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Slovo na úvod  
 

Pôstny čas zvyčajne prináša mnohé výzvy. 

Majú rôzny charakter. Cieľom a zmyslom 

pôstnej doby je však to, aby sme sa priblížili 

Božím veciam, na ktoré nesmieme zabúdať. 

Výzvou pre nás je teda i to, aby sme sa po- 

kúsili priniesť aspoň z času na čas tlačovú 

podobu duchovných textov, ktoré by poteši- 

li, či povzbudili vo viere, napr. aj tých z 

Vás, ktorí sa nedostanete bežne na internet. 

Po januárovom Ekumenickom modlitebnom 

liste Vám  prinášame opäť  tlačený  text, do-  

 

kument s názvom Pôstny list. Chceme v ňom 

ponúknuť duchovné povzbudenie cez domá- 

cu pobožnosť a okrem toho aj spomienku na 

prvého farára nášho cirkevného zboru v no- 

vodobých dejinách, Krčméryho. Modlitby a 

na záver pár oznamov. To je obsahom tohto 

listu. Verím, že ho prijmete, prečítate a bu- 

de Vám užitočný!  

 

Pán s Vami 

R. Dovala 

 

 

Domáca rodinná pobožnosť – 4. pôstna nedeľa 
( vedie ju a text číta... otec, mama, dieťa, starí rodičia...) 

 

V mene Boha Otca Syna i Ducha Svätého. Amen.  

 

 Prečítajme si spolu slová Žalmu 84, 6-8:  

 

„Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! Keď 

prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný 

dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine, Bože 

mocností, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov.“  

Amen. 

 Zaspievajme si pieseň z Ev. spevníka č. 357  

 Pomodlime sa  

 

Bože Otče láskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch,  ďakujeme Ti, že nás 

neprestávaš požehnávať. Aj keď by sme si zaslúžili potrestanie, Ty sa nad nami zmilúvaš ako 

Otec nad svojimi dietkami. Dávaš nám hojnosť chleba duchovného i toho každodenného. 

Nedaj nám zabúdať, že kto verí v Teba, bude spasený. Vypočuj nás, poteš a rozveseľ, aby sme 

sa z Tvojho vykúpenia radovali a tešili sa, že nás raz z milosti uvedieš tam, kde žiješ a 

kraľuješ naveky.  

Amen. 

 Čítajme si z Božieho slova z Evanjelia podľa Jána 6. kapitoly, verše 24-35:  

 

„Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili na loďky a prišli do 

Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. Keď Ho našli na druhej strane mora, povedali Mu: Majstre, 

kedy si sa sem dostal? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že 

ste videli znamenia, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný 

pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil 

Boh Otec. Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: 

Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby 

sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: 

Chlieb z neba dal im jesť. 

Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec 

dáva vám pravý chlieb z neba; lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu ži- 

vot. Povedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb 
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života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“    

 

Slovo nášho Boha zostáva na veky. 

 

 Spoločne vyznajme vieru v Trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania: 

Verím v Boha... 

 

 Zaspievajme si pieseň z Ev. spevníka č. 92   

 

 Kázeň – zamyslenie nad slovom Božím  

– 2. kniha Mojžišova 16, 12-16 

 

„Počul som reptanie Izraelcov; povedz im toto: Podvečer budete jesť mäso a vždy ráno sa 

nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Večer prileteli prepelice a pokryli 

tábor. Ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla, hľa, na púšti ostalo čosi 

drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: Čo je to? 

Lebo nevedeli, čo je to; Mojžiš im povedal: To je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm. To 

je to, o čom Hospodin prikázal: Zbierajte z toho každý, koľko kto zje, ómer na osobu; každý 

si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane.“  

Amen. 

  

Milé sestry a bratia!  
 

Máte pocit, že žijeme zvláštnu dobu? Samozrejme, že všetci máme taký pocit a ono to nie je 

len o pocite, ale je to realita. Hovorí sa, že od druhej svetovej vojny je toto najťažšie, čo 

zažíva naša krajina. Nezažil som vojnu, neviem to posúdiť, myslím, že vtedy to bolo horšie, 

ale aj toto, čo sa deje dnes na nás pôsobí veľmi zle, priam až hrozivo a väčšina ľudí sa aj 

bojí, aj cíti, že toto už nechceme, aby ďalej pokračovalo. Vlastne čakáme na prímerie, alebo 

na víťazstvo civilizácie nad vírusom, na víťazstvo života nad chorobou a smrťou. Veríme 

a modlíme sa stále, že toto dopustenie sa skončí a že my poučení a pokorení, skúsime zasa 

žiť, ako predtým, ale predsa ináč, uvedomujúc si podstatu života v iných súvislostiach. Kiež 

dá Pán všetkým pokorné srdce a múdrosť pre zápasy života a viery.  

 
Tí, ktorí si čítavate Bibliu, veľmi dobre poz- 

náte biblické príbehy. A viete aj to, akými 

rôznymi situáciami si prešiel Boží ľud, 

Izrael, ale tiež aj jednotlivé biblické posta- 

vy. Je to nevyčerpateľná studňa posolstiev. 

Vždy znovu v nich nachádzame ponaučenie 

pre to, čím žijeme my, aj pre naše ťažkosti, 

ale aj povzbudenie a usmernenie. To iste aj 

preto, lebo Biblia je v istom zmysle zrkad- 

lom, v ktorom vidíme pravdu o sebe.  

V evanjeliu tejto textovej domácej pobož- 

nosti sme čítali, ako Pán Ježiš hovoril 

o tom, že On je chlieb života. V svojich 

slovách odkazuje aj na situáciu na púšti po- 

čas putovania izraelského ľudu z Egypta, 

kde boli obdarení chlebom z neba, mannou. 

Židia Ježišovej doby očakávali zázrak Boží, 

chlieb  z  neba,  ako  sa  stal za Mojžišových 

čias. Neuvedomili si, že pred sebou, v Ježi- 

šovi, majú nádhernú, jedinečnú Božiu man- 

nu, chlieb z neba, Boží zázrak, z ktorého sa 

však môžu nasýtiť celkom iným spôsobom 

a trvácnejšie ako Izraelci na púšti. A o 

to ide stále, že aj my ľudia dnešnej doby, 

nikdy nehľadáme naozaj pravé, trváce, 

skutočne hodnotné, ale zvyčajne len chvíľ- 

kové, prchavé, kaziace sa, to pravé nám 

zvyčajne uniká. Aký chlieb nám stačí dnes? 

Chceme ten pravý, Boží, Krista? Aj manna 

bola od Boha, ale Boh dal svojmu ľudu iný 

chlieb, aby žil naveky, Pána Ježiša, čo 

s týmto chlebom? To je naša otázka! 

Ale, predsa len, nedáme si pokoj, a vrátime 

sa o pár storočí späť a ešte ďalej ako bola 

doba pozemského pôsobenia Pána Ježiša. 

Vrátime sa predsa do čias putovania po púš- 

ti. Zúfalstvo a reptanie ľudí nám asi viac 

pripomenie naše aktuálne časy. Aj my sme 
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ureptaní na všetko, na všetkých, putujeme, 

plní hnevu a zúfalstva, ale i strachu, sme 

hladní, hladní po živote bez vírusu. Chceme 

pokoj a sýtosť. Izraelci boli aj reálne fyzic- 

ky hladní. Hladovali. Už nemali „plné hrn- 

ce“ ako v Egypte. Tak, ako aj dnes na svete 

hladujú milióny ľudí, v chudobných kraji- 

nách, ktoré nieže nedávajú termíny na oč- 

kovanie, ale ktoré nedávajú ľuďom mož- 

nosť najesť sa. To si však ani nevieme pred- 

staviť. Hlad tela je určite stav, kedy človek 

stráca zábrany. Aj hlad duše je zlý. Ak sa to 

spojí, nastáva hnev a zlo sa násobí. Izraelci 

na púšti boli presne takí, hladní a nahne- 

vaní. A chudák Mojžiš nevedel, čo s nimi. 

Koľkokrát musel oľutovať, že sa vôbec dal 

na túto službu. Ale nemal na výber. Bola to 

Božia vôľa. A on vedel, že nemôže zísť 

z cesty. Prosil Boha o pomoc a dostalo sa 

mu, teda dostalo sa všetkým.  

„...vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoz- 

náte, že ja som Hospodin!“ Prepelice a po- 

tom manna, chlieb od Hospodina, spoznali, 

kto je pravý Boh? Tak vzácne sa o nich Pán 

staral, ale oni to nedokázali chápať. Skôr 

máme pocit, že Boží zámer, aby spoznali, 

„kto je Hospodin“, sa nepodaril. Manna  je  

tajomstvo. Chlieb Boží z neba, ktorý dostá- 

vali, aby sa ním sýtili bol zázrak. Mal viesť 

srdcia ľudí k Bohu a k vďačnosti. Či sa tak 

dialo? To je ťažká otázka. Možno, je aj 

otázka na nás, či sme niekedy Bohu skutoč- 

ne vďační za to, čo sa nám od Neho dostá- 

va? „Chlieb náš každodenný daj nám 

dnes...“. Poznáte? Ja viem, že áno, ale 

cítime aj ďalej ako je táto prosba? Cítime, 

za čo sa modlíme a čo dostávame? Pre- 

mýšľajte! A poznajte, kto je Hospodin a aký 

je voči nám, hriešnym! 

Izraelci si pri pohľade na mannu, ktorá im 

padla z neba kládli otázku, po hebrejsky 

„MAN HÚ“, teda, „čo je to“? Mojžiš im 

odpovedal: „To je chlieb, čo vám dal Hos- 

podin za pokrm!“ Je to také zvláštne, ale 

nečudujeme sa, boli takí, nepoznali veľa 
vecí, a mannu poznať ani nemohli. Mali ju 

vziať a jesť, nabrať si koľko potrebovali, 

nie viac. Čudovali sa. Čudovať sa je celkom 

bežné, patrí to k človeku a je dobre, že sa 

z času na čas môžeme čudovať. Lenže, ak 

berieme  mannu  ako  chlieb z  neba, zaujme 

nás, ako sa správali ľudia, významní ľudia 

Ježišovej  doby,  k  Ježišovi. Čudovali  sa aj 

nad tým, aký je Ježiš, nad Jeho spôsobmi, 

premýšľaním, slovami. Celkovo sa im nez- 

dal. Mali pochybnosti o tom, že On je Ten, 

pravý Mesiáš, že On je viac ako chlieb z ne- 

ba Mojžišových čias. „Aj ste ma videli, aj 

neveríte!“ A podobne iný veršík: „A hovori- 

li: Nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca 

aj matku známe? Ako teraz hovorí: Zostúpil 

som z neba?“ 

Boh nám dal svojho Syna, aby sme sa Ním 

nasýtili pre život večný, aby On bol našim 

životom, aby sme nehladovali duchovne, ale 

aby sme v nádeji života večného vždy mali 

ten pravý pokrm, z ktorého sa nedá vyhlad- 

núť. „Kto prichádza ku mne nikdy nebude 

lačnieť...“. Boh sa o nás stará viac ako si 

dokážeme uvedomiť.  Aj  toto pôstne obdo- 

bie nám na to poukazuje, aby sme cez pôst 

tela, našli plnosť duše. Ja viem, že v našej 

tradícii sa telesný pôst nezaužíva, ale vní- 

majme to ako cestu pripomenutia, že telesné 

nám nemôže brániť v prístupe k Bohu. Vní- 

majme, čo nám Pán dáva, ako sa staral 

o Izrael, ako vyriešil spásu hriešnikov, ako 

naplnil svet svojou milosťou, ktorú my mô- 

žeme žiť, áno, v každej dobe, lebo každá 

doba je dobou, v ktorej je Kristov kríž sve- 

dectvom Božieho záujmu, lásky, ale i trpez- 

livosti s tými, ktorí si nevedia a niekedy ani 

nechcú dať pomôcť.  

Po tieto dni spomíname na A. H. Krčmé- 

ryho. Zomrel 9. marca 1891. Je to 130 ro- 

kov. Viac si prečítate v ďalších textoch toh- 

to Pôstneho listu, ktoré pripravil brat Pavol 

Halaj. Sme vďační Pánu Bohu, že dal aj 

nášmu spoločenstvu v minulosti osobnosť, 

ktorá presahovala daný rámec a ktorá svo- 

jim pôsobením vyorala z milosti Božej 

hlbokú brázdu, do ktorej potom siali aj iní, 

a dodnes tak robia. A chvála Bohu, stále je 

nejaká úroda. Aj on, August Horislav žil 

z chleba, ktorý presahuje tento svet, pouka- 

zoval ľuďom svojej doby na mannu, ktorú 

bolo treba pozbierať a nasýtiť sa. Učil ľudí 

prijímať Božie dary a tiež vedieť prispieť 

k Božiemu dielu. Samozrejme, že nie všetci 

boli iste spokojní a niektorí chceli viac, ako 

vždy, a iné, ako vždy. Tí, ktorí dokázali pri- 

jať tento chlieb, boli nasýtení. Ako kňaz 

ponúkal chlieb života v svojej tvorbe, káz- 

ňach a celom pôsobení. Pravý chlieb života, 

Ježiša Krista. Buď Bohu vďaka za Jeho 

službu a pôsobenie, hoci nám nateraz už  
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možno vzdialené, ale ak raz prídeme zasa 

do chrámu, spomeňme si. Alebo,  ak  pôjde- 

te  okolo  cintorína, kde spočíva jeho teles- 

ná schránka. 

Nuž, „Ja som chlieb života“, vraví Pán. 

Príde chvíľa, kedy budeme prijímať aj 

chlieb pri Večeri Pánovej, telo Pána, za nás 

ukrižovaného. Od týchto darov sme nateraz 

odtrhnutí.  Zvláštna  doba.  Ale,  musíme to 

 

zvládnuť a verme, že nám Pán požehná blí- 

žiacu sa Veľkú noc, na ktorú sa musíme 

pripraviť, tak, ako je to možné, ako sa dá, 

spôsobmi, ktoré situácia ponúka. A ja ve- 

rím, že tí, ktorí sa chcú pripraviť a ktorí ve- 

dia, kde a kto je chlieb Boží im pripravený, 

tak tí, určite hladní nebudú, ani na tele, ani 

na duchu! Pán Vás žehnaj!   

Amen. 

 
 Premýšľajme nad slovami biblického zamyslenia a potom sa spolu vlastnými 

slovami zo srdca modlime k Pánovi.  

 

(za chlieb duchovný, i telesný, za tých, čo potrebujú novú silu, za tých, čo sú sklamaní, za 

vďačnosť v našich srdciach, za požehnanie Veľkej noci, za slabosti mocných, za Božiu 

prítomnosť vo svete, za uzdravenie...) 

 

 Na záver sa pomodlime, ako nás to naučil náš Pán: „Otčenáš...“ 

 

 Prijmime požehnanie cez slová zo 4. knihy Mojžišovej, 6. kapitoly, ktoré poznáme 

ako Áronovské požehnanie:  

 

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!  

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!  

Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!                  Amen.  

 

 Napokon  zaspievajme Bohu na chválu  pieseň z ES č. 644.  

 

 

August Horislav Krčméry  
(* 6. nov. 1822 – † 9. marec 1891) 

 
Spomienka na významnú postavu štúrovskej histórie, cirkvi, prvého farára novodobých dejín 

nášho evanjelického a. v. cirkevného zboru v Badíne, pri 130. výročí úmrtia. 
 

 

Slovo súčasného archivára a knihovníka 
 

Nie je jednoduché ani ľahké vracať sa dnes v spomienkach k životu a dielu vo svojej dobe 

významného muža, podľa vtedajších záznamov „známeho široko – ďaleko“. Jeho meno už 

mnohým nič nehovorí. Alebo iba celkom málo a povrchne. A netýka sa to len mladej dospie- 

vajúcej generácie vo veku vnuka a vnučiek pisateľa týchto riadkov, ale aj štyridsiatnikov 

a viac. Patril síce k „věhlasnej“ skupine štúrovcov, viacerí boli jeho spolužiakmi, súputníkmi, 

kolegami, spoluväzňami aj blízkymi rodinnými priateľmi, ale vždy akoby stál v ich tieni. 

Nikdy ho to však nemrzelo a nikdy sa  ani neusiloval vyniknúť. 

 

Kto to teda bol ten AUGUST HORISLAV KRČMÉRY, píšuci pod pseudonymom August 

Pohronský, ktorý umrel v Badíne v pôstnom čase 9. marca 1891 a tu je aj pochovaný? Čím 

bol výnimočný? Čo priniesol, ako osožil  evanjelikom a celej národnej pospolitosti? Čím 

bol viac? Kňazom, literátom, zberateľom piesní, organizátorom, divadelníkom? 
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Vo dvoch častiach rozprávania na pokračovanie sa pokúsime osloviť aj tých, pre ktorých táto 

osobnosť postupne upadala do prachu zabudnutia, alebo – celkom sa jej vyhli. Nečakajte od 

nás široký odborný výklad. To by sme museli načrieť aj do hlbokých vôd vtedajších spolo- 

čenských reálií. Taký postup je však na dlhé lakte. 

Pokúsme sa veci riešiť radšej vo forme správy: rýchlo, stručne, prehľadne, zrozumiteľne. 

Spoľahneme sa pritom na hodnoverné historické pramene. 

 

Časť prvá 

130. rokov stará správa o smrti a pohrebe kňaza a národovca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kde niet pokory a niet bázne svätej, kde 

rozmohla sa pýcha a hlboký úpadok vidíme 

na všetkých stranách. V mnohých ľuďoch 

sa zakorenilo zlo. V týchto zlých časoch 

odišiel nám Krčméry... v tmavý, chladný 

hrob. Ale stala sa vôľa Božia, ktorej sa 

všetci poddávame.   

PÁN NEOPUSTÍ NÁS!“  

 

Takto písala evanjelic. cirkevná tlač v pôst- 

nom období roku 1891, keď približovala 

posledné chvíle života a pohreb významné- 

ho publicistu, hudobného skladateľa, orga- 

nizátora cirkevného a kultúrneho života, 

evanjelického kňaza v Badíne AUGUSTA 

HORISLAVA KRČMÉRYHO. 

 

 „Slávnostné pohrebné služby Božie sa ko- 

nali dňa 11. marca 1891. Zo všetkých sve-  

„V prvú pôstnu nedeľu roku 1891, po vy- 

konaných službách Božích, náš apko, milý 

apík Krčméry, ako ho blízki nazývali, po 

prvý raz väčšmi pocítil zimu v tele a bolesti 

v prsiach. Lekár mu teda nariadil zdržovať 

sa v teple. Dve nedele ani nevkročil do 

studeného kostola, na tretiu už nevydržal. 

On sám vystúpil na kazateľnicu a obvyklým 

a sebe vlastným spôsobom horlivo zvesto- 

val veriacim Božie slovo. Potom, v ponde- 

lok popoludní, diškuroval s pánom učiteľom 

Kusým o starostiach školských a hospo- 

dárskych veciach cirkevného zboru... Tu 

zrazu: fajočka vypadla mu z úst a on padal 

k zemi ako podťatý strom. Bez jediného 

slovka bolesti, prekvapenia alebo rozlúčky. 

Nič. A v tej chvíli aj vydýchol naposledy...“ 

  

„Zaľúbilo sa Hospodinu navštíviť cirkev 

evanjelickú v časoch veľmi ťažkých, v kto- 

rých máme tak málo verných robotníkov 

a žeň mnohá. V časoch, v ktorých rozmohla 

sa neprávosť veliká a zastydla nám láska,  

tových strán hrnul sa ľud do Badína, aby 

preukázal poslednú počestnosť tomuto 

mužovi široko – ďaleko známemu. Celý 

Badín a Garansek aj s fíliami predstavili sa 

v hlbokom smútku. Zvony z oboch veží ba- 

dínskych žalostne zneli. Rakev kovová, po- 

četnými vencami obložená, okrášlená, 

ležala na márach v kostole. Najväčší ve- 

niec položil osirelý cirkevný zbor s ná- 

pisom:  

SVOJMU PRVÉMU FARÁROVI A DRA- 

HÉMU DUCHOVNÉMU OTCOVI – 

VERNÉ DIETKY.“ 

 

Že to bol vtedy naozaj muž „široko – ďale- 

ko známy“ nie je len básnickým zveličením, 

alebo iba súčasťou pochvalnej ódy zloženej 

na počesť už mŕtveho národovca. Bolo to 

iba prosté konštatovanie  faktu, že v našej 

národnej histórii sme mali (a žiaľ, aj máme) 

málo takých mimoriadne  a  všestranne  čin- 

ných, aktívnych mužov. Jeho umelecké vý- 

boje  nie  sú  síce  ani zďaleka také výrazné  
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ako jeho štúrovských kamarátov, o to výz- 

namnejšia bola však jeho publicistická, zbe- 

rateľská a  organizátorská činnosť. Medzi 

dospelými, ale aj deťmi. Tomu sa v skratke 

povenujeme v 2. časti nášho rozprávania na 

stránkach tohto pôstneho listu. 

DAJ, BOŽE, PEVCOV  

NÁM...  
Daniel Šovc 

 
(K  výročiu smrti A. H. Krčméryho) 

 

„A znova zaznel hlas organa i zvonov. 

Kňazi pristúpili k máram, zodvihli a pre- 

niesli rakev k bráne chrámovej, kde už 

kurátori a starší zboru čakali na prevzatie. 

Na domáci, konskou štvorkou zapriahnutý, 

krásnou čerstvou zelenou chvojinou ozdo- 

bený voz truhlu položili. Veľký dav ľudí 

ho obstúpil a bez hanby a úprimne plakal 

za zosnulým svojím kňazom, ktorý 16 ro- 

kov a 3 mesiace tu pôsobil na vinici Kris- 

tovej, naplniac vek života 68 rokov, 3 me- 

siace a 3 dni... Veľký sprievod sa potom 

zoradil za truhlou a za spevu nábožných 

piesní odprevadili svojho kazateľa na 

cintorín.“ 

 

 

100. rokov prešlo búrnym Hronom, čo 

vypadla ti lýra z ruky. 

Doznelo echo, vzlykol Hron, 

Boh skončil tvoje boje, muky. 

 

No rod tvoj ešte pamätá 

komu si spieval, kliesnil cesty, 

komu si niesol pochodeň 

aj cez búrky a cez bolesti. 

 

Vďaka Ti, Bože, za pevca, 

žes duši chlieb dal, srdcu cit, 

že piesňou rodu slzy stieral, 

dal cez porážky víťaziť. 

 

Daj, Bože, prosím, pevcov nám,  

Veľa krívd musel prežiť Krčméry vo svo- 

jom živote. Len preto, lebo v čase ná- 

rodnostného útlaku prisahal vernosť svojmu 

národu a hovoril pravdu všade tam, kde 

očakával nápravu. 

Ušlo sa mu mnoho zlých a uštipačných 

slov. Zatkli ho, väznili. Lenže aj jeho naj- 

väčší nepriatelia a neprajníci museli po jeho 

smrti o ňom vyhlásiť: „KRČMÉRY BOL 

VEĽMI STATOČNÝ ČLOVEK. TO PRETO, 

LEBO VEDEL ODPÚŠŤAŤ KRIVDY NA 

ŇOM SPÁCHANÉ A MODLIL SA AJ ZA 

SVOJICH VEĽKÝCH NEPRIATEĽOV.“                        
 

Čo skrotili by vášní príval, 

Ty vzbuď si svojich svedkov zas, 

aby ťa národ vzýval. 

 

Daj, Bože, pevcov nám, 

nech rastie, kvitne tvoje semä, 

nech soľ má slanosť, svetlo jas svoj, 

sme ľud Tvoj, národ Tvojej zeme. 

 
(Túto báseň predniesol jej autor, hronsecký p. 

farár DANIEL ŠOVC v rámci spomienky na A. 

H. Krčméryho pri storočnici jeho úmrtia na ba- 

dínskom cintoríne 10. marca 1991). 

 

 

 

 

Dávno nevídaný počet domácich ve- 

riacich aj hostí sa vydal 10. marca 

1991 z evanjelického chrámu v Badíne 

na miestny cintorín. Tu, pri hrobe A. H. 

Krčméryho si v II. časti programového 

bloku „NA CHLEBOVEJ POSTATI“ 

pripomenuli storočnicu významného 

slovenského národovca. 

Za vencom kráčal badínsky kňaz S. 

SURKOŠ a pán farár z Hronseku D. 

ŠOVC. Slávnostným kazateľom bol J. 

MADARÁS z Betliara. 
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Časť druhá 

Kto bol August Horislav Krčméry?   
 

KAŽDÝ SI NÁJDE SVOJHO SRDCA PIESEŇ 
 

CESTY ŽIVOTA 
 

Theodor August Horislav Krčméry sa naro- 

dil 6. novembra 1822 (v budúcom roku to 

bude 200. rokov) v Hornej Mičinej. Otec 

Jozef Krčméry bol tunajším evanjelickým 

farárom, matka Mária rod. Obrcianová sa 

venovala hlavne rodine a výchove detí. Mal 

4 bratov, z nich sa dospelosti dožil iba je- 

den, Eugen. Ten sa neskôr stal významným 

banskobystrickým kníhkupcom a vydavate- 

ľom. Pomáhal Augustovi pri vydávaní rôz- 

nych jeho spisov, bol dokonca spoluauto- 

rom „Slovenského spoločenského spevníka 

z národních prostonárodních písní“, ktorý 

vyšiel v roku 1871. Tiež vydal Sládkovi- 

čove SPISY BÁSNICKÉ a viaceré ďalšie 

zväzky z Matice slovenskej.  

Manželka A. H. Krčméryho Emília rod. 

Grillusová (1836 – 1916) bola od neho o 13 

rokov mladšia. Porodila mu 6 detí, nie všet- 

ky sa dožili dospelosti, no najmä synovia 

Miloslav a Jozef Borivoj pokračovali v ot- 

covej umelecko-publicistickej činnosti.(Ten 

druhý hlavne v Amerike, v tunajších kra- 

janských spolkoch bol aj  organizačne a tvo- 

rivo veľmi aktívny). Emília prežila svojho 

manžela o celých 25 rokov – umrela v Ban- 

skej Bystrici. 

 

CESTY NA ŠTÚDIÁ 
     

Učil sa najprv doma s rodičmi, pokračoval 

na gymnáziu v B. Bystrici a v Gemeri. V ro- 

koch 1836-38 navštevoval lýceum v B. 

Štiavnici, od roku 1838 v Bratislave. Práve 

tu prichádzal do styku s Ľudovítom Štúrom 

a ostatnými štúrovcami. Niektoré vzťahy 

a priateľstvá pokračovali aj keď odišiel štu- 

dovať do Nemecka. Teológiu skončil vo 

Wittenbergu a Halle v roku 1844. 

 

CESTY KŇAZA 
 

Spočiatku pôsobil (tak ako Braxatoris-Slád- 

kovič v Rybároch) niekoľko rokov ako vy- 

chovávateľ detí u Jána Kiszelyho v Trste-  

nom na Liptove, potom bol evanjelickým 

kaplánom v Tisovci. V septembri 1848 si ho 

liptovsko-mikulášsky zbor zvolil za kaplá- 

na, najprv bol vo Vrbici pri M. M. Hodžovi, 

neskôr, v búrlivých revolučných rokoch, 

keď sa tento ukrýval v strachu pred uväzne- 

ním mimo územia Slovenska, pôsobil aj ako 

samostatný farár v Liptovskom Mikuláši. 

Väzeniu však neunikol ani jeden z nich. 

V roku 1849 dal aj A. H. K. ako nebez- 

pečného pansláva a nepriateľa monarchie 

vojenský veliteľ zatknúť a odviezť do deb- 

recínskeho väzenia. Odtiaľ putoval do Pešti, 

Szegedína a do Aradu, odkiaľ sa až takmer 

po roku vrátil do Mikuláša a zaujal tam 

pôvodné kaplánske miesto.  

Po smrti kňaza J. Melcera si ho 24. februára 

1855 zvolili za farára do vtedajšieho Ga- 

ramseku (Hronseku), kde pôsobil až do 

novembra 1874, keď súčasne slúžil ako 

kňaz zvesťou Slova Božieho aj v badínskej  

fílii. Keď sa tento cirkevný zbor celkom o- 

samostatnil a zároveň si postavil nový 

chrám Boží (1865 – 1866), A. H. Krčméry 

bol tam v roku 1874 uvedený ako prvý riad- 

ny badínsky farár. Toto bola dôležitá kapi- 

tola, ktorá – aj v súvislosti s výstavbou, nás- 

lednou dostavbou, zariaďovaním kostola 

a splácaním dlžôb – zasiahla do jeho života 

nielen profesionálneho, tvorivého, ale aj ro- 

dinného. My v Badíne si toto obdobie pod- 

robnejšie a obsiahlejšie pripomíname vždy 

pri výročiach posvätenia badínskeho kosto- 

la.   

Tu len zdôrazníme, že popri mnohých 

náročných a neodkladných povinnostiach 

pôsobil aj vo vedúcich funkciách vo zvo- 

lenskom senioráte: od roku 1856 bol deka- 

nom, od roku 1875 až do roku 1882 kon- 

seniorom. 

 

CESTY TVORIVÉHO TALENTU 
  

A. H. Krčméry bol mimoriadne všestranný, 

a „všetkoobjímajúci“ tvorivý duch a talent. 

Je veľmi ťažké vysledovať a potom preh- 

ľadne podať všetky jeho aktivity.  
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Aj jeho korenšpodencia predovšetkým s P. 

Dobšinským, A. H. Škultétym a najmä A. 

Braxatorisom-Sládkovičom svedčí o tom, že 

okrem veľkej pozornosti, ktorú venoval 

vnútrocirkevným otázkam a problémom, 

nebolo takej oblasti kultúrneho a spoločen-

ského života, ku ktorej by sa nevyjadroval. 

A nebol vždy len príjemným, uhladeným 

diskutérom.  

Naopak. Občas, citujúc klasikov, „sekal, rú- 

bal do krvi“.  

Dobšinskému: „Kuzmánymu vybili tí hlúpi 

blázni bystrickí okná na evanjelickej fare. 

No povedz, brat môj iskrenný, čo je to za 

rovnoprávnosť a sloboda?“A o dva mesiace 

tiež „bratovi srdečnému“ Dobšinskému: 

„Mnoho je v našom národe cudzopasných 

bylín, ktoré sa pri druhých len priživujú. 

Politika celkom zachvacuje naše duchy, ale 

či za to má robiť újmu  k r a s o c i t u? Len 

keby tých mnoho krikľúňov tu nebolo, ktorí 

síce horlia za voľačo, ale keď príde na 

lámanie chleba, utiahnu sa do vlastnej ulity 

ako slimáci... ŽIVORÍME duchovne! Len 

každý medzi svojimi štyrmi stenami... Nevy- 

mieňame si myšlienky, nestretávame sa, cel- 

kom KRPATIEME! Ej, tvrdo je u nás, len 

kde sa toľko odrodilstva, toľko letargie be- 

rie...?“ 

A aby sa mu aspoň trošku uľavilo, ešte P. S. 

dopisuje: „Niekoľko jemných piesní som 

zložil na piano. Skladám aj prostonárodnie 

piesne. Keď sa nám na obzore trochu vyjas- 

nie, pustím aj tie do sveta. Zabávam sa s ni- 

mi v trochu pokojnejších hodinách večer- 

ných ...“  

V časopisoch Slovenské pohľady, Slov. po- 

zorník, Sokol, Pešťbudínske vedomosti a i- 

ných uverejňoval ľudovovýchovné a cirkev- 

né články, národopisné príspevky. S J. Ka- 

davým vydal v roku 1853 kalendár Živena, 

dva roky redigoval Hlahol, hudobnú prílohu 

Sokola. Bol znalcom slovenskej ľudovej 

piesne, vo svojich listoch často písal o po- 

trebe zbierať a tlačou vydávať ľudové pies- 

ne. Hudobných skladateľov k tomu priam 

vyzýval! 

Spoločne s bratom Eugenom zostavil a vy- 

dal Slovenský spoločenský slovník, do Ka- 

davého zbierky Slovenských spevov (1880-

1881) prispel 53 a do Chrástkovho Sborníka 

slovenských národných piesní (1870) 17 ľu- 

dovými piesňami. Jeho piesne zohrali výz-  

namnú úlohu najmä v období zvýšeného ná- 

rodnostného útlaku. Takto vyprevádzal na 

cestu  jeden zo spevníkov: 

 

Iďte mi, piesne, vy kvietky spanilé!      

V krásnej rodinnej záhrade trhané; 

Vy drahej matky dcérky ušľachtilé, 

V nežnú kytôčku útlinko zviazané; 

Iďte do chyžiek, kde starí i mladí 

Očakávajú a prijmú vás radi. 

 

KAŽDÝ SI NÁJDE SVOJHO  

SRDCA PIESEŇ 

V tejto kytôčke barvy rozmanitej: 

Trebárs by ťažká zvierala ho tieseň, 

Ustúpiť musí sile v nich ukrytej 

Starcovo zhaslé oko ohňom vzplanie, 

Mlaď uchvátená k slávnym činom vstane. 

                                                   

A. H. K. 

 

A. H. K. zbieral nielen ľudové piesne, ale aj 

ľudové rozprávky, najmä z Pohronia a zapi- 

soval ich. Ako člen spevníkového výboru 

(pokladník) spolupracoval pri každom no- 

vom vydaní evanjelického spevníka. Ako 

hudobný skladateľ zhudobnil texty viace- 

rých básnikov – najviac a vo väčšine do- 

siahnuteľných dokumentov sa hovorí o he- 

roickej piesni HOJŽE, BOŽE na text A. 

Sládkoviča, ale aj  o textoch K. Kuzmányho 

a J. Kalinčiaka. Prekladal literárne diela 

z poľštiny, ruštiny, srbštiny aj angličtiny. 

Ešte za svojho pôsobenia v Liptovskom Mi- 

kuláši si zamiloval ochotnícke divadlo. 

A potom sa doslova túlal po Slovensku za 

divadlom. Písal o ňom kritiky, recenzie a re- 

feráty pod pseudonymom August Pohron- 

ský. Bol najsústavnejším divadelným recen- 

zentom v 50-tych rokoch 19.storočia.  

 

August Horislav Krčméry zomrel v Badíne 

9. marca 1891 – pred 130. rokmi. 

 

Z viacerých prameňov cudzích aj vlastných, 

najmä však:  Ján Slávik: Dejiny zvolenské- 

ho evanjelického a. v. bratstva a seniorátu, 

vyšlo 1921, pripravil:  

PAVOL HALAJ             
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Modlitby 
 

„Stále sa radujte, neprestajne sa modlite...za všetko ďakujte...“  

1 Tes 5, 16-18 

 

Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že sa môžeme na Teba obracať so svojimi 

prosbami vo všetkých našich veciach. Pomôž nám, aby sme sa vedeli modliť iba za to, čo je 

dobré a čo sa Tebe páči. Ďakujeme Ti úprimne, Pane náš Ježiši Kriste, za Tvoje veľké 

zasľúbenie, že ak Tvojom mene budeme prosiť o čokoľvek, bude nám dané. Ty sám však 

najlepšie vieš, čo je nám najpotrebnejšie a my ani vždy dobre nevieme, o čo by sme mali 

prosiť. Dovoľ nám preto spoliehať sa na Tvoju dobrotu a lásku, lebo Ty si Darcom aj 

Ochrancom života každého tvora. Maj nás pod svojou opaterou teraz i vždy. Amen. 

 

Agenda ECAV 

 

„Veľmi som zhrešil, že som to urobil...“  

2 S 24, 10 

 

Spravodlivý a milostivý Otče a Bože náš. Hlas môj prosím vypočuj, keď k Tebe úprimne 

volám. Odpusť. Veď, keď si Ty hovoril k nám, nechceli sme počúvať,  keď si nás k sebe 

volal, nechceli sme sa Ti ozvať, aj preto teraz máme to, čo nás veľmi trápi, morí a veľké sú 

bolesti a súženia ľudí na celej zemi. Dostihli nás naše vlastné hriechy. 

Ale Ty si Bože láskavý, Ty si útecha pre všetkých od našej mladosti, vzhliadni na nás 

milostivo v tomto súžení, uľav nám a zmiluj sa nad nami, nech sa Tvoje sväté meno zas 

všade oslavuje, nech sa neverní zas k Tebe vrátia, nech premôžu všetci svoju nadutosť, 

pýchu. a sebectvo, aby sme všetci boli verní Tvojmu slovu.  

Si lekárom, príď a lieč, zahoj rany tela a posilňuj chorú dušu, aby sme nezahynuli večne. 

Prosím ale, daruj nám ducha tichého a trpezlivého, aby sme niesli pokorne svoj kríž a keď to 

bude Tvoje vôľa a skončí sa naša pozemská cesta otvor nám už len dvere do kráľovstva 

nebeského, lebo všetci veríme, že v Tvojom srdci sme už teraz a budeme naveky. Amen 

 

Evka Surkošová 

 

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“  

Mt 26, 41 

 

Pane, postavil si nás do sveta, v ktorom je veľa utrpenia. Vidíme to pri iných, ale aj sami to 

prežívame. A nevieme, aké nové bolesti nás čakajú. Chceli by sme to odstrániť, ale nemáme 

na to sily. Nemôžeme bezcitne hľadieť na utrpenie iných a dnes vidíme aj Teba ako 

trpiaceho, bezmocného, zomierajúceho na kríži. Prečo to musí byť? Prečo sa to muselo stať? 

Často sme počuli, že sa to stalo pre našu záchranu, pre našu spásu, lebo pokuta za hriech je 

smrť, ale my nevieme rozumom pochopiť, že utrpenie a smrť Tvojho Syna majú byť našou 

záchranou. Pane Ježiši, daj, aby sme vedeli v pokání hľadieť na Tvoje bolesti, aby sme 

vierou prenikli tajomstvom Tvojej bezmocnosti a smrti. Prosíme Ťa, daj nám vieru, aby sme 

na Tvoju smrť hľadeli ako na obeť vykúpenia, ktorú si za nás priniesol, aby sme pod Tvojím 

krížom nachádzali prameň spasenia a večného života. Pane, Ty najlepšie vieš, čo je to 

utrpenie, bolesť, opustenosť i smrť; preto Ťa prosíme, vypočuj prosby a volanie tých, ktorí sa 

vo svojich bolestiach k Tebe utiekajú. Za svoju lásku a milosť, Pane, buď požehnaný. Amen.  

 

Agenda ECAV 
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„aby sa diali prosby, modlitby...za kráľov a všetkých vysoko postavných...“ 

1 Tim 2, 1-2 

 

Milosrdný Bože, milý Otče náš nebeský, pokorne hľadíme k Tebe, od ktorého prichádza 

pomoc; naša pomoc je od Teba, Hospodine, ktorý si učinil nebesá i zem. Tebe sa modlíme za 

náš národ, vlasť, za našu vrchnosť. Ty si nás oddávna požehnával telesnými aj duchovnými 

darmi, preto nás od svojej tváre nezavrhni ani teraz. Pane, vnes pokoj, pokoru, úctu, 

nemeškaj, prosíme. Daj silu, tam, kde je slabosť. Nakloň ucho k hlasu prosieb, ktoré 

vychádzajú z ustarostených sŕdc, vypočuj nás, pre Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. 

Amen. 

Agenda ECAV 

 

 

Oznamy 
 

Bohoslužby v médiách a na internete 

 
13. 3. – 18:00 hod. Trojka  

RTVS 

– služby Božie z Modry-Kráľovej 

 

   

14. 3. – 10:00 hod. Jednotka RTVS   – služby Božie z Modry-Kráľovej 

 

   

28. 3. – 9:00 hod. Rádio 

Slovensko 

– služby Božie z Uhorského 

 

   

2.4. – 9:00 hod.  Rádio 

Slovensko 

– služby Božie z Hanušoviec 

 nad Topľou 

   

2.4. – 10:00 hod. Jednotka RTVS   – služby Božie z Nového Mesta 

 nad Váhom 

   

4.4. – 10:00 hod. Televízia TA3 – služby Božie z Bratislavy - Rača 

   

4.4. – 10:00 hod. Televízia LUX – služby Božie z Bratislavy  

   

 

Videopobožnosti z nášho cirkevného zboru 

 
 

 Smrtná nedeľa 

 Kvetná nedeľa 

 Veľkopiatočná pobožnosť  

 Veľkonočná nedeľa 

Nájdete na: 

 

 CZ ECAV Badín – YouTube 

 www.podlabozejmapy.sk 

 www.ecavbadin.sk   

http://www.podlabozejmapy.sk/
http://www.ecavbadin.sk/
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Cirkevný príspevok 
 

V súčasnosti vzhľadom k pandemickej situácii (a možno i do budúcna) navrhu- 

jeme, aby ste cirkevný príspevok či prípadné milodary na podporu cirkevného 

zboru posielali cez bankový účet. Ročný príspevok na CZ je v sume 5,- Eur na 

osobu.  

 

Prosíme do poznámky uviesť údaje pre identifikáciu platby: 

 

- rodina,  

- ulica,  č.d.,  

- počet osôb a  

- kalendárny rok za, ktorý platbu zadávate. 

 

Číslo účtu CZ ECAV Badín: SK50 0900 0000 0000 5018 0986   
 

 

 

 

Milé sestry a bratia, členovia cirkevného zboru,  

 

je dôležité pripomenúť, že prebieha povinné sčítanie obyvateľstva, do konca 

marca ešte online. Súčasťou sčítania je aj otázka o vierovyznaní. Je správne 

a samozrejmé k svojej cirkvi sa prihlásiť aj týmto spôsobom, niet sa čoho báť 

a verím, že ani za čo hanbiť. Faktom je, že aj po tomto sčítaní, sa bude vyhod- 

nocovať, koľko veriacich sa prihlásilo ku jednotlivým cirkvám. Výsledok 

sčítania bude mať dopad aj na financovanie cirkví, ale iste chápete, že to 

nesmie byť hlavný a jediný dôvod, prečo sa ku svojej cirkvi priznať. Kto by mal 

akékoľvek otázky k tejto téme, pochybnosti, alebo, kto by potreboval pomôcť pri 

internetovom sčítaní, kontaktujte br. farára R. Dovalu.  
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Cirkevný zbor ECAV Badín, Krčméryho 7, 976 32 Badín 

Tlf. 0905757672, email: dovala.roman@gmail.com 

 


