
 

 

     Pozdravný list k inštalácii Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD  do funkcie biskupa SEAVC    

v Srbsku,  blahoprianie a požehnanie. 

     Úvodom vyjadrujem úprimnú ľútosť, že sa musím na tento spôsob prihovárať, ako Tebe 

milí prijímateľ požehnania do úradu biskupa SEAVC v Srbsku, tak aj všetkým Vám, 

účastníkom slávnosti inštalácie, rovnako aj Vám, v pocitoch a spomienkach, moji milí 

Kulpínčania. Okolnosti však nepustia. Rady odborníkov musíme akceptovať, aby sme sa 

nestali obeťami pandémie Corona vírusu a určite aj preto, že nám aj staré porekadlo hovorí: 

„Človeče merkuj sa, aj Pán Boh ťa bude merkovať!“.  To však neznamená, že duchovne nie 

som a nie sme s manželkou s Vami. 

    Dovoľujem si však byť aj trochu osobný: Milý brat Jarko, som hrdý na Teba, lebo si nedal 

v sebe zakrpatieť tomu, čo v Tebe rástlo, keď si mi ešte ako žiak Petrovského gymnázia často,  

ako redaktorovi Evanjelického hlásnika, písal a posielal  príspevky pre mladých, už vtedy 

v Tebe znel ten vnútorný, do duchovnej služby Ťa volajúci hlas. Mal som dobrý pocit aj vtedy 

keď mi na otázky o Tvojom štúdiu, vtedajší brat dekan SEBF UK, ThDr. Bándy odpovedal 

pochvalne i vtedy keď som sa dozvedel, že si dosiahol najvyšší akademický titul. O nič menej 

hrdosti nepociťujem ani z toho, že sa v Tvojej osobe ďalší Selenčan zapisuje do histórie 

SEAVC na Dolnej zemi.  

    Teraz sa ujímaš najvyššieho postu tejto Bohu milej cirkvi, ktorá bola a je, nie len 

duchovným domovom slovenského etnika, ale i národným, mimo domovskej krajiny. Úloha  

však o čo vzácnejšia o to náročnejšia. Ujímaš sa žezla, ktorým budeš riadiť, napomínať, 

podnecovať k duchovným i národným aktivitám, hladkať, no niekedy bude potrebné aj 

karhať. Zároveň budeš mostom spolupráce medzi kultúrnymi i politickými inštitúciami. Toho 

všetkého budeš spôsobilý s vedomím a vierou v zasľúbenie Pána Ježiša Krista, ktorý v závere 

Matúšovho evanjelia zasľúbil byť s nami po všetky dni; a  za každej okolnosti, a okolnosti 

budú rôznorodé, On sám povedal: Posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte opatrní ako 

hady. Vzájomná láska však bude tým najlepším svedectvom, že sme Jeho žiakmi, ale milujte 

aj svojich nepriateľov, zdôraznil, ako významný moment v hľadaní spoločenskej harmónie. 

Všetky tie, a mnohé iné okolnosti sa Ťa dotknú v úlohe ktorej sa ujímaš, preto Ti osobne 

i s celou mojou rodinou, i senickým cirkevným zborom, v ktorom si ešte ako študent 

zvestoval slovo Božie, k blahoprianiu prikladám úprimnú prosbu k Pánovi cirkvi, aby Ti bol 

nápomocný, aby Ťa Duchom svojim Svätým sprevádzal, radil Ti a pomáhal byť prezieravým 

a múdrym, citlivým a pri tom láskavo prísnym. Rovnako Ti prajeme spoľahlivých 

spolupracovníkov na vinici Pánovej, lebo sám nezvládneš všetko to, čo sa od Teba bude 

očakávať. Prijmi však aj láskavé poznamenanie staršieho a skúseného: nikdy si nemysli, že 

vždy a vo všetkom budú s Tebou všetci spokojní. Milosť Božia nech je s Tebou, Tvojou 

rodinkou i celou SEAVC. S láskou Tvoj starší oltárny brat a priateľ 

                                                              Mgr. Juraj Šefčík s rodinou a senickým cirkevným zborom.   


