
Ekumenické Bohoslužby v Považskej Bystrici 

V sobotu 25. januára 2014 na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa uskutočnili 

v považskobystrickom evanjelickom kostole po prvýkrát v histórii mesta - Ekumenické Bohoslužby. 

Zúčastnilo sa ich viac ako tristo veriacich z dvoch kresťanských konfesií evanjelickej 

a rímskokatolíckej. Homíliou poslúžil vzácny hosť ThLic. Mgr. Daniel Dian, kňaz, pedagóg a redaktor 

katolíckych periodík z Bratislavy. Vo svojom príhovore sa zamýšľal nad podstatou slova ekumenizmus. 

„Čo je to vlastne ekumenizmus? Vzájomné bratské spoznávanie sa, dialóg a spolupráca 

v duchu kresťanskej lásky. Jednota sa dá budovať len tam, kde je srdce, ochota počúvať druhého, 

viesť dialóg cez modlitbu a vytvárať vzájomné vzťahy. Úprimná láska zo srdca nikdy neosočuje 

a nehnevá sa. Ekumenizmus bez tohto je nezmysel a nedá sa uskutočňovať v praxi. Toto všetko mi 

preletelo mysľou, keď som v telefóne počul hlas dávneho priateľa brata diakona Ľubomíra Marcinu, 

ktorý ma pozýval na toto ekumenické stretnutie. Vzápätí sa mi vynorili spomienky a preniesol som sa 

o niekoľko desaťročí späť, keď sme sa stretávali v Púchove na fare katolíckej, alebo evanjelickej. 

Zarezonovali vo mne spomienky aj na detstvo prežité v dome oproti evanjelickému kostolu 

v Považskej Bystrici, kde z mojej izby som mal možnosť načúvať spevu nesúceho sa z tohto 

bohoslužobného priestoru. V živej pamäti mám krásne spomienky na vtedy tu pôsobiaceho  pána 

farára Bajcára a jeho dobrú manželku, na stretnutia s nimi, keď nám často dávali ovocie z farskej 

záhrady, či ponúkli koláč. Veď som sa kamarátil s ich deťmi a chodil s nimi do tej istej školy. Neskôr 

v mojom novom bydlisku v Púchove bol ekumenizmus už zabehnutý ako praktický a živý. 

V jednotnom  dialógu a v premáhaní zla, ktoré sa volalo diktatúra systému, nám boli príkladom 

vtedajší duchovní otcovia mesta Mons. Štefan Palkovič a senior Viktor Šimko, neskôr konsenior Ján 

Zaťko a napokon aj pán farár Vladimír Šefranko. Vzájomné vzťahy boli tak intenzívne, že vtedajší 

biskup ECAV Július Filo st., poslal svoje dielo knihu o ekumenizme na katolícku faru do Púchova, 

s prosbou o jej pripomienkovanie. Posledné stretnutie s pánom farárom Vladimírom Šefrankom, 

žijúcim na dôchodku v Modre a odovzdanie mu knihy Farár Púchova, kde je obsiahnutá celá jeho 

pohrebná reč na pohrebe Mons. Palkoviča, sa uskutočnilo krátko pred jeho odchodom do večnosti. 

Úžasné svedectvo a ovocie dialógu! 

Ekuména bez predsudkov s uznaním a budovaním mostov, čoho ovocím je vzájomné uznanie 

sviatosti Krstu svätého a spoločný ekumenický preklad Biblie, vedie cez osobné vzťahy, modlitbu a 

obetu. Vďaka Bohu, že aj v dnešnej dobe je veľa ľudí v našich kresťanských spoločenstvách, ktorí nám 

ukazujú príklad a správnu cestu.  Dnes za nich spoločne ďakujeme a prosme aj za seba samých.“ 

Po týchto slovách vzácneho hosťa Daniela Diana, ktorý pôsobil aj ako kaplán v Považskej 

Bystrici, nasledovali modlitby a prosby prednesené deviatimi duchovnými evanjelickej 

a rímskokatolíckej cirkvi. Texty z Písma svätého prečítali mladí bratia JUDr. Martin Kedro a Ing. Marcel 

Breče. Staroslovanský Otčenáš zaznel v podaní mužských hlasov a klávesov zo SED Košeca. Program 

bohoslužieb obohatila sólovým spevom Dist. Art. Terézia Janeková – Pálová za organového 

doprovodu Mgr. Jaroslavy Polákovej, kantorky CZ ECAV v Považskej Bystrici. 

Toto historické ekumenické stretnutie vo svojom príhovore vyzdvihol a pozdravil aj primátor 

mesta Považská Bystrica Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas. 

Záverečné požehnanie a vyslanie udelil Vdp. Wieslaw Krzyszycha, kňaz RKC z Považskej 

Bystrice. Po mohutnom odznení piesne Zbohom si dajme, sa chrámovým priestorom niesli 

majestátne zvuky organa v podaní Aleša Tománeka, organového virtuóza z ev. chrámu sv. Martina 

v Prahe. 



V zborovej sieni pri bohato prestretých stoloch pokračovalo neformálne stretnutie a zápis 

hostí do kroniky CZ ECAV v Považskej Bystrici. Toto zdarné prvé ekumenické stretnutie bolo 

uskutočnené vďaka nášmu neúnavnému a obetavému duchovnému pastierovi br. diakonovi 

Ľubomírovi Marcinovi a za výdatnej pomoci sestier nášho CZ ako aj Strediska Evanjelickej DIAKONIE 

v Košeci.  

Veríme, že Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa koná na celom svete a na 

Slovensku od roku 1997 vždy od 18. – 25. januára a ktorého tohtoročná téma: 1. Kor. 1, 13 „Či je 

Kristus rozdelený?“ zanechala v stovkách zúčastnených v považskobystrickom evanjelickom kostole 

obrovský duchovný zážitok. Zároveň sme prijali nádejné pozvanie na konanie obdobného 

ekumenického stretnutia na budúci rok v rímsko-katolíckom kostole v Považskej Bystrici. 

 

                                                                                                     Mgr. Miroslav Kortman  

                                                                                                            zborový dozorca  

 

 

 

 

 


