
 Vzácne jubileum 

 

Vzácneho životného jubilea, požehnaných 85 . narodenín sa v stredu 19. februára 

2014 dožila sestra EllyRauh, dlhoročná činovníčka v ev. cirkevnom zbore 

Lutherstath Wittenberg–Piesteritz. (SRN) 

Celý produktívny vek zasvätila práci  a službe vo wittenbergskej diakonickej 

nemocnici . V cirkevnom zbore bola pravou rukou  nám dobre známeho br. farára 

Johannesa Hillgera. Táto hlboko veriaca a obetavá žena sa v mnohej pomoci 

dokázala aj pri podpore všetkých projektov za môjho pôsobenia v CZ, ale hlavne 

košeckej diakonii. V deň jej vzácnych narodenín okrem jej syna s rodinou, mnohých 

priateľov z cirkevného zboru a bývalých spolupracovníkov z diakonickej nemocnice, 

jubilantku osobne prišli pozdraviť aj predstavitelia podporného spolku  Gustav 

Adolf Werk z Lipska, v osobe môjho dlhoročného priateľa brata farára Amina Pra. 

Ako to už býva pri takýchto milých príležitostiach  zvykom, veľkým prekvapením pre 

oslávenkyňu bola aj  prítomnosť vedenia košeckej diakonie v osobách br. správcu 

Ľubomíra Marcinu a br. riaditeľa   Marcela Breče, ktorí jubilantku pozdravili 

spevom. Popri kytici červených ruží jej odovzdali veľkú tortu zhotovenú s láskou  

šikovnými rukami cukrárky z košeckej diakonie. Želáme našej vzácnej jubilantke 

hojnosť Božieho požehnania a pokojnú jeseň života , ktorú prežíva v kruhu rodiny 

svojho jediného syna Ervina s manželkou Margit s vnukom Christianom. Po oslave 

a bratských rozhovoroch  nasledovala prehliadka mesta reformácie Lutherstath 

Wittenberg, ktoré sa v plnom prúde pripravuje na veľké jubileum – 500 rokov od 

reformácie Dr. Martina Luthera v roku 2017. Významné wittenbegské chrámy 

spojené s reformáciou sú momentálne v lešení , kde prebiehajú ich rekonštrukčné 

a reštaurátorské práce. Nielen chrámy , ale aj cirkevné ustanovizne, napríklad 

diakonická nemocnica či Luther – Melanchton  Gymnázium, dostali po 

rekonštrukcii  už nový vzhľad ako aj špičkové  vybavenie. V doprovode vzácneho 

brata farára Johannesa Hillgera sme navštívili aj Lutherovu záhradu a zastali sme 

pri zasadenom strome pod číslom 150., ktorý symbolizuje našu ECAV na 

Slovensku. 
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