
Kolobeh času neúprosne posúva vnútorné ručičky ľudských ho-
dín, bez ohľadu na naše chcenie. Ešte v októbri sme sa vyhrievali 
v slnečných lúčoch babieho leta a už tu máme december s krátkymi
dňami a dlhými nocami. December je mesiac, v priebehu ktorého
môžeme zaznamenať rôzne astronomické javy. December je mesiac,
v ktorom končí jeseň a začína zima. December je prísľubom návratu
slnka. V nedeľu 22. decembra bude najkratší deň v roku a je to zá-
roveň prvý zimný deň. Po tejto nedeli sa už dni síce slimačím tem-
pom, ale predsa len začnú predlžovať a noci skracovať. December
svojím spôsobom aj predznamenáva charakter zimného počasia.
Naši múdri predkovia mali na december množstvo pranostík o po-
časí: Ak je december mierny a vlahý, nenarobí nám zima ťažké hlavy.

Alebo: Ak v decembri zimy neni, neskôr prísť sa jej nelení. 
December je však aj mesiac, ktorý je významný z hľadiska našej

európskej kresťanskej civilizácie. Môj vnuk mi včera položil otázku.
Dedo, koľko dní ešte musí prejsť, aby boli Vianoce? Po mojej odpo-
vedi poznamenal, že je to ešte dosť dlhá doba. Utešoval som ho, že
to prejde veľmi rýchlo. Nuž áno, pre nás starších rýchlo, no pre deti
tešiace sa na Vianoce pomaly. Aj toto je dôkaz relativity času. Dôle-
žitejšie pre obe vekové kategórie ja však to, že Vianoce prídu a že
sa na ne treba pripraviť. Znamená to viac ako inokedy ponoriť sa do
svojho vnútra a zároveň si všímať ľudí okolo seba s ich potrebami a
túžbami. Preto je takým významným čas adventu. Advent je čas od-
dychu a prípravy na vianočné sviatky. Jeho pôvod siaha až do štvrté-
ho storočia nášho letopočtu. Advent sa začína prvou adventnou ne-
deľou, ktorá môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 27. novem-
brom a 3. decembrom. Prvý deň adventu je zároveň začiatkom cir-
kevného roka. Toto obdobie môže trvať 22 až 28 dní a končí sa zá-
padom slnka na Štedrý deň. Posledná adventná nedeľa sa môže
prekrývať so Štedrým dňom, ak začiatok adventu pripadne na tretí
december, ako to bolo v roku 2017. V tomto roku pripadla prvá ad-
ventná nedeľa na 1. december a posledná pripadne na 22. decem-
ber. 

Okrem pôstu sa advent vyznačuje rôznymi zvykmi. V minulosti
bolo toto obdobie charakteristické domácimi prácami, ale líčili sa aj
fasády domov a upratoval sa celý interiér domácností. Nekonali sa
žiadne svadby a zábavy. Neodmysliteľnou súčasťou každej domác-
nosti bol adventný veniec, na ktorom sú štyri sviečky. Zapaľujú sa
postupne, každá z nich pripadá na jednu adventnú nedeľu. V domác-
nostiach zvykli mávať aj adventný kalendár. Tento prvok vznikol ešte
v 19. storočí v prostredí evanjelickej cirkvi. Prvé adventné kalendáre
sa kreslili jednoduchou kriedou, neskôr formou sviečkových vencov.
Predchodca adventných kalendárov ako ich poznáme dnes, vznikol
kvôli deťom, aby im skrátil čakanie na Vianoce. V minulosti začínal
6. decembra, keďže ho deťom doniesol Svätý Mikuláš. Dnes už ide
viac o komerčný produkt a začína sa 1. decembrom. Advent je ob-
dobie plné magických dní. V minulosti si na Ondreja (31. november)
slobodné dievčatá nechávali predpovedať, kedy sa vydajú a aké re-
meslo bude mať ich nastávajúci. Zvykom bolo aj hrabanie dna potoka
a liatie olova. Na Barboru sa olamovali vetvičky stromov a keď do
Vianoc rozkvitli, bolo to znamenie, že sa dievča do roka vydá.

Na Mikuláša, čo sa traduje dodnes, dostávajú dobré deti slad-
kosti, zlé naopak uhlie alebo štrk. Zvykom je položiť do okna vyčis-
tenú čižmu, v ktorej si ráno deti nájdu odmenu alebo trest. Mikuláš
bol však skutočný človek, ktorý sa narodil v roku 250 do veľmi boha-
tej rodiny. V dospelosti pomáhal chudobným, rozdal všetok svoj ma-
jetok a stal sa biskupom. Slovenské legendy považujú za najväčšiu
bosorku Luciu. Príbeh hovorí, že keď ju ľudia chceli upáliť, nič sa jej

nestalo a žila ďalej. Deň pred Luciou sa zvykol jesť cesnak, ktorý mal
chrániť ľudí pred zlými duchmi. V minulosti si ľudia od Lucie až do
Vianoc vymetali každú izbu v dome či dokonca aj stajne metličkou a
kropili ich svätenou vodou. 

Zavŕšením adventného obdobia sú Štedrý deň a vianočné sviat-
ky. Štedrý deň (iné spravidla nárečové názvy: Vilija, Dohviezdny deň,
Kračún, Pôstny deň, u gréckokatolíkov Predvečer Narodenia Pána)
je názov 24. decembra. U kresťanov je to deň pôstu pred narodením
Ježiša Krista. Celý Štedrý deň bol prípravou na Štedrý večer, tak po
stránke duchovnej tak aj materiálnej. Pripravovalo sa jedlo na štedrú
večeru, zdobil sa vianočný stromček, robil sa betlehem, no zároveň
dodržiaval pôst a spomínalo sa na predkov. Po štedrej večeri sa spie-
vali koledy a rozdávali darčeky. U rímskokatolíkov je Štedrý večer
vyvrcholením adventu a zároveň začiatkom vianočných sviatkov. Po
západe slnka sa začína vigília Pánovho narodenia. V minulosti sa
dokonca konala aj omša na vigíliu, ktorá má vlastné liturgické čítania
a modlitby. Polnočnou omšou sa začína oslavovať Božie narodenie. 

V gréckokatolíckej cirkvi je 24. december nazývaný Predvečer
narodenia Pána posledným dňom Filipovky – pôstu pred Narodením
Pána. Až do večera sa zachováva prísny pôst. Neskoro večer sa
oslavuje veľké povečerie, na konci ktorého sa oslavuje litia, posvä-
tenie chlebov, pšenice, vína a oleja. Tie sa potom rozdávajú veriacim
na utierni alebo po liturgii. Charakteristickým spevom veľkého pove-
čeria je S nami Boh, vybrané verše z knihy proroka Izaiáša.

25. december, Božie narodenie, je dňom narodenia Krista. Tento
deň je najväčším vianočným sviatkom. V domácnosti sa vykonávali
iba drobné práce, lebo ináč by to znamenalo nešťastie. Celý deň je
zvyčajne venovaný stretnutiam s rodinou a priateľmi. Podľa staro-
dávneho zvyku v každom dome už včas ráno roznecovali oheň. 
V tento deň sa ohňu pripisovala mimoriadna ochranná moc. Všetci
rodinní príslušníci sa na Božie narodenie zdržiavali doma. Vinšovať
chodievali len malí zdraví chlapci a to ešte ráno pred malou omšou.
V dobách nie tak dávnych boli Vianoce hlavne sviatkami duchovný-
mi. Súčasné Vianoce sa však značne odlišujú od toho, ako ich pre-
žívali naši predkovia. Všezahrnujúci konzumný spôsob života ako
signum temporis, akoby negoval duchovnú stránku týchto sviatkov.
Už v mesiaci november sa na nás valí zo všetkých kútov nákupných
centier reklama na predvianočné nákupy. S približovaním sa Vianoc
sa v týchto novodobých chrámoch konzumu horúčkovito a chaoticky
pohybuje čím ďalej tým väčšia masa kúpychtivých jedincov. Nie je
čas na pokojné zamyslenie sa nad končiacim rokom, pokojnú debatu
s najbližšou rodinou či posedenie s priateľmi. Musíme predsa naku-
povať darčeky. Čím drahšie a viac, tým lepšie. Potom si ich deti roz-
balia pod vianočným stromčekom, chvíľu sa s nimi pohrajú a odložia
ich. Niektoré sa k nim ešte vrátia a niektoré už vôbec. Ale možno sa
aj mýlim. Želám vám všetkým krásne vianočné sviatky, plné vzájom-
ného porozumenia, lásky a ľudského tepla.            Milan  M u r g a š
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Naše dni majú oživovať tri slová. 

Pochopenie, odpustenie a láska. 

S nimi sa aj obyčajné veci 

v živote stávajú neobyčajnými. 

(H.Ch. Andersen)

ČAS VIANOČNÝ . . .ČAS VIANOČNÝ . . .



POHĽAD Z VÝŠKY

Dňa 3. decembra 1940 sa v Turčianskom Svätom Martine na-
rodil všestranný hudobný skladateľ, autor výnimočnej filmovej a
scénickej hudby, zberateľ ľudových piesní, editor ich nahrávok a
geniálny tvorca Svetozár STRAČINA. Žili sme s ním od jeho det-
stva v Banskej Bystrici a mnohé roky počas jeho pôsobenia 
v Bratislave, kde 26.2.1996 odišiel od nás do večnosti. Veľmi čas-
to chodieval aj do nášho matičného domu, predtým budova Kraj-
ského osvetového strediska, na pôde ktorého sa stretávali gene-
rácie tvorcov dramaturgií najvýznamnejších folklórnych festivalov
na Slovensku – Východnej a Detvy. Svetozár Stračina na tieto
tvorivé stretnutia prinášal výnimočné námety, súvisiace s doku-
mentovaním, prezentovaním a uplatňovaním ľudovej a scénickej
hudby, a tým mimoriadne napomáhal v objavovaní jedinečných
hodnôt slovenskej ľudovej a národnej piesne. Svetozár Stračina

bol legendou už vo svojej mladosti. Kolovali chýry o jeho bohém-
skom živote, jeho svojráznosti, výnimočnosti, originálnosti a ne-
boli to len chýry. Jeho skladateľská tvorba bola skutočnosť, ktorá
oslovovala ľudí na festivaloch, pri vystúpeniach Lúčnice a 
SĽUKu, pri počúvaní v rozhlase či pozeraní televízie. My, ktorí
sme s ním „žili jeden život“, sme sa tešili na každé jedno stretnu-
tie, na každý jeden rozhovor, na jeho svojské názory, na jeho po-
strehy z ciest po svete a predovšetkým na jeho priame postoje,
kladené otázky i odpovede, súvisiace s naším spoločným žitím.
O tom všetkom sme vypovedali pri rozlúčke s ním v Bratislave,
ale ešte viac v kostole v Banskej Bystrici. Potom sme si zvykli
my, kamaráti verní, chodievať k miestu jeho posledného odpo-
činku, pokloniť sa, zapáliť sviečku, zaspomínať a na diaľku sa 
s ním rozprávať, aby sme mu tam hore oznámili, čo nás trápi, 
s čím sme nespokojní i spokojní a že nám v našom žití na kaž-
dom kroku veľmi chýba. Aj preto si zvykneme čítať ním vypove-
dané myšlienky v rozhovoroch o hudobnom dedičstve, ktoré po-
skytol verejnosti cez rozhlasové relácie „Skladateľ a ľudová hud-
ba“, uvádzané vo vysielaní štúdia Slovenského rozhlasu v Ban-
skej Bystrici v rokoch 1992 – 1993 s redaktorom Jurajom Dubov-
com, a ktoré knižne vydala matičná Nadácia Prebudená pieseň
v roku 1997. Podnes sme radi, že tieto jeho výnimočné pohľady
na hudbu, ktoré vznikali nielen v štúdiu ale najmä v jeho svete, 
v byte nad kaviarňou Štefánka v Bratislave, máme i na cestách
po Slovensku, lebo on v nich opísal svoju životnú púť a priblížil
svoje vnútro k dotykom s absolútnom. V pohľade späť na všetko,
čo sme spolu prežívali a prežili, som rád, že Pavol Barabáš na-
krútil v tomto čase film „Pohľad z výšky na Stračinu“ a pritiahol
ním do kín zvedavé publikum. Vďaka Barabášovi môžu ľudia
spoznať Stračinu ako neuveriteľne pracovitého človeka, ktorý pre
Slovensko zachoval konkrétne hodnoty slovenskej hudobnej kul-
túry. Vo svojej hudbe, ktorú vytváral, bol obklopenými jemu milými
vecami a ľuďmi, ktorým veril a aj preto jeho hudba je pravdivá a
ostáva tu s nami Slovákmi naveky, lebo jeho hudba vychádzala
z tradícií, z vekmi overených skutočností života a navždy ostane
v našom žití, ako ostane medzi nami Svetozár Stračina so svojím
vzťahom k svojmu rodisku a svojej vlasti. Stačí len pozorne po-
čúvať, lebo jeho hudba je úžasná.

PRIPOMÍNAME SI

Mláďatá na nás žalujú   a kričia svoju bolesť: 
- Nerúcajte nám hniezdočká, 
dokiaľ sme v nich a holé! 

Raz, až nám krídla zmocnejú
pre všetky diaľky Zeme, 
my z toho hniezda potichu 
a samé odídeme. – 

A hniezdo ozaj osamie. 
Zatíchne, čo v ňom znelo. 
No nezareptá – prečo aj, 
veď dovŕšilo dielo. 
Trochu ho bolí obloha, 
hľadá v nej vtáčie voje.
Nájde však odkaz od Boha, 
že vie i o ňom svoje. – 

Chválim ťa, hniezdo, po mene. 
A so mnou všetko živé. 
Vykonalo si zverené, 
bolo si spravodlivé. 
A Božie srdce vznešené 
i múdry rozum Boží 
to prázdne hniezdo jesene 
z koruny bytia zloží. – 

No kým sú deti, mláďatá, 
vždy bude stúpať k hviezdam 
ich pieseň, sotva načatá:
Nerúcajte nám hniezda! –

S L O V O  N A Z A M Y S L E N I ES L O V O  N A Z A M Y S L E N I E
M. Rúfus 

PODOBENSTVÁ O HNIEZDE (1994)



Udalosti života každý deň rozvirujú
hladinu nášho spoločenstva, či sú to už
udalosti naše vnútorné a veľmi často tie
vonkajšie. Treba si to uvedomovať a sle-
dovať veľmi pozorne všetko to, čo sa
odohráva okolo nás, lebo mimoriadne
okolnosti života si vyžadujú aj mimoriad-
nu pozornosť, a tým aj zvýšenú disciplí-
nu v našom myslení i konaní. Treba sa
vyvarovať najmä vlastných chýb, aby
sme potom neobviňovali za svoje chyby
iných. Mali by sme sa preto pozerať nie-
len okolo seba, ale najčastejšie do svoj-

ho vnútra, aby sme jasnejšie videli a naše videnie by nemalo byť
náhodné, ale malo by vychádzať z dokonalejšieho poznania udalostí
našej histórie a našich tradícií, malo by vychádzať z poznania ľud-
ských charakterov a malo by byť čo najperspektívnejšie. Mali by sme
mať vo všetkom poriadok, mali by sme byť oveľa viac pozornejší a
prísnejší na seba, mali by sme sa prestať utápať v nesplniteľných
sľuboch, zabrániť presadzovaniu rôznych neslovenských a nema-
tičných záujmov. To si žiada v záujme budúcnosti naša prítomnosť,
v ktorej nám treba upevňovať našu národnú pamäť, nezabúdať na
svoje korene, chrániť si dedičstvo predkov, zachovať si vždy vlastnú
tvár a v prvom rade rozvinúť všetko to, čo najlepšie vieme. 

Výročné zhromaždenie MO MS v roku 2020 bude špecifikovať 
v zmysle dlhodobých zámerov matičnej práce a záverov Snemu Ma-
tice slovenskej následné konkrétne ciele, ktoré by mali napĺňať naj-
mä výročia udalostí a osobností: 145. výročie zatvorenia MS, 100.
výročie Trianonu, 100. výročie vzniku SND, 205. výr. nar. Ľudovíta
Štúra, 220. výr. nar. Pavla Jozefa Šafárika, 200. výr. nar. Andreja
Sládkoviča, 45. výročie otvorenia III. budovy MS, 20. výročie tzv.
knižničného zákona MS, 100. výr. nar. Cyrila Zálešáka a Eleny Med-
veckej, 90. výročie narodenia národného umelca Jána Kulicha, Dr.
Ladislava Lenga a Michala Kováča Adamove , 80. výr. nar. Sveto-
zára Stračinu, Tomáša Winklera, Viliama Mruškoviča a Márie Macu-
ľovej, 75. výr. nar. Svetozára Hikkela. S prihliadnutím na našu ná-
rodnú a matičnú históriu si určite pripomenieme aj ďalšie výročia vý-
znamných udalostí a osobností nášho dejinného vývinu, ale aj vo
vzťahu k medzinárodným dejinným udalostiam a osobnostiam, vzťa-
hujúcim sa na Slovensko a Slovákov a osobitne aj vo vzťahu k re-
giónom a obciam stredného Slovenska.

CIELE PROGRAMU 2020 
1) Zabezpečovať kompetencie pre všetky výkony matičnej práce

v MO MS a dodržiavať všetky právne normy pre činnosť a za-
bezpečovanie prevádzky v objekte matičného domu.

2) Pre rok 2020 vybrať úlohy s reálnymi cieľmi a možnosťami ich
splnenia na základe vypracovaných postupov a časových ho-
rizontov pre ich plnenie na základe účelnosti, možností, pod-
mienok, postupnosti a zodpovednosti.

3) V rámci mesačníka ZVON pokračovať v komplexnom informo-
vaní a usmerňovaní pravidelnej činnosti všetkých súčastí MO
MS v jeho členskej základni, vrátane informácií o matičnom
hnutí na strednom Slovensku. 

4) Vytvárať podmienky pre aktivizáciu činnosti mladých členov
MO MS v jednotlivých profesijných sekciách a záujmových
združeniach a nadväzovať trvalé kontakty so spolkami Slová-
kov v zahraničí. 

5) Napĺňať cestou organizovaných matičných podujatí v miestnej 
a regionálnej kultúre obsah uzatvorených rámcových dohôd 
a dlhoročnej tvorivej spolupráce s kultúrnymi a osvetovými in-

štitúciami i záujmovými združeniami.

6) Uskutočňovať každoročne tvorivé literárne, hudobné a výtvarné
súťaže pre deti a mládež k významným výročiam udalostí a
osobností národnej a matičnej histórie, vedy, kultúry, športu a
verejného života.

7) Pokračovať v budovaní matičnej knižnice jej doplňovaním o no-
vé tituly a pozornosť sústrediť najmä na tituly späté s dianím v
regiónoch stredného Slovenska. Pokračovať v prezentácii edič-
ných titulov Vydavateľstva Matice slovenskej. 

8) Hľadať možnosti spolupráce a finančnej podpory pri organizo-
vaní širšie koncipovaných projektov pre mladú generáciu - tvo-
rivé dielne, tvorivé tábory, školy v prírode, autorské súťaže a
pod.

9) Pokračovať v zabezpečovaní naliehavých potrieb inovácie ob-
jektov, priestorov a vybavenia pre činnosť MO MS (opravy,
údržba, technické vybavenie, kompletná estetizácia prostredia,
verejná prezentácia činnosti, spolupráca so školami, knižnicami
a záujmovými združeniami). 

10) Cestou profesijných sekcií MO MS sledovať a verejne sa vyja-
drovať k dodržiavaniu zákona o štátnom jazyku pri verejných
podujatiach i v elektronických médiách a usporadúvať stretnu-
tia so zámerom verejne sa vyjadrovať a prinášať námety k rie-
šeniu týchto otázok. 

11) Inovovať celkovú databázu členskej základne MO MS a data-
bázu záujmových aktivít členov vo všetkých oblastiach ume-
leckej i mimoumeleckej činnosti. Riešiť možnosti pravidelnej fi-
nančnej a materiálnej podpory matičných projektov a výsledky
zverejňovať v mesačníku ZVON. 

12) Pokračovať v riešení vytvorenia „matičnej svetlice“ v priesto-
roch matičného domu, ktorých súčasťou bude trvalá výstava o
mnohorozmernej činnosti MO MS vo všetkých etapách jeho pô-
sobenia od vzniku vytvorená na podklade vydania Pamätnice
k 100. výročiu vzniku MO MS.

13) Pravidelne dopĺňať dokumentáciu matičnej činnosti v MO MS,
túto archivovať a umožniť záujemcom využívať podmienky
„matičnej študovne“. V priebehu roka 2020 vytvoriť funkčnú re-
dakčnú radu pre vydávanie mesačníka ZVON a pre ďalšie pro-
jekty v činnosti MO MS. 

14) Venovať maximálnu pozornosť ochrane nehmotného kultúrne-
ho dedičstva v činnosti záujmových kolektívov MO MS. Orga-
nizovať vzdelávacie a kultúrne podujatia s osobitným zreteľom
na mladú generáciu. 

Cez tieto základné ciele programu matičnej práce v MO MS 
v roku 2020, ktorý začne vytvárať podmienky s výhľadom do roku
2025, bude potrebné v pravidelnej činnosti MO MS vytvárať stabilné
priestorové, finančné a materiálne podmienky pre celkové vnútorné
i verejné pôsobenie. Základné ciele matičnej práce na základe
schválených perspektívnych zámerov matičnej práce v sídle MO MS
a jeho okolia sa budú každoročne dopĺňať o základné ciele poslania
Matice slovenskej. Tým budú vytvorené všetky predpoklady pers-
pektívneho rozvoja matičnej práce nielen v našom miestnom odbo-
re, ale aj na celom Slovensku i vo vzťahu k Slovákom žijúcim v za-
hraničí, pričom základným cieľom sa stane nadčasový odkaz pred-
sedu Prezídia Matice slovenskej Ladislava Ťažkého: „Byť verný a

pravdivý v živote i v tvorbe pre život, pevne stáť za svojím národom

i svojou vlasťou a veľmi starostlivo si opatrovať svoje svedomie, lebo

svedomie svojimi skutkami vytvára život človeka.“

Banská Bystrica, 5.11.2019 

Z ČINNOSTI
ZÁMERY PROGRAMU ČINNOSTI 

MO MS BANSKÁ BYSTRICA na rok 2020



PROGRAM NA DECEMBER
2.12. 17.00 VÝBOR MO MS

Záverečné zasadnutie výboru MO MS v roku 2019 s
pripomenutím Vianočného posolstva 
M: DMS, Dolná 52  O: Výbor MO MS

9.12. 16.00 VIANOČNÝ KRUH
Tradičné predvianočné stretnutie členov MO MS 
M: DMS, Dolná 52 O: MO MS 

11.12. 18.00 SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY
Koncert vianočných piesní, kolied a vinšov
M: Námestie SNP  O: Mesto B. Bystrica

13.12. 18.00 HRAJTEŽE MI, HRAJTE
Vianočný program Rádia Regina stred 
M: Evanjelický kostol Lazovná       O: RTVS – Rádio Regina

25.12. ŽIVÝ BETLEHEM
Stretnutia pri vianočnom stromčeku
M: Kordíky, Riečka, Závadka O: Obecné úrady 

26.12. TURISTIKA
Nočný výstup organizovaný OZ Stonožka - Nemce na
Pánsky diel. Odchod o 18.00 hod. od OÚ Nemce –
bez poplatku
O: Oľga Kostiviarová 0904 056100 / 0948 009109

2., 9., 16. 12. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

2., 9., 16. 12. o 15.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu Lipa
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

5., 12., 19. 12. o 169.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckej skupín Hronka a Horehronci 
M: DMS, Dolná 52    O: Národopisný klub MO MS

POZÝVAME VÁS NA NÁMESTIE SNP 
• 5.12.2019 od 17.00 hod. MIKULÁŠSKA ROZPRÁVKA a Rozsvie-

tenie vianočného stromčeka
• 11.12.2019 od 18.00 hod. SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 
• 13.12.2019 od 16.00 hod. NA LUCIU - Pochod s lampášmi 
• 15. – 22.12. 2018 od 16.00 hod. ŽIVÝ BETLEHEM 
• 31.12.2019 od 23.00 hod. SILVESTER - Oslava posledného dňa

v roku s ohňostrojom

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..

UPOZORŇUJEME 
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 

NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2018 – 2019,
nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporu-
jeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

 DŇA 30.11.2019 sa v priestoroch ŠVK na Lazovnej ul. konala slávnosť 100. výročia
vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti bola vydaná Pamätnica 
o histórii pôsobenia MO MS, ktorú si môžete zakúpiť v matičnom dome na ulici M. Rázusa.

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám
môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@ gmail.com 

 NA PODUJATIA:
- 1.12.2019 BREZNO - 530. Ondrejský jarmok na námestí v Brezne
- 6.12.2019 B. BYSTRICA - Vianočný koncert v evanjelickom kostole na Lazovnej
- 7.12.2019 BADÍN – Badínska zabíjačka – dvor OcÚ v Badín
- 9.12.2019 HEĽPA – 5. adventné pásmo Od Lucii do Viliji – priestory starej fary
- 20.12.2019 B. BYSTRICA – Vianoce s M. Donutilom 19.00 Aula Beliana, Tajovského 40
- 21.12.2019 VALASKÁ – Živý betlehem - Námestie vo Valaskej
- 27.- 28.12.2019 B. BYSTRICA Banskobystrická plavecká 24 hodinovka - Krytá plaváreň
- 28.12.2019 ŠUMIAC - Kračún pod Kráľovou hoľou – Gréckokatolícky kostol 

v Šumiaci
- 29.12.2019 BREZNO - Tancovačka na ľudovú nôtu - Klubovňa MsDK
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Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! 

Z milosti Božej som, čo som,

a Božia milosť nebola 

pri mne daromná.“

SPOMIENKA 
na prvú 

evanjelickú 
farárku

V prvej polovici 20. storočia sa na teologických fakultách v Eu-

rópe riešila otázka ordinácie - vysviacky žien za farárky v cirkvách.

Priekopníčkou v tejto otázke na Slovensku sa stala ThB. Darina

Bancíková, rodáčka zo stredoslovenskej obce Kokava nad Rimavi-

cou. V čase tvrdého totalitného režimu, ktorý zakazoval náboženskú

vieru, bola Darina Bancíková v r. 1951 ordinovaná ako prvá žena-

farárka u nás. V roku 1962 bola štátnou mocou nespravodlivo od-

súdená a uväznená. Súdne ju rehabilitovali v roku 1990. Zomrela

30. júla 1999 v Horných Salibách. Pochovaná je v Kokave nad Ri-

mavicou. 

V nedeľu 20. októbra si prvú ženu-farárku pripomenuli v jej rod-
nej obci v evanjelickom cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou
na Službách Božích v kostole a potom na miestnom cintoríne. Sláv-
nostnou kazateľkou bola Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., se-
niorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a súčasne do-
centka na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, ktorá sa osobne s Darinou Bancíkovou poznala a
po 60- tich rokoch od zavedenia ordinácie žien túto tému reflekto-
vala na akademickej pôde a vo vedeckých štúdiách. 

Osobnosť Dariny Bancíkovej vnímajú citlivo aj obyvatelia Ko-
kavy nad Rimavicou. Ing. Dagmar Matejková, presbyterka v cirkev-
nom zbore, si odvahu a silu prvej farárky na Slovensku veľmi váži.
“Ona dala podnet aj ostatným ženám, aby išli za svojimi snami a

túžbami. Veď v tomto období vládli muži a pre ženy bolo dosť ťažké

získať postavenie v mužskom svete.” O hudobný sprievod počas
spomienkovej slávnosti sa postaral Mgr. Art. Janko Siroma, PhD.,
popredný organista známy doma aj v zahraničí. Ďalšími vzácnymi
hosťami na bohoslužbe boli príbuzní Dariny Bancíkovej, manželia
Ľudmila a Alfréd Swanovci. 

Ľudmila Swanová si na Darinu Bancíkovú spomína: “Bola to

sesternica mojej mamy, čiže moja druhostupňová teta. Keďže boli

obe sesternice po celý život v úzkom kontakte, teta ma poznala od

narodenia a aj po smrti mojej mamy som často bývala u nej a aj ne-

skôr s manželom a deťmi sme ju navštevovali po celý jej život. Bola

to výrazná osobnosť a svoje povolanie vykonávala vždy poctivo a

obetavo, či to bolo v Bratislave, v Liptovskom Mikuláši, či tam, kde

líšky dávajú dobrú noc, v malej stredoslovenskej dedinke Veľký

Lom. Za poctivé vykonávanie svojho povolania si veľa vytrpela a

bola aj nespravodlivo väznená. Brala to však pokorne a skromne

ako svoj životný údel. Takýchto ľudí si treba pripomínať, kým žijú

pamätníci, preto som aj s manželom rada prijala pozvanie na Služ-

by Božie 20.októbra 2019 v Kokave nad Rimavicou.”

Prevzaté z webovej stránky ECAV - Vladimír Ticháň, námestný
farár CZ ECAV Kokava nad Rimavicou. 

Onedlho k nám prídu dni vyšívané striebrom a zlatom, dni

ľudského tepla a svetla, dni lásky a pokoja, dni dobrých skut-

kov a ochoty byť lepšími. V týchto dňoch je slovo i pieseň mos-

tom, ktorý spája a vtedy sme si všetci blízki. Nech v dome va-

šom zavládne tiež radosť, že ste spolu, keď rodina si zasadne

k štedrovečernému stolu. Nech pocit šťastia, radosti sa v du-

šiach vašich rozhostí a láska v srdciach ukrytá sa mocným

prúdom vyroní, keď zvonček vo vašich domovoch zazvoní. 


