
 

 

Rozhovor s bratom biskupom VD  Slavomírom Sabolom 
1. Je čas adventu, teda pripomínania si narodenia 

nášho Spasiteľa Pán Ježiša. Chceli by sme vedieť od 
Vás, ako sa vo Vašej rodine slávili tieto sviatky 
v čase Vašich detských liet. 

V deň Štedrého večera sa konali posledné vianočné 
prípravy. Otec upevnil do stojana stromček, ktorý bol 
prinesený z lesa. S bratom sme stromček ozdobovali. 
Bolo potrebné uviazať na nite všetky salónky, kolekcie, 
vianočné gule a iné vianočné ozdoby. V televízii išli 
dopoludnia rozprávky a pekné filmy, ktoré počas roka 
neboli vysielané. Pri ozdobovaní stromčeka 
a upratovaní som na ne rád pozeral. V deň Štedrého 
večera sa držal pôst. Aby sme to ako deti vydržali, 
mohli sme zjesť iba surovú kyslú kapustu s opekanými 
zemiakmi pečenými bez masti. Žalúdok nám dráždili 
čerstvo upečené opekance (bobaľky), kysnuté koláče 
a makové, kakaové a orechové záviny. Nevedeli sme sa 
dočkať večera, kedy sme už mohli všetky dobroty kon-
zumovať bez obmedzenia. Večerali sme zásadne po 
štedrovečerných službách Božích. Večera začínala ot-
covou modlitbou, pri ktorej sa mu vždy tisli do očí slzy 
a slová viazli v hrdle. Ako dieťa som to nevedel pocho-
piť, prečo otec v tak sviatočnej krásnej chvíli plače. 
Darmo mi to vysvetľoval, čo to pre neho znamená, zda-
lo sa mi, že to trochu preháňa. Dnes, keď sa slzy do oči 
tlačia mne, tomu bez dlhých slov vysvetľovania rozu-
miem. Na štedrovečernom stole nechýbali oplátky 
s medom, „bobaľky“ s makom, „jucha“ s hríbmi, ka-
pusta, fazuľa, rybie filé a pre vekovo starších nechýba-
lo „hriatô“. Od stola sa nesmelo odchádzať, aby rodina 
bola súdržná. Jedli sme z jednej misy. Mama nám me-
dom urobila kríž na čelo, aby sa nám dobre vodilo čas-
ne i večne (oplátka – symbol obetovaného tela Kristov-

ho, med – symbol zasľúbenej zeme). Otec zo štedrove-
černých pokrmov symbolicky dával aj zvieratám, ktoré 
sme chovali. Po večeri sme rozbaľovali darčeky pod 
stromčekom. Boli skromné. Väčšinou veci, ktoré sme 
prakticky potrebovali k bežnému životu. Na prvý Via-
nočný sviatok ráno sme si všetci umývali tvár vo vode 
v lavóre, v ktorej boli mince. Vraj preto, aby nám aj po 
hmotnej stránke v živote nič nechýbalo. Na dedine sa 
spievali koledy. Mládenci ich zaspievali v každom do-
me v dedine. Bol to maratón spevu, ktorý začal o cca 
15:00 hod. a trval do cca 3:30 hod. Ľudia aj v nočnej 
hodine prijali koledovanie mládencov. Z peňazí, ktoré 
sa vyzbierali, sa podporili kostoly evanjelikov 
a katolíkov, ktorí v dedine žijú. Po dedine chodili aj 
„betlehemci“, ktorí divadelným spôsobom prerozpráva-
li betlehemský príbeh. Sám som participoval na týchto 
aktivitách a rád na to spomínam. Aktívne som 
s podieľal na detskom a mládežníckom programe 
v chráme, a taktiež na vianočných a silvestrovských 
večierkoch mládeže. Bol to úžasný čas, na ktorý vždy 
veľmi rád spomínam.  

2. Vieme, že Vaše povolanie si vyžaduje všetok 
Váš čas, aj voľný. Ako a kde budete tráviť tohtoroč-
né Vianoce? 

Napriek povinnostiam sa snažím, aby sme ako rodi-
na boli na Vianoce všetci spolu. Ak na sviatky kážem, 
snažím sa to koordinovať tak, aby to bolo v blízkom 
okolí, aby som sa mohol rýchlo vrátiť domov. Toho-
ročné Vianoce budeme doma. Pri Štedrovečernej večeri 
bude prvýkrát chýbať syn Samuel, ktorý ako teológ ide 
slúžiť počas Vianočných a Novoročných sviatkov do 
cirkevného zboru Rimavská Píla. Štedrovečernú večeru 
mávame po službách Božích a začíname ju domácou 
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pobožnosťou. Spievame nábožne vianočné piesne, číta-
me z Biblie vianočné posolstvo a modlíme sa. Trochu 
sme zredukovali jedálniček našich rodičov. Po večeri 
prezeráme darčeky. Na prvý sviatok kážem v Chmeľo-
ve, odkiaľ bude televízny prenos. Popoludní na prvý 
sviatok Vianočný sa už tradične všetci súrodenci stretá-
vame u rodičov, kde spievame koledy. Na druhý svia-
tok by som mal tiež kázať, ale to mi majú ešte 
z dotyčného cirkevného zboru potvrdiť. Čas Vianoc 
i dni po nich rád využívam na návštevu rozvetvenej 
rodiny, lebo bežne počas roka na to nemám čas.  

3. Radi by sme vedeli, ako ich prežívate duchov-
ne. 

Vianoce na mňa silno pôsobia. Nielen v rodine, ale 
aj v duchovnej službe. Milujem vianočné piesne. Sú 
veľmi oslovujúce. 
Často sa mi stáva, 
že mi pri ich speve 
zovrie hrdlo a oči 
naplnia slzami. Asi 
som citlivejšej pova-
hy po otcovi. Stava-
lo sa mi v službe, že 
som pri oltári musel 
prestať spievať, aby 
som sa utíšil a po 
piesni vedel zaspie-
vať ďalšie časti li-
turgie. Taktiež mám 
rad koledy a ľudové 
zvyky. Nimi si naši 
predkovia sprítom-
ňovali udalosť pr-
vých Vianoc. Rád oddávam svoju myseľ i svoje vnútro 
rozjímaniu nad posolstvom Vianoc, lebo to ma prenáša 
cez časopriestor k narodenému Kristovi. Vždy keď sa 
mocou slova nanovo zrodí v mojej duši, prežívam po-
svätnosť chvíle, kedy mĺkne môj hlas a vlhnú moje oči. 
Za tieto slzy som sa ako chlap nikdy nehanbil.  

4. Súčasné dianie v našej cirkvi je veľmi proble-
matické. Mohli by sme vedieť Váš názor? 

Kým cirkev tvoria ľudia a nie anjeli, vyskytnú sa 
v cirkvi tiež skutočnosti, ktoré ju nectia. Sme ľudia 
rôznych názorov, preto dochádza medzi nami ku kon-
fliktom. Tie boli aj v prvotnej cirkvi a dočítame sa 
o nich aj v Písme Svätom. Keď sa pohádame, majúc 
rôzne názory v záujme Božej veci, tak to ako tragédiu 
nevnímam. Smutné je, keď v spore ide iba o ľudské 
ego. Vtedy nás to dopredu nepohýna. Aj v minulosti 
boli problémy, ale sa o nich nepísalo. Veci sa zjedli 
tam, kde sa uvarili. Dnes bulvarizácia nedorozumení 
v cirkvi cez Evanjelický posol (EPST) vnáša do cirkvi 
napätie. Triedi ľudí cirkvi do táborov. Jedni sympatizu-
jú s tým, druhí s oným predstaviteľom cirkvi. Akoby 
sme neboli jedna cirkev. Navyše redaktori EPST infor-

mujú niekedy jednostranne, neoverujú si pravdivosť 
tvrdení kritikov u kritizovaných, a tak sa dopúšťajú 
hriechu ohovárania. V niektorých prípadoch sa stal 
EPST politickým nástrojom v rukách vysokých pred-
staviteľov ECAV, čo je veľmi smutné a nezodpovedné. 
Také konanie otravuje cirkev a demoralizuje ju. Zme-
niť sa to môže vtedy, keď sa budeme viac počúvať, 
viac komunikovať, viac si dôverovať a mať viac poko-
ry pred Bohom. Určité dianie v cirkvi nie je dôsledkom 
jej celkového stavu. Niektoré problémy vznikli prícho-
dom určitých ľudí do diania v cirkvi a s nimi aj odídu. 
Ak nás nejaké veci v cirkvi znepokojujú, nie je dôvod, 
aby sme rezignovali, ale snažili sa ich v tichosti napra-
viť. Ak je nám osobne ublížené, treba pamätať na Pav-
lovo slovo: „A my vieme, že milujúcim Boha, povola-

ným podľa rady 
(Božej), všetky veci 
slúžia na dobro..(R 
8,28)“. Taktiež 1 Pt 
4,14-15 nás učí: 
„Blahoslavení ste, 
keď vás ľudia hano-
bia pre Kristovo me-
no, lebo Duch slávy, 
Duch Boží, spočíva 
na vás. Len nech ni-
kto z vás netrpí ako 
vrah, zlodej, zločinec 
alebo všetečník“. 
5. Ako sa cítite 
v roli ,,čerstvého“ 
päťdesiatnika? 
Necítim sa ako päť-

desiatnik. Cítim sa oveľa mladší. Avšak z toho sebakla-
mu sa vždy preberiem, keď ma deti na ulici oslovia 
„ujo“. Samotné životné jubileum som vnímal ako príle-
žitosť poďakovať Pánu Bohu, cirkvi a blízkym za všet-
ko, čo som doposiaľ prijal. Je toho neskutočne veľa, čo 
ma obohatilo a mám z toho úprimnú radosť. 

6. Mohli by ste našim čitateľom prezradiť Vašu 
najkrajšiu vinšovačku ku sviatkom Vianoc? 

Vždy na Vianoce hovorím vinš, ktorý ma naučili 
moji rodičia. V mojej ľubozvučnej „Šariščine“ zneje 
nasledovne:  

 
„Vinčujem ja Vám vinčujem na toto Bože narodze-

ne,  
že by Vám Pán Buh pomuh: jedno prežic, druhého 

še dožic,  
pri ščescu, pri zdraviu, pri hojným Božským požeh-

naňu,  
a co Vy sebe žadace od milého Pána Boha,  

to ja Vám vinčujem zo ščireho šerca.   
Ščesce Vám Bože daj!“ 

-dk- 
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