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INFORMAČNÝ LIST

Svätodušné sviatky
Sviatky zoslania Ducha Svätého sa v gréčtine nazývajú Pentecoste hemera, čo zna-
mená päťdesiaty deň. Tým sa pripomína 50. deň po Veľkej Noci – po vzkriesení, keď 
bol na apoštolov v Jeruzaleme zoslaný Duch Svätý. V tento deň sa splnil sľub Pána 
Ježiša – že nás neopustí, ale zošle svojho Ducha.

Zoslanie Ducha Svätého je veľký sviatok všetkých kresťanov. Je vlastne určitou 
oslavou narodenín kresťanskej cirkvi, ale aj sviatkom, v ktorom dostávame jeden 
z najvzácnejších darov od Boha – dar Ducha, ktorý obživuje naše srdcia, vedie nás 
k láske k Pánu Bohu aj blížnym, ku viere, v ktorej veriacich zhromažďuje v spoločen-
stve cirkvi. Práve Duch Svätý našu vieru a zbožnosť povzbudzuje, ale aj skvalitňuje 
a množí ju vo svete. Ako jedna osoba Svätej Trojice je určitým distribútorom viery vo 
svete a jej ochrancom.

Dr. Martin Luther napísal, že „zo svojho vlastného rozumu a zo svojej sily nemôžem 
v Ježiša Krista, môjho Pána, veriť, ani k Nemu prísť, ale že ma Duch Svätý evanje-
liom povolal, svojim darmi osvietil, v pravej viere posvätil a zachoval“. Teda kto má 
Ducha Svätého, môže v Pána Ježiša veriť, môže rozumieť, čo Pán Boh chce – aspoň 
trošku premýšľať tak, ako Pán Boh.

Ján Paciga, policajný duchovný
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1. slávnosť svätodušná, nedeľa 
23. 5. 2021 9:00 a 10:00

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. 
(Zachariáš 4, 6b)

Liturgické texty
Žalm 118, 24 – 29

Kázňový text
Jóel 3, 1 – 5: 1 Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry 
budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať. 2 

Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho Ducha. 3 A dám znamenia na 
nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv 
skôr, ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. 5 A každý, kto vzýva Jeho meno, 
bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil 
Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva.

Pieseň z Evanjelického spevníka 253
1. Otče náš, milý Pane, / daj nám Ducha Svätého, / Teba vrúcne žiadame / pre Krista, 
Syna Tvojho, / nech učí pravdu poznať / zo zákona Božieho, / chrániť sa a varovať / 
učenia falošného.

2. Kriste, ktorý si verným / zoslal Ducha Svätého / pred vekmi vyvoleným / od Otca 
nebeského, / zošli nám v tejto chvíli / Toho Radcu verného, / aby sme pochopili / 
pravdu slova svätého.

3. Tešiteľ náš, Duch Svätý, / naším milým Hosťom buď, / v daroch vzácnych bohatý, 
/ obdar nimi nás – svoj ľud; / spravuj jazyk, slovo, reč, / uč a veď ku dobrému, / otvor 
uši a roznieť / vieru v srdci každému.

Pieseň z Evanjelického spevníka 273
1. Ó, príď už, príď, čas nášho Pána, / príď ododávna sľúbený, / nechže sa znova za-
zelená / a skvitne domov milený, / a pusté role nášho kraja / sa zaskvejú zas krásou 
mája.

2. Ó, príď, ó, príď, ty Rosa zhora, / prenikni zemou vyprahlou, / nech tvrdá srdca 
nášho kôra / sa obmäkčí Tvojou vlahou, / a všetko dobré, krásne, milé / vyrastie zase 
v plnej sile.

3. Ó, príď, ó, príď k nám, Oheň z neba, / a zažni vôkol celú zem, / nech duše naše 
iskrou z Teba / plameňom svätým planú len / a mocnou túžbou, láskou vrelou / za 
svojím prahnú Spasiteľom.
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4. Ó, príď, ó, príď, náš milý Pane, / a navštív svoju vinicu, / nad dielo svoje požehna-
né / pozdvihni mocnú pravicu, / nech celý svet to vidí jasne, / že z Teba je, nie ľudské, 
časné.

5. Ó, vráť nám dávnu dobu blahú, / keď s otcami si prebýval, / a keď tvár Tvoju milú, 
drahú, / Tvoj ľud vo viere vídaval, / zas nech sa Tebe všetko klania / a miluje Ťa bez 
prestania.

6. Ó, daj, nech v Tebe vkorenení, / sme jedno telo, jeden duch, / a láskou vzájomnou 
spojení / vždy k druhovi sa vinie druh, / až sľúbený ten zasvitne čas, / keď večnou 
spásou obdaríš nás.

Pieseň z Evanjelického spevníka 617
1. Hosana, Bože, požehnaj nám! / Rozumiem tomu slovu, / chválim lásku Pánovu: / 
Hosana, Bože, požehnaj nám!

2. Amen, nech sa iste stane tak! / Rozumiem tomu slovu, / chválim vernosť Pánovu: 
/ Amen, nech sa iste stane tak!

3. Haleluja, znej haleluja! / Rozumiem tomu slovu, / chválim slávu Pánovu: / Hale-
luja, znej haleluja!

Antifóna 45
Vylejem svojho Ducha na všetkých ľudí, hovorí Pán. 
A každý, kto by vyznával Jeho meno, bude spasený.

Pieseň z Evanjelického spevníka 617
4. Hosana, amen, haleluja! / Všetci spolu spievajme, / Bohu chválu vzdávajme: / Ho-
sana, amen, haleluja!

2. slávnosť svätodušná, pondelok 
24. 5. 2021 18:00

Liturgické texty
Žalm 51, 12 – 21

Kázňový text
Žalm 100, 1 – 5: 1 Ďakovný žalm.Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! 2 S radosťou 
slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! 3 Vedzte, že Hospodin je Boh: 
On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. 4 Vchádzajte s vďakou do Jeho 
brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! 5 Lebo je 
dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.
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Pieseň z Evanjelického spevníka 174
1. Duchu Svätý z výsosti, / nebeský dar večný, / zostúp na nás tento deň, / v daroch 
nekonečný, / naplň srdcia zomdlené / darom živej viery, / aby zmizli chabosť, strach, 
/ tieseň nedôvery.

2. Naplň dušu radosťou: / spasení sme v Kristu. / Pokoj utúž v svedomí, / pravdu 
utvrď čistú; / zveľaďuj v nás dar lásky, / lásky, čo vždy slúži, / nech sa v tejto zväzok 
náš / večne s Kristom tuží.

3. Ako v sviatok pamätný / tam v Jeruzaleme, / zapáľ ohňom nebeským / nás, ná-
rody zeme; / aby stále v novote / života jasali, / a že sú vykúpené v/  svätosti plesali.

4. Zhromažď  ľud svoj oddaný / z končín šírych sveta, / v rozličnosti jazykov, / čo 
žalm k chvále splieta; / spoj ho svätým vyznaním, / veď  k Božiemu trónu, / od zeme 
hriechu, smrti / dvíhaj k neba sklonu.

Pieseň z Evanjelického spevníka 565
1. Ó Pane drahý, čuj naše túžby, / národ náš milý k životu vzkries, / použi na to aj 
naše služby, / pomôž mu priniesť radostnú zvesť. / Horlivcov málo, vystroj nás k die-
lu, / štepnica otcov nech kvitne zas, / zvestovať spásu dávaj nám silu, / nech k tomu 
Duch Tvoj zmocňuje nás. 

2. Ó svätý Bože, Ty zošli vlahu, / zúrodni púšte, premeň na sad. / Sám veď nás cestou 
k večnému blahu, / nech vrúcnej viere ustúpi chlad. / Daj Ducha svojho na kosti su-
ché, / nech život z Krista plynie sťa prúd, / otvor nám uši počúvať hluché, / prebuď 
si všade svoj verný ľud. 

3. Nech, Pane, v našich príbytkoch znova / Tvoj sladký mocne zaznieva hlas, / daj 
počuť Tvojej milosti slová, / národy vierou v Ježiša spas. / Dedičmi tých sme, čo 
umierali / pre pravdu Tvoju za časov zlých, / a ktorí túžbu len jednu mali, / abys’ bol 
Pánom potomkom ich. 

4. Ó drahý Bože, viď naše strasti, / čuj prosby vrúcne za národ náš, / prečo má vlád-
nuť hriech v našej vlasti, / prečo má vládnuť nám satanáš. / Ach, Pane drahý, národ 
náš milý / odmieta Pravdu, prijíma klam, / nepozná Teba, moc Tvojej sily, / ó, vráť 
sa k nemu, buď jeho Pán!

Pieseň z Evanjelického spevníka 630
1. On je kráľov Kráľ, On je pánov Pán, / On prvý i posledný, Ježiš jediný! / Viem, 
Vykupiteľ môj je živý, Ježiš jediný, / k nám hriešnikom je milostivý, Ježiš jediný!

2. On je kráľov Kráľ, On je pánov Pán, / On pripravil nám miesto v nebi, Ježiš jediný, 
/ zo všetkých strán tam vedie verných, Ježiš jediný!

Antifóna 42
Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi, 
Zhromaždi všetky národy v jednotu viery.
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Pieseň z Evanjelického spevníka 630
3. On je kráľov Kráľ, On je pánov Pán, / Na večné veky On zostáva, Ježiš jediný, / len 
Jemu patrí česť a sláva, Ježiš jediný!

Oznamy
Svätodušná 
nedeľa 23. 5.

9:00

10:00

Služby Božie – filiálky – Ev. kostol, L. Ján

Služby Božie – Liptovský Ján – Ev. kostol, L. Ján
Svätodušný 
pondelok 24. 5.

18:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Utorok 25. 5. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 1. – 2. ročník – ZŠ, L. 
Ján

Štvrtok 27. 5. 11:20 

12:10

18:00

18:45

Vyučovanie náb. výchovy 5. – 7. ročník – ZŠ, L. 
Ján

Vyučovanie náb. výchovy 3. – 4. ročník– ZŠ, L. Ján

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Zasadnutie zborového presbyterstva – Ev. kostol, 
L. Ján

Piatok 28. 5. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov – Ev. kostol, L. Ján
Nedeľa Sv. Tro-
jice 30. 5.

9:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Počas služieb Božích sa uskutoční výročný a volebný 
konvent. Predmetom voľby je seniorálny dozorca Lip-
tovsko-oravského seniorátu.

	)Na službách Božích je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
• Dýchacie cesty prekryté respirátorom.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Služieb Božích sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanté-

nu alebo príznaky respiračného infekčného ochorenia.

	)Od pondelka 24. 5. 2021 sa nachádza náš okres v oranžovej farbe COVID au-
tomatu. Pre služby Božie to znamená, že na službách Božích môže byť kostol 
zaplnený na 25%, čo v praxi znamená 100 účastníkov.

	)Živý prenos: Kto predsa nemôže prísť do kostola, toho pozývame sledovať živý 
prenos na internete v YouTube kanáli CZ Liptovský Ján alebo na stránke cirkev-
ného zboru www.ecavliptovskyjan.sk.
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Voľba dozorcu 
Liptovsko-oravského seniorátu

Kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovsko-oravské-
ho seniorátu (LOS ECAV) na základe uznesenia seniorálneho presbyterstva 
LOS ECAV kandidovala do funkcie dozorcu LOS ECAV brata Ing. Petra Gärt-
nera. V našom cirkevnom zbore sa volebný konvent uskutoční spolu s vý-
ročným konventom v nedeľu 30. 5. 2021 o 9:00 hod. Prinášame vám profil 
kandidáta.

Ing. Peter Gärtner, kandidát na dozorcu LOS ECAV
Peter Gärtner sa narodil v  evan-
jelickej rodine dňa 9. júla 1976 
v  Kežmarku. Krstený bol v  tom 
istom roku v  rodnom cirkevnom 
zbore Spišská Belá a konfirmovaný 
v roku 1989 v Kežmarku. V súčas-
nosti býva v Liptovskom Mikuláši - 
Ploštíne, ktorý je ako mestská časť 
filiálkou cirkevného zboru Liptov-
ský Mikuláš. Od roku 1999 je že-
natý s Andreou, rod. Džubákovou, 
s ktorou má dve deti, 20-ročnú Da-
nielu a 17-ročného Adama.

Po ukončení základného vzdelania 
maturoval v roku 1994 na Gymná-
ziu P. O. Hviezdoslava v  Kežmar-
ku.V roku 1999 získal na Fakulte 
baníctva, ekológie, riadenia a  geo-
technológií Technickej univerzity 
v Košiciach titul Ing. 

Profesionálnu dráhu začal v  roku 
1999 na Evanjelickom a. v. farskom 
úrade v  Liptovskom Mikuláši naj-

skôr ako správca zborového majetku a neskôr ako riaditeľ farského úradu a koor-
dinátor zborovej diakonie. Od začiatku roka 2011 pôsobil v evanjelickom vydava-
teľstve Tranoscius, a. s. v Liptovskom Mikuláši ako ekonomicko-obchodný manažér. 
V  období rokov 2016-2020 pracoval na niekoľkých ďalších obchodných pozíciách 
a od mája 2020 sa do Tranoscia vrátil na pozíciu riaditeľa tejto akciovej spoločnosti.  
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Peter Gärtner sa v ECAV na Slovensku angažoval najskôr ako vedúci mládeže v cir-
kevnom zbore Spišská Belá a ako vedúci spojených spevokolov mládeží z Kežmar-
ku, Slovenskej Vsi a Spišskej Belej. Neskôr ako seniorálny presbyter LOS ECAV, člen 
hospodárskeho a vnútromisijného výboru LOS ECAV, člen generálneho hospodárs-
keho výboru ECAV na Slovensku. V súčasnosti mu uplynulo prvé volebné obdobie 
na pozícii dozorcu LOS ECAV na Slovensku a je stále aktívnym členom generálneho 
hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. Bol priamo zainteresovaný pri vzniku 
Fondu vzájomnej pomoci pri LOS a pri zriadení seniorátnej Evanjelickej materskej 
školy Magdalénka v Liptovskom Mikuláši. 

Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a  priateľom, domu a  záhrade, histórii 
a športu. Je predsedom TJ v Ploštíne.

S riadením a organizáciou prác má skúsenosti aj ako zamestnanec a aj ako nadriade-
ný. Má viac ako 20-ročné skúsenosti na manažérskych pozíciách a s prácou s ľuďmi 
v rôznych oblastiach. Pri organizácii prác preferuje zodpovednosť, systematickosť 
pri plánovaní a plnení úloh. Dôraz sa snaží klásť na dôslednosť a kolegiálnosť. 

Dúfa, že jeho osobnostné predpoklady by mohli byť aj naďalej zárukou, že ako do-
zorca LOS ECAV bude pre našu cirkev prínosom. V senioráte by sa chcel prioritne 
zamerať na vybudovanie diakonického zariadenia a do aktívnej práce by chcel zain-
teresovať viac mladých ľudí a tiež ľudí, ktorí si svoju cestu do kresťanského spolo-
čenstva ešte len hľadajú.

Je vďačný za naše spoločenstvo v senioráte. Za to, že si spoločne uvedomujeme dôle-
žitosť vzájomnej spolupatričnosti, úcty jeden voči druhému, a že naše vzťahy sú na-
plnené dôverou medzi nami.

Pastiersky list 
k svätodušným sviatkom 2021

Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci 
Pána Ježiša Krista vychádzajú z uzavretého priestoru v Jeruzaleme, kde na mod-
litbách očakávali zoslanie Ducha. Ním naplnení zvestujú evanjelium – slobodne, 
radostne, zrozumiteľne. Mnoho ľudí uverilo v Pána Ježiša, činili pokánie a dali sa 
pokrstiť. Vzniká kresťanská cirkev.

V Sk 4, 33-34 čítame o spoločenstve prvých kresťanov: „A to množstvo veriacich 
bolo jedno srdce a jedna duša a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všet-
ko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení 
Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“
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Prví kresťania boli jedno srdce a jedna 
duša, všetko mali spoločné.

Boží Duch dáva jednotu. Jednotu, kde 
sú všetci s láskou prijatí a na každom 
záleží. Tam kde je Boží Duch, nikto 
nepresadzuje seba, skôr hľadí na po-
treby druhých.

Ďalej čítame, že apoštolovia veľmi 
mocne vydávali svedectvo o vzkrie-
sení Pána Ježiša. Zvesť v moci Ducha 
Svätého je oslovujúca, účinná, pri-
vádza ľudí k Pánovi Ježišovi.

Veľká milosť spočinula na nich všet-
kých – nie hriech, nie spory či kon-
flikty, nie nevraživosť alebo neodpus-
tenie – ale milosť, odpustenie, to je dôsledok konania Božieho Ducha.

Aj v týchto dňoch vstupujeme  do nového obdobia v znamení uvoľňovania pande-
mických opatrení. Všetci to vnímame ako úľavu a tešíme sa. Vychádzame akoby 
z uzavretého priestoru do voľnosti a slobody.

Neváhajme sestry a bratia, vrátiť sa do spoločenstva našich cirkevných zborov, na-
koľko to je len možné. Potrebujeme nové zahorenie pre Božie veci, pre Jeho cirkev. 
Prosme o konanie Ducha Svätého, aby Slovo bolo zvestované v Jeho moci, aby nás 
viedlo k pokániu, k duchovnému obnoveniu, k novému zahoreniu pre nasledovanie 
Pána Ježiša a službu lásky. Modlime sa za uvoľňovanie, ktoré dáva  Boží Duch, uvoľ-
ňovanie z moci hriechu a zla,  aby veľká milosť spočinula na nás všetkých.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí napriek podmienkam núdzového stavu využili 
všetky možnosti šírenia evanjelia slovom aj skutkom. Vážime si to a veríme, že veľa 
dobrých skúseností a zručností bude využívaných aj naďalej.

Náš reformátor v Symbolických knihách povedal: Duch Svätý však zostáva pri 
svätom zbore, čiže kresťanstve, až do posledného dňa, ním nás vedie a ho používa 
na to, aby sa slovo Božie zvestovalo a kázalo; spôsobuje a umožňuje ním posvätenie, 
aby každého dňa priberalo a silnelo vo viere a v jej ovocí, ktoré plodí. (Veľký katechi-
zmus, výklad III. článku Apoštolského vyznania viery, odst. 53)

Prajeme vám tieto sviatočné dni a aj nasledujúce obdobie, naplnené prítomnosťou 
Božieho Ducha.

 Ján Hroboň Ivan Eľko Peter Mihoč 
 biskup ZD ECAV gen. biskup ECAV biskup VD ECAV
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Kristína Royová: Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 15. časť, záverečná)

„Joženko!“ volá z celej sily, ale ani hlasu nemôže vydať, „prosím ťa, prikry ma tou pe-
rinou, je mi veľmi zle!“

No Jožko ho nepočul, len spí a spí.

„On tak spí, Pane Ježišu, ako Tvoji učeníci, keď si ich najviac potreboval, tam v Getse-
mane,“ žaluje sa chlapec Pánovi.

Mnoho dobrého urobil Jožkovi, neraz bol pre neho hladný a teraz spí a nepočúva, ako 
ho pekne prosí.

„Pane Ježišu, je mi veľmi zle a nikoho nemám, kto by ma zakryl… sám sa už ani po-
hnúť nemôžem, neopusti ma, môj Pane Ježišu, pomôž mi!“

Martinko nestačil domyslieť, zahriali sa mu zrazu všetky údy a taký pot mu vystúpil, 
ani čoby ho bol do vody namáčal. To bolo dobre! Nato Martinko zavrel oči a zaspal.

Bolo jedenásť hodín. Hrobár ohlásil a ide domov pospať si do jednej. Ale čosi akoby 
ho ťahalo pozrieť, čo robia chlapci. Rád sa na nich pozerával, keď spali. Niekedy držal 
Martinko Jožka okolo krku a tak si ležali tvár pri tvári, usmiati, šťastní, čo akí prin-
covia v hodvábnej posteli. Radosť bolo na nich pozrieť! Hrobár vošiel. Mesiačik svietil 
do šopy na chlapcov. Jožko bol až po uši prikrytý perinou, ani čoby ho dobrá mamička 
poukrývala a Martinko trochu ďalej, skrčený na holej slame, iba pod halenou. Čelo aj 
líca ako oheň, oči otvorené, priam tak ligotavé, ako tie hviezdy na nebi.

„Martinko, čo ti je?… Prečo nič nehovoríš? Nepoznáš ma?“

Zakrútil chlapec hlavou a hovorí:

„On už skoro príde, ja Ho čakám.“

„Koho?“

„Syna Božieho, príde si pre mňa. Teraz už idem cez tú veľkú vodu po pás, ba po srdce, 
ale ja sa nebojím!“

„Martinko, preber sa, veď nevieš, čo hovoríš!“

Hrobára zaliali slzy.

No Martinko sa s kýmsi druhým ďalej rozpráva:

„Prišiel si? Pekne Ťa vítam! Držíš ma? Aký si dobrý! Ja sa už nemôžem držať, všetko 
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ma bolí. Tá ovečka ležala hlboko a ja som pre ňu spadol a veľmi som sa uderil… A oni 
ma ešte hrešili… Ale nehnevám sa… Boli ku mne dobrí, veľmi dobrí, bárs som sem ani 
nepatril… Nech im to Pán Boh vynahradí. Aj ma vychovali, aj Jožka mi dali a prechova-
li… Ale teraz ja už len radšej pôjdem s Tebou. Viem, že stojíš pri mne a tam Ťa uvidím, 
pravda Pane Ježišu, môj milý Pane Ježišu!?“

Usmial sa Martinko a zavrel oči.

Rozbehol sa hrobár pre ženu a zaniesli chlapca do izby. Zbehli sa aj druhé ženy, hoci 
bola noc. Zabúchal im hrobár na okná:

„Ktorá ste z Boha, poďte! Na Martinka čosi prišlo!“ Ale chlapec ani jednu nepoznal, ani 
Joženka, ktorý pri ňom nariekal tak, ako tam na skalách — len nasilu ho od postele 
odtrhli, aby mohli k Martinkovi pristúpiť.

Skúšali ženy všeličo.

„Ak s ním nebude lepšie,“ hovorí mlynárka, „zavoláme ráno doktora.“

Uvarili akési zeliny. Chlapec sa po nich rozobral. Pozrie po ženách:

„Za všetko vám pekne ďakujem. Ale,“ hovorí trhaným hlasom, „ja som žil na svete bez 
Boha, a vy ste všetko o Ňom vedeli… a ani jedna ste mi nepovedali…“ Za chvíľu hovorí 
ďalej smutno: „A sami tak žijete, akoby Ho nebolo a veríte tomu, čo nie je pravda… 
Keď umriem, nedávajte mi peniaze na prievoz. Pán Ježiš zadarmo prevezie. A nebojte 
sa, že by som vás prišiel strašiť… Ó, ja už nikdy viac neprídem, lebo je to veľmi ďaleko, 
sotva by som potrafil…“

Počúvali ženy chlapca — veď hovoril ako Sväté písmo.

„Neboj sa Martinko,“ povedal hrobár, „však ty ešte neumrieš. Prišlo, prejde a budeš 
ešte naše stádo pásavať!“

„A také pekné šaty ti dáme ušiť!“ sľubovali ženy. „Jožka si môžeš vziať za pasáka, a aj 
jeho ti zašatíme a vás oboch prechováme.“

„Cez zimu môžete u nás bývať,“ hovorila mlynárka. „Aby vás tu nezabilo, a na jar vám 
chalupu popravíme, alebo novú postavíme.“

„Mám ja už postavenú tam… a ďakujem za všetku dobrotu… Zdvihnite ma, prosím 
vás!“

Zdvihli ženy chlapca, dali mu vyššie pod hlavu.

„Idú na neho driemoty,“ povedala hrobárka, „zaspí.“

Otvoril namáhavo oči.
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Joženko sa hodil k nemu a plakal.

„Neplač,“ teší ho Martinko a kladie horúcu ruku na hlavu kamarátovi, druhú mu ob-
lizuje Bundáš, „neplač, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
každý, kto verí, nezahynul, ale mal večný život,… aj… ty…“

Darmo čakali ženy, že ešte viac povie, vydýchol si a zaspal.

„Nechajte ho,“ radí hrobár, „nech spí, bude mu ľahšie.“

Priam začínalo svitať. Pozrie hrobárka na chlapca.

„Tetička,“ vykríkne na Hudcovu, „však už nedýcha…!“

Ach, bolo to tak, ako tie hory predpovedali: Prišiel si Pán Ježiš pre Martinka „ráno“. 
Neodobralo sa slniečko od neho nadarmo, nikdy ho už viacej neuvidí!

Keď pred pätnástimi rokmi pochovávali Martinkovu mamičku, mala na pohrebe ľudí, 
čo aká boháčka. Ale taký pekný pohreb, ako bol Martinkov, Rášovčania ani nepamäta-
li.

Všetky dievky v dedine sa vystrojili pod veniec, všetci mládenci ho chceli niesť. Pán 
učiteľ rozkázal, aby prišli školské deti. Keď si Martinko tak školu vážil, chcel mu za to 
preukázať počestnosť, ako sa patrí. Na truhlu mu dali veniec zo samého rozmarínu a 
druhý so stužkami na kríž.

Za truhlou išiel chudáčik Jožko s odokrytou hlavou.

Pochovali Martinka vedľa jeho mamičky. Hrobárovi, keď už truhlu zahrabával, tak pa-
dali slzy, ako ešte nikdy.

„Nech ti je tá zem ľahká, Martinko!“

Príde jar, príde, zase zakvitnú lúky, rozzelenajú sa hory a čakať budú Martinka, že po-
ženie stádo rášovské… Ale darmo. On nepríde. Odišiel do tej zeme ďalekej, kde uvidel 
už Pána Boha aj Pána Ježiša. Bude sa tam prechádzať, kde rastie ovocie na stromoch 
dvanásť ráz do roka. Tam, kde niet viac smrti, ani chudobných, ani bolesti; za to vždy 
radosť, anjelská hudba a utešené spevy — v tom krásnom meste s perlovými bránami 
a zlatými ulicami, kde sú domy zo samých drahokamov.

Pochovali Rášovčania Martinka, zaplakali nad ním, lebo podobného pastierika, čo by 
tak miloval Boha, vážil si ľudí a staral sa o dobytok, nikdy viac nedostali.

O Joženka sa postaral Pán Boh.

(1893)
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