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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  

 „Ajhľa, panna počne a porodí syna a 

dajú Mu meno Emanuel; to v preklade 

znamená: BOH S NAMI.“ 

Evanjelium podľa Matúša 1, 23 

Drahí bratia a sestry. 

 Opäť tu máme čas Vianoc. 

Prekrásneho obdobia roka, ktoré, dovolím si 

tvrdiť, všetci máme radi. Veď práve cez tento 

čas sme s tými, ktorých možno dlhší čas 

nevidíme, a tak sa  spoločne s nimi tešíme, že 

môžeme prežívať chvíle i tej osobnej blízkosti, 

radosti a pokoja. Hoci zakaždým prípravy na 

toto obdobie vyžadujú námahu, robíme to 

práve z lásky voči nim. Uvedomujeme si, že 

naša osobná prítomnosť, osobné stretnutia sú 

časom veľmi vzácnym, v ktorom sa môžeme 

zdieľať spolu so všetkým, vo vneme 

pochopenia, záujmu i pomoci toho druhého. 

Preto k nám prichádza i Boh. Boh, ktorý 

rovnako túži byť s nami, ktorý túži sa s nami 

zdieľať, ktorý chce s nami prežívať všetko, čo 

vstupuje a vystupuje z nášho života. Je Ten, 

ktorý chce s nami byť osobne, a preto sa rodí 

do nášho ľudsky tak biedneho, ale zároveň 

stvorením krásneho sveta, aby ho obdaroval 

tou osobnou prítomnosťou – ľudskou láskou, 

porozumením, a tak nám napomohol ku 

šťastiu a radosti, ku ktorej nás stvoril. 

 

         sestra farárka, Lucia Fagová. 
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AADDVVEENNTT    
Nahliadnutie do histórie a súčasnosti adventného času. 

 Advent pochádza z latinského slova „adventus“, čo znamená príchod. 

V kresťanstve sa používa toto pomenovanie špeciálne pre obdobie pred 

príchodom Ježiša Krista na svet, kedy sa veriaci pripravujú na cirkevné 

sviatky - Vianoce. Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou 

medzi 27. novembrom a 3. decembrom, štyri týždne pred Vianocami. Končí sa 

po západe slnka na Štedrý večer. Tento rok sa advent začal v nedeľu 28. 

novembra 2021. 

  História adventu sa datuje od 4. storočia, kedy sa z kresťanského 

východu začal do Galie a Španielska šíriť nový zvyk prípravy na príchod 

Krista. Vtedy bol ešte počet adventných nedieľ rôzny – od 2 do 6. Adventná 

predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440 

- 461). Viac sa v Európe rozšíril za vlády Karola Veľkého, keď nahradil 

dovtedajšie slávnosti zimného slnovratu.  
 Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom 

duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, spomienky na narodenie 

Ježiša. Súčasťou adventu 

vždy boli rôzne zvyky, 

z ktorých nám niekoľko 

pretrváva aj v súčasnosti. V 

minulosti sa bielili fasády, 

upratovalo sa vnútro domu a 

opravovali náradia. Počas 

adventu sa nesmeli konať 

svadby a zábavy. Duchovne 

obdobie adventu bolo 

spojené so spoveďou 

a prijímaním sviatosti svätej 

Večere Pánovej.  

 Symbolom adventného obdobia, je adventný veniec so štyrmi 

sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Veniec 

je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí 

o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstve. Adventný veniec vzdáva hold 

tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. 

 Sviečky na adventnom venci sú najčastejšie červené alebo fialové, 

symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Ozdoby na adventnom 

venci by mali byť skromné, iba suché plody, šípky, šišky alebo mašle vo 

fialovej, prípadne bielej farbe. Lebo adventný čas je obdobím pokánia, 
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zamyslenia, kajúcnosti a očistenia človeka. Čas, kedy si ľudia majú venovať 

navzájom viac lásky a pri každej zapálenej sviečke stále viac otvárať srdcia. 

Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Nápad zhotoviť 

adventný veniec pochádza z roku 1860 od duchovného Johanna Wichlerna.  

 Johann Wichlern sa narodil v Hamburgu.  Bol najstarším synom a 

mal 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa 

mohol stať evanjelickým pastorom. Pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej 

škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť 

predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka 

milodarom a tvrdej práci podarilo jeho plán zrealizovať. Opustené deti pod 

jeho opaterou boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe 

neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol 

vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali 

všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. 

 Dnes do venca vkladáme obyčajne štyri väčšie sviečky, podľa počtu 

adventných nedieľ. V súčasnosti môžeme vidieť na domoch obmenenú formu 

adventných vencov, ktoré majú ľudia zavesené na vchodových dverách. Na 

týchto sa nenachádzajú žiadne sviečky, ale sú rôzne ozdobené. 

(Zdroje: https://zena.sme.sk/c/5136931/advent-carovny-cas-cakania.html, http://believer.blog.po 

rtal.sk/detail.html?a=ee17cd7ad802ed54484a26ff85e32f60 – upravené LF) 

 

 

          SSVVIIAATTKKYY  RRAADDOOSSTTII    

Už sviatky lásky, pokoja  

zavítajú zas skoro k nám,  

pod stromčekom ľudia postoja,  

otvoria srdce dokorán.  

Nech v dome Vašom  

zavládne tiež radosť, že ste spolu,  

keď rodina zasadne  

k  štedrovečernému stolu.  

Nech pocit šťastia, radosti  

sa v dušiach Vašich rozhostí,  

nech láska v srdciach ukrytá  

sa mocným prúdom vyroní,  

keď zvonček šťastia o polnoci zazvoní, 

Ježiško sa znovu narodí. 

  



                                                DOBRÁ SPRÁVA spod Vršatca 

5 
 

MMÔÔJJ  VVIIAANNOOČČNNOO  --  CCEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÝÝ  PPOOSSTTRREEHH  ZZ  RRAAKKÚÚSSKKAA  

 V rakúskom Steyeri majú múzeum betlehemov z celého sveta. 

Človek tak môže na jednom mieste vidieť množstvo betlehemov rôznych 

veľkostí, od maličkých po obrovské, vyrobené rôznymi technikami, od starých 

kúskov po modernú tvorbu. Ale najviac ma na nich zaujalo nasledovné. V 

nemeckom betleheme sa Ježiško narodí v alpskej chatrči, v japonskom 

betleheme je svätá rodina odetá v kimonách a v nigérijskom betleheme je 

Ježiško černoškom. Betlehem tak nie je 

už neznámym mestom vzdialeným 

tisíce kilometrov, ukrytým za morami, 

dunami. Krásny príbeh zvestovania, 

počatia, narodenia sa neodohráva na 

cudzích územiach. Ale deje sa na 

miestach, ktoré dôverne poznáme, kde 

žijeme. Deje sa všade tam, kde sa Ježiš 

víta s radosťou.  

 Prajem Vám, aby sa narodil aj u vás doma. 

zborový dozorca Miroslav Foltin 

DDOOMMÁÁCCAA  PPOOBBOOŽŽNNOOSSŤŤ  KK  ŠŠTTEEDDRROOVVEEČČEERRNNÉÉMMUU  SSTTOOLLUU  
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom – 

 vedie hlava rodiny.) 

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. 

 Vzácna a milá moja rodinka. Som vďačný/á Pánu Bohu, že sa pri 

tomto štedrovečernom stole stretávame spolu opäť aj po roku. Sú to pre nás 

opäť nezaplatiteľné chvíle, ktoré nám dávajú najavo, že Pán Ježiš, ktorého 

narodenie si dnes pripomíname je i pre našu rodinu veľmi dôležitý. Je 

dôležitým, pretože On nás požehnal a spojil v takúto peknú a vzácnu rodinu. 

Vo vedomí tejto Božej lásky a našej vďačnosti i radosti z toho, že môžeme byť 

spolu, chceme Božie narodenie sláviť spevom, modlitbou a sprítomňovať si 

Kristovo narodenie Božím slovom. 

Príď, Kriste, Svetlo sveta 

ES: 18 

1. Príď, Kriste, Svetlo sveta, / premáha ma temnota / mnohých hriechov, 

neresti, / ó príď, Svetlo z výsosti! 
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2. Nauč ma Otca poznať, / vrúcne Ho ctiť, milovať; / ukáž, že som určený, / 

aby som bol spasený. 

Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša 2. kapitoly veršov 2. -14.: 

 „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 

Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto 

všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z 

Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá 

Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so 

svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, 

naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula 

Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A 

boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, 

anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa 

bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú 

radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste 

Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete 

nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa 

zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na 

výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili vierou, vyznajme 

ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania: 

 Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 

 Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa 

počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským 

Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň 

vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca 

všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 

 Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo 

svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. 

Amen. 

(Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:) 

Ježiško náš milý, my Ťa máme radi, 

lebo Ťa poznáme, už od útlej mladi. 

A Ty nás tiež máš rád, bo nás túliš k sebe, 

seješ pre nás kvietky a dávaš nám nebe. 
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Nuž daj nám Ježiško, aby sme tak žili, 

aby sme si Tvoju lásku zaslúžili. Amen. 

Skloňme sa a takto sa pomodlime: 

Láskavý náš Bože, ďakujeme Ti, že i v tomto roku môžeme byť 

zhromaždení okolo štedrovečerného stola ako rodina. Sú to pre nás vzácne 

a milé chvíle, za ktoré chceme ďakovať práve Tebe, náš Bože a najmä 

narodeniu Tvojho Syna Ježiša Krista. V Ňom k nám prišla ľudskosť a láska i 

Tvoje nebeské kráľovstvo. Prosíme Ťa preto, nech si tento najväčší dar 

vážime, žijeme v náhľade naň a prežívame každodennú radosť, že Ty nás doň 

povolávaš a sprevádzaš. Prosíme Ťa, veď nás svojou láskou naďalej a dávaj 

našej i ďalším rodinám požehnaný  a pokojný tohtoročný vianočný čas. Amen.  

 Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď 

kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš 

každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame 

vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo 

Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.  

 Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i 

teraz i vždy, na veky vekov. Amen. 

Na záver si spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“. 

Tichá noc 

ES: 60 

1. Tichá noc, svätá noc. / Usnula zem celá, / dvaja len bdejú v Betleheme; / 

v jasliach Dieťa tam utešené / tíško, spokojne spí, / tíško spokojne spí. 

2. Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli / najprv pastierom radostnú zvesť, / 

z nej teší sa i dnes celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! / Prišiel Spasiteľ k vám! 

3. Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši-Dieťati / Boh sa láskavo usmieva nám, 

/anjel zvestuje: Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám. / Kristus je daný nám. 

 

(Rodina povstane a hlava rodiny požehná svoju rodinu slovami:)  

Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha 

Svätého so všetkými nami. Amen. 
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PPAASSTTIIEERRSSKKYY  LLIISSTT  ZZBBOORRUU  BBIISSKKUUPPOOVV  KKUU  VVIIAANNOOCCIIAAMM  22002211  

Drahí, sestry a bratia, milé cirkevné zbory, 
     prihovárame sa vám v zložitej situácii, ale hneď s prvými slovami 

chceme zdôrazniť, že radosť Vianoc nám nemôže vziať žiadna 

pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Božia láska k nám, zjavená v 

Ježišovi Kristovi je svetlom, ktoré prežaruje akúkoľvek temnotu.  
      Premýšľame nad tým, ako sa zmenil 

rámec nášho života, témy i rétorika, ktorá 

Vianoce sprevádzala. Najväčšími 

problémami Vianoc bývali všadeprítomný 

zhon a konzumné poňatie sviatkov. Svoje 

si od nás vypočuli aj tí, ktorí zhromaždenia 

cirkvi navštívili iba na Vianoce. Stačí však 

neviditeľný vírus a už druhé Vianoce 

riešime úplne iné problémy: strach o život, 

bolesť po strate drahých, všadeprítomnú 

neistotu, ohrozenie príjmov domácností 

a mnoho iných. Čo by sme za to dali, keby 

mohla byť celá komunita našich 

cirkevných zborov spolu. Keby sme si bez 

obáv mohli podať ruky, objať sa, želať si 

požehnané Vianoce. Keby mohli evanjelium o Božej láske skláňajúcej 

sa k nám v dieťati Ježišovi počuť aj tí, ktorí prídu iba raz v roku. Aké 

samozrejmé boli pre nás tieto veci. A akými sa stali nesamozrejmými! 

Vážili sme si ich dostatočne? Vnímali sme ich ako dar, ako milosť? 

Premýšľajme o tom v pokání pred Bohom. 
     Zvláštna otázka znie: Priniesla pandémia predsa niečo pozitívne? Na 

vlastné prekvapenie konštatujeme, že advent i Vianoce urobila 

osobnejšími, viac idúcimi po podstate. V cirkvi si už nevystačíme 

s kritikou zhonu, konzumu, reklám, ani s kritikou sekulárneho sveta, 

ktorému kresťanský obsah Vianoc nič nehovorí. Nemusíme vyzývať, 

aby ľudia spomalili, stíšili sa, boli viac sami so sebou, s najbližšími, 

s Bohom. Všetko to tu je. Vôbec neplatí, že pandémia znemožnila 

slávenie Vianoc. Ona znemožnila iba spoločné slávenie Vianoc tak, ako 

sme naň boli zvyknutí. Ale radosť ľudskej duše zo sklonenia sa 
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milujúceho Boha k nám v Ježišovi Kristovi, tú pandémia nemôže 

a nedokáže vziať! 
     Nechceme zostávať iba pri popisoch našej situácie počas 

tohtoročných Vianoc. Chceme ako Božie deti urobiť kroky ďalej. Nie 

z vlastných síl, oduševnenia a hrdinstva, ale z moci vianočného 

evanjelia. Z moci Boha, ktorý sa skláňa k nám v Ježišovi a napĺňa nás 

Duchom Svätým. Miluje nás  absolútnou láskou, ktorej znamením sú 

betlehemské jasle, ako i golgotský kríž.  
     Ako priamu Božiu reč k nám prijmime štyri výzvy z listu Rímskym 

12, 12 – 13. Počujeme: „Veseľte sa v nádeji“. Prijmime povzbudenie, 

nech dusno pandémie neudáva základný tón nášmu životu. Tým nech je 

nádej, ktorú nám prináša Ježiš a ktorá vyúsťuje vždy do radosti. 

Počujeme: „V súžení buďte trpezliví“. Prijmime povzbudenie, aby sme 

v prítomných komplikáciách života zachovali trpezlivosť, boli statoční, 

potlačili osobné horkosti a prispeli k pokoju. Počujeme: „V modlitbe 

vytrvalí“. Prijmime povzbudenie, aby sme udržiavali modlitebné 

spojenie s Bohom, najsilnejší nástroj živého vzťahu s Ním! A napokon 

počujeme: „K potrebám svätých ochotní“. Prijmime povzbudenie, aby 

sme v láske boli všímaví voči starším, osamelým, či vystaveným 

zložitým situáciám vo našom okolí. Prejavme im jednoduchú osobnú 

diakoniu. 
     Nádej v Ježišovi, ústiaca do radosti – trpezlivosť v súžení – vytrvalý 

modlitebný život – a aktívna láska. Z týchto štyroch ingrediencií nech je 

umiesený ten najchutnejší a najvoňavejší koláč našich tohtoročných 

Vianoc. V bratskej láske sa cítime byť s Vami spojení; so sestrami a 

 bratmi v duchovnej službe, slúžiacimi dobrovoľníkmi, s roztrúsenou, 

ale Ježišom Kristom stále milovanou cirkvou, zloženou zo všetkých 

generácií. Nech nikdy nezamĺkne naša chvála a vďaka! Ani počas 

tohtoročných Vianoc. 
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BBÁÁSSEEŇŇ  ––  VVIIAANNOOČČNNÝÝ  VVZZDDYYCCHH    

Vianoce sú pokoj, krása, 

keď nebo jasom trblieta sa. 

Na zem zostupuje Božia Láska, 

ktorá svetu pravdu hlása. 

Otec, Boh prisľúbenie dokonal, 

tak mňa i teba rád mal. 

Svojho Syna na svet povolal 

a nám hriešnym Ho daroval. 

 

V jednej tichej noci 

z lásky, Božej moci, 

zostúpil z neba Pán, 

aby sa nám dal, 

takto nás On všetkých vrúcne 

miloval. 

Martin Rázus
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PPRREE  DDEETTII  
Ani na Vás deti sme v Dobrej správe spod Vršatca opäť nezabudli.  

Prinášame Vám zábavu vo forme číselnej spájačky a vianočného obrázka.  

Keď snehové vločky padali, pokryli obrázok a čiastočne ho zakryli. 

Pokúsiš sa pospájaním čísel od 1 – 20 ho znova odhaliť? 
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Porozprávaj rodičom a blízkym o narodení Ježiška, kto sa na Neho 

prišiel pozrieť? Potom nezabudni dokresliť kométu a obrázok 

vyfarbi. Prajeme Ti veeeľa šťastia!  
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3355..  VVÝÝRROOČČIIEE  MMOODDLLIITTEEBBNNEE  VV  DDUUBBNNIICCII  NNAADD  VVÁÁHHOOMM  

ČČIINN  BBOOŽŽEEJJ  LLÁÁSSKKYY  

Pohľad do histórie dubnických evanjelikov 

 Keď v prvej polovici 16. storočia (počnúc rokom 1517), v nemeckom 

univerzitnom mestečku Wittemberg, verejne vystúpil Dr. Martin Luther (1483 

- 1546), jeho myšlienky sa začali rýchlo šíriť. Nachádzali odozvu nie len po 

nemeckých mestách a kniežatstvách, ale i v zahraničí, aj na území Slovenska, 

vo vtedajšom Uhorsku. Medzi prvými si reformačné zásady osvojili 

obyvatelia prosperujúcich východoslovenských a stredoslovenských banských 

miest, kde žilo prevažne nemecké obyvateľstvo, v tom čase na pomerne 

vysokej hospodárskej a kultúrnej úrovni. Nové učenie našlo však živnú pôdu 

aj medzi Slovákmi. V rozsiahlej trenčianskej stolici, od Bánoviec, cez 

Trenčín, Ilavu, Považskú Bystricu, Bytču a Žilinu, až po mestečká na 

Kysuciach (Nové Mesto nad Váhom, Čadca), sa kňazi, šľachta a mestské rady 

pridávali k novému, evanjelickému vierovyznaniu.  

 Mimoriadne prajné podmienky pre rozvoj cirkevného života, ale 

i školstva, boli najmä v časoch, keď sa k evanjelickej cirkvi hlásila vplyvná 

šľachta, ako bola rodina Mikuláša Kostku, pána Oravy a Trenčína, či 

príslušníci rodu Illešházyovcov. Z nich najmä Štefan, trenčiansky župan 

a krátko aj palatín krajiny (kráľov námestník v Uhorsku), a tiež energický 

Gašpar Illešházy, zať palatína Juraja Thurzu, známeho ochrancu evanjelikov, 

ktorý i napriek nátlaku zostal verný evanjelickej cirkvi. Medzi opory 

evanjelickej cirkvi a kňazov v tejto oblasti patrili aj majitelia Ilavy, 

Ostrošičovci, alebo majiteľ Košece a košeckého hradu Štefan Petrӧczy.  

 Reformácia bola prijatá na Slovensku hlavne preto, že kládla dôraz na 

čisté, biblické učenie, pravú vieru v Krista a na kresťanský život. To 

zapôsobilo na mnohých vzdelaných príslušníkov šľachty, ale aj kňazov 

a mestské rady. Ako píše rím.-katolícky cirkevný historik J. Špirko: 

protestantizmus sa v Uhorsku šíril veľmi rýchlo. Kláštory rad-radom 

zanikali... kňazi vstupovali do manželstva a podávali prijímanie pod oboma 

spôsobmi (chlieb a víno).  

Tak tomu bolo i na strednom Považí. Okrem už v spomenutých mestách, 

kvitnúce evanjelické cirkevné zbory boli aj v mnohých ďalších obciach nášho 

regiónu: Beluša, Červený Kameň, Pruské, Bolešov, Nemšová, Súča, Omšenie, 

Poruba, Dobrá, Trenčianska Teplá, Košeca, Zliechov, ... 

 Dubnica, ktorá patrila šľachtickému rodu Illešházyovcom, spolu 

s Kolačínom, Prílesom a Lieskovcom má už v roku 1580 evanjelického farára 

Imricha Chupáča, rodáka zo Sv. Michala v Turci. Od r. 1590 dubnický kostol 
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užívajú evanjelici, farárom je Klemens Daco, rodák z Banskej Štiavnice. Po 

ňom tu pôsobí Dávid Badínius, ktorý tu bol aj v r. 1611 počas vizitácie 

evanjelického superintendenta (biskupa) Eliáša Lányho. V zápisnici pri tejto 

príležitosti je zmienka nielen o náboženských a duchovných  otázkach, ale aj 

o hospodárskych.  

 V Dubnici je v tom čase i nižšia evanjelická škola, pravda nie v takej 

úrovni a významu ako v Ilave. Za pôsobenia Samuela Paulínyho (1612 - 1622) 

je tu aj sídlo dolnotrenčianskeho seniorátu (kontubernia). Jeho nástupcom bol 

Juraj Stepanides z Ilavy (†1625) a po ňom Ján Lochman (r. 1627 zvolený za 

dekana), ktorý odišiel r. 1630 do Nemeckej (Partizánskej) Ľupče, kde r. 1645 

zomrel. Od r. 1630 je tu farár Ján Lycy, rodák z Trenčína, bol tiež seniorom   

(zomrel r. 1647). Za 

jeho pôsobenia sa 

mnohé seniorálne 

stretnutia konali práve 

v Dubnici. Po Lycyho 

smrti bol evanjelickým 

farárom Ján Augustíny, 

zvolený za dekana 

a v roku 1657 aj za 

seniora.  

 Illešházyovci 

opustili evanjelickú 

cirkev, pod nátlakom sa 

vrátili do lona katolíckej cirkvi a z Dubnice evanjelického farára vyhnali. Títo 

ešte pred veľkým a krutým prenasledovaním (1672 - 1674) už r. 1663 

evanjelického farára (Augustínyho) vyhnali z Dubnice. Uchýlil sa preto 

v kaštieli Mateja Ostrošiča, veriaci z Dubnice prichádzali k bohoslužbám za 

ním do Lieskovca. Napokon sa Augustíny začiatkom roka 1668 lúčil na 

kongregácii v Trenčíne. Odišiel do Turčianskeho Sv. Mikuláša a na jeho 

miesto nastúpil Matej Schmiedelius, zvaný Schmied. Tento čoskoro prešiel   

do Beluše, odtiaľ spravoval aj cirkev v Lieskovci, keďže tu už viac nebolo 

evanjelického kňaza.  

 Nakrátko v r. 1687 ešte ožila aj evanjelická cirkev v Dubnici (farárom 

bol Pavel Markovský), ale Illešházyovci sa postarali, aby aj jeho pôsobenie 

bolo rýchlo ukončené. Ďalších 250 rokov sa organizovaný život evanjelickej 

cirkvi v Dubnici nevyskytoval. Podobne sa to udialo vo väčšine evanjelických 

cirkevných zborov na celom Slovensku. Mnohé z nich zanikli. Na celom 

území Trenčianskej stolice boli ponechané len dva, tzv. artikulárne, v Súľove 

a v Uhrovci. Evanjelické služby Božie sa konali ešte v Trenčíne 

v obmedzenom rozsahu iba v niekoľkých šľachtických sídlach. Náboženský 
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útlak a nesloboda trvala až do r. 1781, kedy cisár Jozef II. tolerančným 

patentom povolil evanjelikom znovu sa cirkevne organizovať, postaviť 

kostoly, fary, školy. Desiatky, ba až stovky zborov sa obnovili, ale na 

mnohých miestach straty boli také, že už viacej to nebolo možné. Prajnejšie 

časy nastali až v 20. storočí.  

Novšia doba – súčasnosť 

 Nová etapa evanjelickej cirkvi v tomto regióne začína až 

v medzivojnovom období. Nezávisle od seba vznikli evanjelické filiálne zbory 

v Košeci a Dubnici. Do Košece po pozemkovej reforme r. 1927 sa 

prisťahovalo niekoľko desiatok evanjelických rodín od Nového Mesta nad 

Váhom, Košarísk, Krajného a Novej Lehoty a zakúpilo rozparcelovaný panský 

majer.  

 Budovaním škodových závodov sa zase do Dubnice nad Váhom 

prisťahovali noví obyvatelia nielen z bližšieho okolia, ale i z ďalších oblastí 

Slovenska, ba aj zo susednej Moravy a Čiech. Medzi nimi boli aj evanjelici, 

ktorí túžili po cirkevno-náboženskom živote a utvorili v krátkom čase filiálny 

zbor. Podobne ako Košeca, patrili organizačne k Trenčínu. Keď Ilavský okres 

pripadol do Stredoslovenského kraja, stali sa tieto dve fílie súčasťou 

Evanjelického augsburského cirkevného zboru v Púchove.  

 Evanjelici v Dubnici nad Váhom získali bohoslužobnú miestnosť – 

modlitebňu v niekdajšej škole pri kaštieli. Posvätená bola 4. októbra 1942 

farárom – konseniorom Jánom Čiernym z Moravského Lieskového 

a Ondrejom Žilákom, tren-

čianskym kaplánom. V tejto 

modlitebni sa pravidelne 

schádzali k bohoslužbám 

evanjelici z Dubnice a 

okolia aj potom, keď v r. 

1954 vznikol samostatný 

cirkevný zbor v Košeci. 

Približne 50 rokov slúžila 

modlitebňa pri kaštieli 

evanjelikom v Dubnici, až 

do 2. decembra 1984. 

Vtedy horlivý a pastorálne 

zameraný farár Mgr. Miloslav Blaho, s podporou vedenia cirkvi v Bratislave, 

nadobudol budovu rodinného domu a za pomoci cirkevníkov, podľa projektu 

architekta E. Kramára, upravili a adaptovali na samostatnú modlitebňu.  
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 Slávnostne ju posvätili v 2. adventnú nedeľu, 7. decembra 1986 za 

prítomnosti veľkého počtu domácich cirkevníkov i hostí. Posviacku vykonal 

generálny biskup Dr. Ján Michalko. Bola to mimoriadna slávnosť pre celý 

cirkevný zbor v Košeci. V kázni z textu Izaiáša 12. kapitola 1. – 6. verš, 

vyslovil myšlienku, že modlitebňa v Dubnici je činom Božej lásky. Pán Boh 

stále robí divy, preto si Božiu lásku všímajme a poznávajme, dar spasenia 

vierou prijímajme a divné skutky Hospodinove celému okoliu zvestujme. 

Vtedajší farár zboru Mgr. Miloslav 

Blaho (pôsobil 1971 - 1990) spomenul 

i horlivých jednotlivcov, ktorí prácou 

a rôznymi obeťami prispeli 

k úspešnému dokončeniu prestavby 

v hodnote 370 tisíc Kčs.  

 Za uplynulé desaťročia boli v modlitebni vykonané nevyhnutné 

opravy a renovácie. O to sa staral diakon Ľubomír Marcina, ktorý pôsobil 

v cirkevnom zbore od r. 1991 – 2004. V súčasnosti sa o modlitebňu starajú 

naďalej verní Boží dubnickí laický služobníci, ktorí vedomí si daru Božieho 

zaopatrujú službou i finančne, i za pomoci košeckého cirkevného zboru, tento 

Boží stánok.  

 Momentálne k cirkevnému zboru patria: matkocirkev v Košeci (kde je 

kostol a zároveň i sídlo farského úradu), filiálka Dubnica nad Váhom 

a dcérocirkev Nová Dubnica, ako i diaspóra Ilava a ďalšie diaspóry (veriaci 

Ilavského okresu rozptýlení v desiatkach obcí). V súpise obyvateľstva z r. 

2011 sa na území celého košeckého cirkevného zboru prihlásilo 1 109 

evanjelikov. V Dubnici n/V z nich žije asi 496.  

 Cesta, ktorou prešli evanjelici v Dubnici bola neraz ťažká a tŕnistá. 

Ale vďaka Bohu aj radostná a povzbudivá. On bol, je i bude našou silou, 

nádejou a Hradom prepevným! 
 (Na základe O. Peťkovského, ev. farára s úpravami.) 
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RROOZZHHOOVVOORR    

 Emil Vavrík patrí k dlhoročným funkcionárom 

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košeca, ktorý vo 

svojom srdci nosí okrem svojej rodiny i lásku 

k cirkevnému zboru v Dubnici nad Váhom. Stál pri jeho 

zrode a je jeho verným služobníkom i v súčasnosti. Hoci 

nežije priamo v Dubnici nad Váhom je práve tu naďalej 

pravidelným návštevníkom bohoslužieb. 

Ako hodnotíte vývoj cirkevného zboru v DnV za 35 rokov?  

 Pred 35 rokmi sa dubnickí evanjelici stretávali na SB v starej budove 

bývalej školy pri  kaštieli. Pán farár Blaho chcel, aby aj dubnickí evanjelici 

mali svoj dôstojný stánok Boží, a tak vynaložil veľké úsilie na výstavbu 

modlitebne. Za socializmu v roku 1983, keď sa politická scéna trochu uvoľnila 

sa mu podarilo odkúpiť od rodiny Koníčkovej rodinný dom, ktorý plánoval 

prerobiť na modlitebňu. Podarilo sa mu vybaviť projekt, stavebné povolenie, 

financie a stavbu zrealizovať. Nepátral som po tom, kto je generálny 

dodávateľ stavby, ale viem, že stavbyvedúci, ktorý riadil výstavbu bol môj 

priateľ Pavol Fulec z Klobušíc. Tento údaj doteraz nebol nikde zverejnený, 

a preto ho spomínam, aby sa dostal do povedomia. Celá výstavba bola 

zrealizovaná svojpomocne. Na výstavbe sa podieľali evanjelici z Dubnice 

a z Novej Dubnice a okolia. Ja a môj syn sme sa tiež zúčastňovali na tejto 

výstavbe modlitebne. V tom čase sme bývali v Novej Dubnici. 

 Po vysviacke modlitebne  generálnym biskupom p. Uhorskajom  dňa 

7.12.1986,  sme sa pravidelne zúčastňovali služieb Božích. V tom období 

modlitebňa bola vždy plná. Neskôr sa rozhodlo, že sa oddelia Novodubničania 

a postaví sa nový kostol v N. Dubnici. Čo sa aj zrealizovalo za zborového  

farára O. Peťkovského.  

Čo pre Vás predstavuje modlitebňa? 

 Modlitebňa pre mňa znamená sväté  miesto, kde sa stretávame 

s priateľmi v Božom mene. V modlitebni čerpáme pozitívnu energiu nabitú 

Božím slovom. Neviem či aj ostatní Dubničania si uvedomujú, že tento Boží 

stánok stál veľa úsilia, námahy a potu pri stavbe, ale viem, že  veriaci, ktorí 

túto modlitebňu stavali, stavali ju s láskou a túžbou zanechať dobré dielo pre 

ďalšie generácie.  
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  V štáte vnímame náročné obdobie, tzv. lockdownu, kedy návštevnosť 

bohoslužieb je obmedzená, ako prežívate toto obdobie? 

 V súčasnej dobe, v dobe Covidu, kedy  je život veriacich  sťažený 

tým, že nemôžeme sa pravidelne stretávať v modlitebni na bohoslužbách  

prežívam s pokorou. Obmedzenia, ktoré vydáva štát sa dotýkajú i  nášho   

spoločenstva a v záujme zdravia musíme všeobecné zdravotné  nariadenia 

dodržiavať.  

 Ak chceme i v tejto ťažkej dobe pokračovať v cirkevnom živote, 

máme možnosť sledovať SB v rozhlase, televízii, dokonca i na sociálnych 

sieťach internetu. Oceňujem aktivitu zborovej farárky, že nám posiela 

pracovné listy a čítané domáce bohoslužby. Musíme veriť, že tento stav raz sa 

pominie a vrátime sa do normálnych koľají. 

Čo by ste si priali v súvislosti s modlitebňou a cirkevným zborom v DnV?  

 V prvom rade by som si prial modlitebňu rekonštruovať, tak aby bola 

pripravená na bezpečnú prevádzku na ďalších 35 rokov. Myslím na opravu 

strechy, bleskozvodov, fasády a interiéru. Nastal čas opráv a netreba ho 

podceňovať, lebo modlitebňa si to zaslúži. Viem, že všetko súvisí z financiami 

zboru. Ale položme si otázku, či sa vykonali  všetky možnosti na získanie 

financií? / sporenie, milodary, pôžičky, dary od veľkých i malých podnikov 

a pod./. 

Keďže sa nám blíži vianočný čas, ako ho budete tráviť? Máte v rodine 

zaužívané zvyky? 

 Vianočné sviatky sme vždy dodržiavali ako sviatky pokoja 

a narodenia Krista Pána. Toto bolo dedičstvo našich predkov a my musíme 

v tomto pokračovať pre ďalšie generácie.   Už od detstva sme v týchto dňoch 

navštevovali služby Božie a oslavovali príchod nášho Spasiteľa Pána Ježiša. 

             Ako deti sme na Vianoce pod vianočný stromček  dostávali od 

rodičov skromné darčeky /doma pletené rukavice, šál, sveter , ponožky 

a sladkosti/. Veľmi sme si vážili skromných  darčekov od rodičov, lebo vtedy 

bola iná doba v porovnaní s dneškom.  

 Vianočný stromček sme mali ozdobený salónkami a ovocím. V 

dnešnej dobe vianočný stromček je vyzdobený tiež salónkami i čokoládovými  

kolekciami a svietiacimi ozdobami.  Na  Vianoce sa tešíme na vyprážaného 

kapra so šalátom a rôznymi  sladkými dobrotami. Ale slávnostná štedrá večera 

sa začala vždy  oplátkami a medom až po službách Božích. Vianočné sviatky 

slúžili i na to, aby sa aspoň raz v roku stretla celá rodina pri vianočnom 

stromčeku a spoločne sme oslávili príchod Spasiteľa. Naši synovia sú už 

dávno dospelí a majú svoje rodiny. Tešíme sa na ich návštevu a máme radosť 
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z vnúčat, ba i z pravnúčat ako im žiaria očká pri vianočnom stromčeku. 

Vianočné sviatky oslavujeme len doma.  

 Pamätám sa na mladé roky svojho života , keď som niekoľko rokov na 

vianočné a novoročné sviatky vozil autom  do Dubnice n/V pána farára Blahu 

a manželku, ktorá mu robila kantorku, na slávnostné služby Božie. To bolo za 

socializmu, kedy áut bolo veľmi málo.  Na tieto chvíle sme často spomínali, 

keď sme pri stretnutí vo vlaku  cestovali do Žiliny. On cestoval za dcérou a ja 

do práce. 

 Ďakujeme Vám za rozhovor aj pekné a cenné spomienky, 

s ktorými ste sa s nami podelil. Prajeme Vám pokojné a požehnané 

vianočné sviatky v kruhu Vašej rodiny, nech Vás všetkých naďalej Pán 

Boh vedie a požehnáva a nech sa rovnako naďalej stretávame aj v našej 

modlitebni v Dubnici nad Váhom.  
LF 

 PPRRAAVVIIDDEELLNNÉÉ  PPOODDUUJJAATTIIAA  aa  AAKKTTIIVVIITTYY  CCZZ  

 Služby Božie každú nedeľu:   

8:00 Ev. a. v. kostol Košeca 

9:30 Ev. a. v. modlitebňa Dubnica nad Váhom 

11:00  Ev. a. v. kostol Sv. trojice Nová Dubnica 

14:00 Rímskokatolícka kaplnka Ilava (každú 1. nedeľu v mesiaci) 

 Spoveď a prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej  

- počas služieb Božích nasledovne: 

1. nedeľa v mesiaci – Ilava 

2. nedeľa v mesiaci – Košeca 
3. nedeľa v mesiaci – Dubnica nad Váhom 

4. nedeľa v mesiaci – Nová Dubnica 

- individuálne (v domácnosti, kostole, na farskom úrade) - dohodou 

 Vyučovanie Evanjelického a. v. náboženstva:  

ZŠ Košeca 

ZŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom 
ZŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom 

ZŠ Košecké Podhradie 

ZŠ Ladce 
individuálne – dohodou 

 Konfirmačná príprava: 

dospievajúci – každý druhý piatok o 15:00 hod., Ev. a. v. kostol Košeca 

dospelí – individuálne dohodou 

 Prisluhovanie kazuálií (krst svätý, sobáš, konfirmácia, pohreb)  

 Pastorálna starostlivosť (vyspovedanie sa, rozhovor, pomoc) 

individuálne i v Domovoch dôchodcov a sociálnych služieb - dohodou 
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PPOONNUUKKAA  LLIITTEERRAATTÚÚRRYY  

 Spríjemnite si chladný zimný čas kvalitnou duchovnou 

literatúrou alebo ňou obdarujte svojich blízkych. Skrze farský úrad si 

môžete zakúpiť literatúru z vydavateľstva Porta libri, Tranoscius, Vivit. 

Z vydavateľstva Tranoscius a Vivit Vám ponúkame: 

Evanjelický stolový kalendár 2022 – 4,00 € 

Tranovský kalendár 2022 – 5,00 € 

Tesnou bránou 2022 – 3,50 € 

 

Tituly a ceny publikácií z vydavateľtva Porta libri:  
Pre deti a mládež 

Deti kráľa - 7,50 € 

Evanjelium podľa Marka pre deti - 6,50 € 

Na brehu temného mora - 12,80 € 

Náš Boh je úžasný - 10,50 € 

Neobyčajný influecer - 7,20 € 

Si môj - 7,50 € 

Vianočný príbeh - 5,70 € 

Romány 

Číslo lásky - 11,20 € 

Kto rozsvecuje hviezdy - 12,00 € 

Neobyčajná žena - 12,00 € 

Pani plukovníková - 12,80 € 

Stroskotanec v Cornwalle - 12,80 € 

Tisíc darov - 7,90 € 

Duchovný život 

Boh je s nami každý deň - 11,20 € 

Bremeno slávy - 11,30 € 

Druhá hora - 15,90 € 

Kauza nádej - 8,80 € 

Láska hodná dávania - 4,90 € 

Mal by som ťa radšej, keby si bol viac ako ja - 10,20 € 
 

Všetky publikácie sú k nahliadnutiu na farskom úrade. V prípade záujmu 

a kúpi kontaktujte sestru farárku (kontakt na zadnej strane DSsV). 
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PPOODDPPOORRAA  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU//DDAARRCCOOVVSSTTVVOO    

      Ak by ste radi podporili formou finančného milodaru, sponzorského daru 

náš cirkevný zbor,  a tak mu pomohli v jeho chode môžete to zrealizovať 

nasledovne: 

 prevodom na bežný účet cirkevného zboru (vedený v: Slovenská sporiteľňa, 

a. s.)   

IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455 

   Ak si prajete cielene podporiť určitú službu, aktivitu v cirkevnom zbore, 

prípadne by ste radi venovali svoj príspevok na konkrétny cieľ, uveďte to, 

prosíme, do Správy pre prijímateľa vo forme: DAR „účel milodaru“. 

 cez QR kód,  

 

 v hotovosti: v kancelárii Ev. a. v. farského úradu (Dolný majer 754/6, Košeca) 

v úradných hodinách alebo po telefonickom (+421 944 242 530)/mailovom 

(luciafagova@gmail.com) dohovore so sestrou farárkou; u sestier 

pokladníčok, brata pokladníka. 

Cirkevný zbor a jeho členov je možné podporiť aj nefinančnou 

formou, materiálne. V prípade záujmu o takúto formu podpory kontaktujte 

sestru farárku na tel. čísle +421 944 242 530 alebo brata zborového dozorcu 

+421 944 642 978. 

Výška a množstvo daru závisí od Vašich možností a štedrosti. 

Za každú podporu cirkevného zboru srdečne ďakujeme. 

„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 

ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás 

svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj 

nadbytok pre každý skutok.“ 

Druhý list apoštola Pavla Korintským 2, 7 - 8 
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DOBRÁ SPRÁVA spod Vršatca 

pre vnútornú potrebu a misiu CZ ECAV na Slovensku Košeca 

 

Evanjelický  a. v. farský  úrad 

Dolný majer 754/6 

018 64 Košeca     www.koseca.ecav.sk 

Slovenská republika 

Mgr. Lucia Fagová     Mgr. Miroslav Foltin  
zborová farárka     zborový dozorca 

 tel. kontakt: +421 944 242 530   tel. kontakt: +421 944 624 978 

e-mail: luciafagova@gmail.com   e-mail: miroslav.foltin@gmail.com  

 
Zostavovateľ: Mgr. Lucia Fagová | Neprešlo jazykovou korektúrou. | Návrhy príspevkov 

a príspevky prijímame na luciafagova@gmail.com | Náklad: 90 kusov.  

 

 

PPrraajjeemmee  VVáámm  ppookkoojjnnéé  aa  mmiilloossttiippllnnéé  

pprreežžiittiiee  aaddvveennttuu  aa  vviiaannooččnnýýcchh    

ssvviiaattkkoovv  aa  vv  nnoovvoomm  rrookkuu  22002222  vveeľľaa  

zzddrraavviiaa  aa  BBoožžiieehhoo  ppoožžeehhnnaanniiaa..  
 


