
Niekoľko spomienok na čas pred desiatimi rokmi. 

 

Fax z Dánska.  

     Keď Gene Ryan navštívil v novembri 1999 Nitru, obrátil sa na nás s otázkou, kedy sa 

uskutoční slávnosť posvätenia kostola. Stavba sa totiž rysovala čoraz nádejnejšie a na dohľad 

bolo jej dokončenie. Našim priateľom z Naperville išlo o to, aby si včas dokázali rezervovať 

letenky. Toto isté sa týkalo mnohých našich ďalších priateľov a podporovateľov zo zahraničia.       

     Presbyterstvo si uvedomilo, že napriek tomu, že do úplného dokončenia kostola treba 

vykonať ešte mnoho práce, musíme už stanoviť dátum jeho posvätenia. Keďže kostol mal 

niesť pomenovanie „kostol Svätého Ducha“, bolo jasné, že by mal byť posvätený na nedeľu 

Svätého Ducha, ktorá v ten rok pripadla na 11. júna. Museli sme sa rozhodnúť. Našim 

priateľom sme dali vedieť, že 11. júna bude kostol posvätený.      

     V tom istom čase sme viedli rokovanie s istou developerskou firmou o odkúpení našich 

troch pozemkov na Šindolke. Mala tam stavať veľké zábavno – obchodné centrum. Stáli sme 

pred podpísaním zmluvy o budúcej zmluve. Veci sa vyvíjali teda veľmi dobre. Ak sa ale mal 

kostol do svätodušných sviatkov dokončiť, muselo sa začať pracovať oveľa intenzívnejšie. 

Dovtedy sa síce každý deň na stavbe robilo, ale stihnúť termín posvätenia znamenalo nasadiť 

na stavbu neporovnateľne viac robotníkov. Pozemnému staviteľstvu sme vysvetlili  všetky 

súvislosti s určením dátumu posvätenia kostola, opísali sme náš výhľad na utŕženie peňazí z 

predaja pozemkov na Šindolke a požiadali sme, aby bol kostol dokončený do 11. júna. Od 

toho dňa sa stavba zmenila na živé mravenisko. Denne prichádzala na stavbu armáda 

robotníkov a kostol bol dokončovaný rýchlym tempom. Až jedného dňa ....      

     Až jedného dňa, konkrétne 29. mája doobedu, teda dva týždne pred posvätením, si nás s 

bratom zborovým dozorcom Vlastimilom Synakom pozval do svojho úradu zástupca firmy, 

ktorá mala odkúpiť Šindolku. Odovzdal nám čerstvý fax zo zahraničia, v ktorom sa okrem iného 

písalo: „... bohužel musím konstatovat, že vhledem k celkové ekonomické a hospodářské 

situaci na Slovensku se naši akcionáři rozhodli neinvestovat v současné době do výstavby 

galerií .... Děkujeme za spolupráci ...“. Zostali sme ako obarení. Pán nám vysvetľoval, že „veď 

vieme, čo sa deje“. Dialo sa to, že krátky čas predtým predseda parlamentu Jozef Migaš 

v istom dôležitom hlasovaní hlasoval v parlamente proti predsedovi vlády Mikulášovi 

Dzurindovi. Bol z toho dosť závažný politický škandál a začalo sa hovoriť o vládnej kríze a 

predčasných voľbách. Zahraničný investor sa asi zľakol možných komplikácii.      

     S faxom v ruke sme kráčali domov. Okolo kostola bolo postavené lešenie a na ňom armáda 

robotníkov montovala fasádu. Dielo očividne a utešene rástlo! Bolo nám do plaču a boli sme 

v rozpakoch. Nevedeli sme,  či ich máme zastaviť a požiadať, aby prestali pracovať a na 

poslednú chvíľu odložiť slávnosť posvätenia, alebo všetko nechať bežať, vykonať posvätenie 

a potom zisťovať, akú máme dlžobu. Vlak však bol už nie iba rozbehnutý, ale letel plnou 

rýchlosťou. Zastaviť ho bolo nemysliteľné. Slávnosť posvätenia sa konala a my sme niekoľko 

dní po nej zistili, že naša dlžoba po výstavbe kostola je vo výške 6,7 mil. Sk. Potom sa začala 

naša dlhodobá zbierka jednotlivých rodín, pri ktorej sme každý mesiac platili Pozemnému 

staviteľstvu stotisíc korún ako prejav toho, že si uvedomujeme záväzok, ktorý voči firme máme. 

Zároveň sme oslovovali ďalších možných záujemcov o kúpu Šindolky. Generálnemu biskupovi 

Júliusovi Filovi sme pripravili asi dvadsať úhľadných balíčkov informácii o Nitre s 

dokumentáciou o pozemku na Šindolke, ktoré od sľúbil rozdávať zahraničným návštevám. Aj 

takto sme hľadali možných kupcov v zahraničí. 



     Pozemky sme napokon predsa len na jar roku 2002 predali. Dostali sme za ne síce iba 

necelú polovicu toho, čo sme mali sľúbené od pôvodného záujemcu, ale za utŕžené peniaze 

sme vyplatili dlh po stavbe kostola, zakúpili lavice, posuvnú stenu a niečo nám i ostalo. Niekto 

mal možno pocit, že s kúpou bolo treba ešte čakať a pozemky predať záujemcovi, ktorý dá 

viac. Pozemné staviteľstvo, ktoré sa snažilo mať s nami trpezlivosť, sa však reštrukturalizovalo 

na Metrostav a my sme dostávali informácie, že dlh treba čo najrýchlejšie zlikvidovať, aby ho 

nová firma s novými ľuďmi vo vedení nezačala vymáhať súdnou cestou. Čakať ďalej sa už 

proste nedalo.  

     V tom čase sme mali s Pozemným staviteľstvom  dohovor, že sme sa každý pondelok ráno 

s br. zborovým dozorcom Synakom hlásili u niektorého z predstaviteľov finančného oddelenia. 

Mali sme za úlohu zreferovať čo je nové na našej strane a kedy dôjde k zaplateniu celého dlhu. 

Tieto pondelkové výjazdy boli pre nás skutočne povestným rituálom a vždy sme sa na 

pondelkové rána „zo srdca tešili“.             

     V tomto období sme tiež zistili, že pozemky na Šindolke  nemajú inžinierske siete a priviesť 

ich bude dosť technicky náročné. Boli teda oveľa menej lukratívnejšie, ako sme si pôvodne 

mysleli. Dôkazom toho je i fakt, že ich nový majiteľ ich dodnes výhodne nepredal, ako niektorí 

očakávali a ani na nich nestojí žiadna výstavba.  

     To všetko je už chvála Bohu za nami. Z tých dní zostal iba pamätný fax, ktorý nám 

pripomína jedno veľmi pekné, aj keď infarktové májové dopoludnie. 

 

Sestra Zuzka Karliková, alebo Na chvíľu vkročiť do zasľúbenej zeme. 

     V sobotu 3. júna dopoludnia sme mali brigádu. Umývali sme okná na kostole, špárovali 

vydláždené priestranstvo pred kostolom pieskom a čistili chodníky. Bol krásny deň, brigádnici 

mali vynikajúcu náladu, práca išla od ruky. Všade sa ozýval smiech a živá vrava. Na druhý deň 

sme mali mať posledný krát Služby Božie s kostole Reformovanej cirkvi a o týždeň mal byť 

náš prvý a nový kostol posvätený!      Do najväčšieho brigádnického ruchu a veselia prišla 

smutná správa – sestra Zuzka Karliková dostala srdcový infarkt a je v nemocnici. Sestra Zuzka 

bola rázovitá žena, poznal ju celý zbor. Po celý život slúžila cirkvi jednoduchou ale potrebnou 

službou: predávala noviny, pomáhala pri upratovaní kostola, s každým vedela „podiškuruvať“ 

(rázovité slovo z jej rodiska – z kopaníc Kahúnova dolina v Krajnom). Celý svoj majetok 

odkázala cirkevnému zboru.  

     Správa o jej ťažkom stave všetkých brigádujúcich nemilo zasiahla. Obávali sme sa, že 

sestra Zuzka sa bude  vo svojom osude podobať Mojžišovi: on mohol zasľúbenú zem vidieť, 

ale nikdy do nej nevkročil. K nej bol ale Pán Boh milostivejší. Na slávnosť posvätenia kostola 

predsa len mohla z nemocnice prísť, aj keď len na invalidnom vozíčku a slabá. Vo veľkom a 

slávnostnom zhromaždení zažila prvé Služby Božie v novom chráme! Zažila to, na čo spoločne 

s členmi svojej generácie desaťročia čakala.     

     V nasledujúcich dňoch sa však jej stav zhoršoval. Keď sme ju boli s bratom zborovým 

dozorcom Vlastimilom Synakom pozrieť v nemocnici, prisluhoval som jej Večeru Pánovu a 

napokon sme sa s ňou lúčili, mali sme pocit, akoby sme my nastúpili do veľkej lode na novú, 

dlhú, lákavú plavbu a ju nechávame ticho stáť v prístave. V piatok 16. júna zomrela vo veku 

87 rokov. Rozlúčili sme sa s ňou v nádeji vzkriesenia a nového stretnutia v nebeskom chráme, 

ktorým bude samotný Baránok, v utorok 20. júna.      

     Po pohrebe sme mali smutnú povinnosť vyprázdniť jej byt. Mali sme zvláštny pocit, pretože 

na jednej strane sme v tom čase začali zaplňovať prázdne priestory nového kostola, v ktorom 



nám kus po kuse pribúdali cirkevníkmi darované časti nábytku či veľké rastliny, no zároveň s 

tým sme my museli vyprázdňovať malý a skromný byt sestry Zuzky. Vzpruhou pri smutnej 

práci nám boli spomienky na ňu. Každý z nás vedel povedať niečo, čo zažil so sestrou Zuzkou 

práve on a čo bolo vždy také typické. Sestra Zuzka vedela predať aj rok starý Posol, vedela 

sa po slovensky dohovoriť s Gene Ryanom, vedela neuveriteľne a zároveň vždy inak skomoliť 

priezviská bratov, ktorí ju vozievali na Služby Božie, zametala pred kostolom podopierajúc sa 

o dve palice. Každoročná malá spomienka na sestru Zuzanu Karlikovú pri jej hrobe nás 

povzbudzuje k našej službe dnes. 

 

Stavanie kríža. 

     V pondelok 5. júna sme ráno o pol piatej vyrážali do Bratislavy previezť bronzový kríž. V 

ateliéri sochára Milana Lukáča nám ho pomáhali nakladať na nákladné auto študenti teológie. 

Aby sa s krížom ľahšie manipulovalo, pozostával iba zo zvislého ramena, ku ktorému bola 

privarená pravá časť vodorovného ramena. Ľavú časť vodorovného ramena privaril umelecký 

zvárač až v kostole.      

     Už dlho pred touto akciou sme mali obavy, ako sa nám podarí kríž vztýčiť. Pán Milan Lukáč 

nás upokojoval, že všetko vyrieši jedna skoba vsadená do steny, na ktorú bude pripevnená 

kladka. Kríž previažeme pod jeho zvislým ramenom horolezeckým lanom a budeme ho 

jednoducho ťahať hore cez kladku. Keď kríž bude stáť, upevníme ho ku stene a pomocnú 

skobu potom odstránime. Mysleli sme, že kvôli upevneniu skoby a ťahaniu kríža budeme 

musieť postaviť ku stene lešenie, ale majster sochár nás znova upokojil, že bude stačiť vysoký 

rebrík.  

     Keď sme kríž vyložili a vniesli ho do kostola (neboli v ňom vtedy ešte lavice a stolice), bola 

k nemu privarená druhá časť ramena. Naposledy bol sochárom celý kríž preleštený a 

upravený. Prišiel čas na rebrík a na skobu. Rebrík bol síce dosť vysoký, skoba s kladkou bola 

umiestnená najvyššie, ako sa dalo, ale ako sa neskôr ukázalo, bolo to ešte stále nízko. Stalo 

sa totiž, že kríž sme lanami pomerne úspešne ťahali do určitej výšky. Čoskoro sa ale tá časť 

kríža, pod ktorou bolo uviazané lano, dostala až k samotnej skobe s kladkou a nemohla už 

vyššie. Kríž zostal v šikmej polohe a všetky zákony fyziky a mechaniky boli v tej chvíli proti 

nám. Stáli sme okolo neho asi pätnásti. Snažili sme sa ho iba holými rukami tlačiť hore, ale 

kríž bol príliš dlhý, vážil vyše šesť metrákov a kládol nám úspešný odpor. Naviac nemohli sme 

ho iba tlačiť na hor hrubou silou, aby sme nepoškriabali stenu za ním a zároveň aby bronzová 

platňa pod jeho pätou nám nerozbila novučké oltárne schodište. Hodiny ubiehali a v istej chvíli 

sme už prežívali vážne pochybnosti, či sa nám kríž podarí vztýčiť. Presbyter Janko Beňo 

vymyslel napokon akýsi „babský liek“. Našiel kdesi kus plechu, ktorý sme vložili pod pätu kríža. 

Takto centimeter po centimetri sme kríž šúchali cez oltárne schody, zároveň opatrne ho 

odtláčali od oltárnej steny a vztyčovali nahor. 

     V mojom farárskom kalendári mám v ten deň napísané, že o 14.00 a o 15.00 hod. mám 

mať dve hodiny náboženstva v škole na Benkovej ulici. Samozrejme v ten deň nebolo z 

náboženstva nič. Keď som po skončení zápasu s krížom rozvážal bratov domov, bolo niečo 

pred deviatou večer. Bol to celodenný zápas, ale kríž stál! 

 

Malé domáce katastrofy. 

     15. augusta 1999 sme sa s rodinou z Krajného presťahovali do Nitry. Presne o rok na to, 

15. augusta 2000, sme sa sťahovali zo starej fary do novej. Nešlo iba o obyčajné 



presťahovanie sa. Cirkevný zbor potreboval peniaze na pokrytie dlhu po výstavbe kostola. 

Starú faru bolo teda treba vypratať a predať čo najrýchlejšie. Podarilo sa zohnať aj kupca, 

ktorý tak isto sa chcel sťahovať čo najskôr. Avšak stará fara sa dala predať až vtedy, keď 

farský byt v novom kostole bude obývateľný. Takým sa stal až v polovici augusta, dva mesiace 

po posvätení kostola, keď v ňom boli dokončené podlahy. Všetko tu súviselo so všetkým. 

     Keď teda nadišla tá ideálna súhra okolností, vystala pred nami úloha bleskovo, v priebehu 

dňa či dvoch, presťahovať nielen naše vlastné veci, ale vôbec všetko, čo za tie desaťročia 

zaplnilo starú faru, služobné miestnosti, pivnicu, garáž. Kuchynská linka išla do novej cirkevnej 

kuchynky, presťahovali sme farskú kanceláriu, archív, kaplánsku izbu, a vypratali a vyčistili 

sme aj garáž a pivnice.  

     Keď sa sťahovanie skončilo, vysníval som si priebeh ďalších udalostí. Čím skôr zariadime 

byt a v najbližšiu nedeľu po Službách Božích pozveme všetkých ľudí z kostola k nám na 

štamperlík slivovice a byt im ukážeme. Živý ruch nasledovného dňa prerušil zvonček pri 

dverách. Dvaja majstri prišli dorobiť ešte jednu drobnosť: museli pripevniť keramické nohy pod 

dve umývadlá. Znamenalo to vyvŕtať do podlahy štyri diery, priskrutkovať štyri skutky a odísť 

v pokoji. Prvá noha bola za minútu hotová. Keď však majster navŕtal druhé dve diery, na 

podlahe sa objavila voda. Najstrašnejšia nočná mora sa stala skutočnosťou. Podarilo sa mu 

na dvoch miestach prevŕtať podlahové kúrenie! Ručička na tlakomeri plynového kotla pomaly 

klesala na nulu a cez dve diery v podlahe zurčali pramienky vody. Pamätám, že majster 

navrhol dve riešenia, z obidvoch išli zimomriavky. To lepšie znelo tak, že pod umývadlom 

vysekáme do podlahy asi 60 cm dlhú dieru, prevŕtané miesto sa odreže, nadpojí sa novou 

hadicou, všetko sa naspäť zabetónuje a položia sa obkladačky. Celá táto akcia trvala napokon  

päť týždňov. Najprv totiž nebolo ľudí s pneumatickým kladivom, potom spojka na hadicu, 

potom neboli tri dlaždice v požadovanej farbe. Práčku sme vyniesli na chodbu a mali sme ju 

nejako komplikovane prepojenú s kúpeľňou. Uprostred kúpeľne bol vyhĺbený kráter do 

podlahy. 

     No a hovorí sa, že malá kopa pýta viac. Presne v čase, keď sme horekovali v kúpeľni nad 

prevŕtaným kúrením mi manželka oznámila, že nefungujú niektoré elektrické zásuvky. Význam 

tejto správy bol ale zatiaľ zatienený problémami v kúpeľni. Neskôr sa ale ukázalo, že záležitosť 

s elektrikou treba vážne riešiť. Trvalo niekoľko dní, kým prišli elektrikári a zistili, čo sa deje. 

Konštatovali, že zrejme aj elektrické vedenie niekto navŕtal, keď pripevňoval podlahové lišty! 

Začalo sa s kontrolovaním všetkých miest, kde bolo vŕtané do stien. Hlavne dve miesta sme 

kontrolovali so slzami bezmocnosti v očiach. Prvé bolo v obývacej izbe za štvordielnou 

knižnicou. Knihy už boli vzorne utriedené v policiach. Všetky museli ísť von a knižnica bola 

odtlačená od steny. Chyba sa tam samozrejme nenašla. Druhé miesto bolo na chodbe za 

trojdielnou skriňou. Znova, všetky veci von, skriňa išla od steny a samozrejme ani tam nič. 

Pátranie pokračovalo. Prevŕtané miesto bolo napokon v spálni na jednom celkom dostupnom 

mieste. Podarilo sa ho prekáblovať.     

     Takto plynuli jedna nedeľa, druhá i ďalšie a z oldomášu v byte nebolo stále nič. Naopak – 

keď človek do bytu vošiel zdalo sa mu, že rodina sa stále ešte nachádza uprostred sťahovania. 

Keď už bolo konečne všetko na svojom mieste, končil sa september. Cirkevnozborový život 

sa rozbehol veľmi rýchlo a hovoriť o slávnostnej kolaudácii farského bytu bolo už akosi 

neaktuálne. Ten krásny čas sťahovania sa do nového kostola pripomínajú už len tri o odtieň 

bledšie dlaždice na podlahe pod umývadlom a zvláštny suvenír odložený na pamiatku: asi 

pätnásťcentimetrový kúsok hadice s dvoma navŕtanými dierami. Ak by to chcel niekto urobiť 

schválne, určite sa mu to nepodarí. To je to čaro to nechceného. 

 



Viete že ... 

.... prvý krst v novom kostole sa uskutočnil hneď v nasledujúcu nedeľu po posvätení kostola? 

Boli to dokonca dva krsty, obaja pokrstení boli chlapci a obaja boli dokonca Samuelovia: 

Samuel Čukan a Samuel Michlík. Obom chlapcom, ale aj všetkým ostatným pokrsteným v 

novom kostole želáme, aby sa toto miesto a spoločenstvo v ňom stalo pre nich ich duchovným 

domovom a zázemím. 

.... prvý a zatiaľ jediný biskup z inej protestantskej cirkvi, ktorý navštívil náš kostol, bol Afričan? 

Bol to biskup Evanjelickej cirkvi v Malawi Joseph Bvumbwe, ktorý bol na oficiálnej návšteve 

na Slovensku a spolu so svojou manželkou navštívil náš kostol 30. júna 2000. Hosťa privítal v 

kostole hlúčik cirkevníkov, mali sme krátku pobožnosť, deti zaspievali piesne s gitarou, brat 

biskup sa nám prihovoril. A mali sme historicky prvé pohostenie pre všetkých v spoločenskej 

miestnosti kostola. 

.... kazateľňa stála pôvodne, a to asi prvé tri týždne po posvätení, na ľavej strane oltára pod 

krížom? V jeden podvečer sa v kostole zastavil sochár Milan Lukáč a priviedol svojho priateľa 

Pavla Siku. Ten chcel s cirkevným zborom dohovoriť konanie medzinárodného gitarového 

festivalu Cithara aediculae v našom kostole (napokon sme pripravili štyri ročníky). Ako sme 

tak rozprávali a obzerali si pritom chrámovú loď, Pavol Sika poznamenal, že z pravej strany 

oltára ma lepšie počuje a lepšie mi rozumie ako z ľavej strany, kde stála kazateľňa. Vykonali 

sme niekoľko skúšok a bola to naozaj pravda – pravá strana oltára je vhodnejšia na šírenie 

zvuku ako ľavá. Kazateľňu sme teda presunuli a na novom mieste stojí dodnes. 

.... drevený kríž, ktorý visí v átriu nad ďakovnými tabuľami, je presnou kópiou takzvaného 

procesného kríža z kostola partnerského cirkevného zboru Our Saviourś v Naperville? V Our 

Saviourś v každú nedeľu ráno vnášajú tento kríž v malom sprievode presbyteri s farármi do 

chrámovej lode a tým sa začínajú troje nasledujúce doobedňajšie Služby Božie.  Pred tým, 

ako naši priatelia  kríž priniesli do Nitry, stál u nich vystavený na priestranstve pred vstupom 

do kostola. Ľudia sa ho dotýkali, modlili sa pri ňom a žehnali nášmu zboru. Jednoduchý 

drevený kríž je symbolom nášho priateľstva. 

.... prvá Šarkaniáda sa konala v októbri roku 1999? Nápad so Šarkaniádou nám ponúkol a 

prvý teplý čaj vo várnici na ňu priniesli Martin a Janka Mrázovci. Šarkaniáda sa konala v 

Brezovom hájiku. Povedali sme si, že takúto výbornú vec budeme opakovať. Ale pretože v 

Brezovom hájiku vtedy vôbec nefúkal vietor, v nasledujúci rok sme sa stretli na dnes už 

tradičnom mieste na Hôrke. 

.... nápad so Službami Božími pre najstarších s posedením priniesol do presbyterstva Slavomír 

Revay starší? Brat Slavo Revay patrí k tým našim cirkevníkom, ktorí sa v Nitre aj narodili. Jeho 

mamička, zosnulá pani Anna Revayová bola z generácie, ktorá zažila osamostatnenie sa 

nitrianskej fílie od Svätoplukova, jej pretvorenie na cirkevný zbor v čase po vojne a dlhoročnú 

túžbu po vlastnom kostole. Asi nikdy nepredpokladala, že kostol jej napokon vyrastie priamo 

pod oknami a že práve jej syn bude akoby jeho pôrodníkom, keď ako predseda stavebného 

výboru bude kostolu výdatne pomáhať na svet. Možno aj rozhovory Slava s mamou ho 

inšpirovali k myšlienke pravidelne zhromažďovať túto generáciu. Každopádne bol to výborný 

nápad! 

.... konfirmačná príprava pôvodne bývala v dnešnej besiedkárskej miestnosti? Sedeli sme v 

kruhu a ak sme si potrebovali písať poznámky, konfirmandi mali zošity na kolenách. Vedľajšia 

veľká zborová sieň bola prázdna. Cirkevný zbor však časom zadovážil do nej stoly. Hneď pri 

prvej príležitosti sme sa kvôli pohodlnejšiemu písaniu presunuli tam a tam sa na konfirmačnú 

prípravu zhromažďujeme dodnes. 



.... slovné spojenie „otvorená náruč“ poprvýkrát vyslovil farár Jack Niemi z Naperville, ktorý 

spolu s Gene Ryanom navštívil Nitru tri týždne pred posvätením kostola? On povedal, že naša 

chrámová loď mu pripomína otvorenú náruč, Božie objatie. Bolo to naozaj veľmi výstižné 

vyjadrenie, páčilo sa nám. Neskôr v roku 2001 presbyter brat Slavo Prablesk prišiel s návrhom, 

aby sme takto pomenovali svoj zakladajúci sa zborový časopis. Takto vznikla „Otvorená 

náruč“. 

 

Ivan Eľko, pre Otvorenú náruč č. 2 / 2010. 

/mierne upravené, 12. mája 2020/ 


