomenul, že my kňazi máme byť kontrolou sami sebe, pozorovať, čo je pri nás
nezdravého a hľadať cesty ozdravenia, porozumenia a pomoci. Ponosuje sa, ak by sme sa
jeden druhému odsudzovali z príčiny politickej orientácie. Varuje pred ňou. Kedykoľvek sa
cirkev chcela presadiť a uplatniť svetskou mocou, dostala sa na bludné cesty a utrpela
porážku. Musíme sa presadiť len duchovnou kvalitou.
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Hneď nato prednášal ašakertský (dnes Nové sady) Ladislav Záturecký: Kristus, cirkev a
politika. Keď chcel Ježiš uplatniť svoje zásady, aj sám bojoval na aréne – v snemovni
vtedajšieho kultúrno-politického života, v synedriume, chráme, na ulici, v škole. Prečo by sa
mal odťahovať od politickej práce jeho služobník-učeník? Je doprosta našou povinnosťou
zasiahnuť do boja, v ktorom ide napr. o rozluku cirkvi od štátu, školy od náboženstva atď.
Koreferentom bol aktívny politik Martin Rázus (predák Národnej strany, poslanec).
Politický cieľ kňazov môže byť len vysoký, všenárodný, kresťanský. V boji za takýto cieľ je
kňaz vlastne exponentom svojej cirkvi, pracuje v záujme kresťanskej spravodlivosti. Musí
bojovať otvorene, čestne. Povedal: „Evanjelické kňazstvo ako potomstvo galejných otrokov,
Hurbana, Hodžu, nemalo by mať v praxi životnej dve taktiky, ale jednu pravdu a jednu
odmeranú taktiku, a to podľa slov Lutherových: Přijde-li na zmar čest, hrdlo, statek, nechť
sobě mají...“ (Zpráva XXIII s. 5).
Prednášky vzbudili živý záujem i rušnú debatu. Jedni boli pro, druhí kontra (menšina).
Predseda J. Palic formuloval stanovisko konferencie takto: uznáva potrebu toho, aby kňaz
išiel aj do verejnosti šíriť zásady kráľovstva Božieho: že v daných pomeroch v akej strane, to
ponecháva jemu. Ale žiadame od každého, aby pamätal, že je Kristov služobník a ako taký má
pracovať len za pravdu a spravodlivosť a všemožne zachovávať jednotu ducha v zväzku
pokoja s ostatnými bratmi (s. 6).
Elo Šándor, vrbovský zborový dozorca, prednášal o sanovaní modranského sirotinca,
ktorý k dňu 3. VI. 1926 pracuje s deficitom okrúhle 43.200 Kčs. Jeho konkrétne návrhy.
Vytlačiť a rozpredať 300 tisíc nálepiek po 20 hal. Čistý zisk by bol asi 50.000. Dáva na
uváženie získať pre sirotinec nejaký zbytkový majetok z prebiehajúcej pozemkovej reformy,
ako to urobili niektoré iné cirkvi v Čechách a na Morave, alebo vyrúbiť 1-korunovú daň na
dušu v dištrikte. Konferencia prijala návrh s nálepkami a berie na seba zodpovednosť za tento
návrh.
Lic. M. Bodický referoval, že pre nový Spevník vybral z Kancionála a Zpěvníka 570
piesní, k nim doplniť na 600 z novej piesňovej tvorby Hviezdoslava a Braxatorisa. Biskup
Janoška a prof. Osuský žiadajú širší výber, najmä z Hodžových piesní. F. Ruppeldt sa
prihovára za hojnejší výber piesní z kresťanského aktivizmu, akých má hojne anglo-americká
hymnológia. Konferencia ďakuje M. Bodickému a uzaviera čím skôr vydať menší spevník pre
mládež a ohľadom väčšieho pokračovať v predprácach. Do spevníkového výberu odporúča
oboch biskupov, dekana Bodického, Braxatorisa, Fajnora, Boora, Hlaváča, E. B. Lukáča, Dr.
Šimku a Dr. Klimu.
O diakónii referoval M. Madera. Spolok Dobrodej má na starosti štyri kandidátky
v bratislavskom materskom ústave.
O Tranosciu bolo povedané, že mieni vydávať len také veci, o ktoré je záujem. Nutne by
bola potrebná apologetická učebnica pre vyššie triedy gymnázia.
Predložené a schválené boli účty. Konferencia má 149 členov.
Na druhý deň boli misijné služby Božie. Kázal holičský Peter Boor podľa J 6, 27-30: Co
máme činiti, abychom dělali dílo Boží? 1. Ku Pánu sa utiekajme, 2. vieru v Neho
zachovávajme a 3. znamení sa pridŕžajme. Domáci farár J. Palic privítal prítomných a
rozpovedal kus histórie zboru. Poďakoval biskup J. Janoška. Žilinský farár Fedor Ruppeldt
prednášal O nápojoch a miernosti. Svoje horlenie za striezlivosť bohato a presvedčivo
ilustroval príkladmi domácimi i z iných krajín. Pôsobivo zneli jeho slová, keď v prítomnosti
svojich oltárnych bratov obrátil sa k zhromaždenému ľudu s výzvou, aby sám ľud žiadal od
svojich kňazov úplnú zdržanlivosť od alkoholických nápojov. Nech v prvom rade kňaz svieti
úplným zrieknutím sa tohto najnešťastnejšieho pôžitku.
Zapisovateľ konferencie J. Dérer spomína (CL 1926 s. 280), že púchovská konferencia
bola bohatá na poučné momenty ako aj na vynesené uzavretia, ale chudobná bola čo do účasti
kňazov: 1 biskup, 1 senior, 20 farárov, 2 teologickí profesori, 2 kapláni a 1 teológ. „Z kruhov
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kňazských je dnes plno ponôs, že svetský živel sa nezaujíma o prácu za kráľovstvo Božie. A
my sami takú slabú zaujatosť prejavujeme voči konferenciám, ktoré každoročne chcú
kňazstvo k úspešnej práci vystrojiť na vinicu Pánovu a sú príležitosťou uvažovať, čo
požehnanejšie by sa dalo vytvoriť, založiť pre cirkev! Kto sa potom má zúčastniť na
kňazských konferenciách, ak ich začnú opúšťať sami kňazi?“
„CO MÁME ČINITI, ABYCHOM DĚLALI DÍLO BOŽÍ?“ ZPRÁVA O XXIII. PASTORÁLNEJ
KONFERENCII PÚCHOVSKEJ, SHROMAŽDENEJ 1. A 2. JÚLA 1926 A O VNÚTORNOMISIJNEJ
SLÁVNOSTI, PRI TEJ PRÍLEŽITOSTI USPORIADANEJ. STRÁN 42. TRANOSCIUS, L. SV.MIKULÁŠ.
CENA 1,80.
Dvadsiataštvrtá konferencia r. 1927
Bratislava prvý raz vítala Všeobecnú vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu, keď sa
zhromaždila v dňoch 28. a 29. septembra 1927 na pozvanie slovenského cirkevného zboru.
Práve tu v Bratislave r. 1911 konvent Preddunajského dištriktu zakázal zborom povolávať
našu konferenciu len preto, že slovenskí kňazi slovenskou rečou chceli vzdelávať slovenský
ľud vo veciach Božích a v rodine dietok Božích. A teraz je Bratislava hlavným mestom
slobodného Slovenska! Tak sa časy menia. O týchto časoch a zvratoch hovoril predseda J.
Palic. Práve tohto roku je to 30 rokov, čo generálny konvent v bývalom Uhorsku nedovolil
utvoriť vnútornomisijný spolok v rámci cirkvi. Ale Pán ukázal cestu k založeniu Tranoscia a
nášho voľného združenia s názvom Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia.
Konštatoval, že vnútornomisijné snahy našich otcov, zakladateľov Konferencie, sú ako-tak
uskutočnené. Snažíme sa o to, bežíme i v slobodnej vlasti, ale ciele sme ešte nedosiahli. Oni
nám privolávajú: „Ďalej bratia, synovia, neustávajte, nezaháľajte, na vinici Božej práce dosť;
čo sme my nevykonali, vykonajte vy v slobode, ktorú máte; konajte viac a lepšie, ako sme my
vedeli, sám Pán volá vás do práce, ten Pán, ktorý pracoval v čas jemu uložený a vám tiež volá,
aby ste pracovali, kým je deň, lebo príde noc, keď nebudete môcť pracovať.“
Pozdravil biskupa S. Zocha pri príležitosti udelenia mu čestného doktorátu teologickou
fakultou v Kovne. Podobne biskup Zoch pozdravil dekana Lic. M. Bodického, ktorého
pražská Husova teolog. fakulta poctila čestným doktorátom. Ján Drobný, prvý farár
bratislavského slovenského zboru, privítal konferenciu a ďakoval, že prináša tomuto mladému
zboru občerstvujúcu vlahu. Potom zapisovateľ J. Dérer povedal prednášku Čo sa dá
dosiahnuť vnútornou misiou. Zhrnul v nej vnútornomisijný pohyb a charitatívnu prácu
v Nemecku od čias pietistu Franckeho s jeho ústavmi v Halle, cez otca vnútornej misie
Wicherna, jeho legendárneho žiaka Bodelschwinga, popularizátora vnútornej misie, aj po
najnovšie rozvinutú, telo i dušu zachraňujúcu prácu v mnohých špecializovaných ústavoch.
To je pohľad na praktické kresťanstvo a vieru skrze lásku konajúcu.
V živej debate odznel návrh vydať životopisy Franckeho, Wicherna Bodelschwinga,
mužov viery, ktorá premáha svet.
Dr. M. Bodický podal správu ohľadom nového Spevníka. Práca nezaznamenáva väčší
pokrok. Na návrh referujúceho konferencia vyzýva všetky seniorálne konferencie, aby sa na
tejto práci zúčastnili, a to tak, že poveria 1-2 bratov zaoberať sa totuto otázkou a podať
všeobecnej konferencii meritórne poznámky a návrhy.
Ďalším bodom rokovania bola rezolúcia abonovozemplínskej seniorálnej kňazskej
konferencie. Na lepšie pochopenie situácie pokúsim sa v krátkosti uviesť:
Poprevratové ideové snahy a zápasy neostali bez vplyvu ani na život jednotlivých
kresťanských cirkví. Česká luteránska a reformovaná cirkev sa r. 1918 spojili v jednu
Českobratskú cirkev evanjelickú. Konfesijne nebola jednoznačne vyhranená. Vo svojich
vieroučných zásadách priznáva sa k obom klasickým vyznaniam, Augsburskému i
Helvétskemu, ale aj k domácej Bratskej a Českej konfesii. Jednako nám, slovenským
evanjelikom a. v. bola českobratská cirkev najbližšou a zase českí evanjelici hľadeli získať
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svoju oporu v našej evanjelickej cirkvi. Obe cirkvi nadviazali hneď úzku spoluprácu. Tým
viac, že stáli zoči-voči agresii rím.-kat. cirkvi. Rím.-kat. cirkev, ako privilegovaná v RakúskoUhorsku bol spriahnutá s panujúcim rodom Habsburgovcov a vládnou politikou, preto už pred
prvou svetovou vojnou bolo heslo „Los von Rom – Preč od Ríma!“ A skutočne hneď po vojne
nastalo v Čechách silné prestupové hnutie, v ktorom napr. dvaja mladí kňazi, bývalí luteráni,
neskoršie seniori, Karol Machotka v Plzni a Kristián P. Lanštiak v Prahe-Žižkove získali
niekoľkotisíc ľudí do českobratskej cirkvi. Najväčšia časť vystúpených rímskokatolíkov
založila novú Československú cirkev husitskú (pod vedením Dr. Farského). Rím.-kat. cirkev
sa však čoskoro spamätala, prešla do politickej aktivity a presadzovala svoje prioritné
postavenie a politický tlak v novom štáte. Proti silnejúcemu vlivu katolicizmu organizovali
ostatné kresťanské cirkvi a denominácie obranné postavenie a protiváhu. Tak sa zrodila
Federácia evanjelických cirkví, do ktorej patrila aj naša slovenská evanjelická cirkev a mala
v nej patričnú úctu a váhu (biskup S. Zoch bol jej predsedom). Lenže toto zblíženie a
spolupráca nenachádzali v našej cirkvi jednoznačné porozumenie a súhlas. Niektorí naši farári
prechovávali k tejto spolupráci s inými cirkvami obavu, že si nebudeme môcť dobre zachovať
svoju vierovyznanskú luteránsku líniu a budeme sa dopúšťať všelijakých kompromisov na
ujmu našej prevej viery. Ba čo viac, obávali sa, že federácia je vlastne krokom k nežiadúcej
únii. Najrozhodnejším odporcom bol Juraj Struhárik, farár v Horných Bzinciach, a to nielen
federácie, ale aj bližšej spolupráce s českobratskou cirkvou evanjelickou, hoc táto spolupráca
tešila sa v oboch cirkvách živému záujmu, bola vítaná a požehnaná. Mali sme aj spoločný
Zväz evanjelických duchovných v ČSR a časté bývalo aj vzájomné pohostinné kázanie
v kostoloch.
Prečo bol Struhárik proti federácii, o tom hovorí sám: “Nemal by som proti federácii
vážnejšie námietky, keď by ostala výlučne obranným zväzom navonok, proti výbojnému
rímskokatolicizmu, reprezentantom pred domácou svetskou vrchnosťou v záujmoch
spoločných a strážcom v sneme pri rokovaní o návrhoch zákona, ktoré sa týkajú aj nás, aby sa
neuzavieralo o nás bez nás. Ale federácia nemá k tomu vždy potrebnej jednomyseľnosti ani
vo veciach externých. A to preto, lebo jedna z najväčších federovaných cirkví (rozumej
českobratská) ochotne podáva ruku táboru pokrokovému, cirkvi vôbec nepriateľskému a voči
náboženstvu úplne ľahostajnému. Však nehľadiac na túto závadu (v nádeji, že cirkev čbr.
jednako len nahliadne nemožnosť priateľstva s nepriateľmi cirkvi a náboženstva), keby
federácia bola výlučne protestantskou ligou, nebudila by tu toľkú nedôveru. Ale federácia i
v stanovách i v prejavoch prizvukuje duchovnú jednotu – aby všichni jedno byli – ktorej
vlastne bez jednotného pomeru k Písmu svätému, bez jednotného učenia niet, ba dnes viac
ako svojho času platí slovo nášho Luthera „Ihr habt einen anderen Geist“. Akcentovaním
duchovnej jednoty a pestovaním ľahostajnosti k vlastnému vierovyznaniu federácia chtiacnechctiac nesie sa smerom unionistickým, vychováva k únii“ (CL 1928 s. 251).
Na takéto Struhárikove a aj iných výhrady a pochybnosti odpovedali vedúci činitelia
v cirkvi vysvetľovaním, zdôvodňovaním a utešovaním. Napr.biskup Dr. S. Zoch v článku O
tej únii (CL 1927 s. 143-144) hovorí, že sme proti únii, ale sme za federáciu: pestovať
bratstvo, brániť dedičstvo reformácie spojenými silami. Tiež je proti únii, ale je „za snahy po
spojení rôznych cirkví v duchu, vo viere, v práci.“
Na situáciu poukazuje aj abanovozemplínska rezolúcia, ako ju predkladá Ján Vl. Hroboň
(CL 1928 s. 6).
Na tohoročnej jarnej konferencii v Soli (Abanovozemplín) prítomní desiati kňazi seniorátu
chceli reagovať aj na mnohé liberálne snahy a prejavy dnešného veku, ktoré sa aj v lone našej
cirkvi na Slovensku ukazujú. Mienku svoju zhrnuli v rezolúcii do dvadsiatich bodov, ktorých
obsahom je: jednotu cirkvi vidia len v pravovere, ktorá je ustálená, osvedčená, dokázaná;
odstup, odklon od pravovery vedie k roztržkám. Preto ako na reakciu dnešného moderného
racionalizmu a interkonfesionalizmu – osvedčujeme:
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1. Stojíme na stanovisku čistého slova Božieho, vykladaného Symbolickými knihami,
2. žiadame, aby toto stanovisko ako úradné prejavované bolo dôsledne na všetkých fórach,
od všetkých činiteľov cirkvi atď.,
3. v cudzine toto stanovisko prizvukovať,
4. na Teologickej vysokej škole aby vládol tento duch,
5. ani v tlači našej články, protivným duchom písané, nech sa neuverejňujú,
6. S.E.M. aby neodstupoval od tohto stanoviska,
7. varujeme od priúzkych stykov s liberálnou cirkvou českobratskou a sme menovite proti
tomu, aby neevanjelickí kazatelia kázali v našich chrámoch,
8. žiadame protivné prejavy trestať,
9. sme proti federácii so sektármi,
10. proti slobodným murárom v cirkvi a proti voľnomyšlienkárom (menovite pri svetských
cirkevných hodnostiach),
11. sme proti zakladaniu Kostnickej jednoty medzi evanjelikmi a. v. na Slovensku
(odporúčame radšej Lutherove spolky),
12. žiadame Zväv všetkých evanjelikov a. v. v Republike.
To je výťah rezolúcie. Viedla nás láska ku ev. a. v. cirkvi a jej zachránenie od
nebezpečných prúdov liberalizmu, ktoré pravoveru podkopávajú. Vieme, že sa duchovné
prúdy zastaviť nedajú, ale proti nim sa brániť je našou najsvätejšou povinnosťou. A konečne,
keď liberálne hlasy sa smelo počínajú ozývať, prečo by sa nemali dostať na verejnosť aj naše
hlasy?
K tejto rezolúcii mali zaujať stanovisko ostatní kňazi. Malo sa tak stať na konferencii
v Bratislave. Referoval o nej dolnokubínsky Ján Bezek. Uvádzam, čo hovorí Zápisnca (s. 1214): Ako jadro rezolúcie označil jej prvý bod: verne si stojíme na stanovisku slova Božieho,
vykladaného podľa Symbolických kníh ev. a. v. cirkvi. Súhlasí s rezolúciou, že len čistota
učenia, len smer prísne evanjelický môže zachániť naše stádočko. Ale ohľadom federácie je
inej mienky. Federácia je potrebná. Je obranným zväzom navonok. Týka sa teda vecí in
externis. Proti katolicizmu, politicky organizovanému, treba sa nám postaviť v svorný šík –
v Schutz a Trutzbund. Ostatných bodov rezolúcie sa referát nedotkol. K predmetu prehovorili
mnohí. Čobrda by si bol želal, aby sa referát bol zaoberal aj ostatnými bodmi rezolúcie.
Návrhy referentov prijíma, s federáciou súhlasí. Jeho aj českobratské, aj liberálne teologické
smery len utvrdzujú v luteránskom presvedčení. Nesúhlasí však, a aj ako redaktor (CL) musí
sa rozhodne ohradiť proti tomu, aby články až na najmenšiu iotu s naším cirkevnonáboženským presvedčením a stanoviskom nesúhlasiace, nesmeli byť uverejnené. To by
znamenalo stredoveké tútorstvo nad cirkevnou tlačou. Takto by sa protivné mienky dali
umlčať, ale nikoho by sme nepresvedčilii, nezískali, skôr odpudili. Bodický, Hlaváč a Zima sa
osvedčili proti federácii, ktorá pestuje len ľahostajnosť k nášmu vlastnému vierovyznaniu,
akúsi obojetnosť a dáva sektárom legitimáciu na lovenie duší. Biskup Dr. Zoch na dôkaz
tohoto spomenul Novohrad, kde následkom federácie baptisti a metodisti prestali loviť duše.
V Šariši robia to exponenti slobodno-reformovanej cirkvi českej, ktorá nie je vo federácii
(terajšia Bratská cirkev). Upozorňuje, že genrálna cirkev a SPEVAK 5 rokov pretriasali
otázku, či vstúpiť alebo nevstúpiť do federácie. Zástupcovia našej cirkvi konali na základe
splnomocnenia. V akom svetle bude stáť cirkev naša pred kresťanským svetom, ak sa teraz
vyslovíme proti federácii? Radí, aby sme sa už raz prestali báť otvornených dverí a
otvorených okien. Nech vidíme aj to, ako je inde. „Čím lepšie poznávam kalvinizmus, tým
jasnejšie vidím luteránske plus.“ Predseda Palic usiloval sa zmierlivým spôsobom vyrovnať
protivy. Konštatoval, že si všetci vážime svoj luteránsky svojráz. Svoje si vážime, druhých sa
nebojíme, preto je akékoľvek hlasovanie zbytočné a po uzavretí generálneho konventu a
Spolku ev. kňazov ani nie primerané. Na toto však nepristala skupina Bodický-Hlaváč a
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naliehala, aby sa aj kňazská konferencia osvedčila o otázke federácie. Výsledok hlasovania: 4
hlasy proti federácii, 24 za federáciu.
O Tranosciu referoval jeho správca Ľ. Šenšel. Spolok má hodne ochotných
spolupracovníkov, ale aj dosť ľahostajných farárov pri získavaní predplatiteľov cirkevných
časopisov. Konferencia aj naďalej chce podporovať Tranoscius ako náš misijný spolok.
Boli podané správy o sirotincoch. Správca modranského sirotinca B. Kadlečík spracoval
skúsenosti po stránke výchovnej, ako prekonávať a odstraňovať všelijaké neresti. Všeličo by
sa dalo zlepšiť, keby boli hmotné prostriedky. Je smutné, že vyše 200 tisíc evanjelikov
Západného dištriktu bevie vyživiť 80 sirôt. Konferencia vyzýva k štedrejšej obetavosti. Na
návrh Júliusa Dérera Konferencia zakúpi sioptikon, aby sa aj svetelnými obrazmi mohla po
zboroch ukázať práca a život v sirotinci a tak budiť živší záujem o oba naše sirotince. M.
Madera hovoril o diakonii. Máme v službe 6 sestier. Konferencia sa písomne poďakúva
učiteľke Márii Uličnej za vzácny dar 50.000 Kčs na nádejný charitatívny ústav – starobinec.
Prijatá bola aj správa pokladníka Konferencie.
Na druhý deň 28. septembra bola misijná slávnosť. Kázal myjavský farár Pavel Lacko na
Sk 18, 9-19: Pánove pokyny svojim učeníkom: 1. Neboj sa, nebo já jsem s tebou, 2. mluv a
nemlč, 3. potešuje „mám mnoho lidu v tomto městě“. Po kázni pozdravil konferenciu zborový
dozorca Dr. Milan Ivanka. Predseda J. Palic v ďakovaní zdôraznil, že aj v hlavnom meste nám
o to ide, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto bol za nich umrel a z mŕtvych vstal (2K
5, 15).
Skalický farár Ján Ďurovič povedal prednášku Evanjelictvo a inteligencia. Evanjelictvo
má kladný pomer ku kultúre. Tvorilo novodobú kultúru a je nositeľom pravého pokroku.
Významnou jeho zložkou je inteligencia, ktorá i dnes má poznať svoje miesto v cirkvi.
Prednášateľ poukázal na veľké osobnosti, kultúrnych tvorcov v protestantskom svete i
v našom národe. Táto inteligencia vyrástla z duchovných hodnôt evanjelickej cirkvi. Máme
úfnosť, že sa nám inteligencia neodcudzí, budúci vývoj nepôjde bez inteligencie a vývoj sveta
bez evanjelictva.
Avšak Zpráva o tejto vnútornomisijnej slávnosti hovorí (s. 6): Možno len ľutovať, že naša
bratislavská evanjelická inteligencia slovenská dosvedčila malý záujem a akoby
demonštratívne stránila sa misijnej slávnosti. V Bratislave je výkvet našej evanjelickej
inteligencie. 28. septembra úradníci neúradujú, sudcovia nesúdia, prevotári nepravotia,
merníci nevymeriavajú, lekári neoperujú. Jednako: okrem teologických profesorov,
katechétov, zborového dozorcu sotva sme tam videli piatich-šiestich bratislavských
inteligentov. A toto má byť potom vyhľadávanie pokroku a snaha o povznesenie ducha (S. 36).
Odpoludnia bola schôdza farárok a prvá porada o tom, čo môže farárka vykonať v zbore
na poli charitatívnom a evanjelizačnom. Schôdzu otvorila Mária Zochová poukázaním na to,
že ako farárka pôsobí na charakter svojej rodiny, tak môže mať vplyv aj na formovanie zboru.
Farárka Emília Dérerová (manželka zapisovateľa Konferencie) prednášala o úlohe farárky
v zbore. Poukázala na príležitosti, v ktorých môže požehnane pôsobiť i vlastným príkladom.
Farárku čaká po našich zboroch tá práca, ktorú vo vyspelom Nemecku konajú diakonisy.
Predsedajúci biskup S. Zoch tiež vyzdvihol veľký význam farárky v zbore. Jej úloha je
odlišná v tom, že kým farár musí narábať mečom ducha, farárka slúži slovom lásky. Porada
vyslovila potrebu organizácie farárok. Za predsedníčku bola vyvolená Terézia Vansová, za
podpredsedníčku Mária Zochová, za tajomníčku Emília Dérerová a za pokladníčku Oľga
Hodžová (manželka dištr. farára a redaktora Stráže Miloša Hodžu).
Po schôdzi farárok konala sa ešte porada ženských spolkov. Aj tej predsedal biskup Zoch.
Utvoril sa Zväz ženských spolkov, ktorý má koordinovať a napomáhať ich slobodnú činnosť
podľa miestnych pomerov a potrieb. Za predsedníčku bola vyvolená Marienka Lacková
Milošova z Mikuláša, za podpredsedov učiteľ Freismuth a farár Ján Lichner, za tajomníčku
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učiteľka Kubačková. Aj táto organizovaná práca ženských spolkov stojí v službe vnútornej
misie.
„EVANJELICTVO A INTELIGENCIA.“ ZPRÁVA O XXIV. EV. A. V. VNÚTORNOMISIJNEJ
SLÁVNOSTI A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, VYDRŽIAVANEJ DŇA 28. A 29. SEPTEMBRA 1927
V CIRKVI BRATISLAVSKEJ S KÁZŇOU A PREDNÁŠKOU PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI PREDNESENOU.
ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, EV. FARÁR. TRANOSCIUS, L.SV. MIKULÁŠ 1928. STRÁN 38.
Dvadsiatapiata konferencia r. 1928
Cirkevný zbor v slovenskej východnej metropole Košiciach pozval Konferenciu na 22. a
23. augusta 1928. Aj tu v niekdajšom pamätnom veľkom zbore treba rozsievať napomínajúce
a povzbudzujúce slovo. Konferenciu otvoril predseda J. Palic a pozdravil Dr. M. Bodického
pri príležitosti jeho 75. narodenín. Zažialil nad predčasným skonom biskupa Dr. Samuela
Zocha. Na adresu kritikov Konferencie povedal, že ona bude takou, akou si ju spravíme.
Mladší bratia majú príležitosť obrodiť ju činorodou prácou. Konferenciu pozdravil za
slovenský zbor farár Štefan Homola a za maďarsko-nemecký farár Ján Greguss, za
abanovozemplínsky seniorát senior Aladár Margócsi a za vojenskú duchovnú správu pplk.
Teodor Bálent.
Prečítaná bola prednáška bzinského farára Juraja Struhárika, keďže on osobne nemohol
prísť, Podmienky jednoty kresťanstva a cirkvi. Chce poukázať na to, aké ideové i praktické
stanovisko na základe slova Božieho by mala zaujať naša cirkev v tomto hnutí... Úvodom
reflektuje na tendencie protestantských federácií na kresťanskú spoluprácu v záujme
duchovného a mravného obrodenia ľudstva, ako i na snahy svetových aliancií za zachovanie
mieru. Toto úsilie svetového protestantizmu hodnotí síce kladne, ale s istou skepsou, ak
nebude duchovného prebudenia na základe celého evanjelia Kristovho.
Načisto s nedôverou sa stavia k unionistickým snahám svetového protestantizmu. Jednotu
všetkých klresťanov možno dosiahnuť len na základe Písma svätého. Ale jeho jednotného
vysvetlenia niet. Niet výhľadu na zjednotenie ani na základe jedného vyznania viery v Ježiša
Krista. Niet jednej viery, ani jedného vyznania. A dokiaľ budú rozliční Kristovia a rozličné
viery v Krista, nebude možné pravé spojenie protestantských cirkví a denominácií „v duchu
Kristovom“. Podobne hľadí kriticky i na názor tých, čo namiesto jedného učenia, jednej viery
považujú lásku a svornosť za základ jednoty všetkých kresťanov. „Neni teda v intenciách
apoštola lásky (2J 8, 10) hovoriť o bratských stykoch a sesterských cirkvách s tými, ktorí ani
len v apostolikume nie sú s nami zajedno (Zpráva XXV s. 16).
Sme za zjednocovanie snahy, lebo veríme v „svätú cirkev všeobecnú“, jednu cirkev
s jedným pastierom, ale ťažko ich uskutočniť bez jednoty viery a vierovyznania. Podmienkou
pravej jednoty kresťanstva, ducha, sŕdc, mysle, učenia, vyznania i viery je návrat k čistému
učeniu Božieho slova všetkých, ktorí sa od neho viac-menej odklonili (s. 20).
K prednáške prehovorili M. Bodický, Hlaváč, Palic. Konštatované bolo, že náhľady jej
autora zodpovedajú duchu Konferencie a jej údovia nanovo sa priznávajú k pravdám, ktoré sa
nachádzajú v Písme a ktoré vyznávame s apoštolským vierovyznaním.
Podané boli správy o sirotincoch. B. Kadlečík z Modry oznámil, že mienia poslať siroty
do ich zborov, aby aspoň za krátky čas mohli byť v rodinách. Skioptikon z daru Konferencie
je zakúpený, aj obrázky sú už hotové. Tej zimy budú s ním agitovať za sirotinec po zboroch.
O mikuláškom sirotinci referoval Pavel Neckár, biskupský tajomník. Z malých počiatkov
dnes už opatruje 45 sirôt. Dobročinnosť stúpa. Správcom je Michal Madera. Predsedom
správy ostal i naďalej biskup J. Janoška.
O spolku Tranoscius referuje Ľ. Šenšel, predseda. Pripomína 30. výročie jeho založenia.
Spolok vydal tlačou správu o svojom doterajšom účinkovaní. O Hurbanovu literárnu
spoločnosť sa zaujíma málo údov cirkvi. Dosiaľ má iba 1121 členov. Je žiadúce, aby sa kňazi
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v hojnom počte prihlasovali a za túto potrebnú ustanovizeň cirkvi sa horlivejšie zaujali ako
dosiaľ. To prosba a apel konferencie na bratov.
Otázku nového Spevníka uzavrela konferencia sňať z denného poriadku, keďže sa
pastorálne konferencie po seniorátoch osvedčili proti jeho vydaniu. Prijala stanovisko bratov
jedného seniorátu, že totiž Spevník má byť dielom jedného muža, vedeného Duchom Božím a
prosí milostivého Boha, aby nám takéhoto muža vzbudiť ráčil.
Prečítané a schválené boli účty Konferencie.
Večer malo Združenie ženských spolkov svoje valné zhromaždenie s prívetom
predsedníčky M. Lackovej, s prednáškou jej tajomníka Jána Lichnera a kultúrnym
programom.
Na druhý deň bola vnútornomisijná slávnosť, na ktorej kázal tisovský farár Pavel Sabo na
1Pt 2, 5-8: Stavajme duchovný chrám Hospodinu 1. na Kristu, čo na nepodvratnom základe,
2. so živým kamením, 3. k sláve Božej. K zboru sa prihovoril predseda J. Palic. Objasnil cieľ
našich vnútornomisijných porád priviesť každú dušu k Ježišovi. Nechceme panovať, ale
slúžiť, pripomínajúc sebe aj iným, že Boh je Pánom všetkých nás. Július Bodnár, nitriansky
senior, prednášal na tému Náboženstvo a národnosť ako sestry.Vysvetlil, prečo má byť dobrý
kresťan aj dobrým národovcom. Práve v košickom prostredí žiadalo sa pripomenúť bohaté
poklady slovenskej vzdelanosti a vzbudiť lásku k slovenskému rodu i k slovenskej reči.
Doslovom predsedu Palica a poďakovaním domáceho kňaza Št. Homolu za horlivú sejbu
v košickom zbore bola vnútornomisijná slávnosť zakončená.
„PODMIENKY JEDNOTY KRESŤANSTVA A CIRKVI.“ ZPRÁVA O EV. A. V. KŇAZSKEJ
KONFERENCII A VNÚTORNOMISIJNÝCH SLÁVNOSTIACH, ZADRŽANÝCH V KOŠICIACH 22AUGUSTA 1928. ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 33.
TRANOSCIUS, L. SV. MIKLULÁŠ 1929.
Dvadsiatašiesta konferencia R. 1929
Na jubilejnú 30-ročnú pamiatku založenia Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej
konferencie bol to opäť modranský cirkevný zbor, ktorý ju pozval do svojho lona. Prišlo 48
kňazov, viacerí zboroví dozorcovia, učitelia, farárky, delegátky ženských spolkov a v peknom
počte aj domáci cirkevníci. 25. septembra 1929 odpoludnia mal svoje valné zhromaždenie
Spolok evanjelických farárok, večer v rámci služieb Božích zas Zväz evanjelických ženských
spolkov. Na oboch brali účasť údovia Konferencie.
26. septembra bola vnútornomisijná slávnosť. Na službách Božích vystúpil spevokol
štátneho učiteľského ústavu. Kázal bardejovský farár Milan Hlaváč na 1S 7, 12: Čo napíšeme
na pomník svojej 30-ročnej práce vnútornomisijnej? 1. že nám dosiaľ pomáhal Hospodin, 2.
že nám dosiaľ pomáhal Hospodin. Zhodnotil dielo a požehnanie vnútornej misijnej práce,
poukázal na neprajné okolnosti, zlobu a nežičlivosť sveta i vedenia úradnej cirkvi a na
horlivosť, obetavosť a vytrvalosť pracovníkov Konferencie pri pomoci Hospodinovej. Za
všetko Jemu česť a sláva na večné veky. Potom konferenciu pozdravil za modranský zbor a
Západný dištrikt biskup Dušan Fajnor a za modranský sirotinec jedna sirota. Vrelo sa
poďakoval J. Palic, vyzdvihol významný zástoj Modry v našej národnej cirkevnej minulosti.
Podobne Dr. M. Bodický v úvode svojej prednášky Markburgské kolokvium povedal:
„Jubilujeme. Tento rok je pamätným, že pripomína mnohé udalosti, ktorých pamiatku si
v ňom pripomíname. Už to, že sme sa dnes zišli tu v Modre, je nám tiež jubileum, lebo čo sa
tu dialo pred 30 rokmi, bolo tiež jedným, a to silným ohnivom v našom národno-cirkevnom
prebúdzaní. Nezabúdame, že sme sa pred 30 rokmi tu zišli dosvedčiť, že slovenskí evanjelici
stoja si na svojom i čo do reči i čo do viery, chcú brániť Bohom dané právo, aby sa slovo
Božie hlásalo všetkým národom v ich rodnej reči a tak i Slovákom. Ale kto má slovo Božie
hlásať v istej reči, musí tú reč dokonale vedieť, ju ctiť, milovať a s tým ľudom, ktorému
zvestuje veľké veci Božie, cítiť sa zajedno. Na tomto diele chceli sme pracovať, keď sme sa
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pred 30 rokmi tu v Modre zišli, ale, bohužiaľ, bolo nás málo. Koľkí neprišli, lebo sa báli
vydať svedectvo pravdy, koľkí s nenávisťou a upodozrievaním hľadeli na nás ako na dákych
odbojníkov a nepriateľov vlasti, ba i cirkvi, a keby boli mohli, boli by nás – ako sa hovorí –
v lyžičke vody utopili. Sú to bolestné rozpomienky. Vtedy by nás boli zaživa pohltili
v rozpálení hnevu svojho proti nám a keď dnes jubilujeme, že duše naše unikli im ako vtáča
z osídla vtáčnikov, osídlo sa roztrhlo a my sme sa oslobodili, prichodia nám na myseľ slová
124. Žalmu: Veseľte sa s trasením. Musíme sa mať na pozore, aby sme sa sami nepoddávali
pod jarmo ľudské, lebo vtedy už viac pomoci niet“ (Zpráva XXVI /XXX/ s. 11-122).
Ako historik pripomenul septembrové jubileá: vydanie tzv. cisárskeho patentu (1. IX.
1859) na odpomôženie bied našej cirkvi v Uhorsku, ktorý však bol zmarený maďarskou
neprajnosťou; uväznenie Daniela Krmana z Myjavy na bratislavskom hrade (1729); 400ročnú pamiatku speierskej protestácie (odtiaľ meno protestanti) a vydanie Lutherovho Malého
katechizmu. Potom opísal stretnutie a rozhovory predstaviteľov nemeckej Lutherovej a
švajčiarskej Zwingliho reformácie, ktoré sa uskutočnilo začiatkom októbra 1529 v Marburgu
na pozvanie krajinského grófa Filipa Hessenského. Prostými slovami a stručne opísal
okolnosti, za akých došlo k marbugskému kolokviu, jeho priebeh a výsledok – odmietnutie
Zwingliho vysvetlenia prítomnosti Kristovho tela a krvi pri Večeri Pánovej slovami: “Ihr habt
einen anderen Geist“. Napriek tomuto nezdaru predsa toto kolokvium môže zaznamenať
pozitívum: pozbierané a zostavené boli povestné marburgské artikule, podpísané všetkými
účastníkmi, teda i Zwinglim a Lutherom. Vo všetkých sa zhodli okrem pätnásteho, onoho o
Večeri Pánovej. Tieto artikule boli viackrát prepracované a rozšírené, potom Melanchtonom
prečítané na ríšskom sneme r. 1530 a nám zachované ako Augšburské vyznanie.
Odpoludnia boli pastorálne porady. Prvú prednášku povedal biskup Dr. J. Janoška:
Svetové cirkevné konferencie a naša účasť na nich. Ako po každej pustošiacej vojne nastáva
isté duchovné precitnutie (napr. po tridsaťročnej pietizmus) a túžba po pokojnom živote, tak
bolo aj po prvej svetovej vojne ekumenistické prebudenie (iniciátor a exponent švédsky
arcibiskup Natan Söderblom). Mnohí poznali, že „úžasné vzájomné ničenie sa kresťanských
národov je krvavý výsmech idey jednoty a solidarity, ktorú Ježiš Kristus a jeho apoštolovia
zanechali kresťanstvu ako drahé dedičstvo na mnohé veky (s. 24). Toto hnutie prejavilo sa
v dvoch mohutných prúdoch: ideou prvého je priviesť všetky kresťanské cirkvi k spoločnej
práci na poli praktického kresťanstva (pod heslom: Life and Work – život a práca), druhý
(Faith and Order – viera a správa) chce priviesť rozdelené cirkvi v jedno teleso na spoločných
základoch viery a správy. Spomenul významné konferencie v Štokholme, Oxforde, Lausan,
Kodani atď. Na všetkých bola zastúpená aj naša cirkev, a tam sa preukázalo, že patrí
k ekumenickej cirkvi Kristovej a že všade, kde ide o vybudovanie lepšieho sveta, ochotná je
pripojiť sa svojou prácou. Na záver doložil, že je potrebné hotoviť sa našim mladším bratom
k účasti na svetových cirkevných zhromaždeniach, aby sa videlo, ako my žijeme a pracujeme,
i to, ako chceme brať činnú účasť na riešení otázok, týkajúcich sa celého kresťanstva.
Konferencia ďakuje za našu reprezentáciu na doterajších svetových konferenciách a želá
si, aby tak bolo i v budúcnosti.
Michal Madera prednášal O ženskej diakonii. Poukázal na jej biblický základ a historický
vývoj, jej aktuálnu nutnosť ako sa uplatňuje v evanjelických cirkvách a ako potrebu toho
cítime i doma. Napr. v Nemecku len v Kaiserswertskom Verbande pracuje vyše 25.000
diakonís v asi 70 domovoch, okrem toho je ešte asi 41 domovov s 10.000 diakonisami. Naša
úradná cirkev v Uhorsku nemala diakoniský ústav. Súkromne povstal r. 1891 materský domov
bratislavského zboru v duchu Löheho ako filiálka Gallnenkirchenu. Bohužiaľ, tento
bratislavský domov odmieta prijať a pripraviť slovenské diakonky, lebo je to vraj nemecký
ústav. Spomenutiahodný je pokus nášho slovenského Modrého kríža v Starej Turej, ktorý
s obdivuhodným zdarom udomácnil u nás dielo diakonie. Zamestnáva okolo 20 sestier, ktoré
si vychováva čiastočne doma a čiastočne v sliezskych Michowiciach. Duch diakonie Modrého

47
kríža je sektársky, často zjavne proti našej cirkvi. Je naliehavé vybudovať vlastný diakoniský
domov, ktorý by prevzal a rozvinul prácu mikulášskeho Dobrodeja. Za čím skoršiu realizáciu
tohto predsavzatia prihovára sa i koreferent Samuel Bobál, aby pritiahol k dosavádnym aj
druhé ochotné do služby Pánovej.
Konferencia pohla myšlienkou diakonie, keď ju dala na svoj denný poriadok. Odporúča
vydať životopis niektorých diakonís (čo sa neskoršie aj uskutočnilo). Doterajších 30 rokov
bolo v znamení sirotincov, budúce roky nech plynú v znamení diakonie. Tak ako v prípade
sirotincov Konferencia podporovala ten zbor, ktorý ho prijme do svojho lona, tak aj teraz
v prípade diakonie. Najkrajšie prehovorili traja mladí farári, ktorí v priebehu rozpravy
obetovali na diakoniu 100 Kčs.
Ján Ďurovič hovoril o potrebe evanjelického týždenníka a evanjelickej revue. Sú mnohé
časové otázky, udalosti a problémy, o ktorých treba hovoriť, na ne pohotovo reagovať, zaujať
naše evanjelické stanovisko a nastoľovať problémy, ktoré nás aktuálne zaujímajú. Tak si
počína svet politiky a aj katolícka cirkev. Tlač je veľmoc, využime ju, lebo v tomto ohľade
zaostávame, keď verejnosť nezainteresujeme o naše veci a práva. Musíme byť pružní a
cieľavedomí. Túto úlohu by mohli splniť Cirkevné listy, tak ako ju požehnane plnia už 40
rokov. Pre otázky trvalého rázu by mala slúžiť EVANJELICKÁ REVUE – mesačník. Vydával by
ju Tranoscius namiesto doterajšieho EVANJELICKÉHO KAZATEĽA. Kázňové prípravky by sa
mohli vydávať každoročne ako postily pre potreby cirkevníkov v diaspore. Oba časopisy by
mali mať po 3-4 stálych, honorovaných spolupracovníkoch pre istý obor otázok.
EVANJELICKÝ POSOL a SZRÁŽ NA SIONE by sa mohli spojiť v jeden zaujímavejší časopis pre
pospolitý ľud.
Koreferent Ján Bakoss, hybský farár a redaktor Evanjelického posla radí: „Quidquid agis,
prudenter agas et respice finem“. Akými sme, takými sa vidíme v zrkadle. A zrkadlo Cirkevné
listy ukazuje, že naša tvorba sa vmestí do rámca doterajších časopisov. Ukážme pri
dvojtýždenníku, že sme schopní väčších vecí. Až potom by sme mali ísť ďalej.
Biskup Dr. Janoška a D. Fajnor, odvolávajúc sa na skúsenosti zo zahraničia, prihovárajú
sa za vydávanie týždenníka. Redaktor Cirkevných listov Vl. Čobrda odrádza od týždenníka,
majúc zlé skúsenosti so zháňaním príspevkov. Iní navrhujú ponechať oba ľudové časopisy
s tým, aby jeden vychádzal prvého a druhý pätnásteho v mesiaci.
Konferencia uzavrela ponechať doterajšie štyri časopisy s ich okruhom pôsobnosti.
Otázku týždenníka a vedeckého časopisu predostiera generálnemu konventu s návrhom, ktorý
majú pripraviť: Šenšel, Ruppeldt, Bakoss, Čobrda a Ďurovič.
Ján Drobný pripravil pašiové odbavovanie služieb Božích v 4. adventnú nedeľu a 6.
nedeľu po Veľkej noci, čo konferencia vďačne prijíma a zborom odporúča na ich zavedenie.
Prednesené správy o sirotincoch prijíma s upozornením presbyterov na ich cirkevnou
ústavou naloženú povinnosť venovať sa viac sociálnej starostlivosti, najmä o chudobných.
M. Madera oznámil, že mikulášsky rodák Július Ballo krásnym darom vybudoval prvý
starobinec ev. cirkvi na Slovensku. Čo z daru nevystačilo na zariadenie, ten náklad prevzal na
seba mikulášsky zbor. Konferencia s radosťou a vďakou vzala na vedomie tento bohumilý
skutok.
Hoc správa o Tranosciu a Hurbanovej literárnej spoločnosti vykazuje vzrast ich činnosti,
konferencia prosí všetkých svojich údov a činiteľov, aby tieto spolky v okruhu svojej
pôsobnosti napomáhali.
Konferencia schválila predložené účty i návrh pokladníka požiadať vykázaných dlžníkov
o vyrovnanie podlžnosti, alebo o osvedčenie, že prestávajú byť jej členmi. Pribudli traja
členovia. Koncom r. 1928 je počet všetkých členov 152. Zaujímavé je všimnúť si počet
členov v jednotlivých seniorátoch: nitriansky 25, hontiansky 21, novohradský 20, liptovský
15, bratislavský, turčiansky a trenčiansky po 12, zvolenský 10, gemerský 3 (s. 56).
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„AŽ DOSIAĽ POMÁHAL NÁM HOSPODIN.“ JUBILEJNÁ ZPRÁVA O XXX. EV. A. V.
VNÚTORNOMISIJNEJ SLÁVNOSTI A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA DŇA 27.
SEPTEMBRA 1929 V MODRE. ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 56.
TRANOSCIUS, LIPT. SV. MIKULÁŠ.
(Poznámka: Zápisnica je správne len z XXVI. konferencie, ale omyl v titule spôsobilo 30ročné jubileum založenia Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie.)
Dvadsiatasiedma konferencia r. 1930
Prvá konferencie v 4. desaťročí jej existencie bola v starom banskom meste Kremnici so
starou reformačnou tradíciou dňa 26. augusta 1930. Deň pred ňou už po tretí raz spolu
s konferenciou snemovali Spolok evanjelických farárok a Zväz evanjelických ženských
spolkov. Schôdzu farárok viedla predsedníčka M. Zochová. Prednášali Elena Lacková
z Pliešoviec a Vilma Hollerungová z Modry, ktorá zakončila návrhom, aby boli zriadené 2-3
týždňové kurzy pre snúbenice alebo mladé ženy farárov, čo bolo jednomyseľne prijaté a
odporúčané pánom biskupom na realizáciu. Večer patril Zväzu evanjelických ženských
spolkov, ktoré sa zhromaždili na službách Božích s kázňou Jána Čierneho z Lišova na F1, 21:
Kristus náš život. Správu podal tajomník J. Lichner. Počet spolkov rastie, propagujú službu
diakonie a konajú na ňu zbierky. Po smrti M. Lackovej vyvolená bola Viera Markovičová
z Nového Mesta nad Váhom. Nemeckú prednášku povedala riaditeľka Inez Kintzlerová o
Lutherovom rodinnom živote a na záver myjavská farárka Anna Lacková-Zora.
Na druhý deň bola misijná slávnosť, na ktorej slovo Božie zvestoval dačolômsky farár a
zapisovateľ Július Dérer J 12, 20-26: Kristus, a nie pápež, je naším vyznaním. Ním vedení 1.
chceme vo všetkom dvíhať slávu Ježišovu a 2. chceme sa vyznačovať sebazaprením a
ochotnou službou. Po kázni konferenciu pozdravil domáci farár Ján Holčík. Po ňom biblicky
vzdelávateľne a vo viere i vernosti povzbudzujúc, prihovoril sa predseda J. Palic, ktorý
pozdravil predsedníctvo Východného dištriktu: novozvoleného biskupa Vladimíra Pavla
Čobrdu a dozorcu Dr. Bohuslava Klimu, lebo biskupa J. Janošku nebolo už medzi živými. Po
prednáške B. Kadlečíka v záujme sirôt začal prednášať prof. Dr. Ján Kvačala: Eliáš Láni a
víťazstvo literárneho smeru v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Naozaj je nemalá zásluha J.
Lániho, že po neľahkých bojoch proti synergistom, filipistom, kryptokalvinistom napokon
zvíťazil pravý luteránsky smer na úsvite 17. storočia v ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Hneď po
službách Božích začala sa pastorálna konferencia na meststkej radnici, kde ju privítal a
pozdravil námestný starosta Štefan Sobolovský a prof. Dr. Kvačala pokračoval vo svojej
prednáške.
Poobede Ján Palic otvoril pastorálnu konferenciu a spomenul smrť biskupa Dr. Juraja
Janošku: „Slovo vďaky patrí nám povedať. Veď on bol jedným z najväčších misionárov našej
cirkvi, vnútorným misionárom menovite slovenskej ev. cirkvi par excellence. Koho z nás, čo
dnes pracujeme v našej cirkvi, nebol by on vychovával pre cirkev, pre náš národ, ktorý
v cirkvi Kristovej čistého slova a pravdy Kristovej hľadá svoje spasenie: Svojimi Cirkevnými
listami, svojimi kázňami, svojím živým slovom v prácach a bojoch cirkevného života (o
občiansko-politickom živote nehovoriac) hájil a bránil pravdu, bil krivdu a neprávosti, ktoré
ako rakovina hubili našu cirkev pred 40-50 rokmi, často sám jediný, mečom slova, ktorý sa
nám zdal často britkým, ale ktorý bol potrebný, ako ostrý nôž v ruke chirurgovej, ktorý má
zachrániť život človeka chorého. Janoška bol jedným zo zakladateľov našej Konferencie, tam
bol pri jej kolíske, lví podiel mal na praktickom realizovaní jej snáh. Keď len mohol, vždy
mal činnú účasť na jej zhromaždeniach, či kázaním slova Božieho, či prednáškami, referátmi,
až do vysokého veku. Ani biskupská hodnosť nebola mu prekážkou“ (s. 17-18). Navrhol, aby
konferencia dala 1000 Kčs na Janoškov jubilejný fond pri generálnej cirkvi. Pripomenul i
úmrtie gemerského seniora Ľudovíta Hozneka z Revúcej. Napokon pozdravil starých
pracovníkov Konferencie, na čele s prof. Dr. Michalom Bodickým, ktorý tiež nikdy neprišiel
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na konferenciu s prázdnou rukou. Napokon pozdravil biskupa Vl. P. Čobrdu, ktorý bol od
počiatku vysvätenia horlivým údom a aktívnym spolupracovníkom Konferencie. Oddáva
pozdrav biskupa D. Fajnora, ktorý po tieto dni zastupuje našu cirkev na luteránskej
konferencii.
Bratislavský farár Ján Drobný zamýšľa sa vo svojoj prednáške nad tým Ako postupovať
proti sektárom v dnešnej dobe. Zrod sekty pochádza z chorobného zjavu v cirkvi, napr.
nedostatočná príležitosť uplatniť sa v cirkevnom živote, nedobré zjavy v živote cirkevnom i
farárovom, nedostatok zmyslu pre charitatívnu a sociálnu prácu v cirkvi. Za chorobný zjav
považuje aj nevyriešený pomer slovenského Modrého kríža k úradnej cirkvi. Koreferent Ján
Bakoss, hybský farár, vidí príčinu náboženskej krízy v mŕtvote nášho náboženského života.
Odporúča vytvoriť z najlepších prebudených údov cirkvi ekleziolu (to sú podľa Luthera „tichí
v zemi“), venovať sa im na biblických hodinách a z nich vyrastú pre zbor potrební misionári,
spolupracovníci farára a spolubojovníci za kráľovstvo Božie. V ekleziole dala by sa konať aj
cirkevná kázeň.
V debate rečníci prizvukovali krajnú opatrnosť pri zriaďovaní eklezioly, aby nebola
prípadne teplou hradou sektárskej namýšľavosti samospravedlivosti a pýchy. Ani ostatní
údovia zboru nesmú byť zanedbávaní v duchovnej starostlivosti. Na obranu proti sektárom
Kristus dal dva príkazy: 1. Kážte evanjelium, 2. tak svieť vaše svetlo. Verne kázať, verne
prisluhovať sviatosti a verne obcovať.
Práce oboch prednášateľov konferencia dáva prof. Dr. Michalovi Lúčanskému na
koreferát pre budúci rok. Pokiaľ ide o pomer k Modrému krížu, ostáva na stanovisku ako ho
vyjadrila na zhromaždení v Mošovciach.
Dr. Michal Bodický prednášal O poslovenčení služieb Božích. Na biblickom základe a bez
akýchkoľvek predsudkov voči bibličtine zdôvodňuje poslovenčenie a na záver zhrňuje svoje
vývody:
1. Dľa príkazu božského zakladateľa cirkvi má každý národ právo, aby mu bolo zvestované
slovo Božie v jeho reči, a tak aj náš slovenský národ.
2. Poslovenčenie všetkých prostriedkov, ktorými sa medzi Slovákmi zvestuje a upevňuje
slovo Božie, neprotiví sa štátnej jednote československej, ba ju ešte upevňuje.
3. Poslovenčenie služieb Božích má sa diať postupne, s rozmyslom. Keď sa káže po
slovensky, má byť základ kázne – Písmo sväté – slovenské a postupne modlitby, liturgia a
nábožný spev.
4. Keď staršie, už vymierajúce pokolenie poslovenčilo kázanie Božieho slova, dnešné
pokolenie má poslovenčiť aj samotné slovo Božie, t. j. Písmo sväté, začínajúc vydaním
slovenského Nového zákona.
5. Mladí nech hotujú zbierku modlitieb, vydávajú slovenskú agendu a zbierajú slovenské
nábožné piesne, či pôvodné, či preložené, k slovenskému spevníku, ktorého vydanie nech
obstará spevníkový výbor.
Toto je môj testament, ktorý vám mladším i najmladším k prevedeniu odporúčam. Milosť
Pána Ježiša Krista s vami!“
Koreferát podal biskup Vladimír Čobrda. Podľa neho v danej situácii na vec treba hľadieť
zo stanoviska zásadného a politického. Hoc český básnik A. Heyduk označil našu ľubozvučnú
slovenčinu ako bohoslužobnú reč anjelov pri tróne Božom, jednako otázka je len to, čo nám
slovenským evanjelikom lepšie vyhovuje dnes, aby sme mohli dosiahnuť svoje mravnonáboženské ciele: či doterajšia biblická reč, alebo naša literárna slovenčina? Veď sú kraje, kde
je pospolitým poslucháčom bližšia, zrozumiteľnejšia bibličtina. Ako príklad uvádza svoju
osobnú skúsenosť, keď po prevrate pri voľbe farára v Prešove povedal svoju próbnu kázeň
v naozaj dobrej slovenčine, ale pospolití poslucháči jednohlasne vyriekli: „My nechceme
Čecha. My chceme takého, čo by nám tak pekne po slovensky kázal, ako doterajší farári“ –
rozumej, v bibličtine (s. 36). Cieľom je, aby nám slovo Božie bolo slovom života, spasiteľnou
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mocou Božou. A tým nám bude vtedy, keď mu budeme rozumieť a prijímať ho vierou. A aby
sme mu rozumeli, musí nám byť podávané spôsobom a formou čím zrozumiteľnejšou.
Podobne i celé služby Božie. Ich poslovenčenie príde, lebo ta smeruje historický i prirodzený
vývoj vecí. Nemožno ho však uviesť nejakým konventuálnym uzavretím alebo
vrchnostenským nariadením. Radí k opatrnosti a rozvahe. Hovoríme vlastne už o konečnom
cieli, kdežto chýbajú nám najelementárnejšie skutky, podmienky, predpoklady. O tie sa nám
treba starať a zvážiť príhodnosť doby. Svoje stanovisko zhrnul v týchto bodoch:
1. V zásade priznávam slovenčine právo bohoslužobnej reči v najširšom slova zmysle.
2. Verím, že je otázka slovenčiny, ako bohoslužobnej reči, živou otázkou cirkvi a slovenský
preklad vnútornou, duševnou, životnou potrebou slovenských veriacich, preto i dôjde
konečného správneho riešenia prirodzeným vývojom.
3. Ale práve preto, že verím v konečné realizovanie poslovenčenia našich služieb Božích so
všetkým, čo s tým súvisí, vystríham pred prekotnosťou alebo neprirodzeným
forsírovaním, urýchľovaním tohto prirodzeného vývinu mocou alebo násilím.
4. Správny postup vidím v tom: najprv poslovenčiť modlitby a agendu, a len potom Bibliu a
len nakoniec Spevník (myslím pre bohoslužobnú potrebu).
5. Toto poslovenčenie musí byť pripravené rozmyslene, premyslene a domyslene, teda čím
dôkladnejšie a dokonalejšie.
6. Dokiaľ nemáme cirkevnou ústavou sankcionovaného, kanonizovaného prekladu Biblie a
Spevníka, užívať pri službách Božích chrámových a vôbec pri úradných výkonoch
cirkevných doterajšiu Kralickú Bibliu a doterajšie spevníky; i Otčenáš sa modliť len
v jeho biblickom znení“ (s. 43).
Obe prednášky, referát i koreferát boli vážnym zamyslením a výzvou k historicky
významnému činu – poslovenčeniu služieb Božích.
Šarišské bratstvo žiada urýchlene vydať Hlaváčov preklad Nového zákona, čo je
Tranoscius ochotný urobiť, len si želá, aby bol preklad odborne prezretý po stránke teologicko
náboženskej i rečovej. Konferencia uzavrela tým cieľom predostrieť preklad Teologickej
vysokej škole a Matici slovenskej.
Konferencia vzala s radosťou na vedomie správu o vzrastajúcom mikulášskom sirotinci a i
dokončení úprav budovy Bethanie v Ballovskom dome. V záujme propagácie diakonie si
Konferencia želá uverejnenie podmienok prijatia a výcviku diakoniek v časopisoch.
Senior Šenšel, referujúc o Hurbanovej literárnej spoločnosti konštatoval, že i keď počet jej
členov rastie, je to zásluha tých istých zborov, ktoré odoberajú najviac cirkevných časopisov.
Kde niet porozumenia a zaujatia za časopisy, tam niet ani zmyslu pre Hurbanovu literárnu
spoločnosť. Tie prvé vynikajú aj v dobročinnosti. Konferencia si želá, aby cirkevná vrchnosť
zaviedla cirkevnú disciplínu a jednak našim dobročinným ústavom a jednak cirkevným
časopisom pomohla zobudiť ospalé svedomie ľahostajných.
Namiesto zvečnelého J. Janošku bol za jedného z podpredsedov Konferencie vyvolený
biskup Vl. Čobrda.
Prijatá bola správa pokladníka. Podľa uzavretia minuloročnej konferencie bolo 16
dozorcov a učiteľov vytretých zo zoznamu členov, lebo neplatili členské príspevky.
„POSLOVENČENIE SLUŽIEB BOŽÍCH“. XXVII. ZPRÁVA O 31 EV. A. V. VNÚTORNOMISIJNEJ
SLÁVNOSTI A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA 26. AUGUSTA 1930 V KREMNICI.
ZOSTAVIL JÚLIU DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 46. TRANOSCIUS, LIPT. SV.
MIKULÁŠ.
Dvadsiataôsma konferencia r. 1931
Po Kremnici nasledovalo druhé staré banícke mesto konania konferencie – Banská
Štiavnica, dňa 26. augusta 1931. Konala sa spolu so Zväzom evanjelických ženských spolkov
a Spolkom evanjelických farárok. Oba ženské spolky snažia sa mobilizovať k práci na vinici
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Pánovej, a tak sú posilou na poli vnútornej misie. Oba spolky boli založené počas konania
konferencie v Bratislave r. 1927 a oba sa rozhodli konať svoje výročné zhromaždenia a
náboženské večierky spolu s Konferenciou. Darina Šenšelová vypracovala návrh na člemstvo
v slovenskej diakonii. Biblickú úvahu na Sk 19, 20 povedala O. Kolesárová. Prednášku D.
Endreffyovej O rodinnom živote Bodelschwingovcov prečítala Palicová. O sociálnych
ústavoch českobratskej cirkvi v Myslibořiciach prednášala predsedníčka M. Zochová, ktorá
odporúčala aj vhodnú časovú četbu. Modlitbou biskupa Vl.Čobrdu bola schôdza ukončená.
V rámci večerných služieb Božích konalo sa valné zhromaždenie Zväzu evanjelických
ženských spolkov. Kázal J. Bakoss. Na tomto zhromaždení bol založený Spolok slovenskej
evanjelickej diakonie. Stanovy spolku sú predložené generálnemu konventu na schválenie. Za
vec diakonie prehovoril M. Madera.
Dňa 26. augusta dopoludnia bola vnútornomisijná slávnosť s kázňou predsedu J. Palica na
Lk 9, 57-62: V nasledovaní Pána Ježiša musíme byť hotoví zrieknuť sa sveta 1. vo veciach
pohodlia, 2. vo veciach príbuznosti, áno aj 3. vo veciach vlastného života. Svedčil o viere a
burcoval k nasledovaniu Pána. Liturgoval podlužanský farár Ivan Križan. Po kázni
konferenciu pozdravil domáci farár Gustáv Stanek slovami, ktorými bol privítaný služobník
Abrahámov Elizeus (LM 24, 31): „Vojdi, požehnaný Hospodinov, prečo stojíš vonku. Veď
pripravil som dom...“ Predseda J. Palic v poďakovaní spomenul, že pred 20 rokmi bola
v Hontianskom senioráte, v Pukanci naša konferencia, ktorú hodno spomenúť, pretože tu bola
prijatá naša nová chrámová agenda a kázal tu Dušan Fajnor a prednášal Vl. Čobrda. Po 20
rokoch sú obaja našimi biskupmi.
Po uvítaní prednášal Martin Rázus O úlohe našej cirkvi v národe. Naša cirkev a národ
patria k sebe. Ako kňaz a politický činiteľ, poslanec starej Slovenskej národnej strany chce
vidieť aj u ostatných kňazov angažovanosť a aktivitu v prospech našich národných záujmov a
príslušníkov nášho národa. Ak sa ich neujmeme my, urobia to iní proti nám, ak
neprehovoríme k národu my, prehovoría k nemu Nietsche, Marx, Lenin. Nemôže byť nám
kňazom ľahostajné, kto povedie národ. Aj u nás Slovákov sú cirkev a národ na sebe závislé:
národ na cirkvi duchovne, cirkev na národe hmotne. Preto aj v záujme cirkvi treba nám
pôsobiť k tomu, aby národ mal zabezpečené čo mu patrí. Nebojme sa zasiahnuť do zložitých
problémov verejného života a prejaviť svoje stanovisko. Vec Slovenska nech bude aj našou
vecou.
Prednáška vyvolala živú debatu, pri ktorej sa mienky značne rozchádzali a preto predseda
uznal za primerané zakončiť ju s prianím, aby bratia aj na politickom poli boli nasledovníkmi
Krista, ktorý svoj národ miloval a mu slúžil.
Michal Madera prednášal o mikulášskom sirotinci, ktorý z roka na rok vzrastá. Teraz
opatruje 53 sirôt, poskytujúc im teplo rodinnej lásky a všestrannú opateru a starostlivosť.
Spomenul slávnosť posviacky sesterského diakonského ústavu Betania – Ballovského domu,
pri príležitosi ktorej odhalili zakladateľovi ústavu Dr. Jurajovi Janoškovi pamätnú dosku na
budove sirotinca a druhú na budove správcovského bytu darkyni pozemku. Odhaľujúcu reč
povedal dištr. dozorca Dr. Bohuslav Klimo.
Medzi pozdravmi bol prečítaný aj list prof. Dr. Michala Bodického:
Vznešený pán predseda, milí bratia v Pánu,
je to od započatia našich konferencií prvý raz, čo sa nemôžem zúčastniť milej schôdzky
v Štiavnici. Uveríte všetci, že som sa bez príčiny nepripravil o tú radosť, zísť sa s bratmi a
potešiť sa spoločnou vierou. Veď i tak blížim sa k času rozdelenia, a tak by sa žiadalo využiť
ešte zbývajúci čas.
Keď nemožno, nemožno. Len o to vás prosím, bratia, nezabúdajte, na aký základ sme
postavili naše schôdzky. Prvé bolo skalopevné pridŕžanie sa učenia cirkvi našej ev. a. v., ako
je ono zložené na základe Písem svätých v našich vierovyznanských knihách. Nedajte sa
pohnúť z tohto pevného základu mámivým heslám akéhokoľvek spolčovania sa, neverte, že by
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v duchovnom boji rozhodovalo množstvo, ak v ňom nie je úplná jednota viery. Duch je, ktorý
obživuje, telo nič neosoží. Druhé, na čom sme založili naše schôdzky, bola úprimná nezištná
láska k našej slovenskej reči, ktorou sme chceli a chceme privádzať náš slovenský evanjelický
ľud k pravej kresťanskej vzdelanosti. Ani tu, bratia, neustupujte, ale iďte z kroka na krok, aby
naša reč slovenská mala miesto v dome, v škole i v chráme, a to i na kazateľnici i pred
oltárom i v nábožných piesňach. Spravujte sa tu slovami piesne
“Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,
nesmie nám ho tedy vyrvať na tom svete žiadny.“
Milosť Vám a pokoj od Boha Otca a Pána nášho Ježiša Krista v moci Ducha Svätého!
V Bardiove dňa 20. augusta 1931
Dr. Michal Bodický
Pastorálna konferencia konala sa poobede v budove bývalého evanjelického lýcea.
Predseda J. Palic prečítal pozdrav aj od biskupa D. Fajnora, ktorý je na cirkevnej reprezentácii
v Anglii. M. Bodický zastupoval svojho zaťa M. Hlaváča, ktorý je na liečení. Spomenul
nečakanú smrť ochotného, pilného a verného pracovníka na vinici Božej Jána Drobného,
bratislavského slovenského farára. Ohradil sa proti spôsobom kritiky Ela Šándora ohľadom
poslovenčenia služieb Božích a v tejto súvislosti aj proti výpadom voči zaslúžilému členovi
Konferencie Dr. M. Bodickému. Totožné stanovisko zaujala aj konferencia.
Pavol Tomko, východniansky farár, prednášal na tému Sektári a my. Prednáška bola
čiastočne koreferátom na vlaňajšie referáty J. Drobného a J. Bakossa. Sektárov charakterizuje
ich exkluzivita, kým cirkev ekumenicita. Ich zjavenie sa v zbore je mementom a musí vzbudiť
ostražitosť. Naša profylaktická obrana musí odstrániť všetky príčiny umožňujúce sektárom
zachytiť sa. Priama: horlivé a čisté kázanie slova Božieho, vzorné obcovanie, bratská láska.
Nepriama: odmietať sektárov a usvedčovať ich z pomýleného učenia, vysvetľovania Písma a
bedlivo sledovať ich kroky v zbore. V debate M. Rázus radí naučiť našich cirkevníkov tak
poznať písmo ako sektári.
František Hollý, farár v Necpaloch, referoval o posviacke zástav (SEJ), pomníkov,
spolkových domov k účelom cirkevným. Navrhuje neposviacať, ale ich primeranou rečou
prežehnať, resp. oddať svojmu účelu. Odporúča preložiť krsty dietok z pracovných dní na
nedele alebo sviatky a vykonať ich v rámci služieb Božích, ako sa to už aj deje v niektorých
zboroch, napr.v Honte. Na návrh S. Bobála, hontianskeho seniora, konferencia odporúča
podobne odbaviť v rámci služieb Božích aj Večeru Pánovu. Ohľadom svätenia pamiatky
reformácie konferencia odporúča ju konať 31. X. a kde je to nemožné, napr. pre pracovnú
povinnosť, tam ju zasvätiť v nedeľu po 31. X.
O úprave nášho pomeru k iným evanjelikom v republike konferencia vyslovuje: sme za
priateľské a bratské spolunažívanie a vystupovanie pri hájení práv a uplatňovaní svojho vlivu.
Ale sme rozhodne proti zjednocovacím snahám vo viere a učení, menovite, ak by vyžadovali
z našej strany ústupky na úkor charakteru nášho vierovyznania.
O návrhu liptovského bratstva, aby perikony – texty pred oltárom, okrem žalmov – boli
čítané a nie spievané (referoval J. Horvát, blatnický farár a Ján Čierny, lišovský) konferencia
sa nepridáva ani za ani proti, ale uznáva oprávnenosť oboch spôsobov.
Prečítaný bol list amerických bratov, v ktorom si želajú, aby naša cirkev zakázala svojim
bohoslovcom navštevovať v cudzozemsku „neverecké“ bohoslovecké fakulty. Sú liberálne, na
ktorých študovali i niektorí z našich bohoslovcov. I keď počúvame racionalistického
profesora, nemusíme sa stať takými.
Ján Vl. Hroboň, pôsobiaci t. č. v Amerika, v liste konferencii prejavuje obavu, aby kurz
pre diakonisy v Olomouci nevychoval našich diakonov proti nášmu duchu a nie pre naše
služby. M. Madera uisťuje, že je to bezdôvodná obava, lebo našim diakonom prednášajú naše
luteránske vierovyznanské stanovisko a nesnažia sa ich získať pre službu v českobratskej
cirkvi. Sme vďační olomouckému ústavu, že ich vychovávajú a americkým bratom, že
sľubujú finančnú pomoc pre ústav diakonov. Kým sa neukáže, ako sa prví diakoni uplatnia
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doma, ako ich existenciu zaistiť, konferencia považuje za predčasné budovať u nás ústav pre
výchovu diakonov.
Konferencia víta utvorenie Spolku slovenskej evanjelickej diakonie a stáva sa jeho
zakladajúcim členom s príspevkom 1000 Kčs.
Hurbanova literárna spoločnosť má 3000 členov. Tranoscius už tlačí Kancionál a Zpěvník
latinkou. K obom bude pripojená aj príloha piesní v slovenčine. Pomýšľa vydať aj chorvátsku
partitúru. Prezreli ju Viliam Figuš-Bystrý a Mikuláš Schneider-Trnavský, obaja sa vyslovili o
nej pochvalne.
Cirkevné časopisy majú 20.000 odberateľov, vo VD 9000 a v ZD 11.000.
Podaná a schválená bola správa o pokladnici. Na úhradu spoločnej konferencie
s českobratskými farármi uzaviera konferencia prispieť 500 korunami, važeckým pohorelcom
zakupuje Kancionály a Zpěvníky za 2000 Kčs.
„TY JDI, ZVĚSTUJ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ!“ XXVIII. ZPRÁVA O 32. EV. A. V. VNÚTORNOMISIJNEJ
SLÁVNOSTI A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA DŇA 26. AUGUSTA 1931 V BANSKEJ
ŠTIAVNICI. ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 44. TRANOSCIU, L.
SV. MIKULÁŠ.
Dvadsiatadeviata konferencia r. 1932
Brezová pod Bradlom bola miestom vnútornomisijných slávností a pastorálnej
konferencie 23. a 24. augusta 1932. Odpoludnia 23. odzneli referáty o činnosti Zväzu
evanjelických ženských spolkov, ktorých agilným tajomníkom je práve brezovský farár Ján
Lichner. Na večerných službách Božích kázal Juraj Holčík, novozámocký farár na Lk 2, 3638: Dnes nám chýbajú ženy-matky, 1. ktoré rozmýšľajú o vykúpení, a ktoré 2. prinesú
vykúpenie mnohým. Kázeň doplnil generálny biskup D. Fajnor prednáškou o kresťanskej
rodine ako o najväčšom požehnaní. Pripomenul útoky bezbožníkov v Rusku na rodinu a volal
k ochrane a záchrane rodinného života. To je možné len nábožnosťou. Rodičia majú pamätať,
že dietky chcú o požehnaní kresťanstva nielen počuť, ale ho aj vidieť, predovšetkým na
rodičoch.
Po službách Božích bolo valné zhromaždenie Zväzu ženských spolkov a zriaďujúce
zhromaždenie diakonie. Dobročinnosť bola najkrajšou misijnou činnosťou ženských spolkov.
Na druhý deň 24. augusta boli vnútornomisijné slávnosti. Kázal biskup Vl. Čobrda na Mt
5, 20: Pravé kresťanstvo záleží v hojnejšej spravodlivosti. 1. Na koho požiadavka táto padá?
2. Čo sa v neju od nás žiada? Po kázni prednášal senior bratislavského seniorátu Vladimír
Jurkovič, farár v Modre-Kráľovej, O kresťanskej rodine ako základe zdravého cirkevného
zboru a zdravého národa. V svetle slova Božieho konfrontoval kresťanský princíp rodiny a
rodinných zväzkov s novými materialisticko-ateistickými predstavami o manželskom zväzku,
resp. o nemanželských deťoch. Je tu i rakovina jednodetstva. Manželstvo a rodina sú Božím
poriadkom. Ten treba podľa Božej vôle budovať aj opatrovať. Unum necessarium: aby sme sa
stali poslušní Božiemi slovu a Božej vôli na ozdravenie našich rodín, zborov a národa.
Druhú prednášku O dietkach bez rodiny – sirotách, povedal B. Kadlečík z Modry. O veľa
sú ukrátené, keď nemajú rodinného krbu a tepla. Potrebovali by sme milosrdné rodiny, ktoré
by dietky prijali za vlastné. Len vtedy by sme naplnili vôľu Pánovu.
Poďakovaním domáceho J. Lichnera za misijnú službu konferencie a doslovom predsedu
J. Palica sa slávnosť skončila. Hneď po službách Božích odobrali sa účastníci konferencie k
Štefánikovej mohyle na Bradlo, kde najstarší člen a dlhoročný predseda Konferencie prof. Dr.
Michal Bodický položil veniec s krátkym prejavom, v ktorom povedal niečo iného, ako sa
zvyklo na Bradle rečniť:
„Oslavovať nie dielo, ale tvorcu diela, alebo doprosta rečeno oslavovať Boha za tú milosť,
že vzbudil, vystrojil spomedzi nášho národa takého spolubrata, ktorý zcela odchodne od
zmýšľania ľudského nevolí pre seba cestu pohodlia, ale ťažkej práce a námahy až po
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obetovanie sa. Od koho sa tomu naučil? Navštevoval všelijaké školy, ale takej školy, v ktorej
by sa učilo obetovať sa, niet. Najdú sa jednotlivci, ktorí sa obetujú pre vedu, pre osobné
výhody, ale obetovať sa pre blaho blížnych, tomu sa nemožno naučiť od sebeckých ľudí,
jedine od toho, o ktorom hovorí apoštol Boží Ján I. 3, 16: Po tom sme poznali lásku, že On
dušu svoju za nás položil. I my máme za bratov duše svoje klásť. Ale sme ľudia, čakáme
predsa len odmenu za prácu a obeť svoju. Keď je reč o tom, akú odmenu dosiahol ten náš
spolubrat za svoju prácu a námahu, hovorilo sa a iste ešte hovoriť bude o ťažkom osude, ktorý
ho stretol práve vtedy, keď by bol mal užívať ovocie svojej práce. Ja ale hovorím, že pre
neho, pre jeho pamiatku nemohlo sa stať nič lepšieho ako práve ten nami nečakaný, nežiadaný
smutný odchod jeho. Akoby pre nneho napísal muž Boží do knihy múdrosti: Zaľúbila sa
Pánovi duša jeho, preto ponáhľal sa ho vytrhnúť z osídla nešľachetnosti. Nechcem rušiť a
znesvätiť slávnostnú náladu prítomných pripomenutím toho, ako by sa naozaj dnes cítil medzi
národom oslobodeným tento náš oslávenec, domyslíme si to všetci, ktorí sa vieme zamyslieť
nad budúcnosťou národa, a keby mohol vstať spod tejto mohyly, ktovie či by nežiadal si späť
do nej. Ako mnohí z nás, tak i on ináč si predstavoval, že bude vyzerať nielen pod Bradlom,
Javorinou, Kriváňom, ale aj pod Řípom, Krkonošami, Šumavou v oslobodenej vlasti.
Hovorieva sa o uctení pamiatky. Čímže my uctíme pamiatku tohto brata? Nehľadajme každý
len svoje veci, ale i to, čo je iných, t.j. nehrňme všetko pre seba a k sebe, ale starajme sa, aby
všetkým bolo dobre. Veniec, ktorý kladieme na mohylu nášho obetovavšieho sa brata, nech je
nie dákym vonkajším znakom vďaky, ale záväzným sľubom, že chceme obetovať sa za
spolublížnych až po tú hranicu, ktorú nám ukázal Ten, od ktorého sa učil aj náš Milan
Štefánik: väčšieho milovania nad to nikto nemá, než aby dušu svoju položil za priateľov
svojich...
Na stuhách venca bol nápis: Mužovi, ktorého dala národu evanjelická fara. Konferencia
ev. a. v. kňazov.
Poobede pastorálnu konferenciu otvoril predseda J. Palic a Biskup Vl. P. Čobrda
pripomenul, že sa blížia 80. narodeniny bývalého predsedu Konferencie Dr. M. Bodického a
navrhol uctiť si ho tým, že v cirkvi založíme niečo požehnaného. Konferencia s radosťou
uzavrela požiadať jubilanta, aby určil, na aký cieľ majú byť zozbierané peniaze. Prítomní
hneď upísali 8000 Kčs a Konferencia pridala zo svojho 1000 Kčs.
Potreba nových pracovníkov núti zaoberať sa aj otázkou mužskej diakonie. Bratislavský
farár, katechéta Július Adamiš vo svojej prednáške O mužskej diakonii prejavil obavy o
realizovanie tohto zámeru v dnešných pomeroch. Ako ich existenčne zabezpečiť? Budú
odkázaní na zbory. Ak ich tieto nebudú v stave dostatočne honorovať, pri hmotnom
nedostatku nebude ani nadšenia v práci. Čo s tými, ktorých cirkev nebude mať kde
zamestnanť, alebo ktorých bude nútená zbaviť miesta? Koreferent Vl. Ruppeldt hľadá spôsob,
ako prekonať tieto obavy, lebo pomocnú službu rozhodne potrebujeme. Diakonom vyznačuje
prácu pri službách Božích, výuke náboženstva, pastorácii, zvlášť v diasporách.
Viacerí prítomní prejavili svoju mienku a tak konferencia uzavrela (s. 29):
a. S radosťou víta kroky generálnej cirkvi v tomto smere a za správny pokladá elaborát
Ruppeldtov v Cirkevných listoch uverejnený.
b. Navrhuje nádejných diakonov pomenovať „levítami“ a prideliť im práce kantorskokatechétske.
c. Vykonať súpis, aby bolo jasné, ktoré zbory by už teraz potrebovali pomocné sily
v cirkevnej službe, ktoré budú potrebovať v budúcnosti, čo žiadajú od nich a čo im mienia
dať
c. Hodno uvažovať, či dvoj- alebo trojročným kurzom majú byť pripravení.
Ján Bakoss prednášal na tému Svätý útok.
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1. Potreba intenzívnej práce vyplýva z danej situácie: vzmáhajúcu sa indiferentnosť,
rozkladný proces v náboženskom živote nášho ľudu, výdatne napomáhajú slovom i tlačou
rozliční agitátori bezbožníctva. Nemáme živých kresťanov ani živých zborov.
2. Ako konať vnútornú misiu? Nestačí len v nedeľu kázať, ale sú potrebné pravidelné
biblické hodiny a náboženské prednášky. Povzbudzovať k samostatným modlitbám. Kde
sa ujali správne vedené biblické hodiny, tam ťažko zakotví sekta.
Kto má konať túto prácu? Predovšetkým kňaz a pomáhať majú zo zboru tí bratia, ktorí
majú pre túto prácu charizmu... Cirkevná vrchnosť by mala túto činnosť organizovať a do
zborov vysielať 2-3 kazateľov i na 3-4 evanjelizácie. Len vec treba riadne organizovať, čo
prednášateľ aj naznačil v praktickom návode.
Konferencia ocenila vývody horlivého misijného pracovníka J. Bakossa a za potrebné
považuje zostaviť praktickú, našim pomerom a ľudu prispôsobenú apológiu.
Podané boli prehľadné správy o našich ústavoch lásky. B. Kadlečík o modranskom
sirotinci: 80 sirôt. Na leto umiestnili deti po rodinách (Kochanovce, Brezová, Sobotište), takže
v sirotinci ostalo len 18 detí. Otázka stavby novej budovy nákladom 1,400.000 Kčs zaviazla.
Majú len 250.000 korún. Sirôt sa prihlasuje toľko, že 50% musia odmietať, lebo niet miesta.
Mikulášsky sirotinec prežil už 15 požehnaných rokov. Ale aj on pociťuje ťarchu obdobia
hospodárskej krízy. Spolok slovenskej ev. diakonie má už schválené stanovy a riadny výbor.
Predsedom a správcom je Michal Madera.
Tranoscius vydal PRÍDAVOK NOVÝCH PIESNÍ DUCHOVNÝCH – slovenských. Je to prvý krok
uvedenia slovenčiny do nábožného spevu – bohužiaľ bez ozveny v časopisoch, takže sa nevie,
s akým ohlasom sa stretli. Hurbanova literárna spoločnosť stagnuje.
Konferencia prijala návrh F. Ruppeldta požiadať generálnu cirkev o zostavenie výboru,
ktorý by zrevidoval a opravil piesne Tranoscia. Podobne prijala návrh Jána Jančiho,
prietržského farára, aby Hurbanova literárna spoločnosť vydávala správy o našich
konferenciách ako svoju podielovú knihu. Tiež si osvojila návrh prof. Osuského, aby sa už
seniorálne konferencie zaoberali otázkami, ktoré sa budú prejednávať na Všeobecnej
pastorálnej konferencii.
Budúca konferencia má byť v Gemeri.
„KRESŤANSKÁ RODINA.“ XXIX ZPRÁVA O 33. EV. A. V. VNÚTORNOMISIJNEJ SLÁVNOSTI A
PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA 23. AUGUSTA 1932 NA BREZOVEJ POD BRADLOM.
ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 51. TRANOSCIUS, L. SV.
MIKULÁŠ.
Tridsiata konferencia r. 1933
Jubilejná 30. všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia konala sa 5. júla 1933
v Revúcej, kde väčšina jej zakladateľov bola odchovaná na slávne pamätnom prvom
slovenskom gymnáziu. Túžili oživiť svoje mladé letá, vzdať hold svojej niekdajšej alma mater
a pokloniť sa svetlej nehynúcej pamiatke svojich učbárov. Boli sa sem strojili v lete 1914, ale
nestalo sa pre sprísnený policajný režim po vypuknutí prvej svetovej vojny. Až teraz po 20
rokoch prišli trinásti z asi tridsiatich žijúcich cirkevných i národných výtečníkov, a to: Dr.
Jozef Škultéty, Dr. Ján Vanovič, Dr. Michal Bodický, Dr. Ján Slávik, Dr. Samo Daxner, Ivan
Daxner, Juraj Núdzik, Andrej Kachnič, Ján Mikuláš, Štefan Dianiška, Ľudovít Holko,
Mikuláš Guoth a Samuel Macko. Prišli na svedectvo mladšiemu pokoleniu, aby si vážilo
duchovné náboženské i národné dedičstvo otcov a vydobytú slobodu. Nadovšetko prišli
dobrorečiť Hospodinu, ktorý ich chránil pred nástrahami nepriateľov, zachoval od národnej
smrti a dal sa dožiť národnej a cirkevnej slobody.
Na vnútornomisijnej slávnosti kázal jeden z najstarších Revúčanov a zakladateľov
Konferencie, prof. Dr. Michal Bodický, podľa Lk 6, 19-22: Takýchto je sila v Pánu Ježiši
Kristu. 1. On ich učí pozdvihovať oči od zeme k nebu, 2. On ich učí dúfať i keď všetko vôkol
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nich zúfa, 3. On ich učí milovať, i keď sú v nenávisti. Živým slovom presvedčivo obracal sa
na poslucháčov so starosťami a problémami svojej doby. Po kázni prihovoril sa predseda J.
Palic, poukážuc na ciele Konferencie: povzbudzovať a posilňovať vo viere. Vzácnych hostí a
všetkých účastníkov konferencie privítal a pozdravil domáci farár Juraj Raab, zvlášť svedkov
dávnejšej a vznešenej minulosti, vyzdvihnúc ich príkladné dejstvovanie za uplynulých 60-70
rokov, ktoré nás tiež posilňovalo vo vernosti a priblížilo, čo aj o krok, k Bohu. Konferenciu
pozdravil i biskup Vl. Čobrda. Od 30 rokov, čo je Konferencia založená, pomery sa síce
zmenili, ale potreby a práca sú tie isté ako vzhľadom na zbory, tak i na kňazov.
Tiaživo doliehajúci spoločenský jav – hospodárska kríza – ponúkol Milana Hlaváča
k aktuálnej prednáške Ako hľadieť na krízu vo svetle slova Božieho. Ľudia sa boja budúcnosti
ako učeníci na rozbúrenom mori, ale namiesto na Pána obracajú sa radšej na mocných tohto
sveta a radšej lodičku Pánovu opúšťajú. Je veľa odpadlíctva. Bez viery nemožno sa ľúbiť
Bohu. Aj táto kríza je mementom. Tu platí: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a oddať sa
dobrej a milostivej vôli Božej.
Po službách Božích účastníci misijnej slávnosti išli k budove bývalého gymnázia, kde po
zaspievaní Hrad prepevný... v mene žiakov veľkorevúckeho gymnázia prehovoril generálny
dozorca Dr. Ján Vanovič – posledný maturant tohto ústavu. Pútajú ho, ako aj ostatných
odchovancov, rozpomienky na krásnu mladosť a na láskavú otcovskú starostlivosť
profesorov, čo tak príkro kontrastovalo s ponižovaním a hrubým chovaním sa voči Slovákom
na iných školách zo strany maďarských profesorov i spolužiakov. Vyznal, že chovanci
revúckeho gymnázia – až na malé výnimky – ostali verní svojmu slovenskému národu a
svojej evanjelickej cirkvi, hoc v živote boli za to odstrkovaní a utiskovaní. Viera v Božiu
ochranu i nášmu národu dala prežiť ťažké desaťročia po zrušení gymnázia, Matice slovenskej
a iných ústavov a dočkať sa vytúženej slobody. S láskou, úctou a vďakou spomenul
profesorov: August Horislav Škultéty, Samuel Ormis, Dr. Branislav Zoch, Rudolf Homola,
Jozef Holub, Karol Viest, Miroslav Kovalevský, Július Bottto, Andrej Sokolík, Ľudovít Čulík
a Ján Dérer. „Nám nezomreli, ich pamiatka žije v srdciach našich!“
Po tejto reči predseda J. Palic položil veniec na tabuľu prof. Ormisa a potom zástup išiel
na námestie k soche prof. Júliusa Bottu, vehlasného historika. Po zaspievaní Kto za pravdu
horí... starosta mesta Ján Šebök pozdravil zhromaždený zástup a predseda miestneho odboru
Slovenskej ligy Alojz Longauer prečítal memorandum mesta na vládu republiky za
znovuzriadenie gymnázia v Revúcej. Aj na Bottov pomník položili vavrínový veniec.
Najkrajší veniec bol však z 13 vďačných žiakov, ktorí v polkruhu zastali pred pomníkom.
Odpoludnia predseda otvoril pastorálnu konferenciu modlitbou a príhovorom, v ktorom
konštatoval, že okrem vojnových rokov 1915-1918 a rušného prevratového roka 1919 konala
sa konferencia každoročne, vždy v inom zbore. Sme putujúcou konferenciou s posolstvom
evanjelia svedčiť o Kristu a privádzať k Nemu. Starí zakladatelia Konferencie vymierajú,
mladší majú pokračovať, i keď novými metódami, lebo aj diabol si volí osobitné spôsoby.
Máme výbornú zbroj – slovo Božie. Modernizujeme sa v práci, ale nie modernou neverou.
Spomenul smrť J. S. Fábryho pred 25 rokmi a biskupa Dr. D. Fajnora tohto roku. Ocenil jeho
bohatý prínos pre Konferenciu. Jeho kázne a prednášky boli a sú prameňom bohatého
poučenia i pre mladších farárov.
Konferenciu pozdravil gemerský senior a ratkovský farár Ján Halát a po ňom prednášal
dekan Dr. Samuel Štefan Osuský O živom náboženstve, s úpravou prezidenta Masaryka na
kňazov: dajte ľudu živé náboženstvo. Podľa Masaryka každý človek má mať náboženské
presvedčenie. K náboženským otázkam je ľahostajný len ten, komu sa nechce rozmýšľať.
Náboženstvo Ježišovo je duchovná moc, ktorá dvíha človeka k dokonalejšiemu životu. Ono
spočíva na troch pilieroch: večnosti, ľudskosti a Bohu. Len viera vo večnosť posilní človeka
k mravnému životu a viera v osobného Boha, ako starostlivého správcu vesmíru, vzdelá srdce
k ľudskosti. V náboženstve dneška vidí mnoho mŕtvoty a púhe dedičstvo. On chce vidieť
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život. Čo veríme pretavme do života a potom nebude rozpor medzi teóriou a praxou.
Nespokojní máme byť nie natoľko s pomermi, ale so sebou, to je začiatok pravého
náboženstva. Nielen kázať, ale dávať ľuďom Krista. V cirkvi má byť väčšia disciplína a
väčšia iniciatíva. V tom ohľade treba sa nám pýtať, čo dáme cirkvi my, kňazi, či dáme niečo
budúcim, ako nám dali otcovia. Živé náboženstvo znamená šafáriť s hrivnami.
Koreferent Július Adamiš hodnotil tiež pozitívne prvky v Masarykových názoroch, ale
poukázal aj na slabinu Masarykovej teórie, že obchádza Ježišovo synovstvo Božie.
Náboženstvo bude nám len vtedy živým, keď Kristus bude nám nielen Majstrom, ale aj
životom Ga 2, 20.
K prednáškam prehovorili viacerí. Vyzdvihli, že Masarykovo zmýšľanie je nám výbornou
pomôckou v boji proti súčasnému ateizmu. Biskup Čobrda zakončil výzvou: Majte živé
náboženstvo, aby ste svojmu ľudu mohli dávať živé náboženstvo.
Dr. Emil Makovický, farár v Sirku, prednášal O pochovávaní samovrahov. Podal históriu
o predmete a vyzdvihol potrebu odstraňovať príčiny samovrážd. Každá samovražda je
spáchaná v nepríčetnom stave. Navrhol pochovávať samovrahov bez kázne, avšak vo
výnimočných prípadoch, keď patričný nebol pohoršlivého života, pripustil zvonenie.
Niektorí debatéri boli za kázeň – na výstrahu a poučenie. Konferencia si osvoijla názor
predsedu J. Palica: cirkev nemôže postaviť samovraha do jedného radu s tým, kto
blahoslavene usnul v Pánu. Preto je za pochovávanie tichým spôsobom, bez kázne a zvonenia.
Žiada, aby toto uznesenie bolo aj cirkevnou vrchnosťou schválené kvôli jednotnosti a
vyhnutiu sa prijímania osôb bezpodmienečne dodržiavané. Dietky, ktoré pre krátkosť života
alebo podobnú príčinu nemohli byť pokrstené, pochovať ako dietky pokrstené, ak však neboli
pokrstené z odporu rodičov, konferencia navrhuje odoprieť pohreb.
Návrh Juraja Struhárika, aby tým evanjelikom, ktorí vydali reverz, nebola prislúžená
Večera Pánova, tiež aby ani v inom zbore nemohol pristupovať k stolu Pánovmu len po
predbežnom legitimovaní sa u duchovného pastiera tohto zboru, postupuje seniorálnym
konferenciám.
Dr. Ján Slávik, dobronivský farár sa zaoberal potrebou vydať notovaný spevník, aby sa
všade spievalo jednotným nápevom. Návrh sa odkladá na pozdejšiu dobu, lebo Tranoscius
práve nanovo vydáva Tranoscius i Zpěvník. Žiada však generálnu cirkev, aby bol zostavený
hymnologický výbor k štúdiu a spracovaniu všetkého, čo súvisí s cirkevným spevom.
Bodického základinu, založenú pri jeho vlaňajšej osemdesiatke, doplňuje konferencia na
10.000 Kčs, aby jej úroky slúžili na podporu samostatnej, na štáte nezávislej teologickej
fakulty.
Boli podané obvyklé správy o cirkevných časopisoch. Dr. Ján Ďurovič znovu navrhol, aby
sa Cirkevné listy premenili na politicko-cirkevný týždenník a Stráž na revuálny časopis. Po
debate predseda konštatoval, že konferencia nie je majiteľkou ani jedného časopisu, preto
nemôže ničoho uzavrieť. Žiada biskupov, aby v každom zbore nariadili zadržať nedeľu tlače.
Na tejto konferencii sa zúčastnila 52 kňazov.
Konferencia vyvolila doterajších funkcionárov na ďalšie tri roky.
Paralelne s konferenciou zadržali svoje výročné zhromaždenia Zväz evanjelických
ženských spolkov a Spolok evanjelických farárok.
Večer bol chrámový koncert s prednáškou Dr. Jozefa Škultétyho, správcu Matice
slovenskej, venovanou pamiatke slovenského gymnázia revúckeho. Hovoril o jeho
dvanásťročných dejinách.
„PAMIATKA SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA REVÚCKEHO.“ XXX. ZPRÁVA O 34 EV. A. V.
VNÚTORNOMISIJNEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA DŇA 5. JÚLA 1935 V REVÚCEJ.
ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE.STRÁN 52. TRANOSCIUS, L. SV.
MIKULÁŠ.
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Tridsiataprvá konferencia r. 1934
R. 1934 sa vnútornomisijná slávnosť a pastorálne porady konali vo Zvolene. 20. augusta
mali svoje výročné schôdzky Spolok evanjelických farárok a Zväz spolkov evanjelických
žien. Večer boli služby Božie, na ktorých kázal ponický Milutin Bágeľ. Na druhý deň, 21.
augusta bol priestranný chrám preplnený veriacimi z domáceho i okolitých zborov. Slovo
Božie zvestoval bzinský Juraj Struhárik na F2, 14-16a: Evanjelici, svieťte! 1. Evanjelici, vy
mohli by ste svietiť, 2. evanjelici, vy mali by ste svietiť, 3. evanjelici, nechceli by ste svietiť?
Konferenciu pozdravil zvolenský farár a senior Samuel Ličko a predseda Palic poďakoval,
spomenúc na vnútornomisijných pracovníkov z okolia Zvolena (J. A. Fábryho z blízkej
Slatiny). I my našou konferenciou chceme vydávať svedectvo o svetle. Potom lišovský farár
Ján Čierny prednášal o Lutherovi a jeho diele. Lutherovo vystúpenie proti zatemnenému
Rímu -–pápežstvu – podobá sa boju Dávida proti Goliášovi. Dávid v mene Božom víťazí.
V tme najlepšie vynikne svetlo. Prednášateľ konfrontuje blud o omši a odpustkoch.
Znehodnotená Kristova obeť – potreba omše, záslužnosť dobrých skutkov, predávanie
odpustkov – sú napokon záležitosťou peňazí. Podvrátil tendenčné osočovanie Luthera za
politický vývoj v nacizujúcom Nemecku. Práve odklon od Luthera vedie na scestie
nemeckých evanjelikov. Luthera možno kritizovať a merať len v svetle slova Božieho, a tam
obstojí. Ináč mu krivdíme.
Pastorálnu konferenciu otvoril J. Palic spomenúc zosnulého prof. Dr. Michala Lúčanského
a farára Adama Slávika. Spomenul, že náš dlhodobý predseda Dr. M. Bodický blíži sa ku
koncu svojej púti a pozdravuje konferenciu so želaním, aby 1. ustálený poriadok bol všade
zavedený, 2. vážnosť sviatosti Večere Pánovej bola zachovaná, 3. tlačenú správu o
konferencii dostal každý člen ako podielovú knihu. Konferencia vyhovuje želaniu lúčiaceho
sa brata a telegraficky ho pozdravuje, ako aj dištr. dozorcu Dr. Ľudovíta Šimku pri jeho 75.
narodeninách.
Prvú prednášku prečítal predseda J. Palic na aktuálnu tému O nás pre nás. Kňazskú dráhu
nech si volí len ten, kto má k nej vocatio interna. Bez toho kňazské úlohy budú pre patričného
len nemilým bremenom. Je to služba Pánovi, pri ktorej vzorom je nám poslušnosť Toho, ktorý
bol polsušný až do smrti. A vzorom horlivosti horlivosť toho apoštola, ktorý pre Krista za nič
položil všetky zisky sveta, všetku kariéru. Rozumie sa, bolí nás, keď sa nám nedarí, keď nám
nerozumejú, keď sa sklameme i v tých, na ktorých sme si najviac zakladali. I Pán mal Petra,
ktorý Ho zaprel, Judáša, ktorý Ho zradil. Hovoril biblicky, principielne a zo životnej
skúsenosti. Zaujímavá debata zaznačená je v CL 1934 s. 433.
Senior Ľ.Šenšel hovoril O disciplíne v cirkvi. Týka sa ona predovšetkým kňazov pri
vykonávaní služieb Božích, funkcií jednotným spôsobom, a vôbec celkového počínania si
v úrade. O cirkevnú disciplínu v zbore zainteresovať viacej presbytérium. Pozornosť bola
sústredená i na prihlasovanie sa k Večeri Pánovej.
Konferencia prihovára sa za dôslednejšiu disciplínu v duchu Písma. Prihlasovanie sa
k Večeri Pánovej je ťažko prevediteľné, ale od cezpoľných treba zvedieť, prečo k nej
pristupujú v inom zbore. Katolíka možno pripustiť k Večeri Pánovej len po predbežnom
prihlásení sa.
Konferencia si vypočula obvyklé správy. Prítomných bolo 53 kňazov.
Zo zasadnutia Spolku evanjelických farárok, ktoré viedla podpredsedníčka Elena
Čobrdová, treba spomenúť zvýšenú aktivitu sen. krúžkov, správu, že naše diakonky si budeme
vychovávať sami v Domove slovenskej evanjelickej diakonie v Lipt. Sv.Mikuláši a návrh
biskupa Vl. Čobrdu zozbierať životopisy horlivých slovenských evanjelických žien ako
čítanku pre ústavy učiteliek domácich náuk. Už boli prečítané životopisy manželky Andreja
Sládkoviča Antónie, rod. Sekovičovej a manželky farára Samuela Tešedíka v Sarvaši.
Správa o konferencii bola vydaná spoločne so správou za rok 1935.
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Tridsiatadruhá konferencia r.1935
Nasledujúcu vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu pozval najzápadnejší a na cirkevnú
tradíciu bohaty cirkevný zbor v Skalici na dni 14. a 15. augusta 1935, aby sa zúčastnili na
odhalení pamätnej tabule na fare s menami tu účinkujúcich cirkevných a národných
výtečníkov: Martin Lauček, Bohuslav Tablic, Daniel Lichard, Michal Boor a Jozef Holuby.
14. augusta mali svoje zhromaždenie ženské spolky. Spolok ev. farárok viedla tajomníčka E
Dérerová. Prednášal Pavel Neckár, správca ev. a. v. diakonie. Oznámil, že v marci tohto roku
nastúpili prvé diakonisy službu v palúdzskej nemocnici a v septembri bude otvorený materský
domov v L. Sv.Mikuláši. Hľa, desaťročné prípravy neboli daromné. Prečítaný tam bol aj
znamenitý článok Nory Polákovej Farárka. Večer v rámci služieb Božích mal zhromaždenie
Zväz ev. ženských spolkov. Kázal Dr. Ladislav Jurkovič, bratislavský farár, na Mt 28, 8-9 a
Juraj Holčík, novozámocký farár prednášal na tému Masaryk a ženy.
Na druhý deň boli vnútornomisijné slávnosti. Slovo Božie zvestoval lišovský farár Ján
Čierny R 13, 14: Oblečte sa v Pána Jezukrista. Požiadate ma 1. poraď nám, ako sa to stane, 2.
povedz nám, čo tým získame. Konferenciu pozdravil domáci farár Dr. Ján Ďurovič. Predseda
J. Palic sa poďakoval a oboznámil zbor s vnútornomisijnými snahami Konferencie. Potom
skalický rodák Ľud. Neckár prednášal O evanjelickej slovenskej tradícii skalickej. Pútavo
vylíčil predreformačné styky a vplyvy husitské, udomácnenie sa reformácie, potom obdobie
prenasledovania až do vydania tolerančného patentu a napokon osvietenstvo, národná tradícia
potolerančná až do národného oslobodenia. Vznikol tu aj nemecký kalvínsky zbor a po Bielej
Hore aj zbor Jednoty bratskej, ktorá v Skalici zadržala i svoju synodu za účasti J. A.
Komenského. Ako všade, aj v Skalici bolo evanjelictvo nositeľom tých najlepších národných
a kultúrnych hodnôt. Popri kňazoch tu boli aj zaslúžilí učitelia na skalickej ev. škole. Skalickí
katolíci až do konca 19. stor. boli uzavretí voči národnej veci. Pomery sa zmenili len keď sa
v Skalici usadil ako lekár Dr. Pavel Blaho a Dr. Ľudovít Okánik ako farár. Obaja tunajší
rodáci a vynikajúci národovci. Skalickí evanjelici v predprevratových rokoch mali
porozumenie u takých domácich národovcov, ako boli títo dvaja spomenutí.
Po vnútornomisijnej slávnosti pohol sa zástup z chrámu Božieho pred faru k slávnostnému
odhaleniu pamätných tabúľ cirkevných i národných výtečníkov. Po cirkevnom spevokole a
uvítaní seniorom Petrom Boorom povedal slávnostnú príležitostnú reč biskup Dr. Samuel
Štefan Osuský. Pozdravy odzneli za Maticu slovenskú a iné inštitúcie.
Odpoludnia bola pastorálna konferencia za účasti 28 farárov. Prednášal novoklenovský
(na Podkarpatskej Rusi) farár Ján Vl. Hroboň: Nakoľko je potrebné a možné reformovať naše
služby Božie. Konfrontoval ich s biblicko-kresťanským liturgickým poriadkom východnej i
západnej cirkvi, tak aj s Lutherovým, poukážuc na staroluteránsku prax, napr. v Bavorsku,
Amerike, Švédsku. Vrele sa prihováral za uvedenie Večere Pánovej do našich služieb Božích.
Podobne i koreferent Dr. J. Ďurovič poukázal na vyše 200 rokov u nás trvajúci spôsob
odbavovania služieb Božích s Večerou Pánovou. Treba sa vážne zamyslieť nad terajším
neuspokojujúcim stavom a vrátiť sa k jedine správnemu staroluteránskemu poriadku. Keď sa
skrátia piesne, služby Božie sa len o málo predĺžia, zvlášť keď sa spoveď s rozhrešením
odbaví pred začiatkom služieb Božích, po druhom zvonení. „Všetky prekážky musia ustúpiť
jedinému požiadavku: pravá bohoslužba so živým Kristom. Návrat k otcom, začlenenie sa do
sveta luteránov. Začlenenie sa do radu kresťanov sveta (s. 65).
K predmetu prehovorili mnohí – súhlasne, ale i varovne, aby sme viac nestratili ako
získali. Nezavádzajme novoty kým sa ešte všade neuviedol pukanský poriadok služieb
Božích. Kázeň má ostať stredobodom služieb Božích a netreba ju skracovať. Ani piesne
neskracovať, lebo pri speve berie obecenstvo najaktívnejšiu účasť. Treba viac pozornosti
venovať eschatológii. Konferencia sa uzhodla pričiniť sa o všeobecné zavedenie
bohoslužobného poriadku z r. 1911 a predmetnú otázku služieb Božích s Večerou Pánovou
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dať na prestras seniorálnym pastorálnym konferenciám, ba aj otázku, aký vplyv mal Jur
Tranovský na služby Božie vydaním svojho Kancionála.
Správa o modranskom sirotinci konštatuje, že tento opatruje priemerne 77 sirôt, na ktoré
zbory neprispeli ani haliera. Všetkých milodarov bolo 74.700, výdavkov 134.150 Kčs. Treba
rozšíriť priestory kvôli prehĺbeniu výchovy a oddeleniu chlapcov a dievčat. Na novostavbu
sirotinca je už poruke 450.000 Kčs. Mikulášsky sirotinec opatruje priemerne 51 sirôt.
Všetkým prepusteným chovancom našiel spoľahlivé miesto. Vystrojil ich primeraným
šatstvom a udržuje s nimi spojenie. Sirotinec kúpil Huskovský dom so záhradou v Ondrášovej
s dvoma menšími domkami. Takto je riešená koedukačná otázka. Podané boli správy.
Konferencia súhlasí, aby diakonia konala svoje valné zhromaždenia s pastorálnymi poradami.
Konferencia koncom r. 1934 má 211 členov.
Večerom účastníci konferencie navštívili evanjelický cintorín a v katolíckom poklonili sa
skvelej pamiatke národovca Dr. Pavla Blahu, jasného vzoru náboženskej znášanlivosti.
„Evanjelici, svieťte!“ Zpráva o 31. všeobecnej vnútornomisijnej slávnosti a pastorálnej
konferencii, ktorá bola vo Zvolene 21. augusta 1934 a o 32., ktorá bola v Skalici 15. augusta
1935. Zostavil Július Dérer, zapisovateľ konferencie. Strán 71. Tlačou Kníhtlač úč. spolku
v Turč. Sv. Martine 1936.
Tridsiatatretia konferencia r. 1936
Zo západného Slovenska putovala Konferencia na východné do cirkevného zboru
v Rankovciach, ktorý ju pozval na 12. a 13. septembra 1936. Konferencia sa konala
v kúpeľnom stredisku Herľany vo večerných hodinách. Otvoril ju predseda J. Palic a
pozdravil biskup Dr. Vl. Čobrda. Konferencia sa vrátila k vlaňajšej rozprave o opätovnom
uvedení Večere Pánovej v rámci nedeľných služieb Božích. Tohoročné jarné seniorálne
pastorálne konferencie mali podať v tejto veci svoje uzavretia. Z došlých odpovedí dve (Nitra,
Liptov) sú za jej zavedenie pri slávnostných príležitostiach, deväť je proti jej zavedeniu a tri
sa vôbec nevyjadrili. Vzhľadom na negatívne stanovisko väčšiny seniorátok konferencia
odporúča zotrvať pri doterajšom bohoslužobnom poriadku. V debate sa konštatovalo, že
Večera Pánova nebola vynechaná z každodenných služieb Božích, ale prestala z príčin, ktoré
nebolo možné prekonať ani odstrániť: nenachádzali sa vždy hodovníci stola Pánovho. Treba
chrániť túto sviatosť pred zovšednením: vždy pôsobí posvätnejšie, keď pri prisluhovaní všetci
prítomní v chráme k nej pristupujú. Aj predĺženie služieb Božích kvôli 20-30 účastníkom
Večere Pánovej by mohlo byť rizikom, že odpadne 150-200 návštevníkov chrámu Božieho.
Bardejovský Milan Hlaváč prednášal O Lutherovom katechizmu. Aktuálne preto, že
v dnešnej dobe treba sa obrniť pravou vierou proti útočným rímskokatolíkom a sektárom.
Túto získame a v nej sa upevníme Písmom svätým, ale i malou Bibliou – Lutherovým
katechizmom, v ktorom je jadro Biblie. Nezavrhovať ho ako staromódny, k vyučovaniu
dnešnej mládeže nevyhovujúci. Naopak, oboznamovať s ním dietky už od malička a nebáť sa,
že nepochopia všetky pojmy a pravdy. Aj tie sa im časom stanú zrejmejšími a jasnými. Má
byť základom rodinnej výchovy a náboženskej výučby. Potom sa nebudeme klátiť ako slabé
trstiny a poletovať z jednej cirkevnej spoločnosti do druhej, ale budeme povedomými údami
našej evanjelickej cirkvi. Zahoďme katechizmus a sme bez farby a charakteru.
Konferencia vyslovila, že Malý katechizmus má ostať základom náboženského
vyučovania; je symbolickou knihou. Metodické návody sú pre učiteľa a patričné formy
ilustrujeme a vysvetľujeme biblickými históriami a príkladmi zo života, prípadne nábožnými
piesňami. Bola by potrebná metodická úprava k výučbe katechizmu.
Bratislavský farár Dr. Lad. Jurkovič predniesol a zdôvodnil návrh na vydávanie odborného
teologického časopisu, ktorý by mali finančne zabezpečiť Tranoscius, Všeobecná pastorálna
konferencia a Spolok evanjelických farárov. Konferencia zásadne súhlasí s návrhom, ale pri
malom počte odberateľov nemožno ho finančne zaistiť. Aj doterajšie pokusy s vydávaním
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Viery a vedy a Evanjelického kazateľa stroskotali preto, že na ne bolo treba veľmi veľa
doplácať. Prítomný redaktor Cirkevných listov senior Ľ. Šenšel konštatoval, že dosiaľ
neodoprel uverejniť žiaden odborný článok; chyba je, že ich málo posielajú. Ani na
uverejnenie biskupských pastierskych listov nebol by odborný teologický časopis dobrým
fórom. Ostaňme pri doterajšom obežníkovom systéme.
Podané boli obvyklé správy o sirotincoch, diakonii, Hurbanovej literárnej spoločnosti,
spolku Tranoscius – s uznaním sen. Šenšelovi, ako správcovi za vybudovanie nového stánku –
budovy pre spolok Tranoscius a za prípravné práce k jubilejným slávnostiam 300.výročia od
vydania Tranovského Cithary sanctorum.
Na druhý deň, v nedeľu 13. septembra mal domáci rankovský zbor pamiatku posvätenia
chrámu Božieho, čo bola vďačná príležitosť k vnútornomisijným slávnostiam. Slovo Božie
zvestoval podlužiansky farár Ivan Križan na 1K 13, 13: Ostáva viera, láska, nádej – to troje,
aby sme nimi mohli stavať ten duchovný chrám. 1. Vierou prijímame, 2. láskou rozdávame, 3.
nádejou očakávame. Po kázni konferenciu privítal a pozdravil domáci kňaz Pavel Sklenár.
K zboru sa prihovoril a poslanie Konferencie objasnil predseda J. Palic. Po ňom tajomníkzapisovateľ J. Dérer poukázal na doterajšie požehnané účinkovanie Konferencie,
vnútornomisijné prebúdzanie a praktické dosvedčovanie skrze skutky lásky. Ako konkrétne
ovocie snáh Konferencie uviedol sirotince, diakoniu. Zmienil sa aj o jej budúcich úlohách.
Účasť na vnútornomisijných slávnostiach bola veľká, ale čas konania konferencie v sobotu
a nedeľu sa neosvedčil. Lepšie vyhovujú stredtýždňové dni.
Spolok evanjelických farárok a Zväz evanjelických ženských spolkov mali svoje
zhromaždenia v Prešove.
Správa o konferencii bola vydaná spoločne so správou za rok 1937.
Tridsiataštvrtá konferencia r. 1937
Posledná všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia v prvej ČSR konala sa
v meste svojho zrodu Ružomberku, kam ju pozval cirkevný zbor na 24. a 25. augusta 1937.
V prvý deň večer boli vnútornomisijné služby Božie za húfnej účasti domácich. Kázal
žilinský farár Fedor Ruppeldt na J 20, 20-21, 44-45 (bez propozície): Chceme vidieť Ježiša
v našom kresťanstve. Domáci farár Gustáv Plavec privítal a pozdravil konferenciu, za čo sa
poďakoval predseda J. Palic. Spomenul, že práve tu v Ružomberku má naša Konferencia
svoje korene, keď v 90. rokoch minulého storočia zmenili sa pomery k horšiemu v politickom
i spolitizovanom cirkevnom živote. Bolo sa treba brániť proti násilnej maďarizácii v cirkvi a
ľudu podávať dobré slovo, zdravý duchovný pokrm a hynúcich zachraňovať. Malo sa tak diať
založením vnútornomisijného spolku. Za tým cieľom povolal zvolenskoslatinský farár Ján
Alexander Fábry spolu s jasenovským Miloslavom Krčmérym a v uzrozumení s tunajším
farárom Mieroslavom Kovalevským poradu na 29, septembra 1895 sem do Ružomberka.
V bývalej modlitebnici zhromaždilo sa asi 40 mužov, kňazov i nekňazov, ba i žien, ochotných
pomáhať duchovne, mravne i hmotne nášmu ubiedenému slovenskému evanjelickému ľudu a
rozhodli sa založiť spolok pre vnútornú misiu, ktorému dali meno nášho cirkevného pevca
„Tranovský“. Keď sa to však nepodarilo pre nepochopenie cirkevnej vrchnosti, založili na
základe obchodného zákona nakladateľský a kníhkupecký účastinný spolok Tranoscius a
uviedli do života vnútornomisijné porady. Od r. 1896 tieto snahy neprestali, trvajú a doniesli
aj svoje požehnené ovocie v našich vnútornomisijných ustanoveniach. V snahách a šľapajach
svojich otcov chceme kráčať i my, združení v našej Konferencii. Za týmto cieľom zastavili
sme sa dnes vo vašom milom zbore, aby sme tu svedčili o Ježišu Kristu, Synovi Boha živého,
že niet spasenia a života pravého okrem v Ňom a skrze Neho a povedali so Sládkovičom, že
niet Slovana bez Božieho slova a že niet spasenia bez kríže Kristova. O tejto pravde
vydávame svedectvo v prednáške Dr. Jána Beblavého, teologického profesora: Aké
náboženstvo potrebujeme?
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Na túto otázku odporúča každý svoje náboženstvo, alebo aj žiadne ako nepotrebné, ba
škodlivé, hoci títo ani nevedia, čo je náboženstvo. Ono je život v spoločenstve s Bohom a
človekom. On sám vštepil do duše ľudskej vedomie o Bohu. Väčšina popiera Boha z túžby,
aby Ho nebolo a nemuseli plniť Jeho vôľu, lebo on je hrádzou proti ľudskej sebeckosti.
V náboženstve nachádza človek pravý zmysel života a to je služba z lásky k Bohu a blížnemu.
To prináša poznanie pre svet. Nie náboženstvo, ale bezbožnosť je na škodu človečenstva.
Najväčší dobrodincovia ľudstva boli ľudia nábožní, ale zločinci boli bezbožní. Je tragickým
poblúdením, keď mnohí ľudia dnes v mene pokroku bojujú proti náboženstvu, a tým
napomáhajú nemravnosť a zločinnosť. Náboženstvo je najlepším liekom proti hriechom a
nerestiam. Náboženstvo dáva silu k všetkému dobrému i nádej v utrpení. Všetko môže a
všetko zmôže v Kristu. Naproti tomu bez Boha, bez náboženstva nič nezmôžeme ani
v sociálnom a hospodárskom ohľade. Pravé náboženstvo je od Boha zjavené v Biblii. Ona je
prameňom pravého učenia a základom spasiteľnej viery v Pána Ježiša Krista. To je odkaz a
dedičstvo Lutherovej reformácie. Na tomto odkaze sa zhodne celý kresťanský svet, ako o tom
svedčí práve ukončená svetová konferencia kresťanských cirkví, z ktorej sa vracia i
prednášateľ a žilinský farár F. Ruppeldt. Je to aj záväzok, aby sme životom dokazovali moc
nábožnosti. Pravé náboženstvo – byť mestom na hore, svietiť a slúžiť svetu.
Na druhý deň, 25. augusta bola pastorálna konferencia, na ktorej predseda J. Palic
spomenul smrť veľkého syna slovenského národa, mladého básnika, barda a kňaza Martina
Rázusa. K jeho myšlienkam a podnetom sa vrátime aj na dnešných poradách a prednáškach.
Prvú povedal moravskolieskovský Ján Čierny: Poriadok cirkvi a sloboda. Prácu, úlohy a
problémy v cirkvi rozdelil na podstatné a podradné. V podstatných má byť poriadok.
Najvyššie pravidlo je: Psánoť jest! Medzi podstatné veci zaradil: sobášiť či nesobášiť
rozvedených – odporúča nesobášiť; otázka používania pravého vína pri Večeri Pánovej –
potrebná je riadna konsekrácia chleba a vína k Večeri Pánovej dodatočne prineseného. Tu
musí byť poriadok. Podradné: jednotný bohoslužobný poriadok, jednotný spev, nosenie
baretu, konfirmovanie 14-ročných, účtovanie, administrácia. V týchto veciach majú mať
zbory väčšiu voľnosť. Stanovisko vyšších konventov možno odporúčať, ale nenútiť.
Prednáška vyvolala dlhú podnetnú diskusiu, ktorej závery sú: na budúcu konferenciu
pripraviť odbornú prednášku o právach a povinnostiach cirkvi na všetkých stupňoch.
Tvorivým princípom je slovo Božie. Individualizmus by bol nebezpečný, ak by nebolo
autority k posúdeniu toho, či cirkevný zbor postupuje podľa slova Božieho. On má právo
zakročiť. Ohľadom sobášenia mienky sa rozchádzali. Jedni nesobášiť, druhí namietali: keď
Ježiš odpustil hriešnici, či by nebol odpustil rozvedenému? Ani podľa rozsudku svetského
súdu nemožno presne riešiť otázku viny alebo neviny. Ak súd ukrivdil z omylu, má to urobiť
aj cirkev?
Bolo konštatované, že táto otázka nie je dostatočne objasnená a konferencia nakladá
zaoberať sa ňou na seniorálnych poradách. Na budúcej konferencii majú o nej referovať
právnik, odborný teológ a praktický kňaz. Ohľadom vína pri Večeri Pánovej -–má sa používať
len prírodné víno a konsekrovať každé použiť sa majúce na oltár prinesené. V ostatných
nadhodených tzv. podradných otázkach treba sa presne pridŕžať konventuálnych uzavretí,
lebo tie sa stali po viacročnej diskusii a na základe mienky seniorálnych pastorálnych
konferencií.
F. Ruppeldt referoval o klasifikačných komisiách pre kňazov. Odporúčal ich aj preto, aby
účinkovanie každého kňaza bolo s pozornosťou sledované, nielen vo všeobecnosti, ale i
v podrobnostiach, potom i z toho dôvodu, aby v dozore bola istá kontinuita a konečne i kvôli
paralelnému postupu: keď sú klasifikovaní cirkevní učitelia, buďme aj my kňazi. Prehmatov
by sa nemusel nikto obávať, a kto by sa cítil ukrivdený, mal by možnosť odvolať sa.
Aj pri tomto referáte odzneli mienky pro et contra. Bola však prejavená všeobecná túha po
vzájomnom upozorňovaní, napomínaní, doplňovaní a poradení, najmä zo strany mladších, aby
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im skúsenejši v kazateľskej, pastorálnej a ostatnej cirkevnozborovej práci poradili a pomohli.
Konferencia práve preto nevidí otázku klasifikácie ešte dostatočne objasnenú, aby sa mohlo
vyniesť zaväzné uzavretie. Odporúča ju držať v evidencii a pripraviť jej uskutočnenie vo
forme bratských návštev so snahou dobromyseľne poradiť. (Dodajme mimo záznam o
konferencii, že chorý Martin Rázus nedlho pred svojou smrťou v liste zvolenskej seniorálnej
pastorálnej konferencii tiež vystríhal okrem iných vecí aj pred touto klasifikáciou (CL 1937, s.
226).
Konferencia sa osvedčila za sústredenie cirkevno-sociálnej práce a dobročinnosti a
poverila komisiu vypracovať návrh na utvorenie Zväzu cirkevných dobročinných spolkov a
ústavov (senior Škrovina, Šenšel, biskupský tajomník Neckár a Ing. Aurel Styk). Tiež prijala
návrh na vydanie praktického komentára k Novej Zmluve a jeho zostavením poverila
bratislavského seniora Júliusa Adamiša s kruhom spolupracovníkov. Komentár bude postupne
vydávať Tranoscius.
Mikulášsky sirotinec si pripomína 20 rokov trvania. Modranský započal s prístavbou
novej budovy s miliónovým nákladom. Pre slov. evanjelickú diakoniu prepustili
v Ballovskom dome priestory, v ktorých si zriadila svoj materský domov. V tomto roku
zomrel v Budapešti vzácny darca domu Eduard Ballo.
Predseda Ján Palic zaďakúva zo svojej funkcie, lebo 1. augusta odišiel do výslužby.
Nakoľko však konferencia je voľným združením, môže si voliť činovníkov ako z aktívnych,
tak aj z kňazov vo výslužbe, uzniesla sa ponechať predsedníctvo v jeho osvedčených rukách.
Konferencia pozdravila v svojom kruhu generálneho dozorcu Dr. Jána Vanoviča a farára
Jána Gunu z Ameriky. Prítomných bolo 46 farárov. Z niekoľkých seniorátov nebol ani jeden.
Budúca konferencia má byť v Modre pri posviacke sirotincovej budovy.
„ŽIVÉ NÁBOŽENSTVO.“ ZPRÁVA O 33. VŠEOBECNEJ VNÚTORNOMISIJNEJ SLÁVNOSTI A
PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA V RANKOVCIACH DŇA 12. A 13. SEPTEMBRA 1936 A O
34., KTORÁ BOLA V RUŽOMBERKU DŇA 24. A 25. AUGUSTA 1937. ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER,
ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 60. TLAČILA KNÍHTLAČIAREŇ K. PROKŠOVA V PEZINKU
1937.
C. Slovenský štát a vojna
Zo zamýšľanej konferencie nebolo nič. Zase sa sťahovali zlovestné mračná nad Európou a
nad našou drahou ČSR. Hitler zastrašil celú Európu. Najprv okyptil a potom rozbil ČSR. Zo
Slovenska urobil Slovenský štát a z Čiech a Moravy svoj Protektorát. U nás zavládol čierny
fašisticko-ľudácky klerikalizmus a okolo nás hrubá moc sfanatizovaného fašistického
Nemecka. Táto skutočnosť rezonuje aj v našich misijných slávnostiach a pastorálnych
konferenciách. Zapisovateľ Július Dérer v úvode nasledovnej správy za rok 1940 a 1941 píše:
V rade porád a slávností všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie nastala
menšia trhlina. Nezišli sme sa r. 1938 a 1939. Aj pre pohnuté pomery, aj pre vyskytnutie sa
ťažkostí v povolávacom zbore.
Mali sme sa zísť v Modre počas slávnosti posviacky druhej budovy sirotincovej. R. 1938
všetky plány zmarila mobilizácia. R. 1939 zas vysoký štátny hodnostár naliehal, aby sme
v Modre upustili od všetkých cirkevných podnikov v záujme národnej oslavy pri odhalení
pomníka Štúrovho. My sme ustúpili, národná slávnosť tiež musela vystať, lebo ju nepovolili.
R. 1940 sme sa zišli v Háji a r. 1041 v Porubke. O týchto dvoch konferenciách podávame
správu (s. 4).
Tridsiatapiata konferencia r. 1940
V Háji sa konala konferencia 15. augusta 1940. Na misijných službách Božích kázal
ružomberský farár Gustáv Plavec na Mt 8, 25-27: Búrka súženia býva školou učenia o ľudskej
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slabosti a o Pána veľkosti. Po kázni konferenciu pozdravil domáci farár Pavel Šolc,
pripomenúc, že na území terajšieho hájskeho zboru boli štyri samostatné zbory. Predseda J.
Palic v poďakovaní povedal, že sme prišli ako svedkovia Pánovi, okrem ktorého niet v inom
spasenia. To je nepodvratná pravda. A keď dnes počúvame o večne zabezpečenom ľudskom
diele, pripomíname, že všetko ľudské je len dočasné a iba Trojjediný Boh a Jeho slovo je
večné (bola to reflexia na chvastavé slová o večnej ríši Hitlerovej). Pravý pokoj nájde len
človek, ktorý chodí s Bohom. Potom brezovský farár Ján Lichner prednášal o svätení
sviatočného dňa.
Predseda Palic v zahajovacom prejave konferencie povedal, prečo bolo zmarené jej
konanie v dvoch predchádzajúcich rokoch a že „sa tak zdá, akoby doba, v ktorej žijeme, bola
dobou preporodenia sveta“. Našou starosťou je v prvom rade konať na sebe vnútornú misiu:
kajať sa a svietiť, kázať čisté slovo Božie aj svojej rodine.Napokon pobádať k literárnej
teologickej tvorbe.
Federálny tajomník Zväzu evanjelickej mládeže Ján Štrba hovoril o práci v zimných i
letných školách mládeže. Dr. Ladislav Jurkovič prednášal Poriadok v cirkvi a sloboda,
vracajúc sa k prednáške J. Čierneho na poslednej pastorálnej konferencii v Ružomberku.
Varoval pred prílišným individualizmom a liberalizmom. V diskusii bolo konštatované, ak by
generálna cirkev zaznala právo cirkevným zborom, tieto sa stávajú autonómnymi jednotkami
a majú právo odporu voči nevolenej, ale naoktrojovanej vrchnosti. Konferencia žiada
generálnu cirkev, aby 1. vyslovila, že schválený poriadok pohrebnej počestnosti je záväzný
pre každý cirkevný zbor, 2. ustanovila komisiu k zostaveniu jednotného funebrála, 3.
pripravila poslovenčenie agendy.
Istebniansky farár Ján Vl. Hroboň prednášal Cirkev vo svetle Zjavenia sv. Jána. Problém
cirkvi, jej podstata a cieľ neboli nikdy tak aktuálne ako práve v dnešných časoch. Čo dnes
s cirkvou? Čo ju čaká? Obyčajne hľadíme na jej budúcnosť optimisticky, veď je Kristova. Ale
nie je to tak blízko a ľahko. Príde i vláda tmy. Svet ovládne cirkev a bude v nej presadzovať
svoj vliv. Mnohí odpadnú a budú sa klaňať šelme. Ale keď bude najtemnejšia polnoc, tým
bližšie bude k svitaniu, vykúpeniu. Tento vývoj čaká nielen nás, ale i kresťanstvo na zemi.
Ale posledné slovo má Ten, čo sedí na večnom tróne a hovorí: „Hľa, žijem na veky vekov.“
Naša doba nie je odlišná od iných. Len bdieť. „Ajhľa, prídem skoro!“
Po tejto odbornej nasledovala ešte praktická prednáška Jána Čierneho Evanjelici,
evanjelizujme! Actio evangelica je Božou vôľou, našou povinnosťou a príkazom doby. Sme
v dobe potlačeného individualizmu. Všade je uplatňovaný kolektivizmus. Len na
náboženskom poli ostala sloboda, voľnosť, právo jednotlivca. Použime ju k náboženským
cieľom. Praktické pokyny: 1. Priťahujme nielen slovom, ale aj osobným príkladom, 2.
v každej rodine má byť cirkevný časopis a v ňom vždy čosi oslovujúceho a prebúdzajúceho,
3. už teologov na fakulte hľadieť vystrojiť pre túto prácu, 4. bratov s charizmou pre
evanjelizáciu odbremeniť od iných prác, 5. zavádzajme biblické hodiny, 6. kázne misijného
rázu, 7. modliť sa za misijnú prácu. Božie požehnanie nevystane... Prednášku doplnil
koreferent, blatnický farár Horváth. V diskusii odrádzali od ofenzívneho misijného
vystupovania medzi inovercami, aby sme nevyvolali reakciu. Dosť máme práce v svojej
cirkvi. Nestačí získavať duše pre cirkev, ale pre Krista.
Konferencia s radosťou vzala na vedomie potešujúce správy o rozvíjajúcej sa práci našich
ustanovizmí: sirotincov, diakonie, Hurbanovej literárnej spoločnosti a spolkov.
36 kaplánov obrátilo sa Všeobecnú pastorálnu konferenciu aby pomohla zaradiť ich do
cirkevnej práce a existenčne ich zabezpečiť. Konferencia ujíma sa ich žiadosti s porozumením
a odporúča zaradiť ich aj na nesystemizované miesta ako osobných kaplánov s mesačným
príspevkom 300 Ks, okrem bytu a stravy.
Brat P.Tomko odporúča zadržať konferenciu po dva dni. Jeden nestačí. Konferencia
prijala návrh, aby každý aktívne účinkujúci kňaz bol povinný stať sa členom Všeobecnej

65
pastorálnej konferencie a aby členovia boli povinní aspoň každý druhý rok sa zúčastniť jej
porád, aby sa susedia zastupovali a tak sa vystriedali na poradách.
Na konferencii bolo 72 farárov, 18 farárok, 8 učiteľov. Konferencia má 234 členov
(pristúpilo 35). Ak Pán dovolí, budúca konferencia by mala byť v Modre s posviackou novej
budovy sirotinca. Ak by sa tak nemohlo stať pre pohnuté časy, bude v Liptovskom Hrádku,
fílii porubčianskeho zboru.
Správa o konferencii bola vydaná spoločne so správou 1941.
Tridsiatašiesta konferencia r. 1941.
Aj sa tak stalo. Bola v Porúbke 14. a 15. augusta 1041 za účasti 75 kňazov 9 farárok, 2
učiteľov a 20 iných hostí. Konferenciu pozdravil zborový dozorca Ing. Ladislav Dérer.
Predseda J. Palic v otváracom prejave povzbudzoval starších: vytrvajte! a mladších vítal:
pristupujte k práci, ktorú si Konferencia vytýčila pred vyše 40 rokmi v záujme nášho
slovenského evanjelického ľudu! Bola iniciátorkou a organizátorkou charitatívnej služby
založením sirotincov a diakonie ako zložky vnútornomisijnej činnosti. I to je ovocie práce
otcov, zakladateľov Konferencie. Oznámil, že generálna cirkev dáva na uváženie, či by
Konferencia nemala ostať aj naďalej voľným združením v záujme samostatnosti i vzhľadom
na úradnú cirkev. Konferencia uznáva toto dobroprajné stanovisko vedenia cirkvi za správne a
odvoláva svoj vlaňajší návrh, aby každý farár bol povinný stať sa údom Konferencie.
Vyzdvihol pozitívny prínos vlaňajšej tatransko-lomnickej synody: „Je potešiteľné pozorovať
premenu v zmýšľaní kňazov i nekňazov od trenčianskej synody r. 1921 po mikulášsku,
poťažne tatranskolomnickú z minulého roku. Kým na tamtej hrozili mnohí exodusom, keď
bola reč o cirkevnej kázni (disciplíne) a prijali iba minimálne požiadavky tejto, zatiaľ údovia
tejto poslednej synody prijali s veľkým porozumením, áno, živým pričinením kodifikovali
veľkú časť novej ústavy o cirkvi ako o spoločenstve veriacich, kde je cirkevná kázeň
v evanjelickej slobode, ale i podľa viazanosti svedomia k poslušnosti naproti Božej vôli
uzákonená“ (s. 31).
S radosťou oznámil, že sa pripravujú ďalšie príbytky milosrdnej lásky na Myjave a vo
Zvolene.Takisto s radosťou hľadíme na akciu „Cirkev sebe“ ako na nový dôkaz lásky k cirkvi
a zaujatosti za vec kráľovstva Božieho na zemi. „Veríme, že príde aj ďalšie rozvlaženie a naši
potomkovia budú mať zmysel i pre ďalšie veci Božieho kráľovstva, pre misiu medzi pohanmi
a podobné. Na domácom poli máme ešte ďalšie úlohy. Máme nevládnych starcov, biednych
ľudí odkázaných na žobrotu, opustených a nikoho nemajúcich, potom nemocných a
všelijakým nešťastím postihnutých bratov a sestry, odkázaných na milosrdnú lásku. Bola by
potrebná evanjelická nemocnica, nie jedna, ale aby mal každý kraj svoju, aby naši nemocní
trpitelia nemuseli byť vystavení ešte aj duchovnému utrpeniu zo strany pokušenia a zvodu od
pravej viery. Poviete, že sú to sociálne úlohy štátu. Pravda je, a je to len dôkazom toho, že
duch Kristov preniká správcov štátu, ak a keď sa o to starajú. Lenže tam je starosť len o telo.
Nám ale ide aj o ducha, o dušu. A práve naše položenie v štáte musí nám otvárať oči aj
zmysel, že humanitné ústavy štátov ešte nie sú cestičkami do kráľovstva Božieho... Z malých
počiatkov vyrastali podobné ústavy aj u veľkých národov a láska Kristova môže aj u nás
tvoriť divy. Len vieru, ktorá hory prenáša a víťazí nad svetom, potrebujeme“ (s. 32-33).
Ďalej odporúča starať sa o výchovu odborných pracovníkov pre naše sociálne ústavy a
študentské internáty, aby jednak vedúci pracovníci boli vedení duchom Božím a ich zverenci
vyšli do života ako povedomí evanjelici.
„Z tejto mojej prímluvy k vám nasledujú návrhy:
1. Nech sa konferencia postará o evanjelizáciu po našich zboroch tak, ako to bol mal na
mysli J. A. Fábry, totiž aby 2-3 spôsobilé bratia išli a kázali slovo Božie a prednášali o
aktuálnych potrebách a tak lámali ľady ľahostajnosti, burcovali matrikové evanjelictvo
k živému kresťanskému životu. Konferencia nech napomáha túto prácu. Touto cestou
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mienime tvoriť ten živý kapitál: veriace, láskyplné evanjelictvo, ktoré bude ochotné stále
podporovať a udržovať rôzne ústavy lásky.
2. Nech konferencia dá podnet na budovanie ďalších ústavov na záchranu hynúcich (útulne
pre žobrákov, služobné čeliadky vo väčších mestách, evanjelických nemocníc a pod.), ale
aj ústavov na výchovu diakonov popri diakonisách, ktorí by boli ustanovení v internátoch
a iných ústavoch milosrdnej lásky“ (s. 34)Ďalej oznámil, že generálny konvent ohľadom zavedenia jednotného funebrála pokladá
dnešnú dobu za nevhodnú a poslovenčenie chrámovej agendy sa pripravuje. Pre jednotnosť
pohrebných obradov konvent odporúča poriadok ustanovený našou konferenciou v Kokave n.
Rim. r. 1921 a vytlačený v pohrebnej agende. Napokon vyslovil vďaku Bohu, že našu cirkev
spravujú neohrození mužovia.
Konferencia upísala 200 účastín Tranosciu a 100 na účet Bodického základiny.
Nasledovala hlavná prednáška Dr. Jána Ďuroviča Tranoscius a Zpěvník. Ako veci znalý
odborník, hymnológ, načrtol spôsob spevníkovej tvorby cez Pribiša, Tranovského, Horčičku,
Hruškovica až po vznik Zpěvníka ako diela osvietenstva a racionalizmu. Tento duch
prenikavo poznamenal tvorcov Zpěvníka, čo bolo na škodu veci (Kollár, Kuzmány, Ján a
Samuel Chalupkovci, Tomášik a mladší: J. M. Hodža, D. Lichner, Ct. Zoch, Matuška, potom
Jozef Melcer, E. Lauček, Lisky atď.). Síce sú v Zpěvníku aj vzácne a obľúbené piesne i
takého Hviezdoslava, ale popri mnohých kladoch a dobrej snahe vyjadriť novou piesňou
cítenie a myslenei človeka svojej doby a priblížiť mu večné pravdy Božie, dopustili sa
tvorcovia Zpěvníka násilia na pravoverných starých piesňach, že ich nie upravili, ale prerobili
na nepoznanie. A čo je podstatné, že vieroučne mnohé sú nevýrazné, ba i pochybné. Zpěvník
aj napriek svojim nedostatkom prirástol však k srdcu mnohým jeho užívateľom, ktorí nie sú o
nič menej pravoverní a horliví evanjelici, ako odchovanci Tranoscia. Otázka znie, ako
docieliť jednotu. Dr. Ďurovič radí: spojme dovedna Tranoscius a Zpěvník. Zdravá syntéza je
tu správna a dobrá. Zpěvník by sa pripojil k Tranosciu ako Prídavok – samozrejme
zredigovaný na nové piesne Zpěvníka, lebo veľká tretina pochádza z Tranoscia.
Koreferent Juraj Struhárik, tiež odborník po vieroučnej stránke, poukázal v čom schybil a
zvinil Zpěvník. Z Tranoscia vanie duch ortodoxie, zo Zpěvníka osvietenstva. Osvietenská
teológia odklonila sa od biblického učenia, ktoré odporuje rozumu: o dedičnom hriechu,
diablovi a pekle, o zadosťučinenní Kristovom za hriechy. Hlavnú váhu kladie na Ježišovo
učenie, jeho príkladný život, nie však na jeho vykupiteľské dielo. Z pôvodných Zpěvníkových
piesní hovorí prílišná sebadôvera, vyzdvihujú sa ľudské cnosti i náznaky ľudskej
spravodlivosti. Nie je dosť vypukle zdôrazňované božstvo Kristovo, jeho rovnosť s Bohom i
tajomstvo Jeho kríža. Aj pri jeho vykupiteľskom diele viac je zdôrazňované posvätenie ako
spasenie. Kým Tranoscius pripisuje vykúpenie hriešnika Kristovmu krížu, jeho na kríži
prenesenej obeti, zatiaľ Zpěvník Kristovmu učeniu, príkladu, jeho činnosti. Zpěvník na jednej
strane podceňuje prabiedu človeka – dedičný hriech, na druhej strane preceňuje jeho sily,
schopnosti. Preto je potom v Zpěvníku časť „ o ctném šlechetnom živote“ najrozsiahlejšia a
aj v iných častiach stále naliehanie na cnosti. Takto bolo ťažisko preložené z dogmatiky na
etiku. Záver: dať vale prekonanému racionalizmu, opustiť Zpěvník a vrátiť sa k Tranosciu.
V debate bolo zdôrazňované, že Tranoscius a Zpěvník sú dietkami svojej doby.
Tranoscius vznikol v dobe, keď bolo ústrednou otázkou: Je Kristus Bohom? Zpěvník keď
cirkevných čniteľov viedla snaha pochopiteľným učiniť dielo Ježišovo, zdôrazniť, že je
Spasiteľom. V dobe Tranoscia boli sme viac cirkvou náuky ako života. V dobe Zpěvníka už
poznali, že zbožnosť a kresťanský duch musí prenikať celý život a hýbať ním; preto je v ňom
toľká pozornosť venovaná praktickému kresťanstvu. Racionalizmus pôvodcov Zpěvníka nie
je prehnaný. Uvedomme si dobré stránky Zpěvníka a buďme vďační Bohu, že máme aj dve
zbierky nábožných piesní.
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Konferencia nedrží za potrebné ani za prospešné jednostranne horliť za Tranoscius.
Navrhuje ostať pri dosavádnom užívaní aj Tranoscia, aj Zpěvníka, nebrať nikomu čo mu
k srdcu prirástlo, k Bohu bližšie ho priviedlo. Odporúča spolku Tranoscius, aby Zpěvník pri
najbližšej príležitosti doplnil v podobe Prídavku peknými piesňami z Tranoscia a Tranoscvius
zase peknými piesňami zo Zpěvníka. Takto v pokoji privedieme náš veriaci ľud, aby oba
duchovné poklad poznal, užíval a nimi sa vzdelával. Ako sa i v budúcnosti ukázalo, toto
rozhodnutie bolo múdre, účelné a požehnané.
Ďalší prednášateľ Ján Dérer, kráľovolehotský farár, upozornil na potrebu a povinnosť
budovania ďalších ústavov spomáhajúcej lásky. Prichodí nám pomáhať biednym a
nešťastným akéhokoľvek druhu; menovite nemocným, hluchým, nemým, epileptikom,
alkoholikom. Mali by sme založiť evanjelickú nemocnicu v strede Slovenska, v Banskej
Bystrici. Ak by to tam nešlo, tak v L. Sv. Mikuláši. Pri nej by mala byť definitívna budova
slovenskej evanjelickej diakonie. Okolo nej – okrem sirotincov – všetky naše vnútornomisijné
ústavy. Nemocnica by nemusela byť hneď kompletne vybavená, postupne by sa doplňovala
pri kooperácii s najbližšou štátnou nemocnicou. Stavebný náklad by sme uhradili
dobrovoľnými zbierkami, štátnou subvenciou a pôžičkou asi 1 milión korún.
Aj po tejto prednáške sa živo debatovalo.Viacerí narádzali zriadiť po našich krajoch
detské jaske, kde by boli opatrované dietky, ktorých rodičia sú v práci. Jedni radili pobrať
evanjelické dietky zo štátnych domovov a dať ich do evanjelických rodín. Iní naproti tomu
varovali pred odchodom zo štátnych sociálnych akcií, radili zotrvať a participovať v nich. Dr.
Július Cibulka, farár na Myjave, spomenul, že najrýchlejšie by sme zriadili evanjelickú
nemocnicu na Myjave, kde firma Tauš je ochotná investovať do nej 7 miliónov korún. Táto
firma je naklonená našej evanjelickej cirkvi. Ak by generálna cirkev ponúkla 1 milión z akcie
Cirkev sebe, mohli by sme za prispenia firmy mať nemocnicu za 8 miliónov korún.
Konferencia s radosťou berie na vedomie správu z Myjavy a poveruje sen. P. Boora a sen.
dozorcu Dr. Hrušovského, farára Dr. Cibulku a Tomáša Tvarožka, aby s firmou Tauš
vyjednávali a pokúsili sa spoločnými silami vybudovať evanjelickú nemocnicu.
Ohľadom organizovania záchrany evanjelických dietok a ich umiestnenia po
evanjelických rodinách konferencia žiada J. Lichnera a správcov sirotincov v Modre Mikuláši
vypracovať príslušný návrh.
Konferencia prijíma odporúčania predsedu J. Palica na konanie evanjelizácie po zboroch
2-3 spôsobnými farármi a je ochotná túto prácu aj finančne podporovať.
Skupina farárov, označujúca sa ako „priatelia Božej misie“, podala návrh na vyslanie
slovenských misionárov medzi pohanov. Návrh sa stretol s porozumením. Prítomní však
upozornili na aktuálnu potrebu šíriť evanjelium v prístupnej časti Sovietskeho zväzu. Katolíci
už majú seminár pre misiu v Rusku a majú aj hotových ľudí. Nesmieme ani my evanjelici
zaostať. Pripravme svojich ľudí na kurzoch. Prípravou kurzu sa poverujú J. Vl. Hroboň, J,
Holčík a Dr. L. Jurkovič. Podobne konferencia prijíma návrh sen. Šenšela, aby bol na jeseň
usporiadaný generálny vedecký kurz za účasti prednášateľov: profesorov Dr. J. Trégra, Dr. D.
Rappanta, Dr. Jamnického a Dr. J. Bakoša.
Na druhý deň 15. augusta boli vnútornomisijné slávnosti, na ktorých slovo Božie
zvestoval novohradský senior a farár v Uhorskom Ján Hamar zo Sk 19, 1-7: O potrebe Ducha
svätého k nášmu životu, práci a spaseniu. Domáci farár Ľ.Šenšel v uvítaní a pozdrave
oboznámil s dejinami mladého zboru. Predseda J. Palic aj v tomto zbore vysvetlil, aké
poslanie má naša vnútornomisijná a pastorálna konferencia. Potom prof. Pavel Styk z Banskej
Bystrice povedal prednášku Aké má byť stanovisko kresťana k dnešným pomerom. Biblické –
podľa Kristovho príkladu. Nasledovať Ho. Hľadať najprv kráľovstvo Božie a vidieť aj
potreby iných, byť žičlivými. Usilujme sa zachovať si dobré svedomie pred Bohom i pred
ľuďmi. Očakávanie kráľovstva Kristovho s Božím poriadkom na tomto svete.
Napokon boli prevedené voľby na ďalšie obdobie 3 rokov doterajších funkcionárov.
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„TRANOSCIUS A ZPĚVNÍK“. ZPRÁVA O 35. VŠEOBECNEJ VNÚTORNOMISIJNEJ SLÁVNOSTI A
PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA V HÁJI DŇA 15. AUGUSTA 1940 A O 36., KTORÁ BOLA
V PORUBKE DŇA 14. A 15. AUGUSTA 1941.
ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ
KONFERENCIE. STRÁN 53. MODRA 1941.
K tejto Zpráve pripojujem informáciu o zásahu štátnej cenzúry:
Členom všeobecnej pastorálnej konferencie.
Cenzúra postihla aj Zprávu o všeobecnej pastorálnej konferencii. A to na nasledovných
miestach:
1. Na str. 9 v prívete predseda J. Palica v 15. riadku veta „Dnešné pokolenie mnoho počúva
o večne zabezpečenom diele ľudskom“ pôvodne znela: Dnešné pokolenie mnoho počúva o
večných vodcoch, o večne zabezpečenom diele ľudskom, o novej Európe, v ktorej bude
večný mier a dokonalé blahoslavenstvo ľudí a národov.
2. Na str. 10 zo správy o prednáške br. Jána Lichnera v predposlednom odseku vo vete
„dobre spravila vláda, že zakázala liehoviny dopoludnia vo sviatok čapovať“ – musela
vystať veta o pochvale: Toto je najlepší zákon, ktorý vyniesla slovenská vláda.
3. Na str. 11 v prívete br. predsedu J. Palica v 6. riadku musela vystať informácia: roku
1939 boli znemožnené vnútornomisijné slávnosti zákazom politickej vrchnosti.
4. Na tej istej strane v nasledujúcom odseku v 7. riadku musel vystať výrok br. predsedu: Vo
vlnitom behu sveta prežívame práve vlnu hlboko dole sa valiacu.
5. Na 17. strane v 2. odseku v 10. riadku z prednášky br. Hroboňa musela vystať veta:
Mnohí sa aj k Bohu úctivo obracajú, ale tvrdím, že väčšina tých, ktorí pri cirkvi a za
cirkev demonštrujú, robia to len z reakcie na protievanjelické javy.
6. Na str. 21 tej istej prednášky v 2. odseku v 8. riadku škrtnutá bola veta: Veď sme
z politickej moci vyradení.
7. Na str. 35 z prednášky br. Dr. Ďuroviča hneď z 2. vety bolo škrtnuté: Evanjelická zložka,
kedysi celonárodná, a len pod vlivom násilnej protireformácie zmenená na menšinu, a i
takto ešte chrbtová kosť národa.
S bratským pozdravom
Július Dérer, zapisovateľ Všeobecnej pastorálnej konferencie. Modra 19. januársa 1942
Na poslednej konferencii v Porúbke uchádzali sa o konanie budúcej konferencie zbory
Modra, Brezová a Banská Bystrica.
Tridsiatasiedma konferencia r. 1942
Predsedníctvo Konferencie bolo poverené rozhodnúť o mieste konania. Vojnové pomery
však doliehali na nás čím ďalej tiaživejšie nielen politicky, ale i hospodársky. Žiadne mesto,
reštaurácie neboli zariadené na voľné stravovanie bez potravinových prídelových lístkov.
Zbory odmietali prijať konferenciu. Vtedy som bol farárom v Garanseku (teraz Hronsek),
v ktorého obvode sú blízke kúpele Sliač. Br. predseda J. Palic v úfnosti, že do kúpeľného
prostredia by sa zmestila i naša konferencia na dva dni, požiadal ma naliehavo, či by sme
nemohli prijať konferenciu, keď sa už nemá kam obrátiť. V kúpeľoch som síce nepochodil pri
najlepšej vôli riaditeľstva, ale zborové presbytérium to ani nepripustilo. Prehlásili: naše rodiny
opatria bytom i stravou účastníkov konferencie. Garansek bola malá dedinka so starým
Tökölyovským zámkom i s novším Géczyovským kaštieľom (spomínaným v Jókaiho románe
Levočská biela pani). Všetky evanjelické rodiny v matkocirkvi i v blízkych fíliách (Vlkanová,
Veľká Lúka, Rybáry, Sliač) rozobrali si vyše 100 prihlásených farárov, ba v Garanseku si ich
žiadali aj tamojšie 3-4 katolícke rodiny, ktorým sme samozrejme vyhoveli s radosťou a hostia
sa u nich dobre cítili. Všetko sa odbavilo v kaštieli, v priestrannej sále – v školskej učebni
bola pastorálna konferencia, v spodných priestoroch i na dvore sa varilo a pieklo a za
krásneho počasia sa vonku aj stolovalo do sýtosti a k spokojnosti hostí i hostiteľov. Bola to
z milosti Božej naozaj vydarená konferencia i po organizačnej, ale nadovšetko významná po
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obsahovej stránke. Ako v Pukanci r. 1911 sa zrodila nová chrámová agenda, tak v Garanseku
sa r. 1942 zrodila upravená slovenská agenda. (Len mimochodom poznamenávam, že v tom
čase bol som povolaný na niekoľko mesiacov ako záložný dôstojník duchovnej služby na
Veliteľstvo pozemného vojska v blízkej Banskej Bystricii na zastupovanie prednostu
evanjelickej duchovnej správy, ale mohol som sa aj o konferenciu postarať tak, ako som stále
opatroval i svoj zbor.
Priebeh konferencie: Otvoril ju 19. augusta 1942 odpoludnia predseda J. Palic modlitbou a
príhovorom, vysloviac poľutovanie nad tými, čo sa odťahujú od práce a bojiska za kráľovstvo
Božie a privolávajúc im s Kuzmánym: „Beda pokoju bez slávy príčiny!“ Zo zosnulých
spomenul Martina Morháča, dlhoročného farára v Pešti a pri železničnom nešťastí na Orave
tragicky zomrelé dietky bratislavského farára Dr. Ladislava Jurkoviča, ktorého manželka
Gabriela rod. Thurzová tiež zanedlho podľahla zraneniu pri tejto železničnej nehode.
Zvolenský senior Samuel Ličko pozdravil konferenciu na pôde artikulárneho zboru. Potom
nasledovala prednáška Dr. Jána Petríka, farára v Modre a odborného asistenta na teologickej
fakulte v Bratislave Jednotný bohoslužobný poriadok a prípravy na novú agendu.
Čo sa týka historickej stránky, naše služby Božie majú svoj apoštolský a starocirkevný
základ, jednak stredovekú vonkajšiu formu a ústrojnosť a jednak svoju zásadnú reformačnú
vnútornú náplň. Od začiatku reformácie boli u nás služby Božie ustáľované kontuberniálnymi
úpravami, synodálnymi zákonmi, bohoslužobným poriadkom a agendami. Bohoslužobný
vývin u nás kráčal v stopách wittenberského bohoslužobného poriadku z r. 1533 a agiend
v jeho duchu zostavených, a to nemeckej saskej a českej z roku 1587. Obidve sa nám
zachovali v úžitku na Slovensku. Poriadok našich služieb Božích je založený na rímskej omši,
ovšem len ako na historickom základe, pozbavenom všetkých nebiblických a protibiblických
prvkov, aké znamenajú jej obetné súčiastky: offertórium alebo canon misse. Witenberský
bohoslužobný poriadok udomácnený bol u nás prostredníctvom nemeckých banských miest,
ale zasadený bol do čiste slovenského prostredia chýrnymi liturgickými zákonmi
trenčianskymi z r. 1580, ktoré môžeme pre slovenskú bohoslužbu smelo nazvať
fundamentálnymi zákonmi, magnou chartou evanjelických služieb Božích.
Bohoslužobný vývoj v úsilí za jednotu u nás od počiatku reformácie šiel len veľmi pomaly
pre konzervatizmus nášho ľudu, ktorý od ostatných katolíckych foriem ťažko odvykal a
k novým reformačným pomaly privykal. V tomto smere sa však od konca 16. stor. mnoho
vykonalo zjednocujúcimi kontuberniálnymi uzneseniami a agendálnymi prácami, potom
Tranovského kancionálom z roku 1636 a Krmanovou Agendou z r. 1734. Potom nastala vo
vývoji bohoslužby u nás stagnácia. Ani pietizmus a neskoršie racionalizmus blahodárne
neúčinkovali na tento vývoj, menovite však doba pozdného racionalizmu a neobmedzeného
individualizmu kňazov bola dobou prebujnelej bohoslužobnej slobody. V polovici 19. stor
v dvoch susedných cirkvách nebolo jednotného bohoslužobného poriadku. O bohoslužobnú
jednotu usilovali sa pred pukanskou konferenciou Hurban, Paulíni, Križan, Leška, Mocko,
Bodický, Palic. Uznaním ich snáh bolo bolo uznesenie všeobecnej pastorálnej konferencie r.
1911 o jednotnom bohoslužobnom poriadku pre hlavné nedeľné a slávnostné služby Božie.
Tento poriadok kodifikovala Braxatorisova agenda r. 1922. Bohužiaľ napriek cirkevnovrchnostenskému nariadeniu (napr. gen. konventu r. 1937) nájdu sa ešte zbory, kde dosiaľ nie
je zavedený tento jednotný poriadok.
I keď sme dosiahli bohoslužobnú jednotu všeobecne, inak sa ovšem má vec s adiaforným
usporiadaním jednotlivých bohoslužobných súčiastok. Hojne sa uplatňovala zásada „in
adiapforis libertas“, ale na škodu náboženského života.
K otázke jednotného poriadku pri službách Božích patrí aj potreba zjednotiť liturgické
nápevy, a to podľa nápevov prof. Jamnického. Podobne zjednotiť nápevy piesní podľa
odporúčanej Chorvátovej partitúry. Piesne vykladať podľa čísel a nie podľa strán.
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Pri hlavnýchn službách Božích podal návrh aj na nedeľné a slávnostné nešporné služby
Božie. Považuje za potrebné venovať pozornosť vedľajším bohoslužobným výkonom a
nabudúce podať návrh pre strednotýždňové služby Božie, adventné roráty, pôstne večerné,
štedrovečerné, konfirmačné služby Božie a pohrebné poriadky. Pripomenul aj otázku
bohoslužobnej reči – bibličtiny, poslovenčenia služieb Božích, užívania kňazského rúcha,
najmä kamže, luterákov, baretov, tabličiek, oltárnych rúch, užívania sviec atď.
Druhou časťou prednášky bola nádejná nová agenda. Od počiatkov reformácie na
Slovensku užívala sa v duchu wittenberského poriadku zostavená tzv. agenda saská a popri
nej od r. 1881 luteránska agenda česká. Slováci túžili po vlastnej agende. Žilinská synoda
uzniesla sa vydať trojrečovú agendu a jej vypracovaním poverený bol biskup E. Láni. Aj ju
napísal, ale niet po nej stopy. Údajne aj po biskupovi Kalinkovi zostal v rukopise projekt
agendy. K vydaniu tlačenej agendy nedošlo, až sa k nej odhodlal biskup Daniel Krman. Vyšla
počas jeho bratislavského väzenia r. 1734 a je to prvá slovenská agenda. V racionalistickom
duchu bola napísaná Hamaliarova agenda 1798. Jej nedostatky snažilo sa odstrániť opravené
vydanie Szakács-Szeberényiovské z r. 1867 a s väčším úspechom Baltíkovo z r. 1904. Na túto
tradíciu našich agend nadviazala Braxatorisova r. 1922, kodifikujúca pukanský bohoslužobný
poriadok. V nej sa popri Krmanovi opäť dostali k slovu klasickí modlitebníci Tranovský a
Jakobei. Aby však bola zachovaná kontinuita s bohoslužobnou minulosťou, Braxatoris
prevzal do agendy aj niektoré state z Hamaliarovských agend, ovšem prezreté, po vieroučnej
stránke vyhovujúce. Na adresu Braxatorisovej agendy pripomenul isté nedostatky, pokiaľ ide
o nedostatok modlitieb pokázňových, liturgických koliekt nedeľných, slávnostných a k iným
príležitostiam. Agenda je dielo ľudské a preto má aj svoje nedostatky.
Zostavenie novej agendy, zohľadňujúcej všetky potreby bohoslužobného a cirkevného
života, považuje za výsostnú záležitosť pastorálnej konferencie. Dáva jej na uváženie a
rozhodnutie, či agenda bude dielom novým, alebo niektoré jej súčiastky zostanú aj v bibličtine
ako klasické vzory, a tiež, kto sa má na toto dielo podujať, či jednotlivec alebo komisia,
poťažne agendálny výbor.
V nastalej živej diskusii jedni – Čobrda, Tomko, Janko,Šenšel – súhlasili s vývodmi
prednášateľa a nástojili na jednote aj v adioforných podrobnostiach, iní – Július a Koloman
Dérer, Eugen Lukáč, Dr. Jur Janoška (syn biskupov) – dôvodili, že stačí, keď máme jednotu
v podstatných veciach, evanjelický duch si totálneho ujednotenia nežiada. J. Holčík, J.
Hroboň a E. Lukáč navrhovali previesť menšie zmeny aj na pukanskom bohoslužobnom
poriadku, resp. doplniť ho zvestovaním milosti Božej. „Sláva tobě, Hospodine“ spievať až po
texte evanjelia.
Konferencia všetky tieto poznámky a návrhy prideľuje agendálnemu výboru na posúdenie.
Žiada generálnu cirkev, aby ho zriadila a za jeho členov navrhuje oboch biskupov, predsedu
Konferencie, profesora praktickej teológie Jána Vl. Hroboňa a Dr. Jána Petríka.
Nasledovala prednáška J. Palica Zovnútorné dekórum služieb Božích. Chrám je príbytkom
slávy Božej, tu udeľuje Hospodin svoju milosť. Preto i chrám má svedčiť o našej úcte k menu
Božiemu. I keď jednoduché, ale dôstojné, nie ošarpané, v dobrom stave a vždy čisté majú byť
naše chrámy. Okrasou domu Božieho je aj vnútorné zariadenie, dôstojne liturgicky vybavené.
Umelé kvety preč! Do chrámu Božieho patrí aj slušné oblečenie, dôstojné chovanie sa. Zvlášť
kňazovo chovanie a rúcho nech je dôstojné a čisté. Pozornosť venoval aj zovnútorným
bohoslužobných výkonom. Pri každej modlitbe má zbor pokľaknúť alebo stáť, na žiaden pád
sedieť.
Bola podaná správa o pripravovanej misijnej práci na východe – v Ukrajine – ako
splatenie dlhu za misiu Cyrila a Metoda u nás. Plán užšieho výboru bol:
1. hľadať pracovníkov znalých ukrajinskej reči,
2. zadovážiť v tejto reči biblickú literatúru,
3. vydať leták o evanjelickej cirkvi,
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4. zariadiť kurz pre nádejných kolpoltérov,
5. vykonať povolenie vojenskej a politickej správy na túto prácu.
Leták je hotový na biskupskom úrade v Prešove. Kurz pre pracovníkov je pripravovaný na
november t. r.
Evanjelická nemocnica na Myjave je v štádiu uskutočňovania. Po 50-60 lôžok pre
oddelenie interné a chirurgické a 20 pre infekčné. Konferencia obe správy berie
s uspokojením na vedomie.
Sen. Šenšel referoval o centrálnom evanjelickom archíve, ktorému je ochotný poskytnúť
prístrešie turčianskosvätomartinský zbor v dvoch miestnostiach v svojom zborovom dome, za
čo konferencia vyslovila vďaku.
Dr. Ivan Bodický, lekár v Modre, podal návrh s elaborátom na boj proti depopulácii,
s ktorým konferencia súhlasila, ale odporúča predložiť ho vláde na realizáciu.
Na druhý deň 20. augusta boli misijné služby Božie, na ktorých slovo Božie –
v pamätnom drevenom artikulárnom chráme za hojnej účasti domácich zboru – zvestoval
lišovský farár Ondrej Mihal podľa Sk 18, 24-28: Kto prijal Ježiša Krista za svojho Spasiteľa,
ten sa správne orientoval a dobre zachoval. Po kázni domáci farár Pavel Hronec pozdravil
konferenciu s podaním krátkej charakteristiky života a práce zboru. Predseda J. Palic,
poďakujúc, zboru vysvetlil ciele našej vnútornomisijnej práce: prehlbovať vieru a vychovávať
ľud Boží. Tomuto cieľu slúži aj jeden zo spôsobov vnútornomisijnej práce – domáca
pobožnosť, o ktorej potom prednášal lubinský farár Ľudovít Vajdička. Dom bez domácej
pobožnosti je ako záhrada bez plota, do nej má všetko prístup. Je ako dom bez strechy,
v ktorom všetko letí na hlavu a vyháňa gazdu z domu. Dietky idú najradšej po stopách
rodičov. Preto, rodičia, zachráňte, obživte, zachovajte si pobožnosť! Prednáška vyšla ako
leták.
Ján Lichner podal správu o najmenšom ústave lásky – evanjelických jasliach, útulku pre
1-4-ročné dietky. Prijal ich brezovský cirkevný zbor a bude ich aj hmotne podporovať. Boli
otvorené 2. februára t. r. Je tu 7 dietok, ktoré sú predbežne opatrované po rodinách, až kým
ich nebude 20 – pre neúmerne veľkú réžiu. Obete prichodia zo všetkých strán Slovenska.
Konferencia prijala radostne správu, že do spravujúceho výboru jaslí boli za Konferenciu
vyvolení: predseda Ján Palic a členovia neďalekých zborov Pavel Lacko z Myjavy, Ján Čierny
z Moravského Lieskového a Ľubomír Vajdička z Lubiny.
Zapisovateľ konferencie Július Dérer uvádza správu o konferencii v Garanseku. „K
pastorálnym poradám a všeobecnej vnútornomisijnej slávnosti r. 1942 povolal nás zbor
garansecký. Vzácny je aj svojou minulosťou ako zbor artikulárny a zbor spolutvorcov
Zpěvníka Jozefa Melcera, aj svojou prítomnosťou, ako zbor vo viere pevný, v obetavosti
vynikajúci. Zbor i svojou tradíciou, i svojou dobrou povesťou, i svojou centrálnou polohou
pritiahol taký veľký počet prespolných účastníkov, aký sme nevideli ešte ani na jednej
konferencii. Až 109 členov, z nich 101 kňazov. Všetky senioráty boli dobre zastúpené, až na
bratislavský a nitriansky, z ktorých mohla byť účasť aj väčšia.
Správa o konferencii bola vydaná spoločne so správou za rok 1943.
Tridsiataôsma konferencia r. 1943
Posledná konferencia za Slovenského štátu bola v Beckovskej Vieske dňa 24. augusta
1943, jednak aby cirkevní činitelia videli náš cirkevný majetok zakúpený v akcii „Cirkev
sebe“ na hospodárske zabezpečenie našich evanjelických internátov a ostatných sociálnych
ústavov, jednak aby konferencia aj v diaspore povzbudila a vo viere utvrdila našich veriacich.
Tu nebol ani problém so stravovaním účastníkov. Na misijné služby Božie, ktoré sa konali
pred kaštieľom, takže terasa a rozsiahly park boli boli naplnené účastníkmi veriacimi
z domáceho beckovského i z neďalekých zborov na druhej strane Váhu. Kázal pukanský farár
Viliam Koričanský na Mt 28, 20b: Pánova pomoc pre veriacich v Neho je časove
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neobmedzená. 1. Dal ju svojim učeníkom, 2. dáva ju i dnešným svojim nasledovníkom. Juraj
Košický, domáci farár, pozdravil konferenciu a predsedníčka ženského spolku vo fílii Kálnici
osobitne biskupov. Predseda J. Palic v poďakovaní spomenul, že na území terajšieho
trenčianskeho seniorátu bolo 150 samostatných cirkevných zborov, po Tolerančnom patente
ostalo len 10 a teraz ich je 17. Poklonil sa pamiatke veľkého beckovského rodáka Jozefa
Miloslava Hurbana.
Potom bratislavský farár a senior Dr.Július Adamiš prednášal Uplatňovanie spravodlivosti
Božieho kráľovstva na zemi. Ide o tri veci: kráľovstvo Božie, spravodlivosť kráľovstva
Božieho a uplatňovanie tejto spravodlivosti na zemi. Kráľovstvo Božie nie je z tohto sveta J
18, 36 a nemožno ho stotožňovať so žiadnym svetským zriadením. Je medzi nami – v nás. Nie
je telesné, ale duchovné. Nie je v reči, ale v moci 1K 4, 20. Nie je jedenie a pitie, ale
spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu svätom R 14, 17. Predovšetkým spravodlivosť, nie
ľudská, ale vyššia, ktorá má svoj ideál v Božej spravodlivosti. Ľudská spravodlivosť je často
neľudská. Preto Pán volá: „Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a
farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského“ Mt 5, 26. Musíme sa usilovať
s pomocou Ducha svätého o náročnejšie, čistejšie a v láske dokonalejšie zmýšľanie a
obcovanie podľa vôle Božej. Božie požiadavky zákona sú vždy platné. Ich platnosť a
záväznosť je úplne neodvislá od zemských pomerov. Evanjelický kresťan svoj postoj
k spravodlivosti kráľovstva Božieho nesmie meniť podľa zmien životných okolností, lebo je
spravodlivosťou za každých okolností. Ona platí aj v prevratových, revolučných, povojnových
dobách. Na to pamätajme. Indický veľký Gándí bol povedal: „Ľudská veľkosť nespočíva ani
na zhromaždených pokladoch, ani v ničivej zbrani, ale jedine v práve a spravodlivosti.“
Po prednáške boli služby Božie zakončené a potom v miestnostiach kaštieľa začala sa
pastorálna konferencia. Predseda Palic v otváracom prejave uprel nádejný pohľad už do
budúcnosti, keď sa skončí táto vojna. Budú to časy mnohých pokušení pre mladých i starých.
Upozornil na naše vnútornomisijné úlohy pre tú chvíľu: budovať kráľovstvo Božie. To je
témou ďalších prednášok.
Mýtiansky farár Dr. Štefan Kátlovský: Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Rozobral
pojmy kráľovstva Božieho a nebeského po stránke filologickej i obsahovej, aj ako sa obsah
tohto pojmu menil od čias teokracie až do doby Ježišovej. Odpovedal na otázku, čo rozumel
Ježiš pod kráľovstvom Božím. Nedefinuje ho. Pánovi išlo o Božiu moc v ľudských srdciach a
poslušnosť voči Bohu. Odmieta partikularizmus súčasníkov a hovorí aj o účasti pohanov na
Božom kráľovstve. Stanovil podmienku vstupu do Božieho kráľovstva: hojnejšiu,
dokonalejšiu spravodlivosť, pokánie, návrat k Bohu, láska k Bohu a blížnemu. Dosiahnutie
kráľovstva Božieho nie je výsledok úsilia človeka, je to dar Božej milosti.
V živej debate videla sa súrna potreba komentára k Biblii, predbežne k Novej zmluve.
Konferencia jeho zostavením poveruje prof. Dr. Jána Beblavého a Dr. Štefana Kátlovského
s pribraním spolupracovníkov.
Vyjasnená bola otázka vzniku Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie a
bolo konštatované, že nevznikla z pohnútky národnej, ale náboženskej. Od počiatku je
spoločnosťou tých, čo chcú dobrovoľne pracovať na prebúdzaní, posilňovaní viery a zvýšení
nábožnosti.
Odpoludnia boli ešte dve prednášky o práci s mládežou. Východniansky farár Pavel
Tomko, predseda Zväzu ev. mládeže hovoril o tomto predmete po stránke historickej a
ideovej. Spomenul, že pietizmus prvý začal so zvláštnou prácou s mládežou, pokračovala
osvietenská doba. Na Slovensku Ján Kollár prvý postrehol dôležitosť tejto práce, Ľudovít Štúr
ju už prakticky uskutočňuje a J. M. Hurban popularizuje. Potom je dlhá prestávka až po Jána
Drobného, ktorý znovu vyzdvihol dôležitosť práce s mládežou a začal vydávať aj zvláštny
časopis pre mládež. Po prevrate sa táto práca začala účelnejšie a organizovanejšie.
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Jozef Juráš, generálny tajomník SEM, mal za predmet prednášky Evanjelický kňaz
v združeneckej práci. 1. O čo ide? O pastorizáciu duší mládeže, o živého Krista v srdciach
údov našej cirkvi a tým o krajší zajtrajšok. Nedajme sa mámiť a mýliť čulým cirkevnonáboženským životom mládeže a horlivosťou cirkevníkov. Pozor, aby to nebol oheň
vzbĺknutej slamy, ktorý po povolení víchra, náporu prestanie horieť, hriať, svietiť. Nielen
heslovite z opozície proti politickým vodcom hlásiť sa pod vodcovstvo Kristovo, ale dať sa
Ním skutočne viesť a privádza druhých k Nemu. Prednášateľ obsahovo vyčerpávajúco a
misijne presvedčivo zvládol svoj predmet v kapitolách: 2. Evanjelický farár doplňuje
náboženskú výchovu školskú, 3. pokračuje v konfirmačnej výučbe a výchove, 4. pastorizuje
mladých – a/ pri tom musí študovať predmet svojej výchovy, b/ aby mu vedel podávať slovo
Božie a c/ dožívať sa výsledkov. 5. Pastorizuje aj dospelých. 6. Pomer kňaza k SEM – Zväzu
evanjelickej mládeže, 7. zodpovednosť kňaza za združeneckú prácu, 8. návrhy – tieto cez
Všeobecnú pastorálnu konferenciu generálnej cirkvi. Napr. na teologickej fakulte zriadiť
lektorát o práci s mládežou, ustanoviť osobitného tajomníka pre každé odvetvie združeneckej
práce a pre vysokoškolských študentov osobitného kňaza atď.
V diskusii padli kritické poznámky na povážlivé javy v zmýšľaní a správaní sa mládeže,
prebujnelé záujmy len o šport, tanec, zábavu, akoby bol SEM svetským, a nie náboženským
spolkom. Neraz pohŕda vážnymi pracovníkmi, kňazom, učiteľom aj vysokoškolská mládež.
Chce sa emancipovať spod výchovného vlivu cirkvi. Kňazstvo však uznáva, že je jeho
povinnosťou pracovať s mládežou, ale prechováva nádej, že i mládeži bude viac záležať na
náboženskej náplni v cirkevných spolkoch a bude mať úctu k tým, ktorí jej pomáhajú
k zvrchovanému cieľu: Musíte sa znovuzrodiť.
Nasledoval referát o návrhu žilinského farára Fedora Ruppeldta o prijímaní za údov ev.
cirkvi a o právnom pomere týchto nových údov k cirkvi a cirkevnému zboru. Tento návrh bol
predostretý generálnemu presbyteriu, ktoré ho postúpilo Všeobecnej pastorálnej konferencii,
aby sa o ňom vyjadrila. Navrhuje 5 čakacích lehôt, ktoré by trvali 6 rokov, aby do cirkvi boli
prijatí skutočne len tí, ktorí sa dokázali svojou vierou a životom. O návrhu referoval
zapisovateľ konferencie Júliu Dérer, ktorý odporúčal ostať pri úprave pastierskeho listu z 20.
V. 1942, len nech cirkevná vrchnosť koná svoju dozorčiu povinnosť. Navrhuje žiadať dp.
biskupov, aby pastiersky list doplnili takto: Príprava neárijcov ku krstu a prijatie do cirkvi má
trvať minimálne 2 mesiace, spolu 60 hodín. Pripravovať má vždy príslušný kňaz, v ktorého
obvode má neárijec trvalé bydlisko. Katechumeni skladajú skúšku v prítomnosti seniora alebo
jeho zástupcu, o čom predsedajúci vydá písomné svedectvo, na základe ktorého môže byť
patričný pokrstený a tým aj prijatý do cirkvi. Konferencia po diskusii prijíma návrh refernta a
odporúča generálnej cirkvi ako svoje stanovisko.
Konferencia vyslovila potešenie, že slovenská Nová zmluva je už v rukách našich
veriacich. Nakoľko nemáme na sklade celú Bibliu, konferencia žiada, aby ju Tranoscius
znova vydal podľa vlastného vydania z r. 1899.
Podaná bola správa o evanjelických jasliach v Brezovej za r. 1942: opatrované bolo v nich
13 dietok niže 3-ročných. Dietky sú umiestnené v evanjelických rodinách. Podobne bola
podaná správa o pokladnici. Konferencia mala koncom roka 1942 238 členov. Základina Dr.
Michala Bodického je tiež majetkom Vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie a spravuje ju
Ján Lichner, farár na Brezovej. Stav základiny koncom r. 1942 je 12.154 korún.
„KRÁĽOVSTVO BOŽIE“. ZPRÁVA O 37. VŠEOBECNEJ VNÚTORNOMISIJNEJ A PASTORÁLNEJ
KONFERENCII, KTORÁ BOLA V GARANSEKU DŇA 19. A 20. AUGUSTA 1942 A O 38., KTORÁ BOLA
V BECKOVSKEJ VIESKE DŇA 24. AUGUSTA 1943. ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ
KONFERENCIE. STRÁN 50. MODRA 1943. CENA 3 KS.
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D. Po druhej svetovej vojne
Od začiatku r. 1944 bolo už badať predzvesť udalostí súvisiacich s blížiacim sa frontom.
V horách sa potom zjavili partizáni, 29.augusta vypuklo Slovenské národné povstanie.
Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia sa pochopiteľne nekonala. Ani v r. 1945
po skončení vojny nebolo pomyslenia na jej zvolanie, najmä pre dopravné ťažkosti. Takže
prvá povojnová konferencia sa uskutočnila až r. 1946.
Tridsiatadeviata konferencia r. 1946
sa uskutočnila 10. a 11. septembra 1946 v Brezne. Bola hojne navštívená a bohatá i svojím
obsahom.Veď bolo toľko nahromadených a naliehavých problémov. Ani si už dobre neviem
predstaviť, ako sme mohli absolvovať toľké prednášky za dva dni.
Konferenciu otvoril v zborovej sieni odstupujúci predseda Ján Palic modlitbou a krátkym
príhovorom, plným dobrorečenia a povzbudzovania do práce v slobodnej cirkvi v slobodnom
štáte. Za zvolenský seniorát ju pozdravil jeho senior Ján Lacko, pliešovský farár. Vlastný
tradičný otvárací prejav povedal zapisovateľ Július Dérer. Na prelome časov treba hľadať
nové spôsoby práce, napomáhať rekonštrukciu sveta duchovnou rekonštrukciou. Uvažovať,
ako sa pripraviť na oživenie nábožnosti a ako ďalej pracovať. Stojíme pred krásnym číselným
vzrastom – repatriáciou zahraničných Slovákov.Na základe medzinárodnej dohody
vysťahujeme z Maďarska 100.000 Slovákov, medzi nimi 60-70 tisíc evanjelikov. O týchto sa
bude treba postarať. Pomocníkov treba získať výchovou diakonov a budením väčšieho záujmu
o teologické štúdium. Vrátiť sa k staronovej myšlienke misijných návštev po zboroch
(Mocko, Fábry, Bodický), ale aktuálnymi prednáškami kvalifikovaných pracovníkov.
Oživenie cirkvi je vecou predovšetkým vnútornej misie. Ňou bolo spomožené po každej
pustošiacej vojne, počnúc akciou Franckeho cez Wicherna a Bodelschwinga podnes. Poukázal
na podstatu vnútornej misie, kto je jej subjektom i objektom a čo je jej cieľom. Obhliadnime
svoju situáciu a uvažujme, ako sa pripraviť na vnútornomisijnú prácu.
Nasledovala – čo do počtu – dosiaľ nebývalá séria prednášok, úvah a referátov. Pre ich
rozsah sa o nich zmienim len heslovite. Prvá prednáška bola pridelená mne (už ako
banskobystrickému farárovi): Povojnová psychóza, povojnové zjavy z hľadiska náboženského.
Objekt vnútornej misie. Povojnová psychóza je nielen reakciou na vojnu a jej následky, ale aj
na príčiny, čo vojnu vyvolali. Teraz človek reaguje na novú situáciu: rozdvojený svet, Východ
a Západ, strach z atomovej bomby, stratená dôvera v človeka, ale aj túžba po odpočinutí,
zblížení – kresťanský ekumenizmus. Povojnové zjavy: a/ nábožensko-mravné: ľudia zabudli
na sľuby, ktoré vo vojnovej hrôze prinášali Hospodinu, už ochabla náboženská horlivosť a
cirkevná uvedomelosť, klesla obetavosť, rastie mamonárstvo, upadá mravná hygiena duše i
tela, niet misijnej aktivity. Zmienil som sa o pomere k náboženstvu pri spoločenských
vrstvách roľníckej, robotníckej, remeselnícko-obchodníckej, mládeže, vzdelancov. b/ povahy
politicko-sociálnej: nástup komunizmu – jeho charakteristikaa, odcirkevňovanie verejného
života, nie náboženstvo vplýva na politiku, ale naopak. Pomer učiteľov k náboženskej
výchove. Odsun Nemcov a Maďarov, repatriácia Slovákov, židovská otázka – antisemitizmus,
národné a ľudové súdy.
Koreferent Ctibor J. Handzo, ľubietovský farár, zdôraznil momenty vojnovej psychózy: 1.
moderný fatalizmus, determinizmus, 2. dekadencia, anarchia, nihilizácia doterajšej morálky,
3. mysticizmus, satanizmus. V posudzovaní dnešných časov nemôžeme robiť ústupky cudzím
ideológiám. Spodný tón referátu i koreferátu vyznieva síce smutne, ale ani tak sme ešte
nepovedali všetko, čo nás mrzí a trápi. Radostné javy nech sú radšej povedané v spoločnej
debate.
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V diskusii prehovorili mnohí. Doplnili nedobré javy, ale i miernili pesimistický pohľad.
Predseda Palic povedal, že prednášky i diskusia ukázali, že je potrebná vnútorná misia, preto
ju konáme.
Keďže vláda ČSR prijala dvojročný plán industrializácie, tento fakt bol zohľadnený aj na
konferencii. Dobšinský farár Bedrich Kasanický prednášal Industrializácia Slovenska,
prípravy a plány cirkvi. V podstate ide o pomer robotníctva a jeho triednej orientácie k cirkvi
a tak o misijný a pastorálny prístup v robotníckom prostredí.
Koreferent Ľudovit Bortel, farár v Hornej Lehote (ináč prívrženec komunistickej strany),
povedal, že industrializácia nie je sproletarizovaním Slovenska, ale jeho hospodárskym a
kultúrnym pozdvihnutím. K tomu treba mravne zodpovedných robotníkov, ktorých vychovať
je úlohou cirkvi. Farár v robotníckom kraji musí patriť k robotníkom i spoločensky, musí mať
pre nich porozumenie. Musí sa svojim cirkevníkom priblížiť i v politike, byť aktívnym vo
verejnom živote. Odvoláva sa na švajčiarskeho veriaceho filozofa Ragaza. Vývoj reviduje
marxizmus. Musí sa zmeniť spôsob pastorizácie. Farár nesmie podceňovať hmotné a chlebové
otázky ako druhoradé. Zvesť evanjelia musí byť časová a primeraná k okolnostiam. Do
zindustrializovaného prostredia majú ísť kňazi nielen teologicky, ale aj vo všeobecno
marxistickom vzdelaní na výške. Ľudia, ktorí sa neboja oprostiť od spoločenskej konvenčnosti
a znížiť sa k ľudu v biede. Tak môže aj industrializácia priniesť klad pre náboženský život.
(Prednášateľ bol verejne činný v občiansko-politickom živote ako predseda ONV v Brezne za
komunistickú stranu, potom predseda KNV v Banskej Bystrici atď. Žiaľ, urobil ako Demas
2Tim 4, 10, zamiloval si svet a opustil službu Pánovu a cirkev.)
Diskutéri konštatovali, že cirkev chce byť spravodlivá k robotníkom i zamestnávateľom.
Nesmie na cirkevníkov hľadieť podľa toho ako sú politicky organizovaní. Prednejšou musí
ostať cirkev, a nie strana. Nemožno súhlasiť s dvojakou morálkou: inú pre štát a stranu a inú
pre jednotlivca. V dvojročnom pláne postrádame mravnú a duchovnú stránku.
Konferencia súhlasí so založením Združenia farárov v robotníckych zboroch a postupuje
návrh generálnemu konventu na realizáciu.
Ružomberský farár Gustáv Plavec v svojej obsiahlej prednáške na tému Cirkev – svedomie
národa konštatoval, že naša cirkev išla s ľudom a ľud s cirkvou. Bola, je a aj naďalej musí
byť svedomím národa, keď bude kázať Krista a Jeho evanjelium.
Poslednú prednášku v cykle Ako sa pripravovať na vnútornomisijnú prácu povedal
prešovský farár Alexander Kovarik: Literatúra o vnútornej misii, dávnejšia i terajšia. Hlavné
zásady a praktická služba významnejších vnútornomisijných pracovníkov. Najprv podal
stručný prehľad rozsiahlej vnútornomisijnej práce podľa jednotlivých odvetví: 1. starosť o
deti, 2. o dorastajúcu mládež, 3. starosť o tulákov a ľudí bez domova, 4. vzbudzovanie a
upevňovanie kresťanského a cirkevného zmýšľania a cítenia v cirkevných zboroch, 5.
starostlivosť o cirkevníkov v diasporách, 6. opatera nemocných, starých a chudobných, 7. boj
proti niektorým zvláštnym nedostatkom a biede, 8. kresťanská tlač, 9. organizácie
vnútornomisijnej práce a jej pracovníci.
Vychádzajúc od otca vnútornej misie Wicherna cez jedného z najväčších
vnútornomisijných pracovníkov V. Löheho a budovateľa najveľkolepejších ústavov činnej
kresťanskej lásky F. Bodelschwinga poukázal na to, že vnútorná misia je dielo celej cirkvi,
ktorá má na tejto práci nechať pečať svojej viery a lásky. Majú byť do nej zapojené všetky
cirkevné spolky. V záujme prípravy na vnútornomisijnú prácu navrhol zriadiť letný domov –
tábor s odbornými kurzami evanjelizačnými a apologetickými prednáškami pre kňazov,
zotavovňu vo Vysokých alebo Nízkych Tatrách. Treba vychovať novú generáciu, a to sa musí
diať sústavne a plánovite. Napokon podal prehľad staršej i novšej literatúry o vnútornej misii.
Zakončil slovami otca Wicherna: Reformácia sama je vlastne veľkým skutkom vnútornej
misie.
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Večer na vnútornomisijnej slávnosti kázal senický farár Koloman Dérer podľa Lk 10, 3842: „Jednoho jest potřebí“. Po kázni pozdravil konferenciu domáci kňaz Matej Tasler.
Predsada Palic v ďakovnom príhovore ako vždy oboznámil hosťujúci zbor s dejinami,
poslaním a prácou Konferencie. Potom gen. biskup Vl. P. Čobrda pozdravil prítomného
vzácneho hosťa biskupa Henry Bouryho z Paríža, veľkého priateľa nášho štátu a našich
vysťahovalcov vo Francii. Biskup Boury poďakoval za uvítanie a predstavil položenie
francúzskych evanjelikov, ich vzrast a význam v národe a osvedčil sa, že i naďdalej bude mať
starosť o našich vysťahovalcov.
Juraj Raab, bardejovský farár, povedal prednášku Verili sme a ešte veríme. Zjavný nástup
proti viere a cirkvi po prvej svetovej vojne pozvoľna tratil na intenzite a svetový kongres
filozofov v Prahe r. 1937 už vyslovuje kategorický imperatív potreby viery, ak sa ľudstvo
chce uzdraviť a zachrániť. Terajší povojnový trend s vedeckým pokrokom a socializmom zasa
odsúva vieru, hoc viera a veda sa nevylučujú. Veda nám dáva svet viditeľne. Viera nám otvára
svet neviditeľne, ukazuje a vedie k Bohu a v ňom získavame slobodu a spravodlivosť. Verili
sme a ešte veríme, lebo vieme, že viera je víťazstvo, ktoré premáha svet.
Zapisovateľ a pokladník Július Dérer zaznačil, že po týchto službách Božích bola naozaj
jubilejná ofera 4.118 Kčs. „Tak štedre dosiaľ v žiadnom cirkevnom zbore neobetovali pri
všeobecnej vnútornomisijnej slávnosti.“
Na druhý deň pokračoval ďalší cyklus prednášok. Ján Vl. Hroboň, sabinovský farár, mal
pridelenú tému Ako prehĺbiť vieru a oživiť náboženstvo? Pozmenil ju: Ako prehĺbiť a oživiť
vieru? Lebo keď bude prehĺbená a oživená viera, bude živé aj naše náboženstvo. Vlastne
náboženstvo je vždy živé, lebo večný a živý je Kristus. Ale viera v neho je porušená,
pretrhnutá. Oživenie je viac ako prehĺbenie. Zapáliť, oživiť vieru je Boží zázrak a to je, za čím
túžime, o čo sa modlíme. Prehĺbenie je viac ľudské dielo – i to s pomocou Ducha svätého.
Poukázal na náboženské oživenie vo Fínsku, Írsku a v Afrike. Naša cirkev potrebuje tiež
oživenie, nie zázrakmi ako v katolicizme alebo v pravosláví – to vedie k sfanatizovaniu ako u
mohamedánov. Kristus nekládol dôraz na zázraky, ba až ich kryl, lebo vedel, že to nie je
oživenie. Naša doterajšia spolková práca, časopisy, nové spôsoby práce – to je len
prehlbovanie, ale ešte nie oheň zhora, zapálenie duší. Musíme ad fontes, k Písmu, ku Kristu.
Treba nie natoľko zintenzívnenie práce ako zintenzívnenie pokánia, pokory, lebo tam je i
zasľúbenie kráľovstva Božej milosti, teda života. Ale prosiť, modliť sa a očakávať na vanutie
Ducha svätého a nový život.
Korefernt Ondrej Pecka, súľovský farár, zúžil naznačený predmet: Ako prehĺbiť vieru a
oživiť náboženstvo vedúcich v cirkevných zboroch? Treba prehlbovať, lebo badať plytkosť,
oživovať, lebo sa ukazuje nehybnosť, mŕtvota. Toho príznaky sú: nedostatok domácich
pobožností, sklon k materializmu, poklesky duchovné i mravné. Naproti tomu príznaky novej
viery: nevyčerpateľná sila z Boha, dôvera v Neho a poslušnosť. Takáto viera sa nedá udusiť,
ale ona sa manifestuje pred svetom. Ako dospieť k živej viere? K Hroboňovým vývodom
dokladá: čerpanie zo studnice vody živej a rozhovor s Bohom. Pán pošle oživujúceho Ducha,
ale my musíme pripravovať oltár s obeťou. Navrhuje, aby Konferencia venovala v budúcnosti
prvý deň našej duchovnej príprave, spoločenstvu s Pánom a porady odsunúť na druhý deň.
Prítomní sa stotožnili s vývodmi rečníkov. Popri Písme venovať sa naším
vierovyznanským spisom a vedieť ich aj obrániť. K duchovnej práci pritiahnuť aj
prebudených údov.
Július Madarás, farár v Spišskej Novej Vsi, prednášal: Biblia ako lekáreň; čo si z nej
vybrať pre dnešok? Treba vidieť nemoc a správne stanoviť diagnózu a predpísať najúčinnejší
liek. Dnes je mnoho lekárov, odborníkov na nemoce sveta a tak i mnohé protichodné predpisy
na uzdravenie. Biblia radí: s bolesťami sveta i človeka treba ísť za nebeským lekárom Ježišom
Kristom. On v Biblii predpisuje, podáva často konkrétne lieky na duševné i telesné nemoce a
sociálne biedy a proti jadru všetkých nemocí – hriechu. Najpotrebnejším a najúčinnejším
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liekom je pokánie a viera v Pána Ježiša Krista. V osobných potrebách obrátiť sa skôr na
evanjeliá a žalmy a v spoločenských na epištoly.
Poznámky k predmetu predniesol koreferent Dr. Július Janko, veľkokrtíšsky farár Slovo
Božie ako lekáreň (pre naprávanie ľudských vecí). Treba hovoriť o tom, čo si vybrať z Písma
svätého pre dnešok pri konaní vnútornej misie. Musíme ho čítať celé a zahĺbiť sa doň. Vybrať
z neho to aktuálne. Nazáleží, či z evanjelia, alebo z prorokov, len nech je pri tom testimonium
Spiriti Sancti. Centrálnou zásadou má byť kráľovstvo Božie a spása človeka. Rozhodne
neobísť veľkých prorokov, oni požadujú absolútnu dôveru vo všetkom, čo Boh koná a
požadujú pokánie, zmenu srdca i zmýšľania.
O špecializácii pri vnútornej misii hovoril banskobystrický farár Juraj Holčík. Už v časoch
apoštolov bola špecializzácia pre zvesť, učenie i sociálnu službu. Dnes je doba náročná na
našu prácu, pritom však opúšťajú nás učitelia a diakonisy. Hľadíme na presbyterov ako na
pomocníkov v našej rozvetvenej zborovej činnosti, najmä v starosti o mládež a starších
z rôznych sociálnych a vzdelanostných vrstiev, o pokrstených Židov atď.
Koreferent Dr. Július Cibulka, myjavský farár, je konkrétny: zapojiť do práce laických
kazateľov. Je tu sektárstvo a ateizmus. Odporúča vytvoriť pre každý špeciálny odbor
vnútornomisijnej práce skupinu zaujatých a odborne pripravených vedúcich pracovníkov: v
sirotincoch, internátoch, v práci s mládežou atď., boj proti nemravnosti, problém depopulácie,
rozpadnutých rodín, otvorenie školy pre diakonov a rozvoj ženskej diakonie. Viesť na hlbinu
a tak rozostierať siete k loveniu.
Levický farár Július Lanštiak uvažoval Konfesionalizmom či liberalizmom konať vnútornú
misiu? Pri vnútornomisijnej práci ide o živé kresťanstvo. Po koľkú mieru ho uvedené smery
napomáhajú, po toľkú majú oprávnenie. „liberalizmus napáchal dosť škody. Reakciou naň, i
na osvietenský racionalizmus bol konfesionalizmus – reprezentovaný u nás Leškom,
Janoškom, Bodickým a inými. Dnes prevláda viac liberalizmu. Ukázalo sa, že naše
konfesionálne povedomie, najmä počas vojnových rokov, nepríštilo natoľko z opravdovej
náboženskej vrúcnosti, ale skôr z politického protestu a vzdoru. Keď prestal vonkajší tlak,
prestáva i náboženské uvedomenie. To je ovocie nášho liberalizmu a individualizmu. Preto
v záujme vnútornomisijnej práce treba sa vrátiť k zdravému konfesionalizmu a jeho prameňu
– Biblii. Ale nesmie to byť skostnatelá ortodoxia, lež evanjelický aktivizmus naplnený
duchom Božím a pravej zbožnosti, ako sa on dokázal vždy vo veľkých vojnových
katastrofách.
Juraj Struhárik, bzinský farár, popredný predstaviteľ nášho konfesionalizmu, začal svoj
koreferát: “Ľudia, Boží ľudia, ktorí na poli vnútornej misie vyorali najhlbšie brázdy a
vykonali kus intenzívnej a požehnanej práce, nekonali ju ani konfesionalizmom, ani
liberalizmom, ale vierou činnou skrze lásku. Boli to ľudia viery preniknutí vrúcnou vďakou za
spasenie v Kristu Ježiši, ktorí poznali prenesmiernu lásku Kristovu. A táto láska ich viazala,
pudila, hnala privádzať hynúcich k Spasiteľovi a tak pracovať na ich záchrane. A boli to ľudia
modlitieb, v stálom spojení s Bohom. Od neho prijímali duchovné dary i hmotné prostriedky
potrebné pre vnútornú misiu. Slovom boli to ľudia očakávajúci Hospodina, preto nabývali
vždy novej sily, chuti i lásky ku konaniu diela Božieho. Tak sa zrodila vnútorná misia a tak
musí – bo len tak môže – byť vykonávaná (Zpráva XXXX s. 93).
Tým povedal všetko: aký má byť a ako má pracovať aj dnes vnútornomisijný pracovník.
Presvedčený je, že pravý konfesionalizmus je lepším pomocníkom ako liberalizmus.
Objektívne poukázal na klady, ale i väčšie zápory liberalizmu. Radikálny liberalizmus už
dohral svoju úlohu v teológii. V cirkvi možno hovoriť už len o miernejšom, ekumenicky
orientovanom liberalizme, ktorý ku konfesiám ako prekážkam únie zaujíma voľné, kritické
stanovisko; proti našim symbolickým knihám namieta, že sú zbytočné popri Písme svätom; že
sú to putá znemožňujúce slobodu myslenia, obmedzujúce osobné presvedčenie, hatiace
aktivitu, potrebnú pri vnútornomisijnej práci. Všetky námietky liberalizmu podvrátil jasným
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znením Písma. Preto nemáme príčiny zriekať sa svojho konfesionalizmu v záujme vnútornej
misie.
V diskusii bola vyslovená potreba utvoriť vnútornomisijné ústredie, z ktorého by bola
práca usmerňovaná. Treba spracovať prorocké knihy, aby boli bližšie dnešnému človeku.
Senioráty nech majú nielen misijných referentov, ale vnútornomisijné oddelenia. Ukazuje sa
potreba apologetickej príručky a apologetických spisov.
Posledným prednášateľom bol hornoozorovský farár Alexander Barica. Predniesol Návrhy
na reorganizáciu cirkevnej administrácie. Zavedenie synodálno-presbyteriálneho systému
v administratíve, odbremenenie biskupov od administratívnych prác, zadeliť cirkevné zbory
tak, aby boli priemerne 2000-dušové, reforma kňazských volieb a cirkevného hospodárenia,
pretvoriť presbytériá na vnútornomisijné teleso, zjednodušenie cirkevných dotazníkov,
reorganizácia seniorátov, dekanátov a dištriktov, vyrovnanie kňazských dôchodkov a iné
návrhy.
Konferencia uzavrela, aby o viacerých zdôvodnených návrhoch s ďalekosiahlym dosahom
do správy cirkvi rokovali ešte seniorálne pastorálne konferencie a o ich výsledkoch nech je
podaná správa na valnom zhromaždení Spolku evanjelických farárov.
Prijaté boli návrhy: a/ zlúčiť Spolok ev. kňazov so Všeobecnom vvnútornomisijnou a
pastorálnou konferenciou, b/ vydávať vedecký časopis spoločne s českobratskou cirkvou a do
redakčného kruhu navrhuje Dr. Ďuroviča ako redaktora a Dr. Kátlovského ako
spoluredaktora.
Podaná a schválená bola pokladničná správa. Konferencia koncom r. 1945 mala 265
členov.
Na záver konferencie doterajší jej dlhoročný predseda Ján Palic, už vo výslužbe, zriekol sa
svojej funkcie s poďakovaním všetkým ochotným spolupracovníkom a so žiadosťou, aby aj
naďalej zachovali svoju priazeň a podporu Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej
konferencii. Vzácnemu bratovi v horlivej a obetavej práci unavenému služobníkovi Pánovmu
poďakoval v menen Konferencie zapisovateľ a pokladník Július Dérer:
„Drahý brat predseda! Odstupuješ z predsedníctva Konferencie, keď si ju už 23 rokov
viedol v tradícii jej zakladateľov, cirkvi verných, za Božie veci zaujatých, dvadsaťkrát si ju
pripravoval a potom aj predsedal na nej.
Za celú túto dobu na konferenciách, v časopisoch, na konventoch zasadzoval si sa za
prevýchovu slovenského evanjelictva v duchu Kristovom a účinne si zapôsobil na členov
Konferencie, aby sa aj oni zapojili do tejto práce s najlepším svojím úsilím, aby náboženstvo
u našich spoluveriacich nebolo len púhou sviatočnou ozdobou, ale hybnou silou v zmýšľaní,
konaní i vôbec vo všetkých životných prejavoch.
Si vzácnym svedkom i najpovolanejším historikom našej Konferencie. Bol si pri jej
kolíske pred 47. rokmi v Modre 29. septembra 1899. Pre oboznámenie mladších členov
spomeniem, že prvé tri konferencie – v Modre, na Starej Turej a v Mikuláši – viedol Ján
Mocko, ako predseda. Ďalších šesť – v Dolnom Kubíne, Martine, Mošovciach, Tisovci a dve
(1906, 1907) v Žiline – viedol Ján Alexander Fábry, ako nástupca Mockov v predsedníctve.
R. 1908 Fábry umrel, predsedom Konferencie sa stal Michal Bodický a bol ním až do r.1923,
keď na poltárskej konferencii sa zriekol predsedníctva. Od toho času dodnes bol si predsedom
Konferencie Ty, drahý brat náš. Z posledných 40 konferencií, krom jednej, zúčastnil si sa
všetkých. Mnohých aj ako prednášateľ alebo kazateľ. Ostaneš pre nás i pre budúcich jasným
vzorom, že na pastorálnu konferenciu má každý pracovník vinice Pánovej rád chodievať a
keď je požiadaný aj ochotne prijať jemu pridelenú úlohu.
Viedol si konferencie tak umne, že účasť na nich stále rástla; z pôvodných priemerne 30
účastníkom aj na 123. A tak taktne, že starší i mladší s dôverou hľadeli na Teba a každé tri
roky Ťa volili za predsedu.
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Srdečne Ti ďakujeme za všetku lásku ku kráľovstvu Božiemu, aj k nám, svojim
poslucháčom a spoludelníkom na vinici Pánovej.
Keď odchádzaš, lúčime sa s Tebou s pohnutým srdcom, so želaním, aby Ti Pán Boh
doprial tichý podvečer života a po prácach dal odpočinku i časného i večného. Tiež s bratskou
prosbou, aby si s láskou pozoroval ako vedieme veci cirkve i vnútornej misie a ochotne nám
poradil i pomohol podľa svojej možnosti.
Pán cirkvi i duší našich s Tebou!“
Konferencia odkladá voľbu predsedu na dobu, keď bude známe stanovisko SPEVAK-a
k návrhu jeho zlúčenia so Všeobecnou vnútornomisijnou a pastorálnou konferenciou. Zatiaľ
nech Konferenciu vedie jej podpredseda biskup Dr. Vl. Čobrda so zapisovateľom Júliusom
Dérerom.
Doslovom a modlitbou bola konferencia zakončená v pozdných večerných hodinách.
11. septembra breznianski cirkevníci v odpoludňajších hodinách pripravili všetkým
účastníkom konferencie pekný výlet na salaš, kde sa im dostalo aj pohostenia.
12. septembra pokračovali pastorálne porady zhromaždením Spolku ev. farárok. Kázal
Juraj Holčík na J 12, 26. Spisovateľka Anna Lacková-Zora, myjavská farárka, prednášala
Farárka ako vychovávateľka v rodine a v zbore. Na základe 2Pt 1, 3-10 načrtla program a
spôsob kresťanskej výchovy, neobíduc pri tom ani kapitolu o nezdarných kňazských dietkach.
S nemenšou náročnosťou hovorila o farárkinej práci ako vychovávateľke v zbore.Všetkému sa
môže vyučiť u nebeského Majstra a všetko dokázať v Kristu, ktorý nás posilňuje.
Na túto prednášku nadväzovala aj prednáška gen. biskupa Dr. Vl. Čobrdu Viera farárky a
jej láska k ľudu. Oba tieto nosné stĺpy požehnaného účinkovania farára a jeho manželky, ba
celej ich rodiny v zbore prednášateľ ovinul krásnymi kvetmi a vzácnym ovocím kresťanských
cností. Prednáška je sťaby rukoväť pre farárku v zbore.
Napokon známa a významná vnútornomisijná pracovníčka z Prahy Marta Novotná,
manželka prof.Dr. Adolfa Novotného, hovorila na tému Práca ženy farářovy v kraji
zindustrializovaném. Najprv sa zmienila o príčinách odcudzenia a odvracania sa robotníctva
od cirkvi. Potom o možnostiah práce medzi robotníkmi: v prvom rade je to osobitná
starostlivosť farárky o ich deti v Nedeľnej škole. Cirkev by mala zriaďovať v priemyselných
mestách jasle a materské školy pre deti robotníkov. I tam je prvé miesto farárky. Ďalej
návšteva robotníckych rodín. Len nadviazať prvý šťastný styk. Farárka alebo iná pracovníčka
zboru by mala reprezentovať cirkev vo verejných sociálnych inštitúciách.
„AKO OŽIVIŤ A PREHĹBIŤ VIERU?“ ZPRÁVA O 40 VŠEOBECNEJ EV. A. V. VNÚTORNOMISIJNEJ
A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA V BREZNE NAD HRONOM 10. A 11. SEPTEMBRA
1946. ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 136. MODRA 1946. CENA
KČS 16.
Štyridsiataprvá konferencia r. 1947
Po poltári a Tomášovciach tretí raz sa vracia Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna
konferencia do Novohradu. Pozval ju cirkevný zbor v Lučenci na 23. a 24. septembra 1947.
Nakoľko sa doterajší dlhoročný predseda J. Palic vzdal svojej funkcie a podpredseda, gen.
biskup Dr. Čobrda nemohol túto konferenciu pripraviť a povolať, urobil tak jej zapisovateľ a
pokladník Július Dérer, modranský farár. V otváracom prejave vyslovil radosť nad
prinavrátenými bratmi z Maďarmi okupovaného južného Slovenska. V našom štáte nenastal
taký duchovný rozvrat, ani taký výstupový pohyb z cirkvi ako po prvej svetovej vojne. Ani
niet takej proticirkevnej a protináboženskej akcie, a to ani v iných európskych štátoch. Ale i
tak je dosť časových problémov, niet nadšenia ani odhodlanosti v duchu Kristovom žiť a
tvoriť veľké veci. Treba prosiť za nové duchovné prebudenie. Aj v severských cirkvách, ktoré
sme navštívili tohto leta, majú podobné problémy – rozčleňujú veľké zbory na menšie 2-4
tisícové. Povojnové heslá a poriadky majú svoj odraz aj v cirkvi, pravda, nie vždy
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najšťastnejší. Preto sú predmetom tejto konferencie: teokracia a demokracia, revolučnosť a
kresťanstvo. Aj o návšteve v severských štátoch bolo by čo hovoriť.
Víta a pozdravuje novovyvoleného biskupa Západného dištriktu Fedora Ruppeldta
(doterajší biskup Dr. Samuel Št. Osuský sa vzdal), Dr. Igora Bellu, vedúceho povojnovej
akcie pri Svetovom luteránskom zväze, bratov zo sliezskej ev. a. v. cirkvi – seniora J. Bergera,
farárov Szurmana, Fukalu a Tlouku. Konštatoval, že Spolok ev. kňazov na svojom
zhromaždení v decembri 1946 rozhodol sa ostať samostatným spolkom na hájenie
stavovských záujmov svojich členov, a nie splynúť s konferenciou. Bude treba voliť predsedu
Konferencie aj zapisovateľa a pokladníka, lebo aj on sa vzdáva po 24-ročnom vykonávaní
tejto funkcie. Za predseda ad hoc vyvolený bol exbiskup prof. Dr. Samuel Štefan Osuský.
Senior novohradský a málinský farár Alexander Trokan pozdravil konferenciu i za domáci
zbor. Konferencia vyslala delegáciu pozdraviť spisovateľku Timravu.
Prvú prednášku mal Dr. Ján Michalko, farár v Mysleniciach O teokracii a demokracii
v cirkvi. Načrtol historický vývoj pomeru jednotlivca k societe. V Starej zmluve je to vlastne
teokracia lásky. Demokracia je taká správa, ktorá zaručuje slobodu pre jednotlivca i pre
kolektív. Koreferent Matej Tasler z Brezna hľadal styčné body medzi teokraciou a
demokraciou. Konštatoval, že idea kresťanskej teokracie musí byť vláda Božej lásky a
ideálom demokracie aby ľud, t. j. slobodné dietky Božie, chcel to, čo chce Boh. Teda nie „hlas
ľudu – hlas Boží“, ale „hlas Boží – hlas ľudu“. To bude pravá teokracia i demokracia: jeden
ovčinec a jeden pastier.
Diskusia bola veľmi živá. Konštatovala, že prednášatelia zašli na inú koľaj. Ich úlohou
bolo uvažovať o tom, aká a ako by sa mala prejavovať v cirkvi teokracia a demokracia. Na
otázku prečo demokracia dobre nefunguje je odpoveď – lebo sme ľudia hriešni. Je treba
uvažovať, ako nasledovať ľudí, ktorých doba vyzdvihla vysoko. Mnohým sa dostala veľká
moc, ale zanedbáva sa to, čo Masaryk prizvukoval a je časové, aby sa vzdelávali ľudia
postavení na vedúce miesta. Demokracia je dieťaťom protestantizmu. Katolicizmus je od nej
ďaleko. Kým prednášky boli skôr filozofickými úvahami, rozprava nadhodila viac časových
úkazov i problémov a ich praktické riešenie.
O spravodlivosti a kresťanskosti prednášal Jozef Kmeť, farár vo Vrbovom. Poukázal na
fakt, že slovenskí evanjelici hrali vedúcu úlohu vo všetkých revolúciách za náboženskú
slobodu a v troch revolúciách za slobodu národa (J. M.Hurban, M. R. Štefánik, SNP).
Masaryk pripúšťa revolúciu z hľadiska etiky, ovšem len v krajnom prípade, keď niet výhľadu,
že by náprava prišla evolučnou cestou.
Koreferent Dr. Juraj Strelec, lovinobanský farár, zdôraznil, že Kristus a kresťanstvo
priniesli mnohé nové hodnoty: princíp dôstojnosti ľudskej duše, slobody, rovnosti, bratstva,
čo viedlo k náhlej zmene ľudskej spoločnosti. I keď sa revolučnosť a kresťanstvo v mnohom
rozchádzajú, jednako kresťanstvo má revolučný charakter v tom, že vedie k obráteniu, totálnej
zmene srdca. Pôsobí prevrat v jednotlivcoch a prostredníctvom týchto i v spoločnosti. Nie
násilím, prelievaním krve. Kresťanovi nepatrí meč do ruky.
Rušná debata posudzovala predmet z mnohých aspektov. Treba rozlišovať medzi
partnermi: Gandi svojou hladovkou odstránil koloniálne panstvo Angličanov v Indii. Na
Maďarov a Nemcov v čase nášho národného útlaku by naša hladovka nebola zapôsobila a
pomohla. Čo si počať, keď veľkým skupinám hrozí náboženská alebo národná smrť? Tam
obstojí revolúcia aj z náboženského hľadiska. Konferencia konštatovala, že cirkev ako Božia
ustanovizeň nikdy nerobila revolúciu. Robili ju jej príslušníci ako dietky národa a občania
štátu.
Dr. Igor Bella povedal prednášku Americký protestantizmus, americký luteranizmus,
americký slovenský luteranizmus.
1. Charakteristikou amerického protestantizmu je množstvo denomizácií, sekt, cirkví. To sú
veľké cirkvi: Luteráni, presbyteriáni, baptisti, anglikáni, kongregacionalisti, metodisti,
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kvakeri. Všetci títo majú národné odtienky. A spústa malých sekt. Cirkvi sú spojené vo
federácii a spolupracujú v mnohých veciach na poli sociálnom,mravnom. Denomicionálne
povedomie nie je veľké. Ekumenický pohyb je veľmi živý. Ďalšou charakteristikou je jeho
rozdvojenie i v rámci tej istej cirkvi na fundamentalistov (napr. verbálna inšpirácia Písma,
citové obrátenie človeka, revivalizmus) a liberálov (Ježiša považujú len za mravný vzor,
Boha za symbol; kázne sú mravného, vedeckého, ale najmä náboženského obsahu).
Pritom je liberalizmus sociálne činný a pracuje za robotníctvo atď. Pritom sú pozitívne
smery fundamentalizmu a liberalizmu. Charakteristikou je aj ustavičné aplikovanie
kresťanskej mravouky na politický život. Cirkev sa usiluje ovlivniť verejný život
kresťanským duchom, zlé zjavy odsudzuje.
Americké protestantské cirkvi sú živé, k čomu používajú i moderné technické
vymoženosti. Misijne sú povedomé na vnútornom i na vonkajšom misijnom poli. Udržujú
si sociálne ústavy, školstvo na všetkých stupňoch, univerzity z vlastných prostriedkov.
Štát nedá cirkvi nič, ale si ju ctí. Vyučovanie vo verejných, teda i štátnych a obecných
školách začína sa modlitbou Pánovou alebo žalmom 23 alebo čítaním z Písma. Podobne
zasadania snemu a senátu začínajú modlitbou. Štát udržuje v armáde farárov. Pečať, ktorú
udreli pôvodní puritáni na Spojené štáty ešte nezmizla.
2. Americký luteranizmus je jednou z troch najväčších protestantských cirkví. Chráni si
svoje augšburské vyznanie a nepristúpil za člena Federálnej rady cirkví.Odmieta citovosť
revivalizmu. Je pozitívny, ale chráni sa prestrelkov fundamentalizmu. Charakteristický je
jeho aktualizmus. Luteráni patria medzi najstarších osadníkov v Amerike. Už r. 1619
prišli dánski evanjelici a prvý protestantský farár bol Rasmus Jensen, dánsky farár, keď sa
začalo sťahovanie na Západ. Jednotlivé luteránske synody sa zorganizovali v Národnej
luteránskej rade a Americkej luteránskej konferencii. Ev. cirkvi patriace do Národnej
luteránskej rady sú aj členmi Svetového luteránskeho zväzu.
3. V USA je 30.000 slovenských evanjelikov. Sú rôzne organizovaní. Vcelku sú dve
slovenské evanjelické cirkvi: Slovenská evanjelická cirkev a Synoda Sion, lež nemajú
oltárne spoločenstvo. Jediná organizácia, v ktorej farári Slovenskej evanjelickej cirkvi a
Synody Sion spolupracujú je Národný zväz slovenských evanjelikov. Mládež stráca
slovenské národné povedomie i reč svojich rodičov, anglikanizuje sa a s ňou i cirkev. Ale
ostáva viera. Treba spojenia a povzbudenia s rodnou evanjelickou cirkvou na Slovensku.
Katolícka akcia, v čom sa nás dotýka a ako jej čeliť bolo predmetom prednášky
púchovského farára Petra Škodáčka. Je to snaha lživou protievanjelickou propagandou o novú
rekatolizáciu Slovenska, vytlačiť evanjelikov zo všetkých oblastí života a v hospodárskom
zaujať kľúčové postavenie. Ako jej čeliť? Pravdou dokázať ich nepravdu, využiť našu
cirkevnú tlač, budiť živšie evanjelické povedomie prostredníctvom našich spolkov.
Koreferent Dr. Ján Petrík z Modry-Kráľovej naznačil historický vývoj katolíckej akcie až
po najnovšie pápežské buly. Na Katolícku odpovedať evanjelickou akciou. Žiadať súčinnosť
všetkých evanjelikov aj vo vyšších postaveniach, aby sa nehanbili za evanjelium Kristovo a
vieru otcov.
V diskusii bolo vypovedané nielen navrhovať, ale i konať a prísnejšie prevádzať cirkevnú
disciplínu. Silou katolicizmu je naša slabosť.
Popri katolíckej akcii útočia v novšej dobe na našich cirkevníkov aj sektárski jehovisti.
Pavel Domko, farár v Zemianskom Podhradí hovoril O jehovizme, jeho pôvode, cieli,
spôsoboch a výsledkoch. Sekta je amerického pôvodu, pokračovanie Russelizmu a študentov
Biblie. Boh je jednou osobou. Duch svätý nie je osobou, len prejavom Božím. Ani Ježiš nie je
Bohom, len dokonalou ľudskou bytosťou.Vzkriesený bol len duchovne. Ako sľúbil pred
svojím vstúpením na nebo, už sa aj vrátil. Prišiel svetom nepozorovaný r. 1874. Prišiel
previesť vôľu Jehovovu a držať súd nad národmi zeme. Už sa započalo dielo delenia, súdenia
národov. Krstia dospelých na znamenie, že sa zasväcujú Jehovovi. K Večeri Pánovej
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pristupujú ročne raz, ako k „hodu rozpomienky“. Pokánie neprizvukujú. Cirkvou pohŕdajú
ako Babylonom. Ich cieľ je odstránenie terajších politických systémov vykorisťovania ľudí,
odstránenie Babylonu náboženstiev a vytvorenie nového neba a novej zeme, v ktorej prebýva
spravodlivosť.To nie je nádej, ale program.
Korefernt Alexander Barica, ozorovský farár, doplnil referát: V našom ľude niet
konfesionálneho povedomia ani znalosti Písma. Cirkevné časopisy by mali lepšie poúčať a
varovať. Russelovské a Rutherfordove spisy považujú jehovisti za rovnocenné s Bibliou.
Zatracujú svätenie nedele, u nich je každý deň rovnako dňom práce i dňom svedčenia o
Jehovovi a Jeho pláne.
Konferencia si osvojila návrh zostaviť knižočku, ktorá by nášmu ľudu jednoduchým
spôsobom vyzdvihla učenie našej cirkvi proti rozličným sektám. Tiež zaviesť v našej cirkvi
generálne ťaženie proti znesväcovaniu nedele, proti pitiu alkoholu a kartárstvu.
Ďalšou prednáškou poslúžil Štefan Juretič, mokrolúcky farár: Zodpovednosť farára za
duše a za cirkevný zbor. Tento problém vyvstal ako aktuálny pri zamýšľaní sa, prečo sa
kresťanstvo nevie presadiť v tomto svete. Chceme sa pristaviť aj pri zodpovednosti za
neúspechy. I keď nie je naša zodpovednosť absolútna, lebo privlastnenie si zjavenej milosti
Božej a spasenia v Kristu je najosobnejšou vecou každého z nás, predsa máme veľkú
zodpovednosť. Zbor nám je druhou manželkou, vlastnou rodinou. Nemôžeme byť len jeho
úradníkmi, vykonávateľmi úkonov, kazateľmi. Každý farár musí sa mu venovať celý, svojou
činnosťou, osobnosťou. Zvereným dušiam byť duchovným otcom, poznať svojich ľudí,
pomáhať im, chrániť. Zatúlaných hľadať. Byť svedkom Pánovým slovom i životom.
Na túto prednášku nadviazal ábelovský farár Eugen Lukáč: Čo činiť u seba v záujme Božej
služby? Modliť sa, spojiť sa s Bohom, čítať slovo Božie, ísť najprv pred trón Boží pre
posolstvo a potom s posolstvom von pred ľudí. Odovzdať sa cele Pánovi, spojiť sa s Ním, stáť
v Jeho službe a zachraňovať duše. Záchrana duší je možná obrátením, i keď je to dielo Božie.
K tomu sme spôsobní, keď skoncujeme s hriechom, učiníme pokánie a staneme sa nielen
veriacimi, ale aj posvätenými kresťanmi.
Ondrej Žilák, pôtorský farár, neodporúča používať slovo „obrátený“. Nielen preto, že ono
býva zneužívané, ale vzbudzuje predstavu o kaste povýšených ľudí. A nám sa treba
publikánsky zamyslieť nad sebou. Okrem modlitby a čerpania zo slova Božieho záujem Božej
služby vyžaduje prehĺbiť i svoje vedomosti; to vyžaduje vzdelanostná úroveň doby. Apoštol
Pavel preto vedel vykonať viac, lebo bol náležite vyzbrojený vedomosťami. Bol súci
debatovať s pohanmi i so Židmi. Nepriateľom kresťanstva musíme čeliť i na mimocirkevnom
poli.
Večer boli vnútornomisijné služby Božie, na ktorých kázal betliarsky farár Štefan Havlík
na základe 1K 2, 2: Nič iného nevedieť, len zvestovať Ježiša Krista ukrižovaného. Zvolenskoslatinský farár Ondrej Kováč povedal misijnú prednášku Čo je so svedomím dnešného
človeka? Každá povojnová doba prináša so sebou úpadok mravov a náboženskú ľahostajnosť
a neskúma hlas svojho svedomia. I v terajších povojnových časoch nastúpila nesvedomistosť,
umlčovanie hlasu Božieho v nás. To je veľké nebezpečie a hrozí pohromou. Treba mať živé,
očistené svedomie. Len tam je možná obnova človeka a povojnová rekonštrukcia.
Na druhý deň 24. septembra po raňajšej pobožnosti, ktorú vykonal tomášovský farár Juraj
Chochol: 1Tm 6, 10-11, misijný farár a redaktor Stráže na Sione Miloš Hodža objasnil Prečo
chce naša cirkev rozšíriť platnosť Cirkevnej ústavy aj na Čechy a Moravu. Lebo – hlavne do
Sudet – sa nasťahovalo mnoho evanjelikov a. v., údajne 30.000. Tých treba duchovne
zaopatrovať. Do nádejných cirkevných zborov majú byť prijímaní len presídlení Slováci a
Maďari, nie však českí a poľskí evanjelici. Prítomní súhlasia s rozšírením platnosti Cirkevnej
ústavy na Čechy a Moravu, ale sú proti uzatváraniu sa pred spoluveriacimi inej národnosti a
ich odmietaniu.
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Konferenciu za sliezskych bratov pozdravil senior J. Berger. Konferencia na jeho žiadosť
ustanovila k štyrom prítomným poľským bratom našich štyroch (biskup F. Ruppeldt, C.J.
Handzo, Dr. Michalko a O. Pecka), ktorí sa dali hneď do rozhovoru o ev. a. v. cirkvi
v Sliezsku a o ich pomere k českobratskej cirkvi evanjelickej.
Keďže v našej cirkvi sa ozývajú hlasy po potrebe reformného hnutia, dostali príležitosť
zaznieť aj na konferencii. Prvý referát mal prešovský farár Viliam Koričanský – Reforma
služieb Božích a otázka nového Spevníka. Spomenul staršie náhľady a pokusy na
späťuvedenie Večere Pánovej v rámci služieb Božích, pukanskú agendu, proces
poslovenčovania služieb Božích (Bodický-Čobrda 1930 aj Hroboň-Ďurovič 1934). Prihovára
sa za snahu znovu uviesť Večeru Pánovu v rámci služieb Božích, lebo uvedením tejto reformy
nadviazali by sme na služby Božie tohto rítu z V. a VI. stor. a stali by sme pokračovateľmi
staroluteránskeho spôsobu obcovania služieb Božích. Uvádza svoj mierne pozmenený návrh
bohoslužobného poriadku.
S návrhom na reformu služieb Božích súvisí aj otázka nového Spevníka. Neradí vydať
spevník skôr ako budú poslovenčené vybrané piesne z Tranoscia a Zpěvníka. Návrh na
reformu služieb Božích rozprestiera sa ešte na veci zovnútorné. Reformné hnutie je za nosenie
kamže. Odstránenie kamže bolo vlivom maďarónstva. Všade zrušiť zvonček a zaviesť
každonedeľné ofery.
Po živej výmene názorov konferencia sa uzniesla:
a/ jednomyseľne neodporúča zavádzať eucharistiu každú nedeľu do rámca služieb Božích
z dôvodov všeobecne známych,
b/ neodporúča ju ani občas v niektoré sviatky a to 48 hlasmi proti 24,
c/ väčšinou hlasov (43:25) sa uzniesla zostaviť nový Spevník pre služby Božie kvôli
jednotnosti spevu a tiež kvôli prepracovaniu niektorých piesní skrátením dlhších a
zavedením starších. Doterajšie Tranosciové a Zpěvníkové piesne neprekladať do
slovenčiny, ale aj v novom Spevníku ponechať ich v pôvodnej bibličtine,
d/ zaviesť v každom zbore kamžu, ovšem jednotného strihu a baret tiež jednotného vzoru.
O reforme výchovy kňazského dorastu a otázke spirituála referoval kladziansky farár
Gustáv Kmoško. Navrhoval znížiť počet prednáškových hodín, aby bolo viac času na štúdium
a prehlbovanie sa vo viere. Cíti sa veľká potreba spirituála pre bohoslovcov, ktorý by
s otcovskou láskou viedol mladých Timoteov.
Konferencia sa uzniesla požiadať gen. cirkev o ustanovenie spirituála na teologickej
fakulte, ktorý by vplýval na správnu duchovnú orientáciu a rast bohoslovcov, ktorí sa chystajú
do služby Pánovej. Nech sa pre spirituála uvoľní kňazská stanica a finančne ho zabezpečí.
Predbežne o túto prácu požiadať všetkých vysvätených kňazov v Bratislave.
Konferencia pozdravuje správcu Teologického domova prof. Dr. Jána Jamnického pri jeho
sedemdesiatke. Požiadať o urýchlené prevedenie najnutnejších adaptácií a opráv na Teolog.
domove pre slušné a zdravé bývanie. Prikročiť k naliehavej novostavbe Teolog. domova
s čitárňou, kuchyňou, jedálňou a príjemnými obývacími miestnosťami. Pozmeniť štatút
Teolog. domova, že jeho správcom môže, ale nemusí byť teolog. profesor.
Zavedenie vnútorného prehlbovania pre kňazstvo bolo obsahom prednášky
turčianskosvätomartinského farára Ľudovíta Vajdičku. Má sa začínať poznaním vlastnej
hriešnosti a nedostatočnosti, pokračovať pokáním a úprimným obrátením sa k Božej milosti.
Prejsť potom na posilňovanie sa v láske k Pánovi, vo vernosti Jeho službe a v bratskej
jednote. Konferencia sa uzniesla požiadať pánov biskupov, aby každoročne zhromaždili
skupinu kňazov svojho dištriktu k vnútornému prehlbovaniu, tak by sa ho behom troch rokov
zúčastnil každý kňaz.
O reorganizácii cirkevnej správy referoval senior Ľ. Šenšel. Cirkevnú radu považuje za
nepraktickú, drahú a nedemokratickú. Konferencia Šenšelov referát a pripomienky
seniorálnych pastorálnych konferencií postupuje synode.
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O reforme kňazských volieb refroval kremnický farár Ján Čierny ml. Porovnal stanoviská
sen. pastorálnych konferencií a konštatoval, že temer všetky žiadajú pri voľbách zabezpečiť
väčší vliv cirk. vrchnosti, ktorá nech by usmerňovala obsadzovanie staníc tak, aby to
vyhovovalo záujmom zboru a sociálnym záujmom kňaza.
Konferencia žiada zmenu patričných ustanovení Cirkevnej ústavy a volebného štatútu
v tom zmysle, že o kandidácii rozhoduje osobitná komisia pod predsedníctvom biskupa tak,
že uváži aj návrh cirkevného zboru, ak zbor taký návrh podá, sama ustáli troch kandidátov
hľadiac na záujmy zboru i celej cirkvi aj na rodinné záujmy kandidátov. Z takto ustálených
kandidátov zbor je povinný voliť.
Podané boli správy o sirotinci v Modre i jasliach na Brezovej, aj o pokladnici
Konferencie, ktorá má 280 členov.
Konferencia s radosťou vzala na vedomie, že naša ev. a. v. cirkev na Slovensku vysiela
svojho prvého misionára Kornela Haláta medzi pohanov, čím sa spĺňa dávna túžba zapojiť sa
aktívne do pohanskej misie. Mladému bratovi želá Božie požehnanie a na jeho vystrojenie
prispieva 5000 korunami.
Konferencia vznáša apel na Československú cirkev, aby vo svojej činnosti zotrvala na
biblickom základe so zachovanám reformačného princípu o dosažiteľnosti spasenia skrze
Krista, aj vzhľadom na to, že mnohí evanjelici zo Slovenska kolonizujú v Čechách a vstupujú
do Čs. cirkvi. Zostavením apelu poveruje bratov Hroboňa a Vajdičku.
Napokon boli prevedené voľby. Za predsedu bol jednohlasne vyvolený Július Dérer,
doterajší zapisovateľ a pokladník, za podpredsedov Ján Vl. Hroboň a Gustáv Koričanský. Po
voľbe predsedníctva sa ujal ďalšieho vedenia novozvolený brat prívetom, v ktorom bilancoval
svoju 24-ročnú prácu zapisovateľa a pokladníka a prosil všetkých o spoluprácu. Za
zapisovateľa a pokladníka bol vyvolený Pavel Hronec, banskobystrický farár.
Účasť na konferencii bola dosiaľ nebývalá – 136 kňazov, 50 farárok. Z účastníkov asi 50
ostalo ešte na tretí deň na schôdzku Modlitebného krúžku. Prichodí konštatovať, že vo
Švédsku v Upsale sa práve v týždni počas nášho pobytu konala pastorálna konferencia
tamojšieho kňazstva za účasti 400 farárov a trvala 4 dni. Nie je veľa, keď venujeme dva dni
celocirkevným pastorálnym poradám.
Spomenutý zájazd skupiny asi 30 slovenských farárov a farárok organizoval a v každom
ohľade úspešne viedol a svojimi prejavmi nás úspešne reprezentoval obetavý, agilný Július
Dérer. Všetci účastníci tohto zájazdu (cez Západné rozbombardované Nemecko, Dánsko,
Nórsko, Švédsko, Fínsko a Poľsko) sme mu zaviazaní trvalou vďakou.
„SLOVENSKÍ EVANJELICI V AMERIKE.“ ZPRÁVA O 41 VŠEOBECNEJ EVANJELICKEJ A. V.
VNÚTORNOMISIJNEJ A PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA V LUČENCI 23. A 24.
SEPTEMBRA 1947. ZOSTAVIL JÚLIUS DÉRER, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. STRÁN 47. MODRA
1947. CENA 5 KČS.
Štyridsiatadruhá konferencia r. 1948
Do Košíc sa dostala naša Konferencia presne po 20 rokoch – 28. a 29. septembra 1948.
Prítomných bolo 123 farárov a 53 farárok. 28. ráno v preplnenom chráme Božom boli
vnútornomisijné slávnosti. Kázal Andrej Ľudovít Katina, garansecký farár na slová Kaz 3, 1011: Boh vložil večnosť do nášho srdca. Z toho plynie naša povinnosť 1. večnosť pochopiť a
s ňou sa vyrovnať, 2. lúčom večnosti svietiť do tmy časnosti. Po kázni konferenciu pozdravil
domáci farár Dr. Ladislav Jurkovič. Potom prednášal mošovský farár Jozef Devečka:
Zaväzuje nás ešte zákon Boží? Otázka záväznosti záleží od toho, ako kto pozerá naň, či mu
pripisuje ľudský alebo božský pôvod a tak stanovisko závisí od viery alebo nevery. Ak Boží
zákon má mať aj dnes svoju oprávnenosť a záväznosť, musí mať vyšší, Božský pôvod, na čo
poukazuje aj to, že sa vzťahuje aj na hriešne myšlienky, na zlú žiadosť. Kde sa uctí a naplní
Boží zákon, tam je požehnaný život. Naopak zase, kde sa vyvíja pomýlené a zhubné úsilie
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rozbiť dosky Božieho zákona, tam sa rozbíjajú sny a túžby po lepšej a krajšej budúcnosti.
Preto nás zaväzuje zákon Boží.
Po službách Božích išli účastníci konferencie k hrobu Dr. Jána Rumana, niekdajšieho
dištr. dozorcu a župana, pokloniť sa jeho svetlej pamiatke. Prejav mal biskupský tajomník
Pavel Neckár. „Muž znalý svetských zákonov prišiel k poznaniu, že niet zákona nad Kristov.“
Po návrate z cintorína vo dvorane ONV Július Dérer otvoril konferenciu slovom Božím (2Tm
1, 6-14) a modlitbou. Pripomenul 300-ročné jubileum vestfálskeho mieru, storočnicu zrušenia
poddanstva a dejstvovanie trojice Štúr, Hurban, Hodža v pohnutom roku 1848, neskoršie
patentálne boje a 30. výročie založenia ČSR. Medzi zosnulými údami spomenul aj Jána
Palica. Z naliehavých úloh uviedol starosť o presídlených bratov z Maďarska a o našich
veriacich kolonizovaných na pohraničí v Čechách a na Morave. Fakt, že by bolo treba zaplniť
34 kňazských staníc je predmetom úvah i dnešnej konferencie. Napokon privítal biskupa F.
Ruppeldta a predsedu Synody Sion z USA Dr. Igora Bellu.
Odpoludnia Jozef Juráš, dištr. farár z Lipt. Sv. Mikuláša, prednášal Ako vzbudiť väčší
záujem o teologické štúdium. 1. Kresťanskou výchovou v rodine i škole – tam zvlášť
priateľským postojom katechétu k študentom, 2. dušpastierskou prácou medzi mládežou pri
konfirmačnej príprave a v spolkoch mládeže treba ukázať na požehnanie v službe Pánovej pre
cirkev i svet, 3. príťažlivosťou teologického štúdia doma i v cudzine, 4. vyplnením zvláštneho
poslania cirkvi vo svete. Cirkev musí ostať svedomím národa, autoritou ducha. Naša cirkev
musí sa stať misijnou vovnútri i navonok, 5. ustavičnými modlitbami.
Koreferent Ondrej Antal, očovský farár: Kde niet úzkeho vzťahu k Bohu, tam nečuť ani
Božie povolanie. Kňaz má byť príťažlivým vzorom, nie milovníkom sveta. Odpudzuje
nedobrý pomer s kantorom. Katastrofálne sú mravné defekty kňaza. Aj život na fakulte musí
byť príťažlivejší. Odstrašuje bázeň pred budúcnosťou, čo bude s cirkvou a ako vyžije kňaz.
Lákajú výhody iných povolaní. A predsa: nejkrajší jest služba Páně. Aj cirkev bude, aj láska
ku kňazovi, len nech sa oni v ňom nesklamú.
Ján Čierny st., moravskolieskovský farár a Ján Lacko, pliešovský farár, uvažovali Prečo
nejdú kňazskí synovia na teológiu? Niekde ich niet, inde zase vidia nevýhody kňazského
stavu. Ale treba vidieť i požehnané povolanie a i slávu povolaných služobníkov Pánových.
V diskusii sa konštatovalo, že najpožehnanejší účinok má rodinný domov, kde sa
vážnejšie zaoberajú Písmom svätým a pestujú modlitebné spoločenstvo s Pánom. Umožniť
štúdium teológie sociálnou podporou a povzbudiť príkladným životom i osobnou horlivosťou
farára. Konferencia žiada pp. biskupov, aby sa osobitným prípisom prihovorili údom cirkvi
ohľadom nedostatku kňazov a aby svojou osobnou úctou ku kňazskému stavu, nie jeho
nepravým posudzovaním, povzbudili mladých na kňazskú dráhu. Konferencia odporúča
založiť a zveľadiť fond na podporovanie študujúcich teológie.
Koloman Dérer, farár v Senici, prednášal: Bolo slovenské národné povstanie v r. 1848-49
mravné a podľa Biblie oprávnené? Povstanie bolo východiskom z núdze za práva a život
národa – za podpory najvyššej vrchnosti, viedenského panovníckeho dvora. Nebolo na výboj,
ale na národnú sebaobranu Slovákov. Prednášateľ zvýraznil niektoré etické, ba i biblické
motivácie slovenského národného povstania, preto je morálne vyššie ako iné revolúcie, ba
zaväzuje k čestnej borbe za pravdu a život.
Koreferent.liptovský senior Ľud. Šenšel stavia sa na stranu tých, čo priznávajú povstaniu
defenzívnu oprávnenosť. Tendencia uhorskej vlády bola pomaďarčiť slovenský národ, aby ho
viac nebolo. Slovenský ľud bol netečný, národne ešte neuvedomelý – zaň hovorili a konali
evanjelické fary. Keby tých nie, nebolo by národného pohybu, mikulášskeho zhromaždenia r.
1848, ani žiadosti slovenského národa, ani povstania. Ale vtedy by už nebolo ani roku 1918,
teda ani slovenského národa pod Tatrami. Božia vôľa bola, aby tu žil a tak povstanie bolo
oprávnené i podľa Biblie.
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Na obe prednášky ozvali sa hlasy pro et contra. Revolúcia, povstanie dá sa ospravedlniť
ľudsky, zbytočné je zdôvodňovanie biblické (Hroboň). Ako národovec súhlasím, ako kresťan
ho zavrhujem (Juráš). Nie revolúcia, ale poslušnosť voči Hospodinu zachráni národ (Lad.
Adamčík). Podobne Milan Žarnovický z Pezinka: z ľudského stanoviska chápem, z národného
obdivujem, no z biblického neviem ospravedlniť. Žilinský farár Vladimír Marenčiak obviňuje
prednášateľov z falšovania Kristovho evanjelia, keď ním chcú ospravedlniť povstanie, a volá
ich, najmä seniora Šenšela pred čestný súd.
Konferencia si ctí sebažertvu našich národných výtečníkov, ale stojí na stanovisku Biblie.
Aj večerné služby Božie boli hojne navštívené. Kázal myjavský farár Dr. Július Cibulka
podľa Mt 17, 14-21: Viesť ľud na rozkaz Pánov: „Priveďte mi ho sem!“ Po kázni prednášal
biskup F. Ruppeldt o svetovej ekumenickej konferencii r. 1948 v Amsterdame, na ktorej sa
zástupcovia všetkých kresťanských cirkví – okrem rímskokatolíckej – ustanovili založiť
Svetovú radu cirkví a zaoberali sa dôležitými spoločnými otázkami: misiou, novými cirkvami
v Ázii a Oceánii, ktoré podľa vyjadrenia ich zástupcov potrebujú len Krista a jeho evanjelium
a nie historické konfesie. Tieto večerné služby Božie obohatil naozaj umeleckým vystúpením
domáci cirkevný spevokol pod vedením kantora Eugena Szaráta.
Na druhý deň 29. sept. odbavil raňajšiu pobožnosť Gedeon Mohr, košický farár, výkladom
Nehemiáša 4, 1-7. Po ňom Milan Koričanský referoval Ako postaviť kostoly pre presídlencov?
Súrne ich je treba 10. Navrhuje napred postaviť provizórne, každé dva roky 4 chrámy z dreva,
spolu 8; rozmery 25x10x9 nákladom 1,250.000 Kčs. Neskoršie by sa vybudovali murované
kostoly. Mal by sa ustanoviť jeden brat farár, čo by sa staral o duchovné zaopatrovanie
presídleneckých zborov.
Po povzbudivom rozhovore konferencia uzavrela požiadať gen. cirkev, aby dala
vypracovať plány kostolov, zariadila ich pojať do päťročného plánu a aby bola prevedená
zvláštna zbierka, ako bola akcia „Cirkev sebe“.
Biskup Ruppeldt referoval o návrhu Modrého kríža na ďalšiu spoluprácu s ev. a. v. gen.
cirkvou. Naznačil vývoj nášho vzájomného pomeru za ČSR i za Slovenského štátu, kedy sa
dal pod ochranu našej cirkvi z politických dôvodov. Terajší ich návrh je odťažitejší,
konfesionálne voľnejší a exkluzívny. Napr. aby členom Modrého kríža bola prisluhovaná
Večera Pánova v osobitných krúžkoch osobitnými farármi. Dogmaticky slávenie Večere
Pánovej je im len kalvínskou rozpomienkou na smrť Pána Ježiša Krista. Vôbec z chovania sa
Modrého kríža vanie duchovná pýcha a vzďaľovanie sa od našej cirkvi. Preto referent
neodporúča prijať predložený návrh. Podobné skúsenosti získal i koreferent Pavel Radoš,
lubinský farár a stotožňuje sa s postojom referenta.
Konferencia sa uzniesla žiadať od pracovníkov Modrého kríža: 1. aby sa o našej cirkvi
vyslovovali s väčšou úctou a tak hodnotili i jej dielo, 2. aby príslušníkov Modrého kríža
povzbudzovali k návšteve služieb Božích v chráme, 3. aby po troch mesiacoch vyjadrili svoje
stanovisko k sviatostiam, 4. aby bolo dokončené vyjednávanie s Máriou Rafajovou, ktoré
začal r.1943 vtedajší biskup Dr. Sam. Št. Osuský.
Výsledok našej dobrej vôle a zhovievavosti bol, že sa Modrý kríž spojil s bývalou
slobodnou reformovanou cirkvou v Čechách, zvanou Českobratská jednota a založili aj
s inými náboženskými skupinami „Bratskú cirkev“. Na Slovensku bratská cirkev loví duše
najviac z príslušníkov našej evanjelickej cirkvi a zakladá svoje zbory a výstavné chrámy
priam na svetovej úrovni, samozrejme, v našom evanjelickom prostredí. Jej predákom je
bývalý ev. a. v. farár František Ciesar (Bratislava Cukrová ul., Levice, Stará Turá).
Poobede boli účastníci konferencie na návšteve v sociálnych ústavoch zboru „Betesda“ a
potom sa pokračovalo v programe. Gedeon Mohr hovoril o histórii mesta a miestneho
evanjelického zboru. Eugen Lukáč, ábelovský farár, referoval o evanjelizačnej konferencii
v Balašských Ďarmotách v Maďarsku, ktorú vedú biskup Tutóczy, senior Záskalický a iní. Je
to nový spôsob duchovného prehlbovania a rastu kňazov. Šiesti účastníci z našej slovenskej
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ev. cirkvi vrátili sa s duchovným obohatením a evanjelizačnými skúsenosťami. V dôsledku
toho konferencia žiada pp. biskupov usporiadať s bratmi svojho dištriktu každoročne podobné
konferencie asi pre 50 kňazov, v prvom rade pre tých, ktorí sa nezúčastnili Všeobecnej
vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie.
Bratislavský farár Dr. Július Cibulka referoval o posledných literárnych novinkách
z hľadiska cirkevno-náboženského a vôbec ideovo-kresťanského.
Zapisovateľ konferencie Pavel Hronec referoval o návrhu na jednotný poriadok služieb
Božích, odbavovaných nekňazmi v ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Návrh vypracoval košický
farár Dr. Lad. Jurkovič. Ide o odbavovanie nekňazmi: teológmi, levítmi, učiteľmi, kantormi a
presbytermi. Konferencia postupuje návrh s pripomienkami referenta agendálnemu výboru na
dobrozdanie.
Dr. Lad. Jurkovič hovoril o jubilujúcom Tranosciu. Čo vykonal Tranoscius za 50 rokov
svojho trvania pre vnútornú misiu. Bol to nielen výpočet nábožensko-cirkevnej a kultúrnonárodnej tvorby, ale aj hold uznania jeho zakladateľom a správcom. Všeobecná
vnútornomisijná a pastorálna konferencia ďakuje Bohu za spolok Tranoscius a prítomnému
seniorovi Ľ. Šenšelovi, doterajšiemu správcovi, že priviedol spolok Tranoscius k nebývalému
rozkvetu.
Prečítaná a schválená bola pokladničná správa, ktorú podal zapisovateľ a pokladník P.
Hronec.
Napokon sa predseda J. Dérer poďakoval hostiteľskému zboru. Konferencia sa skončila
modlitbou a nábožným spevom.
Po skončení konferencie nasledovalo valné zhromaždenie Spolku ev. kňazov, na ktorom
jeho predseda Július Dérer podal správu. Najužšia spolupráca Konferencie a SPEVAK-a je
reprezentovaná v spoločnom predsedovi J. Dérerovi. (Na konferencii v Brezne r. 1946 sa
uvažovalo o prípadnom zlúčení Spolku ev. kňazov so všeobecnou vnútornomisijnou a
pastorálnou konferenciou. Oba spolky volili byť samostatnými združeniami. však predsa, aby
mali jednotné vedenie, vyvolený bol spoločný predseda v osobe Júliusa Dérera, farára
v Modre.)
Po dlhšej debate bolo rozhodnuté, že príloha Cirkevných listov bude vychádzať naďalej
nie ako vedecký, ale ako stavovský časopis ev. kňazov. Bude ho i naďalej redigovať
východniansky farár Pavel Tomko. Sen. Šenšel podal bližšie vysvetlenie o nastalých zmenách
vo vedení Tranoscia a redakcii Cirkevných listov, čo bolo prijaté so zadosťučinením.
„STAROSŤ O ĽUD BOŽÍ.“ ZPRÁVA O 42. VŠEOBECNEJ EV. A. V. VNÚTORNOMISIJNEJ A
PASTORÁLNEJ KONFERENCII, KTORÁ BOLA V KOŠICIACH 28. A 29. SEPTEMBRA 1948. ZOSTAVIL
PAVEL HRONEC, ZAPISOVATEĽ KONFERENCIE. TRANOSCIUS. VYDANÁ VO FEBRUÁRI 1950.
STRÁN 55
O tejto konferencii bolo referované aj v Cirkevných listoch 1948 s. 352-354.
Štyridsiatatretia konferencia r. 1949
Najmladší, po 250 rokoch obnovený cirkevný zbor v Piešťanoch (1905) prijal do svojho
lona Všeobecnú vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu v dňoch 28. a 29. septembra 1949,
aby aj on mal úžitok z jej polstoročného duchovného pôsobenia. Konferencia sa konala
v hoteli Royal za účasti 172 kňazov a 54 farárok. Patrí k najpočetnejšie navštíveným. Otvoril
ju predseda J. Dérer čítaním Žalmu 119, 17-24 a modlitbou. Spomenul dve významné
tohoročné jubileá: 400 rokov Confessie pentapolitany a 50 rokov trvania našej
Vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie. Prvá sa konala 20.septembra 1899 v Modre za
účasti 19 kňazov a niekoľkých dozorcov. Kázal Miloslav Krčméry, prednášal Martin Bujna,
Ján A. Fábry, Michal Bodický a Pavel Zoch. Prvým predsedom sa stal Ján Mocko. Dnes už
nežije ani jeden z jej zakladateľov. Oceňujúc prácu a význam Konferencie povedal, že ona
bola fórumom slovenských cirkevných činiteľov a duchovných vodcov národa, iniciátorkou,
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usmerňovateľkou všetkej práce v cirkvi, hľadateľkou pastorálnych spôsobov, matkou
všetkých našich ústavov, zostavovateľkou, vydávateľského programu a skutočnou
kanonizátorkou našich bohoslužobných kníh. Čo požehneného vzniklo za posledných 50
rokov v cirkvi, vyrástlo z tejto Konferencie. Našou úlohou je niesť a zveľaďovať v Božej
službe odkaz jej zakladateľov. Ďalej povedal, že v minulom roku sa zriadilo vo Východnom
dištrikte 8 a v Západnom 24, spolu 32 nových cirkevných zborov. Medzi hosťami opätovne
privítal predsedu Synody Sion Dr. Igora Bellu s poďakovaním za hojnú podporu na konanie
našej vnútornomisijnej práce.
Konferenciu pozdravil za miestny cirkevný zbor a za nitriansky seniorát konsenior Ján
Lichner. Na návrh Dr. L. Jurkoviča konferencia pozdravuje našich slovenských bratov vo
viere v Juhoslávii, Rumunsku a Maďarsku.
Rozhovor o predsedovej správe vyznel v tom zmysle, aby náš konfesionalizmus bol
pestovaný a chránený v svojej evanjelickej čistote a tvorivej sile. Konferencia odporúča
generálnej cirkvi, aby si všímala činnosť Slovenskej evanjelickej jednoty a aby na jej
výborové zasadnutia a valné zhromaždenia posielala svojho delegáta.
Nasledovala prednáška učbárov teolog. fakulty prof. Dr. Jána Beblavého a doc. Karola
Gábriša O rozhrešení pri spovedi. Písmo sväté, učenie i spovedná prax našej cirkvi svedčia o
tom, že máme moc odpúšťať i neodpúšťať, rozviazať i nerozviazať hriechy kajúcim alebo
nekajúcim hriešnikom. V obsiahlej diskusii boli podané 4 návrhy, ktoré sa konferencia
rozhodla postúpiť Agendálnemu výboru: 1. Rozhrešenie by sme mali udeľovať zvestovaním
odpustenia hriechov, 2. Kristus nám dal právo hriechy odpúšťať (J. Čierny, Dr. Ďurovič), ba
priamo uložil, prikázal (Struhárik), 3. Bohu sme zhrešili, len Boh nám odpúšťa, teda my len
zvestujeme odpustenie hriechov (J. Dérer), 4. Kristus povedal: Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy,
tak ani my nemáme právo odpúšťať hriechy (Vajdička). Konferencia odporúča gen. cirkvi
rozposlať prednášku prof. Dr. Beblavého členom Modrého kríža.
Popoludní bola všeobecná pastorálna konferencia prerušená pre valné zhromaždenie
Spolku ev. kňazov, na ktorom bol prerokovaný a prijatý Prejav Spolku evanjelických kňazov
na Slovensku k návrhu zákona o štátnej úhrade osobných a vecných potrieb cirkvi. Je to
stanovisko evanjelických kňazov k navrhovaným zákonom, upravujúcim pomer cirkvi a štátu:
O zriadení štátneho úradu pre veci cirkevné (zákon č. 217 zo dňa 14. X. 1949) a O
hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom (zákon čís. 218 zo dňa
14. X. 1949. Oba zákony i Prejav Spolku ev. kňazov pripojujem ako osobitnú prílohu.
Večer boli misijné služby Božie v preplnenom kostolíku (z roku 1905), na ktorých slovo
Božie zvestoval Viliam Raab, revúcky farár zo Sk 1, 8: Buďme svedkami 1. podľa vôle
Pánovej a 2. podľa potreby sveta. Za zbor pozdravil konferenciu domáci farár Štefan Dlháň.
K zboru sa prihovoril predseda J. Dérer a uviedol, že Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna
konferencia i tým plní svoje poslanie, že prichádza do tohto obnoveného, niekedy slávneho
cirkevného zboru v Piešťanoch. Dr. Igor Bella odovzdal pozdrav za amerických slovenských
evanjelikov. Potom tesársky farár Štefan Baláž prečítal prednášku lišovského farára Ondreja
Mihála Cirkev Kristova, vychovávateľka ľudí. Hoc je kráľovstvo Božie nie z tohto sveta,
predsa sa modlíme: Príď kráľovstvo Tvoje. Tak aj kresťan nie je z tohto sveta, ale je na svete
a má byť soľou sveta. Takého človeka treba vychovať. To je úlohou cirkvi. Je to ťažká práca,
lebo hriech je mocný. Len aby sa tejto práci nekládli prekážky, ale poskytovala pomoc. Ako
vychovávateľ musí mať autoritu, tak i cirkev. Ťažko cirkvi vychovávať a blahodárne pôsoboť,
keď je zľahčovaná, zaznávaná a jej práca marená. Autoritu cirkvi má dvíhať i kňaz svojím
príkladným životom. Aby cirkev mohla úspešne konať svoje poslanie, musí byť slobodná
v učení i konaní. Cirkev len tak poslúži svetu, keď bude môcť nehatene slúžiť svojmu Pánovi.
Ani vojny nemôže odstrániť spoločenské zriadenie, ale Božia moc v človeku. Preto musíme
vychovávať človeka oddaného Božiemu zákonu.
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Druhý deň konferencie začal sa rannou pobožnosťou, na ktorej slovo Božie zvestoval
hlohovecký farár Ján Hano. Potom predsedníčka Spolku ev. farárok Elena Čobrdová privítala
milého hosťa, horlivú náboženskú pracovníčku a spisovateľku Máriu Rafajovú, ktorá pútavo
prehovorila na tému: Čo je hlavnou úlohou farárky a ako ju plniť. Aj farárka nosí najhrdší
titul služobnice Božej. Na farárky sa hľadí ako na elitu cirkvi, ako na noblesu práve pre tú
služobnosť. Je to však „noblesse oblige“, čo zaväzuje k sebazapieraniu. Má činiť to
najhlavnejšie, hľadať kráľovstvo Božie, seba oddať Bohu. Kto sa oddá Bohu, vie sa oddať aj
ľuďom. Preto má pestovať úzke spojenie na modlitbách a slove Božom a do svojej práce
vnášať lásku. Beda, keď v práci srdce dohorí! Ten, komu sa stane kráľovstvo Božie príťažou,
stane sa príťažou pre kráľovstvo Božie. Má stáť vo viere a byť hotová k obeti. Evanjelická
farárka má sa skvieť láskou srdca dobrého, viery neošemetnej a bude požehnaním pre
kráľovstvo Božie. Za to nemá čakať iné ako Majster sľubuje – utrpenie a neporozumenie.
Musí sa však páčiť Bohu a nie ľuďom. Potom niet moci, ktorá by mohla zabrániť požehnaniu
našej práce.
Po odznelej prednáške konferencia pokračovala úvahou odb. asistenta Dr. Jána Michalku,
farára v Mysleniciach a Ladislava Adamčíka, farára v Levičanoch (Prandorf) Aplikácia a
diferenciácia Božích právd v dnešnej kázni. Našej cirkvi, ako cirkvi Slova, vždy záležalo na
tom, aby večné pravdy a posolstvo Božie boli zvestované biblicky čisto, ale časovo a účinne.
Úpadok kázne Božieho slova je úpadkom cirkvi. K správnej aplikácii patrí nielen dokonalé
poznanie Písma, doby, ľudí, ale nadovšetko veriace srdce kazateľa. Človek bez Krista nemôže
kázať Krista. Len z presvedčivej kázne môže viať sila Ducha svätého, len vo veriacom srdci je
odvaha hovoriť pravdu na všetky strany bez prispôsobovania Božích právd duchu času, ako je
to badať už aj v dnešnej dobe, aby sme vedeli čeliť učeniu rozličných falošných prorokov,
ktorí chcú odvrátiť náš ľud od náboženstva a cirkvi. Nadovšetko treba mať dôvernú známosť
s nebeským Pánom, vieru v Neho a na modlitbách prosiť o Jeho ducha pravdy a nasledovať
Ho.
K prednáške prehovorili mnohí a podnetne. Konferencia uzavrela, aby na budúcich
konferenciách bolo vždy niečo homiletického, aby sme sa pokúsili vydať zbierku kázní od
Juraja Struhárika, ale len ak ich cenzor vieroučne nepostihne a aby namiesto kňazskej prílohy
Cirkevných listov bolo požiadané vydávať stavovsko-homiletický časopis.
O práci s mládežou v zmenených pomeroch referoval Mikuláš Mitaľ, banskobystrický
farár, a Milan Dudáš, vrútocký farár. I keď je mládež ešte nie odcudzená cirkvi, ani
nábožensky indiferentná, predsa nás už ťažia starosti, ako ju viac zainteresovať o náboženský
život, sko oživiť biblické schôdzky, kde ju zhromažďovať a kde vziať pracovníkov.
V mnohých zboroch chýbajú tieto najzákladnejšie podmienky, ale všade sa už kladú vonkajšie
prekážky. Niekde je to, bohužiaľ, vhodnou výhovorkou aby sa nepracovalo.
V rozprave sa konštatovalo, že musí ísť výlučne o biblickú prácu. Každá iná práca konaná
v minulosti, prináša nám teraz iba škodu. Usilovať sa získať mládež pastorálnou horlivosťou,
zaplniť miesto druhého tajomníka SEM, vydávať pracovnú náplň v cyklostylovanej pomôcke
„Naša práca“. Ako uzavretie bol prijatý návrh, aby gen. cirkev vymohla od svetskej vrchnosti
zásadné prehlásenie – úpravu pre podriadené orgány – o slobodnom zhromažďovaní mládeže.
Nakoľko pripravovaný zákon a hospodárskom zabezpečení cirkví – úprava pomeru cirkví
a štátu – bude iste znamenať hlboký zásah do života cirkvi, konferencia sa zaoberala otázkou:
Kedy je cirkev slobodná a akú slobodu potrebuje, ak má byť kresťanskou cirkvou. Referáty
predniesli pezinský farár Milan Žarnovický a klenovský farár Pavel Slosiarik. Prednesené
úvahy i pozatýmna rozprava konštatovali, že nepostrádateľnou a zákonom zabezpečenou
slobodou má byť: slobodné hlásanie slova Božieho, sloboda vyznávania, sloboda
misionovania, voľba kňazov, stavba chrámov, cirkevnej tlače, hospodárenia cirkevných
zborov, cirkevno-výchovnej práce v náboženských krúžkoch a zachovávanie sviatočného rázu
nedele.
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Na tejto konferencii sa hovorilo vari prvý raz konkrétne o účasti našej cirkvi na misii
medzi pohanmi, hoc sa o pohanskej misii a našej povinnosti podporovať ju prednášalo i
v minulosti (nap. Ján Palic na konferencii v Trenčíne r. 1913). Správa o doterajšej činnosti
nášho misionára Kornela Haláta v Afrike (Yabesi v Kamerune, pracuje tam s českobratským
misionárom J. Mikoláškom) podal Ivan Križan, podlužanský farár. Uviedol i praktické
pokyny pre propagáciu a podporovanie misijnej práce. Vonkajšia misia obživí i našu
vnútornomisijnú činnosť. Konferencia pozdravila brata Haláta a jeho manželku.
Hodnotným príspevkom v rozprave o misii medzi pohanmi bol i prejav stáleho hosťa na
našich konferenciách Dr. Stanislava Segerta, odborného asistenta na Husovej teol. fakulte
v Prahe. Hovoril o holandskej misii v Indonézii, kde by sa žiadalo, aby v ohrozených
oblastiach (oslobodzovacie akcie spod koloniálnej správy Holandska) prevzala naša a
českobratská cirkev starostlivosť o túto prácu. Poukázal na potrebu založiť misijnú radu
v ČSR. Jej úlohou má byť usmerňovanie spolupráce evanjelických cirkví v otázkach
pohanskej misie.
Konferencia odporúča gen. konventu návrh na zriadenie Misijnej rady v ČSR a
Všeobecnej podporovni našej cirkvi navrhuje zriadiť 5-členný misijný výbor.
Bola reč aj o vnútornomisijnej práci medzi Cigánmi, príslušníkmi našej cirkvi.
Konferencia ustanovila trojčlenný výbor pre túto prácu.
Konferencia schválila pokladničnú správu za rok 1948.
Dr. Július Cibulka i na tejto konferencii pokračoval v svojej informačnej službe o nových
literárnych vydaniach, pozoruhodných z hľadiska cirkevno-náboženského. Prosí bratov o
spoluprácu.
Napokon konferencia uzavrela, aby 50-ročnému jubileu Všeobecnej vnútornomisijnej a
pastorálnej konferencie bol vzdaný hold v Pamätnici.
Predseda Július Dérer v poďakovaní hostiteľskému zboru i účastníkom konferencie
konštatoval, že ona býva každoročne hojnejšie navštevovaná, čo je uznaním jej významu pre
vnútornomisijnú prácu a svedectvom o naliehavosti preberaných otázok. Na budúci rok nás
pozýva presídlenecký zbor v Dunajskom senioráte – Komárno.
Po skončení konferencie 29. sept. večer zhromaždili sa členovia Modlitebného krúžku ev.
farárov k spoločnej Večeri Pánovej, ktorú prislúžil staroluteránskym spôsobom Dr. Ján
Ďurovič. Na druhý deň Modlitebný krúžok pokračoval vo svojom programe.
Zápisnica zo 43. ev. a. v. všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie, ktorá
bola 28. a 29. septembra 1949 v Piešťanoch už nebola vytlačená. Napísal ju Pavel Hronec,
zapisovateľ konferencie. Opis zápisnice pripojujejm v prílohe.
Piešťanská konferencia mala dozvuky najmä preto, že sa v jej rámci konalo zhromaždenie
Spolku ev. kňazov, na ktorom bol prijatý a zákonodárnym i vládnym orgánom adresovaný
Prejav – stanovisko k chystaným zákonom o zriadení štátneho úradu pre veci cirkevné (č.
217/49) a o hospodárskom zabezpečení cirkví (č. 218/49). Tento Prejav štátna vrchnosť
kvalifikovala ako čin nepriateľskej propagandy a ako prejav nedôvery voči štátu, lebo vraj o
ňom hneď v ten deň zvedel košiský rím.-kat. biskup Dr. Čársky a zahraničný rozhlas
Slobodnej Európy. Do nemilosti upadli predseda Konferencie i SPEVAK-a Dérer a biskup
ZD Fedor Ruppeldt, za ktorého prítomnosti a aktívnej účasti sa formuloval „pohoršenie
budiaci“ Prejav. Časom boli obaja pozbavení svojich úradov.
(Dr.L. Jurkovič v liste 6. VI. 1985 mi oznamuje: Ruppeldt a Dérer boli na príkaz
SLOVÚC-u generálnym biskupským púradom vyzvaní vzdať sa svojho úradu.)
Štyridsiataštvrtá konferencia r. 1950
Predseda Július Dérer pozval Všeobecnú vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu do
Komárna na 27. septembra 1950 s udaním programu:
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Predsedníctvo všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie
Č. 1614/1950
V Modre dňa 10. septembra 1950
Predmet:Povolanie na konferenciu
Drahí bratia a sestry!
Všeobecnú vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu, ktorá vstupuje do 51. roku svojho
trvania, tohto roku povoláva ev. a. v. cirkevný zbor v Komárne na 27. a 28. septembra 1950.
Prvý raz pomýšľame ísť so svojimi vnútornomisijnými a pastorálnymi poradami do strediska
našich presídleneckých zborov, aby sme sa aj touto cestou zblížili s našimi presídlenými
spolubratmi, aby sme im dali pocítiť, že prišli ako svoji medzi svojich a prispeli k zvýšeniu
úrovne ich duchovného života.
Program konferencie je nasledovný:
27. sept. 1950 ráno o 8. hodine
1. Spev, modlitba, text a otvárací prejav predsedu
2. Prívet gen. tajomníka ev. a. v. cirkvi J. Chabadu
3. Čo prinieslo kresťanstvo Európe na poli náboženskom a kultúrnom (farár Kašuba,
Ľubietová)
4. Angelológia a satanológia v Starej zmluve (Dr. Kátlovský)
5. Angelológia a satanológia v Novej zmluve (Dr. Gábriš)
6. Naše vnútornomisijné úlohy v dnešnej dobe (farár Kubis, Cerovo)
28. sept. 1950 o 8. hodine
1. Tisícročné kráľovstvo (farár Kmeť, Vrbové)
2. Čo je evanjelizácia a ako ju konať po zboroch (farár Radoš, Lubina)
3. Čo so ženami, ktoré skončili teologické štúdium (Bancíková, Tomko, Východná)
4. Najnovšie literárne diela, týkajúce sa náboženskej práce (Dr. Cibulka, Bratislava)
5. Voľba funkcionárov
6. Voľné návrhy
7. Zakľúčenie
Na vnútornomisijných službách Božích bude kázať Juraj Struhárik. Misijnou prednáškou
„Tesná brána a úzka cesta presídleneckých zborov“ poslúži farár Dlháň. Tiež v niektorej
prestávke bude vychádzka na miesta mučenia ev. kňazov r. 1674-75, pozdejších galejných
mučeníkov.
Povolenie na zadržanie konferencie dal SÚC č. 8962/50 dňa 7. septembra 1950. O
železničnú zľavu sme požiadali.
Bratsky povolávame kňazov, kaplánov, sestry farárky i všetkých členov Konferencie. Aj
záujmy o problémy, ktoré budeme rozoberať, aj láska k presídleným našim spoluveriacim
nech nás podnieti k tomu, aby sme sa radi zúčastnili konferencie v Komárne.
(Nasledujú ešte praktické úpravy o vlakovom spojení zo všetkých strán Slovenska)
S bratským pozdravom
Predsedníctvo Konferencie
Ale Slovenský úrad pre cirkevné veci v Bratislave s publikovaným programom nesúhlasil,
ba ani s ďalšou existenciou Konferencie, lebo už mal pre Komárno pripravený iný program a
pre kňazov iný spolok – po dohovore s pokrokovými a vlasteneckými farármi. Predseda Július
Dérer do Komárna neprišiel. Tak mu bolo doporučené.
Čo sa stalo v Komárne, o tom podrobnejšie hovorí zápisnica:
Všeobecnú vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu v Komárne 27. septembra 1950
otvoril druhý predseda Ján Vl. Hroboň vzdychom a čítaním J 14, 23-27. Zrejme bol
prekvapený i zmenou programu, keďže sa nemalo hovoriť o eschatologických otázkach.
Oznámil neprítomnosť predsedu Konferencie br. Júliusa Dérera ako aj zmenu programu
konferencie. Nie je proti náhradným prednáškam o socializme, ale osobne ľutuje, že vystali
eschatologické otázky. Sme dosť povrchní v ich znalosti. Upozorňuje, že keď sa dnes
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vynecháva eschatológia, zajtra môže vystať pokánie, viera, evanjelium. Ak to cirkev urobí,
vyschne ako pravoslávie v Rusku, alebo československá cirkev u nás. Prosí, aby patriční
bratia tieto témy vyjednali so Slovenským úradom pre veci cirkevné. Napokon prosí bratov
účastníkov o svornosť na tomto zasadnutí.
Výklad slova Božieho povedal Dr. Ján Ďurovič na 1Pt 3, 13. Apoštol podľa zasľúbenia
Pánovho čaká novú zem s novými poriadkami. Nová zem a nové nebo, to je nebo sklonené
k zemi, spolu spojené. Chyba minulosti, ba i dnes, že sa nebo a zem oddeľovali. Keď
prichádza nová zem, nastáva rozpor, pretože aj cirkev robila chyby. Dnes sa máme usilovať
spoločne budovať novú zem a nové nebo – nový vzťah k Bohu. Snáď i v tomto ohľade nový
vietor odvanie všeličo staré, čo nám bolo drahé. Ale treba vnášať pokánie, evanjelium, stáť na
stráži a prinášať nové nebo, aj keby to svet nechcel. Teda zemské kráľovstvo osvietiť
evanjeliom.
Konferenciu pozdravil za Dunajský seniorát a hostiteľský zbor domáci farár Eugen Lukáč,
za miestny reformovaný zbor a za krajskú konferenciu reformovaných farárov senior
Galamboš, za Konferenciu ev. duchovných jej predseda D. J. Ďurovič, ktorý povedal, že
s poľskými evanjelikmi u nás budeme mať Tranovského teolog. fakultu.
Po pozdravoch situačnú správu podal nový gen. tajomník cirkvi Ján Chabada, farár
v Slovenskej Ľupči. Rozptyľuje obavy o budúcnosť Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej
konferencie. Bude mať v budúcnosti svoju náplň, ba zintenzívni svoju činnosť. Na začiatku
nového 50-ročia Konferencie vidí istú symboliku: začínať s dvoma zákonmi o Slovenskom
úrade pre veci cirkevné a o hospodárskom zabezpečení cirkví. Nimi sa kladú nové základy
nášho cirkevného a zborového života. Blíži sa prvé vyročie vynesenia týchto zákonov. Svoj
pomer k štátu a spolupráci pri jeho budovaní majú farári vyjadriť – z vďačnosti – zložením
sľubu.
Spomenul vlaňajšie udalosti v Piešťanoch, Prejav – vyjadrenie kňazov k spomenutým
zákonom. Začína sa na ňu, v dobrom zmysle, zabúdať. Úprava o zavádzaní laických učiteľov
náboženstva. Pripomína, že nový trestný zákon týka sa aj duchovnej činnosti kňazov.
Zo života cirkvi spomenul otázku kantorov, fakultu, chystá sa zriadiť „Ústredný úrad ev.
cirkvi“ s tretím (vedúcim) biskupom, má byť zvolaná synoda do konca roka. Aj prekážky sa
stavajú. Manifest – Prejav v Piešťanoch – naň sa vláda díva nepriaznivým okom. Prípad
odsúdeného Mirka Petroviča, biskupského tajomníka v Bratislave, predsedu Júliusa Dérera
v súvislosti s Piešťanmi i témy na dnešnej konferencii. „Tesná brána a úzka cesta našich
presídlencov“ – to neslúži konsolidácii nášho slovenského ľudu! Slovenský úrad pre veci
cirkevné chcel túto konferenciu odvolať, čo sa len ťažko podarilo zamedziť. Z toho vyplýva
nový spolok, s novým vedením. Táto Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia sa
neruší, ale len mení na Ústredie slovenských ev. kňazov – ÚSEK. Má sa starať o potreby
farárov a bude mať vnútornomisijné oddelenie. Nejde o založenie „trucspolku“, ale získať
kňazom možnosť v cirkvi sa zhromažďovať, stavovsky spravovať a duchovne sa vzdelávať.
Predsedajúci Ján Hroboň reagujúc na správu – exposée J. Chabadu ovedal, že ho výroky
rečníkove nezbavili nedôvery. Je tu ten nešťastný materialistický svetonázor (ateizmus),
rušenie nedele, nová školská výchova mládeže, teda je dôvod k nedôvere. Ďakuje, že nám br.
Chabada vysvetlil novú situáciu. Keď aj nebude pastorálna konferencia, to nie je tak strašné,
len keď sa budeme môcť vzdelávať teologicky, najmä zaoberať sa eschatologickými otázkami.
Napokon prehlásil, že keď sa situácia takto vyvinula a Konferencia zaniká, nebude ďalej
predsedať, tým viac, že je chorý na srdce. Ani brat Hronec nebude dva dni zapisovať. Nech
prídu teda druhí funkcionári.
Ďalšieho vedenia sa ujal J. Chabada. (Ja som viedol zápisnicu až do prevedenia volieb:)
Dr. J. Ďurovič konštatoval, že sa vlastne nič nedeje, lebo sme už v Brezne rokovali o
splynutí Konferencie so SPEVAK-om, preto bol v Lučenci J. Dérer vyvolený za spoločného
predsedu.
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Ján Štrba, pracovník biskupského úradu v Bratislave ospravedlnil a odôvodnil zásah do
zmeny programu tým, že sú dnes aktuálnejšie otázky v Starej i Novej zmluve, ako témy a
angelologii a satanologii. To nebol zásah len zhora, ale aj od nás (Chabadovej skupiny).
Treba nájsť syntézu medzi kresťanstvom a marxizmom. Na otázku (Jozefa Kmeťa, farára vo
Vrbovom), kto a z čieho podnetu konal tieto predpráce o reorganizácii a zmene programu,
Chabada odpovedal, že podnet vyšiel z porady v Bojniciach, druhú mali vo Zvolene a včera
tretiu na základe úpravy Slovenského úradu pre cirkevné veci. Účasť v novom spolku má byť
dobrovoľná.
Keď Chabada ešte privítal zástupcov SLOVÚC-u (prednostov Malíčka a Kedru), potom
ako predseda ad hoc požiadal o súhlas previesť voľby. Zároveň žiada zapisovateľa včerajšej
porady Pavla Domku, farára v Zemianskom Podhradí, aby prečítal kandidátku prípravného
výboru. P. Domko číta:
Predseda
Ivan Kolesár
podpredseda
Dr. Ján Ďurovič
za západné Slovensko
Ján Chabada
za stredné Slovensko
Ctibor J. Handzo
za východné Slovenskko
tajomník
Ján Štrba
zapisovateľ
Pavel Domko
pokladník
Štefan Baláž
revízori
Ľudovít Hrdlička,
Ondrej L. Bartho
zást. seniorátov Dr. Ján Petrík
bratislavský
Juraj Struhárik
nitriansky
Ján Zeman
trenčiansky
Eugen Lukáč
dunajský
Lad. Lehotský
turčiansky
Jozef Cimrák
oravský
Juraj Lukáč
liptovský
Ladislav Petrík
spišský
Július Sepeši
šarišský
Dušan Cesnak
abanovo-zemplínsky
Emil Sivák
gemerský
Ján Hroboň
malohontský
Pavel Machala
hontiansky
Viliam Adamčík
novohradský
Július Krčméry
zvolenský
styční dôverníci
za kraje
Dr.Július Adamiš
bratislavský
Albert Predmerský nitriansky
Milutin Bágeľ
banskobystrický
Ondrej Krecháč
žilinský
Ctibor J. Fandzo
prešovský
Adolf Kevický košický
za fakultu
Jozef Kubis
za ženy
Darina Bancíková
(dodatočne kooptovaná)
Nevedno, či všetci vyvolení skutočne vedeli, že sú navrhnutí na tú-ktorú funkciu. O
niektorých mám pochybnosť (Struhárik).
Po prevedení volieb J. Chabada odovzdáva predsedníctvo vyvolenému predsedovi
Prípravného výboru Ústredia slovenských ev. kňazov – ÚSEK – Ivanovi Kolesárovi, farárovi
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v Kochanovciach. Tento, ujímajúc sa finkcie, vyslovil vďaku a uznanie Všeobecnej
vnútornomisijnej a pastorálnej konferencii za všetko, čo dobrého vykonala, i v bývalom
Uhorsku i v našej vlasti, i Spolku slovenských ev. kňazov – SPEVAK -u. Podobne i Júliusovi
Dérerovi; tomuto je osobne vďačný, že mal odvahu za Slovenského štátu preklenúť hrádze do
ilavskej väznice, že ta doniesol potechu a posilu slova Božieho. Vyslovil vieru, že všetko čo
budú konať bude dielo reprezentujúce našu cirkev a našu vieru a bude oporou pre tých, čo
bojujú za trvalý mier.
Toho dňa sme ešte navštívili kazematy komárňanskej pevnosti, v ktorých boli väznení a
v ktorých trpeli verní svedkovia Pánovi a vyznávači evanjelia, naši evanjelickí martýri za
Leopolda I.
O ďalšom priebehu komárňanskej konferencie ÚSEK-u nepíšem, ani sa naň
nepamätám.Mnohí sme ju ešte v prvý deň opustili. Cirkevné listy 1950 s. 340 priniesli túto
správu:
Snemovanie evanjelického kňazstvav Komárne
V dňoch 27. a 28. septembra t. r. sa zišli ev. a. v. duchovní na svoju výročitú všeobecnú
vnútornomisijnú a pastorálnu konferenciu do Komárna. Zišlo sa ich skoro 150 zo všetkých
kútov Slovenska. Na konferencii odzneli vysoko hodnotné prednášky: Dariny Bancíkovej „Čo
so ženami v cirkevnej službe“, Jozefa Kubisa“O úlohe cirkvi v boji za mier“, Dr. Štefana
Kátlovského „Sociálna oátzka podľa Starej zmluvy“, Dr. Karola Gábriša „Sociálna otázka
podľa Novej zmluvy“, Jána Štrbu „Úlohy evanjelizácie“, Pavla Machalu „“Kňaz pri úlohách
socializácie našej dediny“. Po každej prednáške bola živá diskusia s cennými návrhmi.
Konferenciu otvoril brat podpredseda Ján Hroboň a po ňom mal dlhší prejav o cirkevnej
práci Ján Chabada.
Na misijných službách Božích kázal brat Juraj Struhárik a prejav ku komárňanským
bratom a sestrám mal brat Ivan Kolesár.
Konferencia rozhodla, že sa zaplňuje medzera, ktorá nastala rozpustením SPEVAK-a a
Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia sa reorganizuje a začleňuje sa ako úsek
Ústredia slovenských evanjelických kňazov. Bol vyvolený aj prípravný výbor, ktorého
predsedom sa stal br. Ivan Kolesár, farár kochanovský, podpredsedami Dr. Ján Ďurovič, Ján
Chabada, a Ct. J. Handzo a tajomníkom Ján Štrba. Vo výbore sú ešte viacerí pracovníci
farári. Do Slovenského výboru obrancov mieru sú delegovaní Ján Chabada, Ct. J. Handzo a
Ján Štrba.
Z konferencie boli poslané telegramy: prezidentovi republiky, predsedovi vlády a
ministrovi zahraničia na valné zhormaždenie OSN Viliamovi Širokému, podpredsedovi vlády
a ministrovi Štátneho úradu pre veci cirkevné Firlingerovi, povereníkovi Ladislavovi
Holdošovi, dp. biskupom. Telegram bol poslaný aj valnému zhromaždeniu OSN.
Ešte je tu:
Rezolúcia
konferencie Ústredia slovenských ev. a. v. kňazov
v Komárne v dňoch 27.-28. septembra 1950
Nezabúdajúc na záslužnú prácu a všestrannú misijnú a sociálnu činnosť Všeobecnej
pastorálnej konferencie v časoch poroby a za tzv. Slovenského štátu, na hrdinský obranný
postoj, prítomní bratia uvedomujú si naliehavosť úsilí po zjednotení konferencie i stavovského
spolku a preto jednomyseľne sa uzniesli utvoriť Ústredie slovenských evanjelických kňazov,
ktoré popri osvedčených už úlohách horlive konaných v minulosti jasnými postavami
vnútornomisijných pracovníkov (Žid 13, 7) berie na seba aj dnešné nové a zodpovedné
povinnosti, vyplývajúce z nástupu socialitického údobia dejín. Toto nám určili štátno-politické
porady kňazov v Bojniciach 13.-16. júna 1950 a na Sliači 13.-16. septembra 1950.
Činíme tak vo veľkej zodpovednosti pred Pánom cirkvi i pred pracujúcim ľudom ako
objektom vnútornej misie a v problematike dneška berieme na seba ťažké, ale krásne
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povinnosti hlásať čisté slovo Božie tomuto pracujúcemu ľudu ako zvereným dušiam primerane
dnešným pomerom, t. j. zameriame celú svoju vnútornomisijnú činnosť na dvíhanie životnej
úrovne evanjelických veriacich ako občanov tohto sveta. Budeme ich viesť ku Kristovmu
pokoju v srdciach a tým i k mieru vo svete.
Pri prvom výročí vydania nových cirkevných zákonov radostne vidíme neopodstatnenosť
obáv a nedôvery k týmto zákonom a tým k ľudovodemokratickej republike. S radosťou a
nádejou vítame nové obzory cirkevnej práce, ktoré zákony a štátna ústava nám zabezpečujú.
V povedomí úlohy cirkvi v práci za mier, s radosťou sa hlásime k výsledkom schôdzky
zástupcov všetkých kresťanských cirkví z ČSR i hostí zo zahraničia v Luhačoviciach, ktoré
vyzneli manifestačne za svetový mier. A nakoľko od tejto doby hlas po mieri, vyjadrený po
celom svete Štokholmskou rezolúciou, je narušený vojenským besnením na ďalekom východe,
opätovne dvíhame svoj hlas za mier na podporu úsilia delegácie SSSR a ľudových demokracií
o záchranu pokoja cestou OSN.
Vítame a osvojujeme si konkrétne uzavretia bojnického prehlásenia a sliačskej rezolúcie
nášho bratstva. V duchu samaritánskej lásky, cirkvou vždy hlásanej a konanej, s radosťou si
osvojujeme menovite úkol: do 31. októbra t. r. previesť zbierku na zakúpenie sanitných áut a
liekov pre postihnutých, nevinne trpiacich obyvateľov v kórejskom zázemí. Robíme tak
v zmysle slov Písma: Jedni druhých bremená neste a tak plňte zákon Kristov (Gal 6, 2).
V otázke uplatnenia sa služby žien na vinici Pánovej manifestačne berieme svoju
prirodzenú požiadavku úplného zrovnoprávnenia žien v cirkvi, nielen v duchu štátnej ústavy,
ale aj v duchu evanjelia Kristovho „... nie je muž ani žena... lebo vy všetci jedno ste v Kristu
Ježišovi“ (Gal 3, 28). Toto bolo komentované aj požiadavkami sociálnych zásad Starej a
Novej zmluvy a kladením dôrazu na vysokú morálnosť sociálnych zásad Ježišových a
nemorálnosť v prípade ich zanedbávania a znehodnocovania, za čo sme zodpovední pred
Božím súdom (Ez 34, 17-22).
Hodnotíme pozoruhodné výsledky priekopníckej práce evanjelického duchovenstva
v socializačnom preporode dediny zakladaním a vedením JRD. A tým plníme Gottwaldov 5RP
a jeho odkaz, aby roľník tvoril viac, kvalitnejšie a lacnejšie v záujme zvýšenia životnej úrovne
všetkých občanov. Touto prácou napomáhame činnosť obrodeného Národného frontu.
V zmysle slov Pánových „Choďte po celom svete, robte mi učeníkmi všetky národy...“
(Mat 28, 19) konferencia s potešením berie na vedomie rozšírenie a prehĺbenie práce našej
bohosloveckej fakulty na vedeckom poli a pri výchove kňazského a kantorského dorastu.
Vyslovujeme želanie, aby terajšia bohoslovecká fakulta v Bratislave niesla meno Juraja
Tranovského.
Očakávame od svojich predsavzatí oživenie cirkevného života cestou našich
vnútornomisijných výborov prehĺbením evanjelizácie a modlitebného hnutia, pestovaním lásky
k Biblii, aby slovo Božie stalo sa dennou potrebou každého nášho veriaceho. V zmysle slov
Pánových máme byť svedkami v každodennom živote a nepozastavovať sa pred žiadnymi
prekážkami a obeťami, ako nás k tomu zaväzuje aj odkaz martýrov 17. storočia
z komárňanských kazemat. To nám pripomínajú aj tunajší milí bratia presídlenci, horliví vo
viere v nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista (CL 1950 s. 340).
Ako sme považovali za potrebné spomenúť dobu i pomery, za akých vznikla Všeobecná
vnútornomisijná a pastorálna konferencia, tak treba spomenúť dobu a okolnosti, za akých
zanikla. Bol to mocenský ateizmus komunistickej strany, ktorá od februára 1948 prevzala
politickú moc a svojej ideológii podriadila všetky oblasti života, i sféru cirkevno-náboženskú.
Svoj pomer k cirkvi upravila známymi zákonmi č. 217 a 219 z r. 1949. Rozpustila všetky, aj
náboženské spolky a schválila len také, ktoré potrebovala, napr. ÚSEK. Hoci sa Spolok ev.
kňazov v septembri 1949 v Piešťanoch kriticky a s oprávnenou nedôverou staval k návrhu
uvedených zákonov, ani tušiť nemohol vtedy, ako tieto naoko uhladené zákony, najmä
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vykonávacie nariadenia a ich interpretácia v praxi, budú ťažkým zásahom do života i práce
cirkvi. Akého ducha bude ÚSEK, čo možno od neho očakávať a aká bude jeho skutočná úloha
dalo sa tušiť už zo spomenutého bojnického prehlásenia a sliačskej rezolúcie. Uvedené sú
v prílohe.
Ovšem s takýmito rezolúciami a prehlásenia sotva možno vstúpiť do dedičstva
Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej konferencie. O tom najpotrebnejšom hovoria len
okrajovo, lebo sa viacej zahľadeli na „novú zem“ ako na „nové nebo“.
O ÚSEK-u uveďme aspoň niektoré skutočnosti:
Fakt je, že ako bola komunistická strana rozhodujúcim činiteľom v štáte, tak bol ÚSEK
v cirkvi.
Bol povoľným nástrojom a ochotným pomocníkom i chránencom štátnej správy pri
vykonávaní jej dozoru i vlivu na život a práci cirkvi. Osvojil si metódy aparátnického
riadenia, ba manipulovania v cirkvi. I jeho pričinením, alebo aspoň spoluprácou, boli farári
kádrovaní, jedni za pokrokových, vlasteneckých, štátne spoľahlivých a druhí za reakčných a
nespoľahlivých (štátna správa mala aj prostrednú kategóriu). On rozhodoval prostredníctvom
svojich seniorálnych a krajských dôverníkov za súčinnosti príslušných cirkevných tajomníkov
o osude farárov a ich rodín. Zrodila sa medzi farármi vzájomná nedôvera a udavačstvo, ktoré
mali v mnohých prípadoch smutné, trpké až tragické následky: zaisťovanie, vyšetrovanie,
súdne procesy a väzenie. ÚSEK usmerňoval tlač a bol rozhodujúcim činiteľom i na
teologickej fakulte. Všade prišli k slovu mladí, neskúsení a málo zodpovední.
Seniorálne pastorálne konferencie premenili sa na sen. konferencie ÚSEK-u s adekvátnym
programom. Občas boli farári povolaní na krajské konferencie manifestovať za mier a
vynášať rezolúcie na podporu vládnej politiky. Keď zodpovednejší členovia cirkvi a ÚSEK-u
videli, že táto kňazská organizácia príliš zablúdila a dostala sa na scestie, spôsobili výmenu
vedenia ÚSEK-u za nové, opatrnejšie, no jednako politicky angažované. Neskoršie sa na
dožadovanie farárov uskutočnili tzv. teologické kurzy, ktoré tiež boli poplatné štátnej
cirkevnej správe za svoju existenciu.
ÚSEK sa nestaral o pestovanie bratstva, ani o duchovný rast a prehlbovanie kňazov, ani o
ich materiálne prilepšenie. O to viac dbal na ich politickú angažovanosť. Sotva možno hovoriť
o vnútornomisijných snahách a práci. To bola vec svedomia a odvahy každého kňaza, ktorý aj
v tomto ohľade bol „sám vojak v poli“. Cirkev bola naozaj v babylónskom zajatí a túžobne
vyzerala zasľúbený milostivý rok Hospodinov (Iz 61, 2) a návrat do vlasti slobody.
Keď sa na jar 1968 zablýskalo na lepšie časy, nastalo v celej cirkvi precitnutie a na
viacerých meistach i rušný pohyb za nápravu vecí cirkvi a jej rehabilitáciu. Niekoľkí bratia
z viacerých seniorátov zišli sme sa v tej veci v horskej chate breznianskeho brata Maťka
Taslera na Čertovici (17. IV. 1968, odtiaľ i názov tejto skupiny a obrodného hnutia –
čertovičiari). Tam sme sa rozhodli povolať bez otáľania všetkých farárov na spoločnú
konferenciu – lebo takej od rozpustenia Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej
konferencie v Komárne r. 1950 nebolo – na 2. a 3. mája 1968 do Turčianskych Teplíc. Pravda,
s povolením príslušnej štátnej vrchnosti – povereníctva kultúry. Keďže ÚSEK so zvolaním
otáľal, urobil som tak sám menom zlikvidovanej Všeobecnej vnútornomisijnej a pastorálnej
konferencie ako jej jediný žijúci funkcionár v aktívnej službe. No vlivom okolností pridal sa
za spoluzvolávateľa aj ÚSEK (predseda Pavel Pališin). Obaja sme potom spoločne
konferenciu otvorili a jej predsedali po boku br. Gustáva Plavca, ružomberského farára, ako
vyvoleného predsedu ad hoc. O tejto konferencii je obšírna zápisnica. Tak prišla po mnohých
rokoch ku cti a vďačným spomienkam naša drahá Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna
konferencia slovenských ev. kňazov. Ale Konferencia ani tam už obnovená nebola, hoc sme
ÚSEK načisto odmietli. Bol navrhnutý nový spolok Združenie evanjelických duchovných. No
napriek všetkému nášmu úsiliu štatút ZED nikdy nebol štátnou vrchnosťou schválený a tak

97
slovenskí evanjelickí kňazi nemajú viac žiadneho svojho stavovského spolku.
Vnútornomisijnú činnosť cirkvi má na starosti vnútornomisijný odbor pri Generálnom
biskupskom úrade.
Rekapitulácia a hodnotenie
Vznik
Na záver prichodí ešte aspoň heslovite zhrnúť a zhodnotiť čo bolo povedané o vzniku a
cieľoch, práci a výsledkoch a napokon o význame a zániku Všeobecnej vnútornomisijnej a
pastorálnej konferencie. Treba jednoznačne konštatovať, že vznikla a vyrástla ako voľné
združenie a duchovné spoločenstvo nemnohých slovenských evanjelických rodoľubov a
milovníkov Pánových zo spontánnej túžby po náboženskom oživení a prebudení slovenského
evanjelického ľudu. Išlo o jeho vieroučnú a náboženské identitu a sebazáchovu, lebo ľud bol
vnútornomisijne zanedbávaný a národne ubíjaný násilnou maďarizáciou. Túto starosť vzala na
seba Konferencia, čo nebolo po vôli úradnému vedeniu cirkvi v Uhorsku, lebo aj
v Konferencii videla strašiaka panslavizmu. Samozrejme, Konferencia nemala s politikou nič
spoločné. Preto je podivné, keď terajší gen. biskup Dr. Ján Michalko vo svojej prednáške
Život a práca našej cirkvi dnes a úloha kňaza v nej na seniorálnej pastorálnej konferencii
novohradského a rimavského bratstva, konanej v Lučenci 10. mája 1971, chtiac zdôvodniť a
obhájiť založenie i činnosť likvidovaného ÚSEK-u povedal, že ako voľakedy Všeobecná
pastorálna konferencia, tak aj ÚSEK vznikol z politických príčin. Toto konštatovanie
neobstojí. Konferencia, ako je to všeobecne známe, nemala nič dočinenia s politikou, čo ale
nemožno povedať o ÚSEK-u. Tento sa stal nástrojom na povoľné manipulovanie s cirkvou i
farármi. Čo tu teda možno porovnávať, ba egalizovať?
Práca Konferencie
Konferencia záležala z dvoch častí: z vnútornomisijných slávností a pastorálnych porád.
1. Vnútornomisijné slávnosti
Vnútornomisijné slávnosti boli zhromaždením veriaceho ľudu v domácom zbore a hostí.
Boli zákonným fórumom na základe autonómneho práva každého cirkevného zboru a tak
poskytovali možnosť pôsobiť nábožensko-misijne na prítomných údov cirkvi. Túto možnosť
náležite využilo vedenie Konferencie, keď ju každý rok povolávalo do iného zboru a iného
seniorátu, ako r. 1933 povedal Ján Palic: Sme putujúcou konferenciou s posolstvom evanjelia,
svedčiť o Kristu a privádzať k Nemu. Oživujúco pôsobila prítomnosť hosťujúcich kazateľov,
prednášateľov a vedúcich pracovníkov. Predsedovia Konferencie v príhovore k zboru
vysvetlili jej ciele, budiť a upevňovať vieru, povzbudiť k vernosti Pánovi a napomáhať dobré
dielo v záujme kráľovstva Božieho a na spásu duší. Kazatelia živým prorockým slovom a
Kristovým evanjeliom oslovovali poslucháčov. Iste nie nadarmo. Medzi kazateľmi boli
mužovia vzácnych charizmát, ktorí z moci Ducha svätého vyvolali i taký účinok, ako napr.
kázeň J. Boora z Holíča na misijnej slávnosti V Turč. Sv. Martine r. 1900, že pod jej dojmom
dvaja národní výtečníci a prední mužovia v cirkvi Matúš Dula a Dr. Ján Vanovič svojím
nákladom vydali zápisnicu z tejto konferencie, aby si aj ostatní cirkevníci mohli s úžitkom
prečítať túto kázeň a odznelé prednášky. Pre zaujímavosť uvádzam v prílohe zoznam
kazateľov a textov s propozíciou. Kázne sú biblické, aktuálne a misijne zamerané. Nejedna
z nich vykonala svoje poslanie podľa osvedčenia Hospodinovho: „Tak bude moje slovo, ktoré
vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne
spraví na čo ho posielam“ (Iz 55,11).
Prednášky slúžili tomu istému cieľu: duchovne vzdelávať, vo viere utužovať, kresťansky
žiť i pracovať a burcovať k aktivite viery a spomáhajúcej lásky. Podľa ich tematiky dá sa
posúdiť čo bolo kedy aktuálne a naliehavé, kde ležala naša bieda. Niektoré boli všeobecného
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rázu, iné upozorňovali na znamenie času a na vážne úlohy a zodpovednosť cirkvi. Napr.
vzmáhajúca sa industrializácia priťahovala robotníctvo do miest, výstavba miest zase
liptovských murárov, o ktorých sa hovorí, že vystavali Pešť, remeslá mládež do učenia,
sťahovanie poľnohospodárskych robotníkov na žatvu na Dolnú zem atď. To bola naša
„robotnícka trieda“, o ktorú sa bolo treba duchovne starať a ju tým najpotrebnejším
duchovným pokrmom zaopatrovať: Bibliou, Tranosciom, Zpěvníkom, postilou, cirkevným
časopisom. K nej pribudlo vysťahovalectvo do Ameriky. Túto realitu prezieravo postrehol
horlivý iniciatívny vnútornomisijný pracovník, podnecovateľ, organizátor Ján Alexander
Fábry už v svojej prednáške na prvej konferencii r. 1899 v Modre O vnútornej misii
delnického ľudu, podobne Ján Bezek o liptovských murároch a Ján Cimrák Sťahovanie
evanjelického ľudu do cudziny.
Sociálno-charitatívna činnosť bola stále v zornom uhle Konferencie. Predovšetkým to bola
starosť o naše siroty, ktoré odvážali do cudzích sirotincov, čo neboli ani evanjelické, ani
slovenské, a tak sa nám siroty nenávratne strácali. Horliteľ za ich záchranu a opateru Martin
Bujna už na tretej konferencii volal po našom vlastnom sirotinci v prednáške O opatrovaní
hynúcich sirôt a O kresťanskej dobročinnosti a obetavosti. Časom sa naša charita rozšírila na
diakoniu. O nej prednášal Samuel Bobál, nakoľko je u nás zanedbaná a nakoľko potrebná.
Nakoľko prednášky mali pôsobiť na duchovné prebúdzanie a upevňovanie vo viere a
kresťanských cnostiach, témou bola Biblia a jej dôležitosť, O evanjelickej viere, Svätenie
sviatočného dňa, O láske k ev. a. v. cirkvi. Na vzmáhajúcu sa aktivitu rozličných siekt
reagovali prednášky O sektách, Či evanjelik ako taký môže byť veriacim a pobožným, O
povinnosti šíriť kresťanské evanjelické povedomie, O rozširovaní náboženskej spisby.
Objektom vnútornej misie je predovšetkým rodina: O kresťanskej rodine ako základe
zdravého cirkevného zboru., Domáca pobožnosť. Pozornosť bola venovaná aj širším
oblastiam: Vzdelanosť a náboženstvo, Náboženstvo a národnosť ako sestry, Aké náboženstvo
potrebujeme? Z dejín cirkvi: O palatínovi J. Thurzovi, 505 výročie M. J. Husa, Marburské
kolokvium, Eliáš Láni a víťazstvo luteránskeho smeru v evanjelickej cirkvi na Slovensku,
Luther a jeho dielo, Pamiatke revúckeho gymnázia slovenského. Na naliehavé aktuálne
problémy reagovali prednášky proti zhube opilstva: O kresťanskej striezlivosti, Ako má
kresťan hľadieť na zemské statky, O úlohách našej cirkvi v národe, t.j. za väčšiu angažovanosť
vo verejnom živote proti vzmáhajúcemu sa protináboženskému a proticirkevnému hnutiu za I.
ČSR: Aké má byť stanovisko k dnešným pomerom, t.j. v ľudáckom štáte vo vojnových
pomeroch, Zaväzuje nás ešte zákon Boží? Cirkev Kristova – vychovávateľka ľudí, Čo je so
svedomím dnešného človeka? po II.vojne.
O vnútornomisijných slávnostiach možno povedať, že na svoju dobu boli dobre voleným
prostriedkom misijného pôsobenia. Ostali nadlho nielen zriedkavým zážitkom zboru, ale aj
trvalým duchovným úžitkom jeho údov.
II. Pastorálne porady – konferencie
Podstatná činnosť Konferencie rozvíjala sa cez pastorálne porady, čiže Všeobecnú
pastorálnu konferenciu. Tieto porady boli ideovou i pracovnou vyhňou, fórumom podnetov i
úprav na konanie vnútornomisijnej práce. Inšpirujúcim vzorom je Ján A. Fábry. Spomeňme
jeho vnútornomisijný testament, ako ho odkázal na tisovskej konferencii r. 1905, podobne
Michal Bodický r. 1930 alebo aj Ján Palic r, 1941. Vzácne sú úvahy a nárady aj iných
pracovníkov, napr. Dušan Fajnor: Slovo Božie a vnútorný misionár, O vnútornomisijnej práci,
Úprava pre vnútornomisijnú prácu. Jur Janoška: Pavel v Athénach, Július Dérer: Čo je
vnútorná misia, J Hroboň: Ako prehĺbiť vieru a oživiť náboženstvo a vôvec všetky prednášky
na konferencii v Brezne r. 1946.
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Širokú oblasť nábožensko-cirkevného života z hľadiska vnútornomisijných a pastorálnych
záujmov Konferencia zahrnula v mnohých prednáškach, úvahách, rokovaniach a uzavretiach.
Kvôli prehľadnosti možno ich zadeliť do niekoľkých skupín podľa povahy a obsahu:
1. Kresťanská rodina a dietky
Okrem už spomínaných prednášok o rodine, dietkach, domácej pobožnosti, aj ďalšie
prednášky nástojčivo sa vracali k tejto živej otázke. Napr. Martin Bujna: O náboženskej
výchove dietok v dnešené časy, O opatrovaní hynúcich sirôt, Vladimír P. Čobrda: O
kresťanskej výchove dietok, B.Kadlečík: O dietkach bez rodiny – mnoho sirôt, málo miesta. D.
Fajnor: O kresťanskej rodine ako najväčšom požehnaní. V južných krajoch Slovenska najmä
v evanjelických rodinách bol znepokojujúci problém jednodetstvo. Ján Palic otvorene hovoril
O jednodetstve a vyháňaní plodov. Ctibor Ján Handzo napísal knihu prenikavých obrázkov
z tohto prostredia PRÁZDNE SÚ KOLÍSKY (1938). To bola rakovina na tele našej cirkvi, ktorá
hrozne zdecimovala počet duší po našich zboroch. Nebolo treba ani ďalšej protireformácie na
našu skazu. Vážnou starosťou bolo ako zastaviť túto depopuláciu. Modranský lekár Dr. Ivan
Bodický podal v tomto ohľade Konferencii istý elaborát, návrh, ale bolo to mimo jej
kompetencie. Po druhej svetovej vojne konala sa vo Zvolene 8. XI. 1950 osobitná konferencia
kňazov z južných seniorátov (Hont, Novohrad, Malohont – Rimavský seniorát, Gemer a
Zvolen), ktorá vo svojej rezolúcii uvádza:
a/ V svetle Božieho slova budiť povedomie hriešnosti a ťažkého previnenia sa proti Bohu,
cirkvi i vlasti z úmyselného potlačovania pôrodnosti.
b/ Prebúdzať srdcia k znovuzrodeniu, pestovať živú vieru, bohabojnosť a dôveru v Boha,
aby mohlo byť potlačené sebectvo, pôžitkárstvo, rozkošníctvo, túžba po pohodlí a
hmotárstov. A to:
- osobným príkladom kňazských rodín
- verným plnením všetkých kňazských povinností,
- primeraným zameraním kázní slova Božieho na problém denatality a jej zhubných
následkov
- svedomitou pastorálnou starostlivosťou o duše, osobným stykom kňaza s cirkevníkmi.,
- misiami, diferencovanými podľa pohlavia a veku a zaútočiť na srdcia evanjelického
ľudu,
- primeranými článkami v cirkevnej tlači, poučnými brožúrami, divadelnými hrami a
krátkymi filmami poukázať na zhubné následky bezdetstva a vyzdvihnúť požehnanie
viacdetných rodín,
- v krajoch, postihnutých denatalitou nepripustiť trvalejšie účinkovanie neženatých
farárov a nájsť spôsob na premiestnenie takých, ktorí môžu byť považovaní za
prekážku účinného boja proti denatalite.
2. Mládež
Ako nebývalo spoločenských organizácií mládeže, tak ani osobitnej práce s mládežou a
starosti o ňu v našich zboroch. To priniesla až doba, keď duch času vystieral svoje chápadlá
po mladých ľuďoch a vynímal z ich srdca slovo Božie, aby neverili a neboli spasení (Lk 8,
12). Na odvádzanie od krčiem a mrhanie času nemilobohu začala sa venovať pozornosť
dorastajúcej mládeži a rozvíjať starosť o ňu. O pekných výsledkoch v Liptove bola reč. Ján
Drobný r. 1912 začal vydáva ť časopis EVANJELICKÁ MLÁDEŽ. Turčianskosvätomartinský
farár O. Škrovina referoval o spolkoch mládeže už r. 1913 a podávali sa správy aj z druhých
zborov a krajov. Najmä po I. svetovej vojne naplno sa rozvinula táto organizovaná práca
obnovením časopisu Evanjelická mládež a potom založením NOVÉHO RODU a Združenia ev.
mládeže s jeho zjazdami na úrovni obvodov, seniorátov i celocirkevnej. Prvý zjazd bol
v Banskej Bystrici r. 1922. O nich možno hovoriť aj z aspektu cirkevno národnej
manifestácie, pravda v iných súvislostiach než vnútornomisijných. Na konferenciách
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bývali zavše referáty o práci s mládežou. J. Dérer o jej zjazdoch, tajomník SEM Ján
Štrba o práci v zimných i letných školách SEM, predseda Pavel Tomko O práci
s mládežou ideove a Jozef Juráš Evanjelický kň az v združeneckej práci. Referáty M.
Mitaľ a a O. Antala r. 1949 O práci s mládežou v zmenených pomeroch boli už len
labuť ou piesň ou.
3. Starostlivosť o iných
Ako už bolo uvedené, J. A. Fábry upozornil na starostlivosť o robotníkov každého
druhu i železnič iarov, Bezek na murárov, Cimrák na vysť ahovalcov. Podobne michal
Bodický už r. 1904 podáva správu o zač atom odbavovaní služieb Božích vo Viedni pre
našich podomových obchodníkov tzv. Hausirerov. Táto starostlivosť sa rozšírila i na
slovenských evanjelikov uč ň ov, študentov atď. Odvtedy každoroč ne boli podávané
správy o týchto službách Božích. Po I. svetovej vojne pribudla starostlivosť o našich
kolonistov na rozparcelovaných majetkoch na južnom Slovensku. Referoval o nej J.
Palic r. 1924. Potom sa starala o kolonistov gen. cirkev. Podobne po II. svetovej vojne,
keď sa uskutoč nila repatriácia našich slovenských evanjelikov z podunajských štátov,
Maďarska, Juhoslávie, Rumunska a Bulharska, Konferencia pomáhala pri ich
duchovnom zaopatrovaní a organizovaní akcie na stavbu ich nových kostolov. O tom
prednášal V. Korič anský r. 1948: Ako postaviť kostoly pre presídlencov. O
presídlencov sa otcovsky staral a o nich sa mimoriadne zaslúžil J. Dérer, nielen ako
senior Podunajského seniorátu, ale aj ako predseda Konferencie.
V tejto skupine treba spomenúť aj tzv. kultúrno-literárne spoloč nosti, akou bola
Hurbanova literárna spoloč nosť a č asopis TVORBA pri spolku Tranoscius a Štúrova ev.
spoloč nosť s č asopisom SLUŽBA, založená biskupom Dr. Samuelom Št. Osuským.
Mali tiež vnútornomisijné poslanie – nábožensko-cirkevne osloviť svojou reč ou našu
ev. inteligenciu a triedu vzdelancov. Tak robila od poč iatku aj Konferencia pestrou
paletou prednášok. No s nepatrným úspechom. Naša inteligencia sa nám vždy
strácala. (Prednášky: Kristus, cirkev a politika, Cirkev a inteligencia, O potrebe ev.
týždenníka a ev. revue, Aké náboženstvo potrebujeme? O revoluč nosti kresť anstva,
Actio catolica a v č om sa nás dotýka, Vzdelanosť a náboženstvo, O vplyve osvety na

vieru a náboženstvo,)

Pozoruhodná je snaha Konferencie vnútornomisijne pôsobiť medzi Cigánmi,
príslušníkmi našej ev. cirkvi, najmä v Gemeri. Isté prípravné práce vykonali bratia
pôsobiaci v tomto kraji (J. Chochol, B. Kasanický), keď preložili do reč i Rómov aspoň
nieč o z Malého katechizmu – 10 Božích prikázaní, Credo, modlitbu Pánovu.
Napokon spomeň me ušľ achtilý zámer Konferencie za II. svetovej vojny:
misionovať , niesť č isté slovo Božie do tej č asti ZSSR, odkiaľ ustúpila sovietska moc
a kde ľ ud túžil poč uť evanjelium – na Ukrajine, ktorá nám bola i reč ove najbližšia.
Mal to byť prejav vďač nosti voč i Bohu za niekdajšie dielo vierozvestcov Cyrila a
Metoda u nás. Boli už vykonané prípravné práce č o do propagač ného materiálu i
personálnej stránky. Tým sa však celá akcia skonč ila.
4. Pastorácia kňazov
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Je samozrejmé, že prvým objektom pastorálnej starostlivosti má byť sám duchovný pastier
„aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem“ (1K 9, 27). Často sa o tom hovorilo
v rozličných súvislostiach, napr. J. Palic O nás pre nás, Ľ. Vajdička Zavedenie vnútorného
prehlbovania kňazov, E. Lukáč – O Žilák Čo činiť v záujme Božej služby? J. Juráš – O. Antal
Ako vzbudiť väčší záujem o teologické štúdium? alebo J. Čierny – J. Lacko Prečo nejdú
kňazskí synovia na teol. štúdium? a F. Ruppeldt O klasifikácii kňazov.
Čo iného mala na mysli skupina mladších za službu Pánovi zanietených kňazov, keď
utvorila Modlitebný krúžok na duchovné oživenie a prehĺbenie bratstva. I keď Modlitebný
krúžok nemal nijakého organizačného spojenia s Konferenciou, jednako tu bolo vnútorné
organické spojenie, takže v istom zmysle možno ho nazvať jej duchovným dieťaťom.
Konferencia dbala o prehĺbenie odborného štúdia kňazov. Z jej podnetu vychádzal
EVANJELICKÝ KAZATEĽ. Na pastorálnych poradách sa hovorilo o potrebe pripraviť predbežne
praktický komentár aspoň k Novej zmluve a vydávať odborný teologiský časopis. Odznelo aj
dosť odborných prednášok, napr. poučenia a pripomienky J. Bodnára O pohrebnej kázni, Dr.
Michalko-Ľ.Adamčík Aplikácia a diferenciácia Božích právd v dnešnej kázni.
Na hájenie stavovských a materiálnych záujmov kňazov založený bol Spolok
evanjelických kňazov – SPEVAK r. 1924. R, 1947 si Konferencia a SPEVAK vyvolili
spoločného – posledného predsedu J. Dérera.
5. Iné vnútornomisijné spolky
Už J. A. Fábry bol ukázal na možnosť vykonávať zborovú vnútornomisijnú prácu
prostredníctvom ženských spolkov (pomáhať biednym, nemocným). Takúto činnosť
organizovali väčšinou manželky farárov, ktoré sa združili v Spolku ev. farárok (prvá
predsedníčka Terézia Vansová, po nej manželka biskupa Mária Zochová, tajomníčka Emília
Dérerová, manželka Júliusa). Mávali svoje seniorálne a celocirkevné zhromaždenia spolu
s Konferenciou. Z ich prednášok uveďme aspoň: E. Dérerová Čo môže urobiť farárka v zbore
na poli charitatívnom a evanjelizačnom, Vl. Čobrda Viera farárky a jej láska k ľudu, M.
Rafajová Čo je hlavnou úlohou farárky, M. Novotná Práce ženy farářovy v kraji
zindustrializovaném.
Ženské spolky v cirk. zboroch (napr. „Dobrodej“ v Lipt. Sv.Mikuláši už r. 1925 vzal si na
starosť výchovu diakoniek) sa zorganizovali v Ústredí ev. ženských spolkov (predsedníčka
Mária Lacková z Mikuláša, tajomník Ján Lichner z Brezovej). Tieto spolky vyvíjali najmä
charitatívnu činnosť a boli osvedčeným pomocníkom pri vnútornomisijnej práci.
Do tejto skupiny možno azda pridružiť aj Slovenskú evanjelickú jednotu (zakladateľ Pavel
Balciar r. 1920) a Jednotu evanjelických žien (1924). SEJ bola založená podľa vzoru
slovenských evanjelikov v Amerike – USA ako svojpomocný spolok na poskytovanie
finančnej pohrebnej podpory za svojho zomrelého člena (istý druh poistenia). I keď SEJ
nebola vyložene náboženským spolkom, jednako konala a vykonala záslužnú prácu nielen
sociálnu, ale aj duchovnú. Jej mesačné schôdzky neboli len miestom vybavovania spolkovej
agendy – vyberanie členských príspevkov, ale aj bohoslužobným zhromaždením, kde si slovo
Božie, prípadne i postilu čítali, modlili sa a pestovali nábožný spev sami členovia. Neraz
nahradzovali chrámové nešporné služby Božie a tak suplovali kazateľskú prácu niektorých
farárov. SEJ bola organizovaná na základe zákona o spolkoch a nepodliehala cirkevnej správe
a dozoru. Jednako na základe istých skúseností Konferencia odporúčala gen. cirkvi vysielať
na zhromaždenia SEJ svojho delegáta. Každý miesty odbor mal svoj smútočný prápor i
pohrebné prestieradlo na stolík v dome smútku s ev. symbolmi kríža a kalicha. SEJ mala aj
svoj majetok, napr. dom SEJ vo Zvolene, v ktorom bolo aj sídlo biskupského úradu ZD a
rozsiahly les pri Modrom Kameni.
Týmto sa dostávame priam k podstatnej skupine
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6. Charitatívna činnosť
a/ Sirotince
Prvou najvrúcnejšou túžbou Konferencie bolo zachrániť naše siroty pre cirkev i národ. O
vlastnom sirotinci snili, na srdci i na mysli ho nosili poprední mužovia Konferencie. Ale ktorý
zbor ho pritúli do svojho lona? Viacerí mysleli na Lipt. Sv.Mikuláš ako duchovné centrum
s Tranosciom, lenže napr. M. Bodický bol tej mienky, že je tam mnoho bohatých ľudí.
Paradox. Ale cirkevné budovy ani chrám nemajú obriadené. Preto idúcky z tisoveckej
konferencie 31. aug. 1905 nahovorili modranského farára P. Zocha, redaktora Stráže na Sione,
aby otvoril sirotinec v Modre a hneď naň obetovali prvé milodary. Skutočne slovenský cirk.
zbor v Modre už o tri mesiace otvoril sirotinec. Nadšenci sa starali, aby bolo dosť sirôt i
milodarov na výživu a ošatenie. Konferencia už nespustila modranský sirotinec z očí a
modlitieb. Bol a je prvým drahým dieťaťom viery činnej skrze lásku. S koľkou starostlivosoťu
a láskou sledovala jeho vzrast, čo do počtu dietok i vlastných obytných priestorov. Ich
otváranie a posviacky boli slávnosťou celej Konferecnie, ba celého evanjelického Siona.
Radosť bola i zo starostlivej opatery a zdravej výchovy sirôt, aj ich vystrájania do života. Ako
tu nespomenúť otca sirôt Martina Bujnu, „nášho žobráčika“ trvale žobrajúceho na siroty.
Podobne plesala pri otváraní a potom ďalšom vzraste sirotinca V L. Sv. Mikuláši,
založeného v jubilejnom roku Reformácie 1917. Oba sirotince majú svoje krásne dejiny a
s nimi je spojená i Konferencia. Na jej výročných schôdzach boli podávané správy o oboch
sirotincoch. Ony boli jej starosťou i radosťou.
b/ Detské jasle
Po sirotincoch sa časom otvorili (1942) aj detské jasle, vlastne len jasličky na Brezovej,
ktoré sú spojené s neúnavným organizátorom, vnútornomisijným pracovníkom a kazateľom
Jánom Lichnerom. Jasle boli len skromným dielom a ani sa nestihli rozvinúť pre nastalé
politicko-sociálne premeny po II. svetovej vojne.
c/ Diakonia – ženská
Pri 30. výročí založenia Konferencie r. 1929 v Modre bolo vyslovené heslo: Doterajších
30 rokov Konferencie bolo v znamení sirotincov, budúce roky nech plynú v znamení
diakonie. O dva roky nato r. 1931 už bol založený Spolok slovenskej ev. diakonie, lebo túžby
Konferencie v službe spomáhajúcej lásky niesli sa ďalej. Veď popri sirotách aj u nás bolo
dosť biednych, opustených, nemocných a inak trpiacich. Na nich hľadela Konferencia a
chcela sa k nim skloniť s takou účinnosťou, akú videla na Západe v nemeckých cirkvách
alebo v severských krajinách. Na takú rozvetvenú činnosť naše možnosti, bohužiaľ, zatiaľ
nestačili, hoc sa o tom neraz rokovalo, napr. r. 1941 prednášal Ján Dérer O budovaní ďalších
ústavov spomáhajúcej lásky biednym a nešťastným akéhokoľvek druhu: nemým, hluchým,
epileptikom, alkoholikom.
Pridŕžajúc sa reality, pozornosť Konferencie upierala sa na ženskú diakoniu. Nebola to
ľahká vec. Kde vziať, ako vychovať, pripraviť slovenské diakonky? Hoc tu doma bratislavský
nemecký cirk. zbor mal svoj materský domov diakonie od r. 1891, nebol ochotný pripraviť
naše devy, a tak sa museli vyškoliť v nemeckom Sliezsku (Vratislave). Keď sa napokon
podarilo založiť Slovenskú ev. diakoniu v Lipt. Sv.Mikuláši s vlastným domovom (1934),
mohla naša diakonia uvoľniť svoje členky diakonisy pre službu v sirotincoch i
v nemocniciach ako odborné sestry v Paludzi, Zvolene a vo vojnových rokoch založenej
evanjelickej nemocnici na Myjave, o ktorú sa mimoriadne zaslúžila firma Tauš. Diakonky sa
osvedčili aj ako zborové sestry. Niektoré zbory mali vlastné starobince (B. Bystrica, Jelšava).
Slov. ev. diakonie mala, Bohu vďaka, dosť nadšených a obetavých pracovníkov.
d/ Mužská diakonia
O mužskej diakonii v našej cirkvi hovorilo sa už v 30. rokoch ako o potrebných zborových
pracovníkoch: levítoch, katechétoch a kantoroch. R. 1932 sa J. Adamiš zamýšľal, ako ich
existenčne zabezpečiť. Otázka kantorov sa neskoršie začala riešiť kantorským kurzom
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v Banskej Štiavnici a diakonov cez odborný ústav českobratskej cirkvi v Olomouci, ktorý
absolvovali aj niekoľkí mladí bratia z našej cirkvi. Títo si časom doplnili teologické štúdium a
boli ordinovaní na duchovnú službu.
7. Bohoslužobný život
Ku konkrétnym záslužným činom a výsledkom snaženia Konferencie patrí bezpochyby
starosť o náš bohoslužobný život. Tomuto dielu venovala viacročné úsilie so snahou navrátiť
naše služby Božie reformačno-evanjelickým formám v duchu biblickom a starokresťanskom,
ustáliť jednotný bohoslužobný poriadok a vydať novú chrámovú agendu. Stalo sa tak na
historickej konferencii v Pukanci r. 1911, kde predlohy pripravil Ján Palic podľa Krmanovej
agendy a potom zredigoval a vydal Martin Braxatoris: AGENDA, TO JEST PRÁCE CIRKEVNÍ
KNĚŽÍ CÍRKVE EVANGELICKÉ DLE AUGŠPURSKÉHO VYZNÁNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ. NÁKLADEM
SPOLKU TRANOSCIA. LÉTA PÁNĚ 1922. Podobne pamätnou je konferencia v Hronseku r. 1942
založením agendálneho výboru na vydanie novej, už slovenskej chrámovej agendy, dosiaľ
využívanej, ktorú z jeho poverenia zostavil Dr. Ján Petrík.
Konferencia bola povolaným fórumom na prerokovanie a ustálenie i spôsobu
pochovávania. Tu tiež bujnela neviazaná rozmanitosť. Na Kokave r. 1921 konferencia ustálila
spôsob pochovávania a Ján Palic pripravil pohrebnú agendu. Veci poslúžili aj prednášky prof.
Dr. J. Jamnického, Michala Bodického, Dr. Emila Makovického a iných. Poučná je aj
Palicova prednáška Zovnútorné dekorum evanjelických služieb Božích.
So snahou po jednotnom bohoslužobnom poriadku išla ruka v ruke i snaha po jednotnom
Spevníku duchovných piesní. Sprvu sa nepomýšľalo na nový spevník, len na revidované
vydanie Tranovského Kancionála s pribraním pravoverných piesní z racionalizmom
poznačrného Zpěvníka a s pridaním nových, slovenských, od súčasných pomazaných
nábožných pevcov ako Hviezdoslav. M. Braxatoris a iní. To sa uskutočnilo vo vydanom
slovenskom Prídavku nových duchovných piesní r. 1932. Nemalo sa zabudnúť ani na
príslušnú partitúru od odborníkov kantorov (Laciak, Izák), až napokon prišla k slovu
Chorvátova partitúra. R. 1933 Dr. Ján Slávik hovoril o potrebe notovaného spevníka. Ako
zaujímavosť uveďme, že až. r. 1931 začal sa tlačiť Tranovského Kancionál i Zpěvník
latinkou.
K nápravným bohoslužobným snahám patrí aj poslovenčenie služieb Božích. Pokúsil sa o
to Jur Janoška už r. 1900 na Starej Turej, kde ako prvý kázal po slovensky na
vnútornomisijných službách Božích, čo vzbudilo veľkú pozornosť ale pôsobilo dobrým
dojmom. To bol signál i pre ostatných. Na zahájenie procesu poslovenčovania služieb Božích
žiadalo sa poslovenčiť Písmo sväté. Prvé kroky boli urobené na porade v Žiline (15- XI. 1011)
keď viacerí bratia prejavili ochotu prekladať jedntlivé knihy Starej zmluvy, ale bohužiaľ
ostalo len pri vôli, len jeden brat (Pavel Styk) poslal mi bol preklad dvoch kník kronických
(Bodického Rozpomienky s. 290). Z vynikajúcich hebrejistov z predprevratových čias popri
Dr. Lajčiakovi spomeňme mladého Vl. P. Čobrdu, ktorý vtedy vo viacerých číslach
Cirkevných listov kriticky posudzoval Lajčiakov preklad niektorých častí Starej zmluvy a sám
pripravil nielen verný, ale aj ľúbozvučný preklad Žalmov, ako ho máme v prvom vydaní
slovenského prekladu Novej zmluvy a Žalmov.
Konferencia nechala voľný priebeh procesu poslovenčovania služieb Božích, lebo nič sa
nemá robiť unáhlene. O tom bola rozvážna reč na niemenej pamätnej konferencii v Kremnici
r. 1930. V tom čase už mal Milan Hlaváč preklad Novej zmluvy hotový.
Záverom môžeme konštatovať, že Konferencia bola iniciátorkou, organizátorkou a
najzávažnejším činiteľom pri kodifikovaní jeho poriadku a spôsobov a kanonizátorkou
bohoslužobných kníh.
8. Konfesionálna bdelosť
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Konferencia bola aj vernou strážkyňou pravej viery, luteránskeho konfesionalizmu.
V tomto ohľade sú pamätné starostlivé slová J. A. Fábryho svojmu mladšiemu druhovi, tiež
odchovancovi slovenského evanjelického „veľgymnázia“ v Revúcej Michalovi Bodickému:
„Dokiaľ my, Revúčania, žijeme, udržujme Konferenciu v pravom duchu (myslel ducha
kresťanského luteranizmu), po nás neviem ako bude“ (Rozpomienky s. 285). O zachovanie
tejto pravoluteránskej línie starali sa ako Revúčania, tak aj ostatní ich mladší druhovia; napr.
naša Konferencia opustila s menšou čiastkou Všeobecnú luteránsku konferenciu r. 1909 na
protest, že táto prijala za členov unionovaných. Vystúpená skupina založila Lutherischer
Bund, z ktorého povstal terajší Luteránsky zväz.
Pravé evanjelické povedomie, uvedomelý luteránsky konfesionalizmus snažila sa
Konferencia šíriť živým i písaným slovom. Bolo toho treba vzhľadom na panujúci mocenský
katolicizmus v Uhorsku aj vzhľadom na proticirkevné a protináboženské tendencie
liberalizmu a nastupujúceho politického socializmu. Bezprostredným pokušením bolo aj
vzmáhajúce sa sektárstvo, na Dolnej zemi zvlášť nazaréni a u nás zo Starej Turej presakujúce
náboženské prebudenecké hnutie Modrý kríž (sestry Kristína a Mária Royové). Konferencia
venovala tejto situácii pozornosť hneď na svojom druhom stretnutí prednáškou Cyrila
Bodického O sektách a našom pokračovaní voči nim. Inokedy Ján Palic: Ako dokazovať
vernosť aug. vyznaniu, Gustáv Zoch O pomere duchovných k Modrému krížu, Pavel Tomko
Sektári a my, Ján Drobný Ako postupovať voči sektárom, Pavel Tomko– A. Barica
Jehovizmus, jeho pôvod, spôsoby a výsledky, F. Ruppeldt O ďalšej spolupráci s Modrým
krížom s kritickými pripomienkami.
Po I. svetovej vojne stal sa náš konfesionalizmus ostražitejším a rozhodnejším vzhľadom
na ideovú agresiu liberalizmu, organizovaného voľnomyšlienkárstva, proticirkevného
socializmu, ktoré prúdy prenikali na Slovensko s príchodom Čechov intelektuálov, menovite
profesorov, ako aj vzhľadom na federáciu protestantských cirkví, či dokonca obavu
z cirkevnej únie. Vzácny vnútornomisijný pracovník Ján Bakoss volal po „svätom útoku“
viery. Ján Čierny Evajelici, evanjelizujme! Popri stárnucom Michalovi Bodickom bol to
najmä mladý Juraj Struhárik, ktorý čoskoro vynikol ako erudovaný a konfesionálne
vyhranený luteránsky teológ a rozhodný odporca všetkého, čo zvnútra i zvonka cirkvi
ohrozovalo pravú vieru. M . Bodický sa snažil i so svojím zaťom Milanom Hlaváčom
odstrániť, alebo aspoň dogmaticky revidovať síce dosť racionalistický, ale hojne rozšírený
Zpěvník. Obaja išli v odpore proti Zpěvníku a za znovuzavedenie Tranoscia vo svojich
zboroch (Bodický v Krajnom a Hlaváč v Mošovciach) tak ďaleko, že priam vyvolali
nespokojnosť a stratu osobnej prestíže.
J. Struhárik sa od začiatku netajil svojou nedôverou a výhradami proti spolupráci
s novoutvorenou českobratskou cirkvou, zvlášť pre jej vierovyznanskú „všehochuť“ (uznáva
štyri vyznania: augšburské, bratské, helvétske a české) a pre voľnomyšlienkárske prejavy
niektorých členov tejto cirkvi, ktorí nerešpektovali ani Apostolicum (profesor Husovej
teolog.fakulty J.Linhart). Pri zakladaní federácie protestantských cirkví v ČSR, ako nutnej
sebaobrane a záchovy napravo proti rím. katolicizmu a naľavo proti ateistickému sekularizmu
J. Struhárik poukázal na Podmienky jednoty kresťanských cirkví, t. j. že len keď sa zjednotia
na základných princípoch viery. Po niekoľkých nedobrých javoch a skúsenostiach medzi
našou cirkvou a členskými cirkvami Federácie povstalo Abanovozemplínske bratstvo svojou
rezolúciou (1928). Konferencia sa pochopiteľne snažila zaujať objektívne stanovisko, a preto
sa ani nestotožnila so všetkými výhradami rezolúcie. Život si už vynútil rešpektovať isté
princípy a formy existencie a spolupráce kresťanských cirkví, či vo svetovom meradle alebo i
v rámci štátu – novodobý ekumenizmus. V ňom brala aj naša cirkev aktívnu účasť menovite
prostredníctvom biskupa Dr. J. Janošku, ktorý o tomto svetovom pohybe referoval na
konferencii. Podobne i F. Ruppeldt. Treba však objektívne konštatovať, že voľakedajší zjazd
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evanjelikov našej i českobratskej cirkvi i mládeže boli skutočne požehnanými a vzájomne nás
obohacovali. Škoda, že ich už viac nebolo.
9. Konferencia a pohanská misia
Naša Všeobecná vnútornomisijná a pastorálna konferencia vždy prejavovala živý záujem
aj o vonkajšiu pohanskú misiu. Nabádala hmotne podporovať toto bohumilé dielo a
informovala o ňom. J. Palic prednášal O vonkajšej misii ako o nutnej práci kresťanstva, J.
Janoška Božia ruka v práci misie medzi pohanmi, J Lichner O pohanskej misii v Číne. R. 1913
naša Konferencia mala v Trenčíne spoločné misijné slávnosti s Uhorským spolkom pre
pohanskú misiu. Ivan Križan, referent cirkvi pre pohanskú misiu, hovoril O našej účasti na
práci pohanskej misie (1949). Konferencia prispela aj hmotne na vystrojenie nášho misionára
Kornela Haláta do Afriky. Podporila myšlienku založiť Misijnú radu v ČSR a pomáhať dielu
holandskej misie v Indonézii.
Osobitnou misijnou starosťou boli Židia, zbavení všetkých práv a zákonnej ochrany.
Snažili sa zachrániť pred deportáciou do koncentračných vyhladzovacích táborov, teda pred
istou smrťou, pokrstením a vstupom do kresťanskej cirkvi. Pokiaľ išlo o čas a rozsah prípravy
záviseli od okolností i svedomitosti krstiaceho kňaza. Konferencia rokovala o tejto praxi a
doplnila úradnú úpravu (1943).
10. Konferencia a Tranoscius
Zrodený z vôle jedných rodičov, jednakou láskou a za jedným cieľom: vnútornomisijne
pôsobiť na duchovné zveľadenie cirkvi Pánovej, prehĺbenie viery nášho ľudu a na spásu jeho
duší, Tranoscius vždy stál svojimi prostriedkami a možnosťami hotový pomôcť zámerom
Konferencie a vnútornomisijným potrebám cirkvi. On bol najväčší vnútorný misionár celou
svojou edičnou činnosťou, neraz s najväčšími finančnými ťažkosťami a obeťami. Čo dobrého
prišlo z duchovnej pastvy do rúk alebo na stôl našich evanjelických domácností, bolo
poznačené menom Tranoscius. Kto by vypočítal všetky tituly jeho edícií a na aký spôsob šíril
evanjelické povedomie a dobré meno našej cirkvi. Keď nič iného, stačí spomenúť vydanie
BIBLIA SACRA (1899) a TRANOVSKÉHO KALENDÁRE od r. 1901 a vydávanie všetkých
bohoslužobných kníh i vnútornomisijnej knižnice. O spolku Tranoscius sa referovalo takmer
na každej konferencii so snahou v každom ohľade ho napomáhať. R. 1927 bola založená
Hurbanova evanjelická literárna spoločnosť z iniciatívy biskupa Samuela Zocha, aby
podporovala a propagovala náboženskú spisbu vydávanú Tranosciom, rozširovala ju medzi
naším ľudom a napomáhala edičnej činnosti Tranoscia.
(O vnútornomisijnom poslaní Tranoscia píše Dr. L. Jurkovič v pamätnici 50 ROKOV
TRANOSCIA 1898–1948 na str. 47-49 a tiež Darina Bancíková v ZOZNAME KNÍH, VYDANÝCH
TRANOSCIOM V ROKOCH 1898-1947. Na str. 65-96 uvádza všetky knihy vnútornomisijného
zamerania. )
Podobný vzťah mala Konferencia aj k Cirkevným listom, najmä pred prevratom. Cirkevné
listy slúžili vnútornomisijným snahám a cieľom Konferencie a Konferencia zas bola morálnou
záštitou a oporou Cirkevných listov. Vždy to boli spojené nádoby. Členovia Konferencie
napomáhali CL svojou spoluprácou, dopisovaním, článkami, propagovaním a rozširovaním.
CL hovorili aj za Konferenciu. Predstaviteľom tejto spolupatričnosti a jednoty bol redaktor
CL a podpredseda Konferencie Dr. Jur Janoška.
11. Konferencia a cirkev
Pomer Konferencie k úradnej cirkvi pred prevratom bol úplne chladný. Cirkev ju zaznala
prv než sa mala narodiť ako Tranovský spolok pre vnútornú misiu. Nepovolila ho. Nemali
teda žiadnych stykov. Načisto nový pomer nastal, keď sa utvorila naša slovenská ev. cirkev.
Konferencia pracovala v cirkvi pre cirkev. Jednako jej postavenie bolo osobitné. Zachovala si
voľnosť i voči vedeniu cirkvi, a to priam na radu gen. biskupa Dt. J. Janošku i Vl. Čobrdu.
Konferencia bola akoby pomocným vnútornomisijným zariadením, ktoré signalizovalo kde je
organizmus cirkvi porušený a hľadalo spôsob na jeho nápravu. Bola strážny domu Božieho.
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V tom bola jej dobrovoľná, tichá a nenáročná služba. Nehľadala svojich vecí, ale živú cirkev
so živými údami. Na konferenciách odznelo viac prednášok v záujme cirkvi: Dr. L. Jurkovič
Poriadok cirkvi a sloboda, Hroboň Cirkev vo svetle evanjelia, G. Plavec Cirkev svedomím
národa, M.Žarnovický a P. Slosiarik Kedy je cirkev slobodná a akú slobodu potrebuje cirkev,
ak má byť kresťanskou.

Záver
Patrilo by sa nechať ešte defilovať aspoň letmo otcov Všeobecnej vnútornomisijnej a
pastorálnej konferencie, mužov vo viere horlivých, v jej pravom vyznávaní neklátivých,
pracovníkov osvedčených i neúnavných a hodných nehynúcej pamiatky. Niet ich viac. Aj
Konferencia sa pominula. V ťažkých časoch sa zrodila, v neľahkých aj zanikla; bola
rozpustená a vlastnou cirkvou – nepotrebná – prepustená odišla. Veď bola len ľudským
dielom. Ale bola strážkyňou najlepších duchovných hodnôt, klenotu živej viery, pravej Božej
služby, usmerňovateľom vnútornomisijnej práce, spomáhajúcej lásky od najmenších sirôt až
po opustené šediny. Vždy hotová niesť prorockú zvesť pokánia i evanjelium milosti a pokoja
na spásu duší. Preto bola v cirkvi vážená a Pánom požehnaná. Takou ostala i jej pamiatka.
Príloha č. 1
Zákon 217 zo dňa 14. októbra 1949,
ktorým sa zriaďuje štátny úrad pre cirkevné veci
Národné zhromaždenie československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
§1
Zriaďuje sa Štátny úrad pre cirkevné veci, vedie ho minister, ktorého určí prezident
§2
Úlohou Štátneho úradu pre cirkevné veci je dbať o to, aby sa cirkevný a náboženský život
vyvíjal v súlade s Ústavou a zásadami ľudovodemokratického zriadenia a zaistiť tak pre
každého Ústavou zaručené právo slobody vyznania, založené na zásadách náboženskej
znášanlivosti a rovnoprávnosti všetkých vyznaní.
§3
Pôsobnosť vo všetkých cirkevných a náboženských veciach, ktoré dosiaľ vykonávali iné
ústredné úrady, prechádza na Štátny úrad pre cirkevné veci.
§4
Na Slovensku vykonáva minister, ktorý vedie Štátny úrad pre cirkevné veci, svoju
pôsobnosť zásadne prostredníctvom Slovenského úradu pre cirkevné veci, vedeného
povereníkom, ktorého určí vláda.
§5
Podrobné predpisy o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci a
Slovenského úradu pre cirkevné veci, ako i o konaní pred nimi, vydá vláda nariadením.
§6
Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykonávajú ho všetci členovia vlády.
Podpisy
Zákon č. 218 zo dňa 14. októbra 1949
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
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Osobné požitky duchovných
§1
Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení zákona osobné požitky duchovným cirkví a
náboženských spoločností, ktorí pôsobia so štátnym súhlasom v duchovnej správe, v cirkevnej
administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných. Štátny úrad pre cirkevné veci môže
výnimočne po dohode s Ministerstvom financií priznať osobné požitky aj duchovným, ktorí
sú inak činní.
§2
Štátny súhlas možno udeliť len duchovným, ktorí sú československými štátnymi občanmi,
sú štátne spoľahliví a bezúhonní a spĺňajú aj inak všeobecné podmienky pre priajtie do štátnej
služby. Štátny úrad pre cirkevné veci môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa upustiť
od podmienky štátneho občianstva.
§3
/1/ Osobné požitky duchovných tvoria:
a/ základný plat
b/ hodnostný prídavok
c/ odmena za vyšší výkon
/2/ Sumy základného platu, spôsob a mieru jeho zvyšovania, podmienky pre priznanie
hodnostného prídavku a jeho výšku, ako i podmienky pre priznanie odmeny za vyšší výkon
a podrobnosti o tejto odmene určí vláda nariadením.
§4
Úhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
Duchovní, kotrí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na úhradu cestovných,
sťahovacích a iných výdavkov podľa všeobecných predpisov.
§5
Povinnosť vyučovať náboženstvo
Duchovní, pôsobiaci v duchovnej správe sú povinní vyučovať bezplatne náboženstvo na
školách, ak nie je o vyučovanie náboženstva inak postarané. Rozsah tejto povinnosti a bližšiu
jej úpravu určí po dohode s Ministerstvom školstva, vied a umení nariadením minister, ktorý
vedie Štátny úrad pre cirkevné veci
§6
Sociálne dávky
Sociálne dávky, najmä dávky na nezaopatrené deti a penzijné zabezpečenie duchovných a
ich rodinných príslušníkov sa poskytujú podľa obdoby predpisov platných pre štátnych
zamestnancov. Podrobnosti určí vláda.
§7
Pôsobenie a ustanovenie duchovných
/1/ Duchovnú (kazateľskú apod.) činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu
vykonávať len osoby, ktoré majú na to štátny súhlas a ktoré vykonajú sľub. Znenie sľubu
určí vládne nariadenie.
/2/ Každé ustanovenie (voľba, vymenovanie) týchto osôb vyžaduje predchádzajúci súhlas
štátu.
/3/ Uprázdnené miesto treba obsadiť najneskoršie do 30 dní. Ak sa tak nestane, môže štát
urobiť potrebné opatrenia na zaistenie riadneho chodu duchovnej správy, cirkevnej
administratívy alebo výchovy duchovných.
§8
Vecné náklady
/1/ Štát uhradzuje cirkvám alebo náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu
riadne vecné výdavky spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i
s cirkevnou administratívou.
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/2/ Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvednených prípadoch osobitnú pomoc.
§9
Rozpočty
/1/ Zástupcovia cirkví a náboženských spoločnosti a správcovia cirkevného majetku sú
povinní zostavovať rozpočty a záverečné účty a predkladať ich Štátnemu úradu pre
cirkevné veci na schválenie.
/2/ Rozpočty na riadne vecné náklady zostavujú sa podľa skutočných potrieb, a to podľa zásad
štátneho rozpočtu; podrobnosti určí Štátny úrad pre cirkevné veci po dohode
s Ministerstvom financií.
§10
Majetok
/1/ Štát dozerá na majetok cirkví a náboženských spoločností.
/2/ Zástupcovia cirkví a náboženských spoločností a správcovia cirkevného majetku zostavia
súpis všetkého hnuteľného i nehnuteľného imania a majetkových práv cirkví a
náboženských spoločností, ich zložiek, komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí a
fondov a predložia ho do troch mesiacov od začiatku účinnosti tohto zákona Štátnemu
úradu pre cirkevné veci. Podrobnosti určí Štátny úrad pre cirkevné veci.
/3/ Akékoľvek scudzenie alebo zaťaženie majetku cirkví a náboženských spoločností
vyžaduje predchádzajúci súhlas štátnej správy.
§11
Zánik záväzkov
/1/ Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi, obročiami a inými cirkevnými ústavmi
prechádza na štát.
/2/ Všetky záväzky prispievať na účely cirkví a náboženských spoločností, ich zložiek,
komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí a fondov, opierajúce sa o patronát alebo iné
právne dôvody alebo dlhodobé zvyklosti zanikajú, s výnimkou záväzkov členov cirkví a
náboženských spoločností, vyplývajúcich zo zariadení štátom schválených.
§12
Učilištia pre výchovu duchovných
Štát udržuje učilištia a ústavy pre výchovu duchovných
§13
Trestné ustanovenia
Konania alebo opomenutia odporujúce ustanoveniu tohto zákona alebo predpisom podľa
neho, tresce, ak nejde o čin trestný súdne, okresný národný výbor ako správny priestupok
pokutou do 100.000 Kčs. V prípade nevymožiteľnosti pokuty vymeria sa zároveň podľa miery
zavinenia náhradný trest väzenia do 6 mesiacov.
§14
Zrušovancie nariadenia
Všetky predpisy, ktoré upravujú právne pomery cirkví a náboženských spoločností sa
zrušujú.
§15
Účinnosť a vykonanie zákona
Tento zákon nadobúda platnosť dňom 1. novembra 1949; vykonajú ho všetci členovia
vlády.
Podpisy
Príloha 2
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Spolok slovenských evanjelických kňazov na svojom zhromaždení dňa 29. septembra
1949 v Piešťanoch rokoval o najnovšom návrhu zákona o štátnej úhrade vecných a osobných
potrieb cirkvi.
Stojac na základe úprimne kladnej lojality k našej Československej republike, o ktorej
lojalite najvyšší prestavitelia našej ev. a. v. cirkvi na Slovensku opätovne uistili pána
prezidenta Republiky i vládu, Spolok svoje stanovisko k označenému návrhu zákona podáva
v tomto Prejave, ktorý predkladá priamo Národnému zhromaždeniu a vláde Republiky.

PREJAV SPOLKU EVANJELICKÝCH KŇAZOV NA SLOVENSKU
o návrhu zákona o štátnej úhrade osobných a vecných potrieb cirkví.
1. Návrh bol robený bez toho, že by bola vyžiadaná mienka a spolupráca našej evanjelickej
cirkvi. Je jasné, že nebola pri tom uvážená mienka generálneho predstavenstva našej
cirkvi, podaná o prvom texte tohto návrhu zákona z roku 1948.
2. Návrh zákona nerieši celý pomer cirkvi a štátu, lebo hovorí jednostranne len o úhrade
hmotných potrieb cirkvi, v čom sa však ani zďaleka nevyčerpáva podstata a práca cirkvi.
3. Návrh chce všetky osobné i vecné potreby cirkvi hradiť zo štátnej pokladnice, čím sa majú
cirkvi úplne odbremeniť od prispievania na svoje potreby. Intencia toho je z čiste
hmotného ohľadu iste dobrá, ale zakladá sa na úplnom neporozumení podstaty cirkvi,
ktorá je duchovným spoločenstvom tých, ktorí sa k cirkvi dobrovoľné priznávajú a že
preto každá zemská cirkev má sa v zásade sama vydržiavať a môže najviac len istú
podporu prijímať od štátu, ako uznanie svojej významnej duchovnej výchovnej práce pre
celok národa. Preto prispievať na vydržiavanie cirkvi je nielen povinnosťou, ale i právom
údov cirkvi. Vykonávanie tohto práva a povinnosti je spolu merítkom ochoty cirkevníkov
a prejavom ich oddanosti k cirkvi. Preto cirkev sa nikdy nemôže zriecť tejto ochoty a
spolupráce svojich údov.
4. Návrh chce ustanovenie kňazov a biskupov viazať na predbežný súhlas štátnej správy. To
by však znamenalo ťažké narušenie dosavádnej stáročnej slobody, autonómie a samotnej
dôstojnosti evanjelickej cirkvi. Táto cirkev má štátom schválenú ústavu, podľa ktorej má
starobylé právo samostatne si ustanovovať svojich kňazov a biskupov, ktorých si na
všetkých stupňoch svojej správy volí sám evanjelický ľud spôsobom najdemokratickejšej
samosprávy.
Preto evanjelická cirkev si právom nárokuje, aby štát a vláda s plnou dôverou nechali
správu vecí cirkvi v jej rukách, teda v rukách samého ľudu evanjelického a volených
správcov cirkvi, ktorých si ten ľud zvrchovane demokratickým spôsobom povoláva a volí,
a to kňazov i biskupov.
V navrhnutom ustanovení štátnej kontroly pri voľbe kňazov a biskupov vidíme
neodôvodnenú nedôveru voči evanjelickej cirkvi a voči samému jej ľudu, voči autonómii
našej cirkvi, ktorú dosiaľ nijaký vládny režim nenarušil.
5. Máme obavy oprávnené i v tom smere, že takéto ustanovenie navrhovaného zákona by
priviedlo kňazov do stavu právnej i sociálnej neistoty, nakoľko štátny súhlas by nebol
obmedzený nijakými podmienkami (10, 1) (pozn.: v Zákone § 7).
6. Návrh chce i všetky riadne potreby cirkvi dať hradiť štátu. To je zas len zdanlivé
odbremenenie cirkevníkov, lebo v podstate zase len oni sami budú si tieto potreby hradiť
zvýšenými daňami. Pritom však také ustanovenie ruší významnú biblickú i vieroučnú
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zásadu, že údovia cirkvi majú povinnosť, ale i právo, sami sa starať o vecné potreby svojej
cirkvi a jej pracovníkov a tak i o jej misijnú prácu. Ak by to nemali konať a mal by to za
nich robiť štát, teda teleso nie cirkevné, stratili by sme mravné právo menovať tú cirkev
svojou a tým by sa otriasol celý podklad a zmysel starostlivosti o svoje duchovné a
cirkevné veci.
Preto v takom zákone videli by sme nesmierne nebezpečenstvo pre celý cirkevný a
duchovný život, a tak sme proti nemu. Naša evanjelická cirkev ani nikdy nežiadala od
štátu takú úhradu všetkých svojich potrieb.
7. Podľa návrhu o všetkých potrebách cirkvi a zborov, osobných i vecných, o účtoch a
rozpočtoch, teda o samých prostriedkoch pre duchovnú a misijnú prácu mali by na
poslednom stupni rozhodovať štátne úrady, pričom ani to nie je jasné, ktoré úrady by to
mali robiť.
Pokladáme za vec v podstate si protirečiacu, ba za absurdum, aby necirkevné,
neevanjelické svetské orgány mali rozhodovať o takýchto veciach cirkvi, o prostriedkoch
duchovnej práce, mali by ju povoľovať alebo hatiť, teda aby o tom rozhodovali ľudia,
ktorí prípadne ani nepatria do cirkvi, tej či tej. Mali by tí istí ľudia o týchto potrebách
rozličných cirkví, cirkvi, do ktorej patria i tej, do ktorej nepatria! Také niečo by otvorilo
dvere zásahom ľudí, ktorí pre cirkev a duchovné veci vôbec nemajú zmyslu, ba ktorí sú
prípadne úplne proticirkevne založení. Otvorili by sa dvere konfesionálnej straníckosti,
revnivosti, závisti, ba i nespravodlivostiam, čo by mohlo povážlive narušovať
konfesionálny pokoj v samých obciach i pri vyšších administratívnych orgánoch a ich
práci.
8. Cirkev by tým všetkým bola postavená pod taký politický a policajný dozor štátu,
miestnych orgánov správy, pod akým nebola nijaká organizácia, založená na zásade
dobrovoľnej príslušnosti svojich členov, ani len nijaký zábavný spolok. Cirkev evanjelická
by to musela cítiť ako nesmiernu, ničím neodôvodnenú a neoprávnenú nedôveru, ba
urážku voči sebe, voči svojej podstate, voči svojim právam a slobodám. To by mohlo mať
zvrchovane trápny účinok na dušu evanjelického ľudu, ktorý svojej cirkvi dôveroval
v časoch slobody i neslobody.
9. Sama technika pri ustanovovaní dozoru kňazov i pri hmotnom spravovaní cirkvi a
cirkevných zborov by v podstate rušila celú ľudovodemokratickú zásadu nášho štátu, ale i
zásadu opravdu demokratickej správy a tradície evanjelickej cirkvi a znamenali by i
ohromné komplikovanie, zaťaženie, zbyrokratizovanie a zdraženie celej správy
cirkevných vecí. Proti tomu v záujme práce a ducha cirkvi evanjelickej, ale i z ohľadu
finančného musíme protestovať.
10. Hradenie všetkých osobných i vecných potrieb cirkvi skrze štát by znamenalo nové, veľmi
veľké zaťaženie štátnej pokladnice, čo by bolo ešte väčšie i tým, že práca
administratívnych orgánov štátu, od ministerstva až po miestne národné výbory by sa
veľmi rozmnožila, čo by bolo zvrchovane zbytočné, nepotrebné a škodlivé.
11. Naša cirkev vidí osudné nebezpečenstvo i v tom, že ak by údovia cirkvi mali byť úplne
oslobodení od priameho prispievania na riadne potreby svojej cirkvi a svojich cirkevných
zborov, tým by sa mohol osudovo narušiť stáročný poriadok, zvyky, cit povinnosti voči
cirkvi. Cirkev by bola vystavená tomu, že ak by vláda neskoršie razom vylúčila cirkev
z tejto štátnej protekcie a zrušila by štátne hmotné vydržiavanie cirkví, napr. pri nejakej
náhlej odluke cirkvi od štátu, v takom prípade cirkvi by razom stratili možnosť hmotnej
existencie a mohli by sa dostať do ťažkej hmotnej krízy.
Preto taký spôsob zdanlivého „odbremenenia“, v skutočnosti odtrhnutia cirkvi od jej
vlastného hmotného základu, kňazi evanjelickej cirkvi nikdy nemôžu pokladať za správne
a oprávnené, musia to pokladať za neodôvodnený a neoprávnený zásah na škodu
evanjelickej cirkvi.
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12. S veľkou obavou hľadíme i na ustanovenie návrhu o štátnej kontrole majetku evanjelickej
cirkvi, ktorý majetok si sám evanjelický ľud dobrovoľne naskladal pre svoju cirkev. Tak
myslíme, že jedine tento evanjelický ľud má právo o tom majetku rozhodovať, práve
v zmysle ľudovodemokratického zriadenia a Ústavy nášho štátu. Obmedzenie tohto
odvekého práva alebo zabranie tohto majetku by sme museli pokladať, a náš evanjelický
ľud by to iste pokladal, za bolestný zásah do práva ľudu a do samej zásady o ľudovej
demokracii a vôli ľudu.
13. Akokoľvek to vysvetľuje dôvodová správa k návrhu, v skutočnosti by sa kňazi stali proste
štátnymi úradníkmi, dostali by sa vo veľkej miere von z právomoci zákonitých cirkevných
vrchností.To by pri cirkvi ako organizácii na základe dobrovoľnej príslušnosti bolo
proste absurdum. Taký spôsob by znamenal úpadok nazad do systému štátnych cirkví,
ktorý je v moderných štátoch prekonaný a nášmu slovenskému evanjelickému ľudu úplne
cudzí, ba otvoril by i dvere možnosti jednostranného vplyvu číselne prevažujúcej konfesie
alebo straníckej predpojatosti.
14. Návrh obsahuje v § 17 (pozn. v Zákone § 13) také trestné sankcie, ktoré pri celkovej
nejasnosti textu návrhu a jeho jednotlivých ustanovení mohli by postihnúť i
najdobromyseľnejšie cirkve, cirkevné zbory a ich správcov, a to trestami i vysokými (do
100.000 Kčs) ba i stratou slobody (až do 6 mesiacov), trestami, ktoré by mohol hoci i sám
administratívny orgán uložiť (ešte i väzenie!). Sama taká hrozba v zákone o cirkvách (!)
uvalila by prote neznesiteľný tlak na cirkev, na duše cirkevníkov a cirkevných
funkcionárov a priamo by znemožnila pokojné a slobodné vykonávanie vznešenej
duchovnej, nábožensky i mravne výchovnej práce cirkvi, práve i cirkvi našej evanjelickej,
ktorá od stáročí znamená takú cennú duchovnú, nábožnú, mravnú, sociálnu výchovu
slovenského ľudu k ľudskému, osobnému, národnému, demokratickému povedomiu, že
túto prácu hatiť alebo práve obťažovať pokladali by sme za najosudnejší omyl a zlo pre
národ a štát.
15. Za isté pokladáme i to, že dôsledné prevádzanie takéhoto zákona mohlo by viesť
k rozkladu významných historických cirkví nášho národa a tým samým i k rozbujneniu
rozličných, neraz pokútnych a fanatických sekt, čo by bolo osudné zlo pre cirkev, pre
kresťanstvo nášho národa, ale i pre národ a štát.
16. Spolok evanjelických kňazov preto navrhuje a žiada vládu a Národné zhromaždenie o to:
a/ sňať spomenutý návrh zákona z denného poriadku,
b/ zvolať predstaviteľov všetkých cirkví k porade o celom pomere cirkví a štátu,
k slobodnej výmene myšlienok o celom probléme,
c/ a tak skutočnou vzájomnou dohodou pripraviť taký zákon, ktorý by jasne riešil všetky
otázky pomeru cirkví a štátu, a to na základe úplnej rovnoprávnosti cirkví, na zaistenie
slobodnej a pokojnej duchovnej práce cirkví pre duchovné a mravné dobro svojich
údov a tak pre dobro národa a štátu.
Tento prejav bol urobený jednomyseľným uzavretím zhromaždenia Spolku evanjelických
kňazov na Slovensku v Piešťanoch 29. septembra 1949.
Júlus Dérer, v.r.
predseda

Ľudovít Vajdička, v. r.
podpredseda
Štefan Bujnák, v. r.
zapisovateľ

Príloha č. 3
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Prehlásenie evanjelických kňazov
(CL 1950 s. 203-204)
Evanjelickí a. v. kňazi na základe žiadosti viacerých bratov – účastníkov KED v Žiline,
pozvaní na poradu v Bojniciach v dňoch 13.-16. júna 1950, podávajú po dôkladnom uvážení
toto
PREHLÁSENIE
Cítime, že cirkev Pána Ježiša Krista má určité konkrétne povinnosti voči dnešku, ktoré
chceme plniť voči svojmu ľudu, pridŕžajúc sa verne čistého učenia Pána a Spasiteľa svojho a
vyznania svojej reformačnej cirkvi. S ľútosťou a pokáním konštatujeme, že sme dosiaľ
nevykonali všetko čo sme mali vykonať, a preto chceme vo svojich radoch podnietiť nápravy.
S radostným uspokojaním vidíme, že budovateľské úsilie našej vlády a obrodeného
Národného frontu vo svojich cieľoch sa v podstate zrejme zhoduje so sociálnymi a mravnými
požiadavkami Kristovho učenia a svojimi dosiahnutými výsledkami sa blíži k uskutočneniu
toho, čo bolo obsahom najušľachtilejších snáh kresťanstva. Preto v zmysle svojho sľubu,
daného našej ľudovodemokratickej Republike povedome sa znovu a znovu hlásime do radu
tých, ktorí pracujú na výstavbe socializmu.
Hlásajúc čisté slovo Božie svoju činnosť zameriame k tomu, aby prehĺbené bolo
socialitické uvedomenie našich veriacich, aby mohli predchádzať príkladom širokým masám
pracujúceho ľudu. Budeme oboznamovať ľud, zverený našej starostlivosti, s výhodami a
prednosťami nášho ľudovodemokratického zriadenia a bratsky žiadame ostatných oltárnych
bratov, aby nás v tomto úsilí podporovali a nasledovali. Podobne apelujeme i na celú
evanjelickú verejnosť, aby spolu s nami s radostnou ochotou smerovala k tým cieľom a
širokým perspektívam, ktoré sa ukazujú nášmu spoločenskému rozvoju na nastúpenej ceste
k socializmu pod vedením prezidenta Gottwalda, opierajúc sa o mohutné spoločenstvo
národov Sovietskeho zväzu na čele s generalissimom Stalinom.
Svoje úlohy vidíme najmä v tomto:
1. Vo vytváraní nového človeka, ktorý svojím charakterom opieral by sa o mravné princípy
Kristove a takto sa stával najplodnejšou zložkou socialistického budovania. To znamená:
chceme viesť hlásaním slova Božieho a osobným príkladom k poctivosti, úprimnosti,
opravdovosti. Týmto chceme urýchliť a upevniť proces preporodenia celej spoločnosti;
2. V premáhaní a odstraňovaní sebectva a hmotárstva, ktoré ako prejavy hriešnosti
znamenajú základnú prekážku pri budovaní nového spoločenského života. V pocite veľkej
zodpovednosti pri dejinnej prestavbe poriadkov vo svete podľa slov Písma: „Měli všecky
věci obecné“ (Skutky apoštolské 4. kap. 32 verš), voláme k dôslednému premáhaniu
sebectva vybudovaním pravého socializmu v mestách i na dedinách znárodnením
priemyslu a združstevnením poľnohospodárstva, aby svet znovu neustrnul vo formách
organizovaného sebectva kapitalistického sveta;
3. V pozdvihovaní pracovnej morálky pri budovateľskom úsilí v päťročnici a hodnotení
práce podľa slov Písma „Nechce-li kdo dělati, aby také nejedl“ (II. Tes 3,10). Chceme byť
príkladom svojim veriacim aj tým, že sami utvoríme dobrovoľné brigády evanjelických
kňazov;
4. V upevňovaní mierového hnutia pokrokových síl celého sveta; v duchu evanjelia Ježiša
Krista rozhodne odsudzujeme akékoľvek prípravy na vyvolanie novej svetovej vojny a
zneužitie atómovej energie k ničeniu; i týmto sa stavajúc za štokholmskú rezolúciu. Svoj
ľud budeme utvrdzovať vo viere v konečné víťazstvo tábora mieru vo vedomí, že mier je
predpokladom pre tvorivú prácu a šťastnú budúcnosť našich rodín ako i rodín i toho sveta,
ktorý hrôzy vojny bezprostredne neprežil;
5. V spolupráci s protestantizmom vo vlasti a v ľudovodemokratických zemiach,
s pokrokovým kresťanstvom, najmä s pravoslávnou cirkvou.
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Pri tejto práci rozhodne sa staviame proti politickým snahám Vatikánu ukrytým pod
rúškou zneužitého ekumenizmu.
Pri plnení týchto úloh pokladáme za žiadúce, aby naše duchovenstvo sa oboznámilo
v politickom školení s problematikou socializmu.
Vyslovujeme vďaku vláde Republiky československej za vydanie cirkevných zákonov,
ktorými uznala oprávnenosť a zrovnoprávnenie kresťanských cirkví v ľudovodemokratickom
štáte a Slovenskému úradu pre cirkevné veci za umožnenie týchto porád.
Toto prehlásenie vydávame preto, aby meno evanjelického kňazstva ostalo naveky späté
s nástupom do socialitického údobia našich dejín.

Príloha č. 4
Rezolúcia evanjelických kňazov
na poradách štátno-občianskej výchovy na Sliači
Evanjelickí a. v. kňazi, zhromaždení na poradách štátno-občianskej výchovy na Sliači
v dňoch 13.-16. septembra 1950, ďakujeme vláde, že nám dala možnosť presvedčiť sa o
správnosti cirkevno-štátnej politiky a súčasne vyslovujeme svoje poľutovanie nad tým, že
v rozhodujúcich chvíľach, keď sa naša vláda usilovala o úpravu a konsolidáciu cirkevných
pomerov v našom štáte, nepodporovali sme v očakávanej miere toto jej úsilie. Tým viac sa
tešíme, že sa dnes pomer medzi štátom a cirkvou zlepšuje, odstraňuje sa vzájomná nedôvera,
prehlbuje sa styk medzi duchovnými a štátnymi činiteľmi, čoho dôkazom je i duch tejto
druhej konferencie evanjelických a. v. duchovných. O správnosti našej cesty smerujúcej
k napomáhaniu budovateľského diela vlády nás presvedčujú doterajšie výsledky a podpora,
ktorá sa nám v hojnej miere dpstala a dostáva. Preto využijeme všetky možnosti zapojiť sa do
budovateľského úsilia našej republiky a jej vlády.
Vo svojich kázňach a pastoračnej činnosti budeme čistým hlásaním slova Božieho
vychovávať veriacich k vykonávaniu všetkého, čo vedie k spaseniu, ale i k blahu všetkých
ľudí dobrej vôle. Verní ľudovodemokratickému zriadeniu odsudzujeme akékoľvek pokusy o
zneužitie našej cirkvi a náboženstva na podporu reakčných živlov doma i za hranicami.
Vieme, že kresťanstvo môže blahodárne účinkovať len v mierovom ovzduší, kým vojna je
zaprením mravnosti a náboženstva, úplnou protivou slov Ježiša Krista: „Blahoslavení, ktorí
tvoria pokoj, lebo synmi Božími sa budú menovať.“ Preto sa rozhodne staviame do veľkého
tábora mieru na čele s mohutných Sovietskym zväzom a po boku ľudových demokracií, ku
ktorým sa dnes pripojujú masy pracujúcich aj v kapitalistických krajinách. Rozhodne
odsudzujeme imperialistickú agresiu amerických a iných intervenčných vojsk na Kóreu a
nemilosrdné bombardovanie nevinného pokojamilovného civilného obyvateľstva v zázemí.
Svoje sympatie s trpiacim kórejským ľudom vyjadrujeme tým, že vo svojich kázňach a
v svojom účinkovaní budeme odkrývať protikresťanské zámery reakčných štváčov a útoky
imperialistov proti mieru označíme zreteľne za protikresťanské. Budeme sa snažiť, aby veriaci
ev. a. v. cirkvi poznali silu mierového hnutia, aby za mier z vnútorného presvedčenia
pracovali a aby tak nasledovali svojich duchovných, ktorí na tejto konferencii sa zaviazali
k dobrovoľným obetiam, vyhláseniu zbierky na podporu kórejského ľudu zakúpením
sanitných áut a liekov pre záchranu tamojších postihnutých. Robíme to vo vedomí, že tak
plníme požiadavku kresťanskej lásky a bratskosti.
Z tohto miesta rozhodne prehlasujeme, že sa nestotožňujeme a s celou rozhodnosťou
odmietame rezolúciu Svetovej rady cirkví v Ženeve, ktorá z návodu imperialistických
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podpaľačov vojny odsudzuje štokholmské mierové hnutie v kórejskej otázke, stavia sa
jednostranne na stranu amerických imperialistov a odsudzuje komunizmus z dôvodov
hospodársko-mravných a duchovných. Rozhodne protestujeme proti takémuto zneužitiu
Svetovej rady cirkví v Ženeve a žiadame tak Svetovú radu cirkví ako i ostatné zväzy
kresťanských cirkví, aby vykonávali svoje poslanie v duchu pokoja, bratstva národov a lásky.
Na rozvratnícke reči nepriateľov odpovieme zvýšením mierového úsila a napomáhaním
socialistického zriadenia, ktoré uskutočňuje kresťanskú zásadu skutočnej lásky človeka
k človeku.
Zaväzujeme sa účinne napomáhať socializácii dediny, menovite zakladaním JRD, aby sme
týmto pomohli k blahobytu nášho dedinského ľudu. Na dôkaz lásky nášmu osloboditeľovi a
zástite mieru – Sovietskemu zväzu – staneme sa v najkratšom čase uvedomelými členmi SP
SSSR.
Vďační za všetko, čo sa v našom ľudovo-demokratickom štáte pre pracujúci ľud
vykonáva, sľubujeme neutuchajúcu vernosť našej vláde a jej prezidentovi Klementovi
Gottwaldovi.
Za prítomných:
Dr. Július Adamiš, v.r.
Ján Lacko, v. r.
Ľud. Alt, v. r.
senior
senior
senior

Príloha č. 5
Kázňové texty a kazatelia
Rok
1899 Juda 17-25
V čem by dílo takové vnitřní misssie záleželo
1.Vzdělávejtež se na té nejsvetější víře své
2.Ostríhejte sa v lásce Boží
3.Očekávejte milosrdenství Pána našeho Jezu Krista k věčnému životu
(M. Krčméry)
1900 Ef 4, 11-16
Vzdelávanie cirkve ako tela Kristovho
Kto ju vzdeláva a skrze koho vzdeláva
(Jur Janoška – slovensky)
1901 2Kron 15, 1-8

1902 Iz 62, 10.12

1903 Mt 15, 21-28

1904 Ži 10, 19-25

Akože prietrž učiníme zlým časom?
1. Keď poznáme koreň zla, poznáme príčiny, pre ktoré zlé časy tlačia
nás
2. Keď poznáme liek proti zlým časom a ho upotrebíme
(Juraj Slávik)
Znamenia, dľa ktorých môžeme sa poznať:
1. vaše pozvanie, 2. naše vyznanie
(M. Bodický)
Žena kananejská – obraz církve naší. Ó, cirkev!
1.Veliká jest bída tvá,
2. veliká buď víra tvá,
3. veliké buď vítězství tvé!
(J. Boor)
Prečo sa tieto konferencie môžu stať požehnaním pre cirkev našu
drahú? Preto, lebo:
1. Ony nás v istote viery utvrdzujú,
2. v láske roznecujú,
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3. v jedno zhromažďujú
1905 Ži 10, 19-25

1906 (nebola)
1907 J 15, 16

1908 Mt 18, 18-20

(Ž. Križan)

Drahocenný poklad svobodného prístupu pred trón milosti Božej
1. Čo vlastne v tom poklade svobodného prístupu mám?
2. Ako si ho môžeme a máme zachovať.
(M. Morháč)
Naša nádej spočíva na Kristu Ježiši
1. následkom nášho povolania,
2. následkom nášho poslania,
3. následkom daného nám zasľúbenia
Naše zhromaždenie, naša misijná slávnosť
1. V čom mene sme sa zhromaždili?
2. Kde sme sa zhromaždili?
3. Načo sme sa zhromaždili?

(J. Palic)

(K. Langhoffer)

1909 Juda 20-21

V čom záleží skutočný kresťanský pokrok?
1. Na viere najsvätejšej vzdelávať sa v skutočných vyznávačov
Kristových,
2. v láske Božej rásť v skutočných milovníkov,
3. v nádeji života večného zdokonaľovať sa v skutočných občanov
nebeských.
(Vl. Čobrda)

1910 Zjav 2, 9-11

Slyšte hlas Boží i dnes k nám! Je to:
1. Hlas útechy: Neboj sa!
2. Hlas povzbudenia: Buď verný!

(J. Janoška)

Všecko a ve všech Kristus. Rozviňme ho
1. V Písme, 2. vo vykúpení, 3. v živote.

(D. Fajnor)

1911 Kol 3, 11

1912 1K 2, 12

V Kristu darovaná nám je Božia moc a Božia múdrosť, lebo:
1. On je cesta, 2. On je pravda, 3. On je život
(J. Bezek)

1913 Mt 8, 11-12

Povinní sme konať oboju missiu:
1. vonkajšiu, aby prišli, ktorí zvonku prísť majú
2. vnútornú, aby nevypadli, ktorí tu dnu prebývajú

(M. Hlaváč)

1914 2K 6, 14-18

Pán Ježiš Kristus žiada od nás úplnú oddanosť

1920 1K 3, 11-13

Len čo stojí na základe Božom, pretrvá naveky!
1. Toho dôkaz máme v minulosti,
2. to má nás učiť prítomnosť
3. aby sa odstránili obavy budúcnosti

(M. Bodický)

Pobožnosť je veľký zisk, lebo ona dáva človeku
1. spokojnosť
2. pôsobí v nás spravodlivosť
3. zabezpečuje nám večnosť

(H. Hanes)

1921 1Tim 6, 6-12

(P. Styk)
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1922 1PT 2, 1-10

Kristus je naším uhelným kameňom.
Kto sa ho pridŕža, šťastie si vyzíska, kto ho zavrhuje, sám sa
zatracuje
(G. Zoch)

1923 ?

?

(M. Hlaváč)

1924 1K 9, 24-25

Tak bežte, aby ste dosiahli!
1. Beh kresťana môže byť namáhavý,
2. ale aj požehnaný

(O. Černák)

1925 R 2, 19-29

1926 J 6, 27-30

1927 Sk 18, 9-10

1928 1Pt 2, 5-8

Kresťanská nábožnosť
1. nezáleží v púhych zbožných slovách, ale
2. vo viere živej, prejavujúcej sa v oddanom činení vôle Božej
(J Bakoss)
Co máme činiti, abychom dělali dílo Boží?
1. K Pánu sa utiekajme,
2. vieru v Neho zachovajme,
3. znamení sa pridŕžajme
(P. Boor)
Pánove pokyny svojím učeníkom:
1. Neboj se, neboť já jsem s tebou,
2. mluv a nemlč,
3. potešuje: Mám noho lidu v tomto městě.
Stavajme duchovný chrám Hospodinu
1. na Kristu čo na nepodvratnom základe,
2. so živým kamením,
3. k sláve Božej

(P. Lacko)

(P. Sabo)

1929 18, 7-12

Čo napíšeme na pomník svojej 30-ročnej práce vnútornomisijnej?
1. Že nám dosiaľ p o m á h a l Hospodin,
2. že nám dosiaľ pomáhal H o s p o d i n.
(M. Hlaváč)

1930 J 12, 20-26

Kristus, a nie pápež je naším vyznaním.
1. Chceme vo všetkom dvíhať slávu Ježišovu.
2. Chceme sa vyznamenať sebazaprením a ochotnou službou
(J. Dérer)
V nasledovaní Pána Ježiša musíme byť hotoví zrieknuť sa sveta vo
veciach
1. pohodlia, 2. príbuznosti, 3. vlastného života
(J. Palic)

1931 Lk 9, 57-62

1932 Mt 5, 20

1933 Lk 6, 19-22

Pravé kresťanstvo záleží v hojnejšej spravodlivosti.
1. Na koho táto požiadavka padá?
2. Čo sa v nej od nás žiada?
Takýchto je sila v Pánu Ježiši Kristu!
1. On učí pozdvihnúť oči od zeme k nebu.
2. On ich učí úfať, i keď všetko vôkol nich zúfa.
3. On ich učí milovať i keď sú v nenávisti.

(Vl. Čobrda)

(M. Bodický)
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1934 F 2, 14-16a

1935 R 13, 14

Evanjelici, svieťte!
1. Evanjelici, vy mohli by ste svietiť.
2. Evanjelici, vy mali by ste svietiť.
3. Evanjelici, nechceli by ste svietiť?

(Struhárik)

Oblečte sa v Pána Jezu Krista. Požiadajte ma:
1. Poraď nám, ako sa to stane,
2. povedz nám, čo tým získame.

(J. Čierny)

1936 1K 13, 13

Ostáva viera, láska, nádej, to troje, aby sme nimi mohli stavať ten
duchovný chrám
1. vierou prijímajme,
2. láskou rozdávajme,
3. nádejou očakávajme
(I. Križan)

1937 J 20, 20-21
44-45
1940 Mt 8, 23-27

Chceme vidieť Ježiša v našom kresťanstve!

1941 Sk 19, 1-7

1942 Sk 18, 24-28
1943 Mt 28, 20b

(F Ruppeldt)
Búrka súženia býva školou učenia
o ľudskej slabosti a o rána veľkosti

(G. Plavec)

O potrebe Ducha svätého k nášmu životu,
práci a spaseniu
Kto prijal Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, ten sa
správne orientoval a dobre sa zachoval
Pánova pomoc pre veriacich v Neho je časovo
neobmedzená:
1. dal ju svojim učeníkom,
2. dáva ju i dnešným svojim nasledovníkom

(J. Hamar)
(O. Mihál)

(G. Koričanský)

1946 Lk 10, 38-42

„Jednoho jest potřebí“

(Kol. Dérer)

1947 Lk 2, 2

Nič iného nevedieť, len zvestovať Ježiša
Krista ukrižovaného

(Št. Havlík)

1948 Kaz 3, 10-11

Boh vložil večnosť do nášho srdca.
Z toho vyplýva naša povinnosť:
1. večnosť pochopiť a s ňou sa vyrovnať
2. lúčom večnosti svietiť do tmy časnosti

1949 Sk 1, 8
Buďme svedkami!
1. podľa vôle Pánovej
2. podľa potreby sveta

(V. Raab)

(A. Ľ. Katina)

118

Obsah
Na úvod
Doba a pomery
Konanie konferencií
Pred prevratom (Poradie, miesto a čas)
I.
Modra
II.
Stará Turá
III.
Lipt. Sv.Mikuláš
IV.
Dolný Kubín
V.
Turč. Sv. Martin
VI.
Mošovce
VII.
Tisovec
VIII.
Žilina
IX.
Žilina
X.
Modra
XI.
Nové Mesto n/Váhom
XII.
Dolný Kubín
XIII.
Pukanec
XIV.
Myjava
XV.
Trenčín
XVI.
Mošovce
Po prevrate
XVII.
Turč. Sv. Martin
XVIII.
Kokava n/Rimavicou
XIX
Banská Bystrica
XX.
Poltár
XXI.
Bardejov
XXII.
Tomášovce
XXIII.
Púchov
XXIV.
Bratislava
XXV.
Košice
XXVI.
Modra
XXVII.
Kremnica
XXVIII.
Banská Štiavnica
XXIX.
Brezová pod Bradlom
XXX.
Revúca
XXXI.
Zvolen

1900
1901
1902
1903
1904
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1920
1921
1922
1923
1924
1025
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

str.
2
3
8
9
9
10
11
12
13
13
14
16
17
18
20
21
22
23
25
27
29
31
33
34
35
36
37
38
40
44
45
48
50
53
55
58

119
XXXII.
Skalica
1935
XXXIII.
Rankovce
1936
XXXIV.
Ružomberok
1937
Slovenský štát a vojna
XXXV.
Háj
1940
XXXVI
Porúbka
1941
XXXVII.
Hronsek
1942
XXXVIII.
Beckovská Vieska
1943
Po II. svetovej vojne
XXXIX.
Brezno
1946
XXXXI.
Lučenec
1947
XXXXII.
Košice
1948
XXXXIII.
Piešťany
1949
XXXXIV.
Komárno
1950
Rekapitulácia a hodnotenie
Vznik
Práca konferencie
Vnútornomisijné slávnosti
Pastorálne porady – konferencie
Kresťanská rodina a dietky
Mládež
Starostlivosť o iných
Pastorácia kňazov
Iné vnútornomisijné spolky
Charitatívna činnosť – sirotince
Diakonia
Bohoslužobný život
Konfesionálna bdelosť
Konferencia a pohanská misia
Konferencia a Tranoscius
Konferencia a generálna cirkev
Záver
Príloha č. 1 – Zákony 217 a 218 z r. 1949
Príloha č. 2 – Prejav Spolku evanjelických kňazov
Príloha č. 3 – Prehlásenie z Bojníc
Príloha č. 4 – Rezolúcia zo Sliača
Príloha č. 5 – Kázňové texty a kazatelia

59
60
61
63
63
65
68
71
74
74
79
84
87
90
97
97
97
97
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
104
105
105
106
106
108
111
113
114

120

Poznámka:
Pri 39. konferencii v Brezne r. 1946 došlo pravdepodobne k omylu, keď sa vydaná Správa
z konferencie označila číslom 40. Ďalšie číslovanie sa pravdepodobne odvíjalo od tejto
Správy, preto nasledujúca konferencia r. 1947 v Lučenci nesie číslo 41.

