SPRÁVA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA NA EL V BRATISLAVE
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
“Boh má plán pre tvoj život”. Toto je obľúbená fráza moderného, amerického
evanjelikalizmu. V princípe “tvoj život teraz, ako ho žiješ, je úplne nanič, si hriešnik, žiješ
smutný a prázdny život bez zmyslu, pretože si oddelený od Boha. Kajaj sa, oľutuj svoje
hriechy, prijmi Krista za svojho Spasiteľa. A potom tvrdo pracuj na modlitbe, duchovnom
živote, službe, čítaní Písma, aby si sa prepracoval k poznaniu, aký nádherný je Boží plán pre
tvoj život.” To je v kocke modrina evanjelizácie.
Budem úprimná. Je to úplný rubbish.
Boh má plán pre tvoj život, Boh ti nakreslil čiaru, ktorou máš kráčať a keď ju neobjavíš, tak
sa minieš zmysel života. Ten plán je veľmi ukrytý, pretože Jeho plán je len pre tých, ktorí
naozaj chcú, ktorí naozaj slúžia. A potom možno ho objavíš. Nikdy si síce nebudeš istý, vždy
budeš musieť hľadať tam, či onam, prečítať si ďalšiu knihu, či si postupoval správne pri
objavovaní tohto plánu.
Ach…
A teraz bez irónie. Boh má s Tvojim životom plán. A ten už aj uskutočnil. Nie je ukrytý v
každodennom úmornom lúštení Písma, ani v hlbokom rozjímaní. Ten plán bol stvoriť ťa,
milovať ťa a … dať ti tvoj vlastný život v plnosti a slobode.
Inými slovami .. nie je žiadna nakreslená čiara, žiadne miesto,kde sa musíš presťahovať,
žiaden jediný partner, ktorého musíš nájsť. Je “len” jeden nádherný, slobodný život, ktorý je
pred nami a ktorý máme žiť naplno. Neexistuje návod, neexistuje správna pilulka, magická
formulácia, ani neomylný plán, ktorý musíš objaviť a presne podľa neho fungovať.
Život v plnosti, ktorý každý z nás má (veriaci, neveriaci, kajajúci sa, nekajajúci sa, atď.) sa
cez Evanjelium učíme žiť. Učíme sa žiť “svoj vlastný” život, ktorý už žije v nás. Tento život v
plnosti je Kristus, Jeho život, ktorý nám bol daný. MY sa učime, čo je to žiť bez strachu z
odmietnutia, bez strachu z chyby a omylu, učíme sa objavovať, robiť chyby, milovať,
ubližovať a ísť ďalej, odpúšťať sebe a iným. Každodenne stojíme pred rozhodnutiami a tento
“plán” nás učí načúvať slobodnému, nezávislému, nenáboženskému životu v našom srdci, učí
nás dôverovať svojmu srdcu, samým sebe, svojim túžbam a nasledovať ich. Učí nás, že
jediným plánom pre náš život je náš život.
Strašidelné? Možno. Pre mňa už nie. Už viem, že život je kráčanie po vode. Nie po rovnej
hladine, ale po búrlivej hladine, no s vedomím, že vo mne žije Kristus a absolútne nič sa mi
nemôže stať. Že ma to oplieska o skaly? Že sa budem párkrát topiť? Že možno zahnem na
opustený ostrov? Absolútne nič nie je také zlé, aby sa vyrovnalo poznaniu, ktoré mi
Evanjelium dalo – že som navždy Boží, že mám pred sebou celú večnosť v nebi a s ním,
nebo, v ktorom žijem už tu a teraz. TU a teraz, v tomto momente odkrývam, čo to znamená
žiť život bez neustálej neurózy z toho, či som urobil dosť, či som sa vyspovedal, či som šiel
do kostola,či som sa dosť modlil, či som dosiahol a objavil jeho plán.
Uff… Jeho plán je, aby môj život prosperoval a bol plný. A to sa mu už podarilo. S každým z
nás. Akokoľvek strašidelne to znie pre nás, ktorí sme boli držaní v klietke náboženských
návodov a postupov a povinností a príkazov a nakreslených ciest, ktorých sa treba držať,
hriechov, ktorých sa musíš vyvarovať, cností, ktoré musíš budovať atď., atď., nie je nič

nádhernejšie, ako ten bublajúci, neočakávaný, nepredvídateľný život a moc, ktorú sme dostali
… (teraz by sa patrilo dodať, že skrze Ducha Svätého, Amen. Nie?).
Ale áno, je to cez Ducha a v Ňom, pretože v ňom sme, hýbeme sa a máme svoje bytie. Boh
nás nemanipuluje k tomu, aby sme sa dostali na tú Jeho cestu, ktorá je nemenná a dokonalá.
On nás oslobodil k našej vlastnej ceste, vlastnému životu, vlastnej tvorivosti… pretože teraz
sme my Ježiš v tomto svete. Nenapodobňujeme Ježiša, my Ním sme.

Vyhodnotenie duchovnej práce na EL
Nový školský rok – 2017/2018 –Po zhodnotení uplynulého roka je potrebné opäť
konštatovať, že je potrebné, aby na EL Vranovská bol samostatný duchovný správca, keďže
mnohé aktivity vyžadujú nie 50% prácu ale 100% prácu duchovného správcu a hlavne
každodennú prítomnosť na EL Vranovská. Veľké ďakujem preto patrí mnohým pedagógom,
ktorí aktívne vypomáhali - A. Žitňan, I. Jelen a americký pastori D.Harmann a E.Stelling a
iní, ktorí hlavne po jazykovej stránke vypomáhali duch. správkyni v tomto šk. roku.

Pravidelná činnosť:
Ranné zamyslenia
Počas školského roka každý vyučovací deň sa na prvej vyučovacej hodine číta ranné
zamyslenie z Dobrej sejby. Tieto zamyslenia sú takým každodenným nádychom a krátkym
zastavením pred začatím práce, pri ktorom sú študenti i pedagógovia občerstvení Božím slovom
a majú možnosť poďakovať Bohu za nový deň a zveriť ho do Božích rúk.
Chapel
Každý týždeň v stredu počas tretej vyučovacej hodiny sa, obyčajne postupne v dvoch
skupinách, všetci pedagógovia a študenti Evanjelického lýcea stretnú na službách Božích,
nazývaných chapel (z anglického slova kaplnka, menšie SB v kaplnke). Chapel sa konajú vždy
v stredu s výnimkou tých týždňov, kedy sa škola zúčastní slávnostných služieb Božích v jednom
z bratislavských kostolov, prípadne keď je z rôznych organizačných dôvodov (napr. maturity)
rozvrh pozmenený. Chaple sa konali pravidelne v jedálni, okrem rozlúčkovej chapel našich
maturantov, ktorá sa konala v kostole Svätej Trojice Petržalka.
Chapel pripravuje a koordinuje duchovná správkyňa v spolupráci s americkým
kaplánom a farárom. Obyčajne sú piesne a prvky liturgie kombináciou slovenskej
a medzinárodnej (v angličtine, príp. nemčine) tradície. Na chapel často spievame mládežnícke
piesne, ktoré sú blízke našim študentom. Študenti sú však pravidelne vedení k osvojeniu si
bohatstva a k úcte takisto aj k tradičným piesňam zo spevníkov ECAV (Evanjelický spevník)
a ELCA (spevníky With One Voice, Evangelical Lutheran Worship, Lutheran Book of
Worship). Biblické texty boli vyberané podľa liturgického poriadku našej Ev.agendy.
Chapel sme sa usilovali robiť zaujímavým spôsobom, príťažlivým pre mladých ľudí a aj
tak vzbudzovať a upevňovať vieru na našej škole. Okrem kaplánky Emily Sterling, duchovnej
správkyne EL a pedagógov EL s duchovným vzdelaním boli preto na chapel pozývaní hostia –
viacerí kňazi a služobníci z bratislavských ev.a.v.cirkevných zborov a aj iných denominácií,
ktorí nám poslúžili zvesťou slova Božieho.
Niekoľkokrát pripravili pre EL chapel hostia – teológovia z EBF. Niekoľko chapel bolo
výnimočných vzhľadom k určitej príležitosti:

Deň otvorených dverí; Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, Vstúpenie Ježiša
Krista na nebesá, Zoslanie Ducha Svätého či rozlúčková chapel maturantov.
Rozlúčková chapel našich maturantov bola 18. mája a v tomto roku sa nekonala v telocvični,
ktorá bola pre havarijný stav zatvorená, ale priestor nám poskytol cirkevný zbor Petržalka. Veci
zlé sú aj na niečo dobré – toto platí aj v tomto prípade. Viacerí prišli s tou myšlienkou, aby sa
rozlučková chapel už pravidelne konala v kostole, pretože to malo inú atmosféru a dôstojnosť.
Verím, že tento nápad sa zrealizuje aj v budúcich šk. rokoch.
Na poslednej chapel sme sa poďakovali a rozlúčili s našimi americkými pastormi D. Hamanom
a E. Steling. Celkovo sme v školskom roku 2017/2018 pripravili a slávili Boha na 32 chaploch.
Študenti sa aktívne podieľajú na príprave chapel najmä čítaním Písma v slovenčine
a angličtine (výnimočne aj inom jazyku), hudobným doprovodom a spevom, modlitbami,
prípravou bohoslužobného priestoru (stoličky, príležitostne aj zvuková technika a oltár),
prípravou PowerPointových prezentácií so slovami piesní a programom chapel, a príležitostne
aj iným zapojením sa. V tomto školskom roku sa aktívne zapojili aj pedagógovia a am. lektori,
ktorí si pripravili chapel pod vedením sestry I. Jelen. Ohlas tejto aktivity bol veľmi pozitívny
a v tejto aktivite chceme pokračovať aj v nasledujúcich šk. rokoch.
Chapel na našej škole viacerí vnímajú ako vzácnu príležitosť zastaviť sa každý týždeň
uprostred týždňa, uvedomiť si prečo a pre koho tu sme, načerpať z duchovného prameňa
Božieho slova a chváliť Pána v tichu, v modlitbách i v piesňach. Je zároveň dobrou misijnou
príležitosťou ako aj jedným z prostriedkov upevňovania kresťanských hodnôt, ktoré sú
nesmierne dôležité pre našu školu a sú v centre jej poslania.
Služby Božie
Školský rok sa na Evanjelickom lýceu začína a končí slávnostnými službami Božími.
Takisto v súvislosti so všetkými významnými kresťanskými sviatkami sa pre školu konajú
slávnostné služby Božie, vždy v jednom z bratislavských evanjelických chrámov Božích. Do
tejto kategórie môžeme zaradiť aj pobožnosť pri príležitosti odovzdávania maturitných
vysvedčení čerstvým absolventom školy. Na niektorých z týchto príležitostí poslúžili zvesťou
Božieho slova pozvaní slávnostní kazatelia.
Školské SB sú obyčajne spestrené prvkami ako piesne žiakov EZŠ a študentov EL,
recitácia či iné vystúpenie, modlitby študentov i pedagógov. Študenti a pedagógovia na nich
pravidelne čítajú biblické texty. Liturgia býva doplnená prvkami v anglickom (výnimočne i
inom) jazyku: modlitby, biblické čítania, Apoštolské vierovyznanie, vyznanie hriechov
(konfiteor), piesne ...
Celkovo sme sa tento školský rok 7- krát stretli k slávnostným službám Božím v Božom
chráme.
Termíny školských Služieb Božích pre EL
v školskom roku 2017/2018
Príležitosť SB
Začiatok šk. roku
Pamiatka Reformácie
Advent/Vianoce
Nový rok
Pôstne SB/Veľká Noc
Odovzdávanie
maturitných
vysvedčení
Záver šk. roka

Dátum
4.9.2017
2.11.2017
21.12.2017
8.1.2018
12.4.2017
26.5.2017

Čas
8:30
08:15
11:00
8:30
11:00
12:00

Kostol
Veľký kostol
Petržalka
Petržalka
Nový kostol
Nový kostol
Malý kostol

Škola
EL a EZŠ
EL
EL
EL
EL
EL

Kazateľ
A. Polcková
K.Konopeusová
K. Konopeusová
M.Šefranko
J.Oslík
K.Konopeusová

30.6.2017

08:30

Veľký kostol

EL a EZŠ

E.Sokola

Biblické hodiny pre profesorov
Pred pedagogickými a pracovnými poradami sa konali biblické hodiny. V tomto
školskom roku to polo nepravidelne. Biblické zamyslenia boli pripravované tento rok prevažne
s použitím materiálov medzinárodných spoločenstiev (komunita Taizé, Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov, Svetový deň modlitieb žien), vďaka čomu boli dostupné v slovenčine i v
angličtine.
Pastorálne rozhovory
Študenti i pedagógovia a pracovníci EL majú možnosť sa porozprávať o duchovných
otázkach s ktorýmkoľvek členom PK EVB. Túto službu podľa potreby využívajú. Problémom
skutočne aj v tomto školskom roku, tak ako už v minulom školskom roku bola prítomnosť či
skôr neprítomnosť každý deň na EL duch. správkyne, ktorá bola na Vranovskej v pondelok,
stredu celé dni a vo štvrtok v poobedňajších hodinách.
Vyučovanie náboženstva
Okrem špecifických duchovných aktivít sú príležitosťou k formácii a duchovnému
vzdelávaniu aj hodiny evanjelického náboženstva. Duchovná správkyňa v tomto školskom roku
na EL na Vranovskej mala týždenný úväzok 6 hodín. Na Vranovskej vyučovanie ev.
náboženstva mali na, A. Žitňan, T. Verščáková, L. Neumann, Derek Harman a Sharayah
Robinson. Na Palisádach vyučovali EVB K. Konopeusová, Ľ. Žitňanová a D. Jagošová.
EBF UK - Spolupráca s EBF UK je pravidelná každý rok a tak aj v tomto školskom roku
mali možnosť prakticky si overiť svoje vedomosti študenti 3. ročníka, keď prišli vyučovať
hodiny náboženstva v triedach EZŠ a na Ev. lýceu na Palisádach. Vyučovanie prebehlo v
zimnom a aj v letnom semestri pod dozorom Mgr. Eriky Valko-Krišťákovej, PhD v triede
Sekunda A.

Akcie a udalosti:
Zbierky
Aj tohto roku sa naši študenti zapojili do dobročinnej akcie – zbierky na pomoc tým,
ktorí si sami nedokážu dostatočne pomôcť a to je zbierka Biela pastelka, ktorá je súčasťou Ligy
pre nevidiacich a slabozrakých a konala sa 22.9.2017. Zapojili sme sa aj do zbierky Hodina
deťom, ktorá sa konala 10.11.2017.
Beseda
K 500. výročiu Reformácie sme pozvali na našu školu pani Prof. Ing. arch. Janka
Krivošová, PhD., ktorá je Autorkou všetkých výtvarných podkladov k Vyšívanej histórií. Tento
projekt tvorí ho 16 vyšívaných obrazov, každý má rozmery 100 krát 120 centimetrov. Zobrazila
na nich najvýznamnejšie udalosti a osobnosti z 500-ročných dejín evanjelictva na Slovensku.
Prvá prednáška bola teda zameraná práve k tomuto projektu. Druhá prednáška sa týkala Vývoja
sakrálnych stavieb na Slovensku.
Reformačný deň na EL Vranovská
15.10.- Seniorálny deň k 500. výročiu Reformácie sa konal v Modrej Královej, kde pod
vedením pani profesorky I.Jelen vystúpil spevokol a predstavili sme divadelnú hru Štúrovky,
ktorú si naštudovali študentky 4.ročníka EL.

K 500. výročiu Reformácie sme mali aj 23.10. prisluhovanie VP pre študentov
a pracovníkov EL v Malom kostole.
Na našej škole sme sa zapojili tiež do osláv 500. výročia Reformácie a venovali sme jeden
deň – 2.11.2017 práve udalostiam a dopadu týchto udalostí. Okrem prednášok Prof. Ing. arch.
Janka Krivošová, PhD., sme mali rôzne aktivity pre študentov, kde tvorivo a aktívne rozoberali
témy k Reformácií.
Deň Reformácie na Palisádach 8-ročné gymnázium
3.11.2017 – aj na Palisádach sme si chceli pripomenúť 500.výročie Reformácie. Pozvali
sme k nám sestru D. Horínkovú, ktorá bola spoluorganizátorkou putovnej výstavy Vyšívaná
história ECAV, aby nám bližšie priblížila tento projekt. Triedy boli rozdelený na dve skupiny,
prvá bola na prednáške o tomto projekte a druhá sa zúčasňovala rôzných aktivít, ktoré boli
venované Reformácií – výroba záložiek, písanie biblického textu na papyrus, písanie
literárneho diela na tému čím ako by dnes vyzerala Reformácia a pod. a potom sa skupiny
vymenili.
Deň dobrovoľníctva
14.3. sme mali deň dobrovoľníctva, kde všetky triedy EL okrem 5.ročníkov sa zapojilo do
rôznych aktivít, ktorými sme pomáhali buď jednotlivým organizáciám alebo cirkevným
zborom. / Domov dôchodcov – Partizánska, C.zbory-Petržalka, Staré mesto, Legionárska,
Hospic Plamienok, Milosrdný bratia, Hestia a iné/.
Deň pamätnej vychádzky Štúrovcov - Devín
24.4. sa konalo stretnutie pri 182.výročí pamätnej vychádzky Ľ. Štúra. Na toto stretnutie sme
boli pozvaný a oslovení s možnosťou prispieť do programu. Naše študentky vystúpili
s ľudovými piesňami a študent 1.ročníka EL Peter Mozolo predniesol báseň od Jána Smreka.

Súťaže:
Biblická olympiáda
20.apríla 2018 sa v priestoroch EBF UK konalo školské kolo Biblickej olympiády
v spolupráci s BA seniorátom. Hrubo vyznačený študenti postúpili do celoslovenského kola
v Martine, ktoré sa konalo 25. mája 2018.
Výsledky šk. kola:
2. kategória

1
1
2
3
4
5
6

Alžbetka
Matej
Ema
Ella
Katarína
Sebastián
Samuel

Mišovýchová
Popík
Mišúnová
Maturkaničová
Mikulová
Pastor
Rideg

88
88
79
70,5
69
63
27

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

3.kategória
por.č.

1

meno

priezvisko

Miroslava

Rovňáková

body

škola

119 EL

4.kategória
por.č.
1
2
3
4
5

meno
Debora
Kristína
Tamara
Natália
Ľubica

priezvisko
Horňanová
Čermáková
Uhrínová
Kalčíková
Doborovodská

Výsledky celoslovenského kola BO:

body
115
102
92
82
80

škola
EL
EL
EL
EL
EL

ELVIK – sústredenie pre študentov prvých ročníkov bilingválnej sekcie EL v 11.-13.
septembra 2017 v Častá - Píla.
Na záver školského roka bol zrealizovaný trojdňový pobyt pre študentov EL Vranovská
od 25.-27.6.2018 taktiež v Častá – Píla.

ELZONE – v minulom školskom roku sme začali novú formu spolupráce s CZ
Bratislava – Staré mesto a to stretávanie sa mládeže a dorastu na pôde našej školy 2X v mesiaci.
V tejto aktivite sme pokračovali aj v tomto šk. roku. Jednotlivé stretnutia si aktívne organizovali
vedúci mládeže v CZ Bratislava –Staré mesto spolu s našimi študentmi – Ďuračka, Čerňanská,
Kondek a iný. Stretnutia sa konali v jedálni školy ale aj mimo areálu – grilovačka, prespávačka
CZ Petržalka, bouling turnaj, Laser turnaj a podobné. Na týchto stretnutiach sme sa spoločne
sa zamýšľali nad Božím slovom, spievali piesne na chválu nášho Boha, budovali spoločné
vzťahy rôznymi hrami a vždy na záver sme mali spoločné posedenie pri nejakom jedle palacinky, hoddogy, zmrzlina a pod. Verím, že toto naše snaženie prinieslo požehnanie pre
mladých, ktorí už pravidelne chodia na tieto naše stretnutia.
V tejto spolupráci budeme určite pokračovať aj v nasledujúcom roku, keďže
sami študenti sa o to aktívne zaujímajú a vyhľadávajú.

Spolupráca s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK Bratislava
Úspešná spolupráca s EBF UK prebehla aj v tomto školskom roku. Študenti teológie
vyučovali u vyučujúcich Mgr. Jagošovej a Mgr. Konopeusovej. Úroveň vyučovacích hodín
bola primeraná skúsenostiam a vedomostiam študentov a ich príprave. Počas týchto hodín sa
žiaci správali slušne a aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu.
Žiaci vyšších ročníkov sa viackrát zúčastnili prednášok, organizovaných Bohosloveckou
fakultou.
Naša škola zabezpečila aj praktickú prípravu dvoch študentiek prvého ročníka
dvojročného magisterského študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy v
kombinácii.

Spolupráca s cirkevnými zbormi
Spolupráca s cirkevnými zbormi v Bratislave sa naďalej prehlbuje, študenti sa aktívne
zapájajú do diania v jednotlivých zboroch, kde sa nie len zúčastňujú aktivít organizovaných pre
nich, no začínajú aj oni sami slúžiť iným, napr. príprava detských besiedok, či detských sl.
Božích, či letných detských táborov a pod. Našou snahou je priviesť do kostola aj rodičov, ktorí
nie sú častými návštevníkmi evanjelických bohoslužieb. Žiaci školy sa zúčastňujú na
stretnutiach pokonfirmačnej mládeže, organizovaných jednotlivými cirkevnými zbormi.
Veľký význam vo výchovnom pôsobení na žiakov a študentov mala aj ich aktívna účasť
na školských službách Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a
školy. Aj pri týchto príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného
pôsobenia. Pri príležitosti Bohoslužieb vystúpili žiaci s programom alebo sami viedli hudobnú
časť bohoslužieb.

Spevokol
V tomto školskom roku pre zdravotné a rodinné udalosti vedúcej spevokolu sa študenti
stretávali nepravidelne.

Záver
Tento školský rok bol plný aktívnej činnosti. Bol zároveň veľmi náročný. Som vďačná
Pánu Bohu, že pri nás stál v radostných ako i v ťažkých chvíľach. Bez Jeho požehnania by sme
to nezvládli.
Som takisto vďačná predovšetkým mojim kolegom z náboženského kabinetu a PK EVB,
ktorých podpora bola pre mňa naozaj veľkou pomocou. Tak ako som v úvode spomínala, táto
práca na EL Vranovská si vyžaduje 100% človeka každý deň, preto do budúcna je potrebné
nájsť človeka, ktorý bude súčasťou každodenného života EL Vranovská a aj jazykovo zdatný,
aby mohol dostatočne spolupracovať aj s am. kaplánom.
Som vďačná všetkým kolegom a kolegyniam, ako v škole tak i v duchovnej službe, za
každú jednu hoc i maličkú vec, ktorou pomohli a poslúžili, aby sme všetci spolu,
a predovšetkým naši študenti, mohli duchovne rásť.
V Bratislave, dňa 4.6.2018

Duchovná správkyňa. Mgr. Karolína Konopeusová

