
Mgr. Igor Feldy, farár staropazovský   

Pazovská cirkev 250-ročná zostáva verná Pravde 

„Aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci, 

 v neho ktorý je hlavou Kristus“ Ef 4, 15 

 

Pazovská evanjelická cirkev je najstaršia slovenská organizácia na území 

dnešného Srbska, ba aj širšie. Svoju prvú bohoslužobnú aktivitu s farárom 

Samuelom Spannagelom vykonala 25. júna (v deň vyhlásenia augsburského 

vyznania) v roku Pána 1770, a to pod  nebeskou klenbou. Úmyselne tu 

používame, dnes trochu bombasticky znejúci názov – Pazovská cirkev, 

predstavuje náš cirkevný zbor, ktorý má v súčasnosti svoje oficiálne 

pomenovanie – Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor 

v Starej Pazove. V priebehu svojho 250-ročného pôsobenia práve termín 

Pazovská cirkev bol našimi predkami najdlhšie používaný. 

Pazovská cirkev zapustila hlboké a nezničiteľné korene do niekdajšej tzv. 

pustatiny Pazova. Okrem svojho prvoradého duchovného pôsobenia bola 

jedinou organizáciou, ktorá rozvíjala školstvo, usmerňovala národné obyčaje a 

kultúru od založenia až do začiatku 20. storočia. Vychovala ľud, ktorý si tak 

získal dobrú povesť pobožnosti, pracovitosti, skromnosti, šetrnosti s pocitom pre 

spravodlivosť a všeobecné dobro. Vždy bola ochotná podať pomocnú ruku 

svojmu ľudu, najmä tým nešťastným, chudobným, napr. vdovám a sirotám po 

vojnových obdobiach. Jej členovia vlastne založili naše mesto, ktoré dnes 

voláme Stará Pazova. Samozrejme, že v okolí boli už dávnejšie osídlení aj 

bratskí srbskí a iní obyvatelia, ale o vzniku Starej Pazovy ako organizovanom 

usídlení môžeme hovoriť len po príchode evanjelických Slovákov. Sme teda tu 

svoji na svojom! Všetky nové interpretácie, minimalizujúce slovenskú identitu 

Starej Pazovy, verní pravde z dejín, prijať nemôžeme. Strom cirkvi pazovskej, aj 

keď má mohutné korene, vo víre dejín, ba i dnes, je zmietaný búrkami, vetrami, 

hromami, spojený s mučeníckymi dejinami všetkých Slovákov, ktorí si zvolili za 

hymnu Slovenskej republiky –  pieseň, ktorú napísal Janko Vlastimil Matúška, 

študent Evanjelického lýcea v Bratislave, v ktorej tiež znie:    

           

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.  

Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.    

   

V podobnom znení je aj pieseň, ktorá sa ešte niekedy ozýva aj u nás, napr. 

na svadbách, autora ďalšieho evanjelika, dokonca farára, básnika a historika 

Samuela Tomášika – Hej, Slováci:       

  

 Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije,  



Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije.  

Žije, žije, duch slovenský, bude žiť naveky,  

Hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky! 

  

Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,  

Nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny;  

I nechže je koľko ľudí, toľko čertov v svete;  

Boh je s nami: kto proti nám, toho Parom zmetie.      

   

K týmto dvom pridajme aj užitočné a v dnešnej dobe chýbajúce 

myšlienky z piesne Kto za pravdu horí evanjelického superintendenta (biskupa), 

farára, spoluzakladateľa Matice slovenskej a jej prvého podpredsedu Karola 

Kuzmányho, ktorý aj nám odkazuje:        

  

Kto za pravdu horí v svätej obeti,  

kto za ľudstva právo život posvätí,  

kto nad krivdou biednych slzu vyroní:  

tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

  

Kto si stojí slovu, čo priam zhŕkne svet,  

komu nad statočnosť venca v nebi niet,  

koho dar nezvedie, hrozba neskloní:  

tomu moja pieseň slávou zazvoní.        

   

Ak niečo naozaj miluje pazovská duša, tak je to pravda. Samozrejme, 

niekedy tá pravda je aj smutná, ale hovoriť ju v láske a v úprimnosti musí aj 

dnes zostať okrasou pazovského ľudu. Práve preto náš ľud, medzi ostatnými 

Slovákmi má okrasu úprimného, otvoreného srdca na vyjadrenie svojich 

názorov, svojich právd. V ňom je menej dvojtvárnosti a viac pravdy, aj keď táto 

niekedy zabolí, zostáva zdravou. A pravda s láskou (Ef 4, 15) je splnením Božej 

vôle. Keď k tomu pridáme aj šalamúnsku múdrosť, tak sa ešte viac zdokonalíme 

a naučíme, že niekedy, aj keď máme pravdu, je čas mlčať...(Kaz 3, 7), niekedy 

musíme čakať pravý čas, ináč pravda nevykoná to, čo má, lebo kontexty realít 

ešte nie sú pripravené ju počuť.  

Cirkev pazovská, ako svedčí jej oltárny obraz, v kontexte duchovnosti, 

ktorá potom transformuje každú oblasť života, vyznávala a aj dnes vyznáva tú 

najväčšiu Pravdu – že naše vykúpenie zo všetkého zlého spočíva jedine 

v jednorodenom Synovi Božom, v Ježišovi Kristovi, a to tom Ukrižovanom 

a Vzkriesenom! Apoštol Pavel nás učí: Lebo som si umienil, že medzi vami 

nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. (1 Kor 2, 2) 

Vernosť Pravde Písma svätého nemôžu narušiť ani všelijaké dnešné, často aj 

veľmi silné tlaky. Tú Pravdu – Ježiša Krista vyznávame aj dnes, že nebolo dané 

ľuďom iné meno, aby v ňom hľadali večnú záchranu a že je len jeden 



Prostredník, že je len jediná Cesta do strateného raja a ňou je On. O tejto Pravde 

hovoril aj biskup Jednoty bratskej, učiteľ národov Ján Amos Komenský, ktorý 

dal základy nielen evanjelického aj všeobecne európskeho školstva, teda aj 

nášho. Bol to človek, ktorý veril vo všeobecnú nápravu sveta, rovnaké práva pre 

všetkých, rešpektovanie menšín a dal spolu s inými pravde vernými mysliteľmi 

základy mnohým o dobro sa usilujúcim organizáciám, ako sú Spojené národy 

a iné. Kiež by sme sa vrátili k jeho múdrym spisom, ktoré máme aj vo farskej 

knižnici: Labyrint sveta a raj duše, Didactica Magna, Brána jazykov otvorená, 

Pansofia a iné...  

O Pravde hovoril mučeník pre vec Božiu, český predreformátor Ján Hus, 

ktorý bol pre Pravdu upálený v Kostnici, a predsa do posledného výdychu ju 

vyznával a v tomto vyznaní žili aj naši predkovia:      

  

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, 

miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: 

nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě 

a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…“ 

 

(https://citaty.net/citaty/284163-jan-hus-protoz-verny-krestane-hledaj-pravdy-

slys-pravdu/)    

Tejto Pravdy – Krista sa držali aj prví slovenskí osadníci, ktorí 

organizovane prišli zo Selenče a pre Pravdu zanechali druhýkrát svoje nedávno 

vybudované domy, nimi kultivované báčske polia a pohli sa cestou do neznáma. 

Išli tak vo viere, že ich Hospodin vedie tak do nebeskej otčiny, ako aj do tej 

novej tuzemskej pazovskej. Na nich sa právom môžu vzťahovať slová hymny 

našej cirkvi Hrad prepevný z pera reformátora Dr. Martina Luthera  2., 3. a 4. 

verš: 

 

Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni, 

Máme však od Hospodina štít v každom bojovaní. 

Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn, 

Ten zachránil svet, iného Boha niet, On napokon zvíťazí! 

 

Hoc diablov plný bol by svet, chcejúcich nás pohltiť, 

Nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť. 

Knieža sveta toho trúfa si mnoho; neuškodí nám, 

Odsúdil ho náš Pán; slovíčko ho porazí! 

 

Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha, 

S nami je každého času Pán s darmi svojho Ducha. 

Môžu zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, 

Náš poklad nie je v tom, nebesá nám zostanú!     

   

https://citaty.net/citaty/284163-jan-hus-protoz-verny-krestane-hledaj-pravdy-slys-pravdu/
https://citaty.net/citaty/284163-jan-hus-protoz-verny-krestane-hledaj-pravdy-slys-pravdu/


Títo naši pútnici nevzdali sa svojho úmyslu, nehľadiac ani na mnohé 

prekážky, ktoré sa im postavili do cesty. A jednou z nich boli záplavy, ktoré 

práve v roku 1770 boli také veľké, že si na podobné ľudia nevedeli spomenúť. 

Vyliaty Dunaj im pripomínal skúsenosť Božieho vyslobodenia z egyptského 

otroctva národa izraelského, keď pod vedením Jozuu prešli rieku Jordán cestou 

do zasľúbenej Kanaanskej krajiny. O tom píše Štefan Lisý v gratulačnej reči 

Eliášovi Búnovi z roku 1771, ktorá je zachovaná v Slovenskej národnej knižnici 

v Martine.   

Pravda je aj tá, že aj pri mnohých požehnaniach, ktoré aj v dnešnej dobe 

máme, Pazovská cirkev nemá dôvod na veľkolepé slávnosti pri oslave 

dvestopäťdesiatročnice. Vo víre dejín jej členstvo je oslabené všelijakými 

svetonázormi, jej národ stráca biblickú evanjelickú identitu cez miešanie sa 

s inými národmi, často pre tlaky neosvietených ľudí, ale aj s cieľom hľadania 

dôstojnejšieho života odchádza za prácou do zahraničia, najmä na Slovensko, jej 

materiálne zabezpečenie, ktoré jej zanechali jej predkovia v podobe budov 

v centre mesta a najmä poľnohospodárskej pôdy, ktorá by bola zárukou jej 

budúcej materiálnej existencie aj napriek levovskej 14- ročnej snahe, nie je 

prinavrátené. Smutný je pohľad na nové generácie našich detí, ktoré vyrastajú 

bez bázne Božej, bez pracovných návykov, vychovávané viac médiami, 

agresívnymi hrami ako rodičmi, s disciplínou, ktorou si nevieme poradiť, žijúc 

v národe, ktorému už Božie Slovo – Biblia a jej výklad v chráme Božom nie jej 

centrom života a najobľúbenejšou knihou, ktorá pri Spevníku, vždy bývala na 

hlavnom rodinnom stole. A tak by sme mohli ešte spočitovať aj vlastné osobné 

zlyhania a iné spoločenské problémy, na ktoré narážame, ale ako sme už uviedli, 

niekedy je čas aj na mlčanie.  

Preto v hlasnom, boľavom mlčaní s rozvírenými myšlienkami 

v bezmocnosti stojíme v úžase v Prítomnosti večnej Pravdy, ďakujeme za všetky 

požehnania, veríme v lepšiu budúcnosť, konáme dobro a vážime si aj našich 

blížnych, všetkých spoluobčanov a ako omilostení hriešnici voláme ako na 

začiatku každých služieb Božích v kostole: 

Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 

Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami 

a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to 

ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. 

Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, 

Otče dobrý. 

Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho 

sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane.  

Túto úvahu o Pazovskej cirkvi a jej 250-ročnom pôsobení končíme modlitbou – 

litániou od Karola Kuzmányho:  

Modlíme sa: 

Za cirkev Tvoju svätú, za Tvoje slovo a sviatosti,  

Za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj a mier medzi nami, 



Za príhodné počasie a úrody zeme, 

Za otcov i matky, manželov i manželky, dietky i potomkov našich, 

Za nemocných a umierajúcich, za pracujúcich a putujúcich, 

Za prítomných i neprítomných, za priateľov i nepriateľov, za všetkých všade 

prosíme Ťa, Hospodine! Pane, zmiluj sa nad nami! 

Odvráť od nás všetky zlé telesné i duchovné neduhy, bludy a úzkosti,  

Nespravodlivosť a nenávisť, lakomstvo a pýchu,  

Nemoci a živelné pohromy, vojny a nepokoje, 

A všetky ostatné zlé navštívenia 

prosíme Ťa, Hospodine! Pane, vyslyš nás! 

Otvor svoje ruky k požehnaniu cirkvi i vlasti našej, 

Domov a príbytkov našich, 

Ľudu i národa nášho  

prosíme Ťa, Hospodine! Pane, zmiluj sa nad nami! 

Pre meno Tvoje sväté a zasľúbenie Tvoje,  

Pre divné skutky Tvoje a milosrdenstvo Tvoje buď s nami z pokolenia na 

pokolenie, 

Buď s nami vo chvíľach týchto i budúcich, 

Dnes, zajtra i naveky 

prosíme Ťa, Hospodine! Pane, vyslyš nás! Amen. 

 

 
 


