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1 Úvod 
 

Prešlo uţ štvrť storočia, odkedy veriaci ľudia z Cirkvi bratskej 

v Starej Turej vyslovovali slová vďaky a chvály, ţe je dobrý 

Hospodin, keď uprostred totality bola dostavaná ďalšia 

modlitebňa. Naozaj prešlo veľa času na to, aby sme na všeličo 

zabudli. Máme nových dospelých členov, ktorí sa narodili 

v časoch slobody. Preţívame nové zápasy, často iného 

druhu. Niekedy sa pýtame, prečo naši otcovia konali tak 

a vystavali práve toto dielo. 

Pán Boh sa v čase krízy predstavil Mojţišovi ako Boh, ktorý 

bol, ktorý je, a ktorý bude. Aj dnes si potrebuje cirkev 

zachovať všetky tri pohľady. Pohľad do minulosti, pohľad do 

budúcnosti a pohľad do prítomnosti. Pohľad na hrdinov viery 

minulosti, pohľad na Dokonávateľa a Veľvodcu viery, Jeţiša 

Krista, ktorý stále ukazuje dopredu na cieľ. Aj ten konečný, ale 

aj čiastkové, ktoré sú pred kaţdým z nás, pred kaţdým 

spoločenstvom. Tieto dva pohľady tvoria brehy pohľadu na nás 

dnes. Nech je tento materiál pomocou k budovaniu jedného 

z týchto brehov – pohľadu na to, čo sa uţ udialo. Nechceme 

uctievať a robiť si nové modly, či uţ zo stavby, alebo z jej 

staviteľov, ale ani nechceme zabudnúť na svedkov viery 

a povzbudenie, ktoré z toho obdobia máme. 

Text je získaný z viacerých samostatných zdrojov. Jeden je 

z kroniky, ďalší je z osobného stretnutia niektorých účastníkov 

stavby. Mnohé príspevky sú anonymné. Preto v materiály nie 

sú uvádzaní ani jeho ostatní autori. Príspevky sú štylizované a 

upravené. Vynechané sú napríklad mená väčšiny politických 

predstaviteľov. Niekedy sú však schválne ponechané originálne 

slová alebo spôsoby vyjadrovania, aby čitateľ cítil autenticitu 

toho, čo sa vtedy dialo, hoci to ide mierne na úkor jednoty 

celého textu. 

Toto je prvá publikácia, ktorá zachytáva dianie spoločenstva 

Cirkvi bratskej v období osemdesiatych rokov. Iste v nej mnohí 
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budú očakávať práve ich spomienky, dary, námahu, obetavosť, 

odovzdanie. Mnohé mená a udalosti tam nenájdu. Nie je to 

totiţ objektívne historické dielo. Sú tu len svedectvá, ktoré sú 

čriepkami zachytávajúcimi zápasy bratov a sestier, tieţ 

svedectvá o Boţej veľkosti a dobrote. Určite by veľmi potešilo, 

keby mohol byť spracovaný komplexnejší pohľad. To však 

v čase, ktorý sme mali k dispozícii do pamiatky 25. výročia 

postavenia modlitebne, nebolo moţné. 
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2 Príčiny stavby novej modlitebne 
 

Zbor Cirkvi bratskej v Starej Turej má korene v duchovnej 

práci sestier Royových. Tie si Pán Boh pouţil ako nástroj 

prebudenia nielen v Starej Turej. Bolo tu zhromaţdenie 

veriacich ľudí, starostlivosť o siroty v „Chalúpke“, o starých v 

„Domove bielych hláv“, o chorých v „Útulni“. Duchovná 

starostlivosť bola zastrešená vnútromisijným spolkom 

Evanjelickej cirkvi „Modrý kríţ“, sociálnu starostlivosť 

zastrešovalo diakonické zdruţenie „Vieroslava“. Vydaný bol 

spevník „Piesne sionské“, mnoho kníh a ďalšej literatúry, 

vyslaní boli misionári a kolportéri duchovnej literatúry. To sú 

len viditeľné výsledky toho, čo sa začiatkom dvadsiateho 

storočia v Starej Turej dialo. Zlému sa to počas obdobia 

socializmu podarilo temer úplne zlikvidovať. Akákoľvek 

duchovná činnosť vrátane spolkov boli zakázané. Mnohí sa 

zľakli a prestali navštevovať Boţí ľud úplne, iní sa 

odsťahovali. Hlavne v neskoršom období odišlo viac študentov 

do väčších miest. Tí, čo zostali v evanjelickej cirkvi, sa stratili, 

zanikli, niektorí odišli k Svedkom Jehovovým a do 

Kresťanských zborov. 

Tí, čo ostali, začali sa schádzať k modlitbám u sestry 

Rafajovej. To však v tom čase bola štátom zakázaná, a teda i 

trestná činnosť. Pretoţe štát prevzal úplnú kontrolu nad 

duchovnou činnosťou, začal brat František Mareš prehovárať 

bratov a sestry, aby vstúpili za členov do Jednoty českobratskej 

– dnešnej Cirkvi bratskej. Tak vznikla v Starej Turej 

kazateľská stanica bratislavského zboru.  Keďţe bolo na to 

dosť členov (5-6 rodín s deťmi, niekoľko slobodných sestier 

a viacero dôchodcov), bratislavskí bratia vymohli štátny súhlas 

k ustanoveniu funkcie laického kazateľa pre Starú Turú. Totiţ 

počas celej doby komunistickej totality mohol slúţiť výkladom 

Boţieho slova iba ten, kto mal k tomu štátny súhlas. Štátom 

platení duchovní (úradne nazývaní ako „duchovná osoba“) boli 
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zodpovední za zbory a ich stanice, no ako ich zástupcovia 

mohli slúţiť popri svojom civilnom zamestnaní i tzv. „laickí 

kazatelia“. Kazateľom bol bratislavský brat Gustáv Sadloň, 

ktorý pravidelne dochádzal do Starej Turej kaţdý štvrtok a raz 

v mesiaci i v nedeľu, kedy vysluhoval i Večeru Pánovu. Za 

laických kazateľov pre Starú Turú boli navrhnutí bratia Štefan 

Podhradský a František Mareš. Súhlas dostal brat Mareš, 

neskôr po jeho odchode brat Gustáv Sadloň (menovec brata 

kazateľa). Prácu s mládeţou a dorastom (bez oficiálneho 

súhlasu a napriek jednoznačnému zákazu takejto činnosti) 

viedol brat Ján Hollý a aktívne mu pomáhal brat Vladimír 

Roháček. (Obaja sa za túto sluţbu ocitli vo väzení.) V mnohom 

im prispievala i sestra Marie Rafajová. 

Zhromaţdenie sa najprv schádzalo v starej pôvodnej royovskej 

budove, kde však potom zriadili práčovňu. Preto sa presunulo 

do domu, ktorý dala k dispozícii rodina Krúpových. Vďaka 

Bohu aj za ten zostatok. Keby v päťdesiatych a šesťdesiatych 

rokoch nebolo verných bratov a sestier, nebolo by tu zostalo asi 

nič. 

 

2.1 Prebudenie 
 

Po smrti brata kazatela Sadloňa nastúpil 19. 10. 1971 do 

kazateľskej sluţby v Bratislave brat kazateľ Ciesar, ktorý bol 

predtým v Prešove. Jeho príchodom začala v Starej Turej nová 

etapa, pretoţe si ho Pán Boh pouţil ako evanjelistu. V moci 

Svätého Ducha tu zvestoval počas celého týţdňa Boţie slovo. 

Vţdy večer o 18:00 bolo zhromaţdenie. Veľa mladých bratov 

a sestier sa prebudilo z duchovného spánku a prijalo Pána 

Jeţiša ako svojho Spasiteľa. Príchod brata kazateľa Ciesara 

znamenal otvorenie sa voči svetu pozvaním k Boţiemu slovu 

a vyzvaním k novému začiatku. To znamenalo prielom 

v kruhoch veriacich bez ohľadu na to, či boli z evanjelickej 

cirkvi alebo to boli potomkovia bývalého Modrého kríţa. Do 
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tohto tvrdého utlačeného obdobia to znamenalo akoby príchod 

čerstvého vzduchu. Skutočne tým, ţe tu začal slúţiť brat 

kazateľ Ciesar, začali sa pripravovať evanjelizácie, a to 

znamenalo príliv nových ľudí. Stanica zaţila duchovné 

prebudenie. Ubité ovzdušie po Praţskej jari a následnej 

normalizácii sa zmenilo. Veľa pri tom pomáhal brat Dušan 

Rojko, viedol mládeţ k modlitbám. K práci sa pridal i brat  

Ivan Valenta, ktorý neskôr dostal i štátny súhlas k výkonu 

laického kazateľa. 

 

2.2 Priestory 
 

Súčasné prevádzkové priestory boli núdzovo vybudované 

v bývalom dome rodiny Krúpovej zo skladových obchodných 

priestorov. Bolo to neútulné miesto, kde sa nedalo pozývať 

ľudí. Ľudia však ani nemali záujem, lebo sa báli. Na jednej 

strane tu bola averzia v zmysle cirkevnom, pretoţe táto skupina 

bola povaţovaná za sektárov. Potom mali strach z udávania. 

Keď sem začal chodiť brat kazateľ Ciesar, svojím 

evanjelizačným spôsobom povzbudil aj ostatných ľudí. Táto 

malá miestnosť sa začala napĺňať. Zhromaţďovacie priestory 

sa takýmto spôsobom stali nevyhovujúcimi. Sála v rozmeroch 

cca 60 m
2
 nestačila. Začalo sa s úpravami. Zaviedlo sa plynové 

kúrenie, do vedľajšej práčovne sa dali reproduktory. Tak boli 

lavice a stoličky medzi vaňou a ďalším zariadením práčovne. 

Nakoniec, pretoţe sa táto miestnosť aj tak nevyuţívala ako 

práčovňa, prerobila sa prerazením steny, čím sa miestnosť 

zväčšila. Ale i tak tieto priestory pri hlavných zhromaţdeniach 

nestačili. Zároveň bol strop veľmi nízky. Vzduch sa tam veľmi 

rýchlo vydýchal. Preto sa za pekných letných dní pouţíval 

i dvor, za chladnejších dní zasa priradené obytné priestory, 

kam sa dianie z hlavnej sály prenášalo prostredníctvom 

reproduktorov. Okrem toho sa schádzalo k rôznym 

modlitebným stretnutiam i po domácnostiach. To prinášalo 
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svoje problémy, takţe napokon bola v podkroví vybudovaná 

ešte „vrchná dvorana“ – malá sála, kde sa potom schádzala 

mládeţ, konali sa tu schôdze staršovstva. Tieţ v posledných 

rokoch bol prebudovaný byt nad hlavnou sálou, v ktorom do 

smrti sestry diakonky Pálovej bývala i sestra Rafajová, na 

pomocné zhromaţďovacie priestory. V tých bývala nedeľná 

besiedka, počas zhromaţdenia tam boli tí, čo sa nevošli do 

hlavnej sály a matky s malými deťmi. Tieto všetky opatrenia sa 

však začali javiť ako provizórne. 

Nastávali aj iné zmeny. V januári 1973 prišlo k dohovoru so 

stanicou v Novom Meste nad Váhom o spoločných 

evanjelizáciách v Novom Meste aj v Starej Turej 

a o neoficiálnej spolupráci s tamojšou apoštolskou cirkvou, čím 

sa začal vytvárať vzájomný kontakt a zblíţenie týchto staníc. 

Nakoniec bola Stará Turá akoby spojená s Novým Mestom aj 

so Zlatovcami (súčasť Trenčína), pričom sa vytvorilo miestne 

„staršovstvo“, ktoré sa stretávalo aj v Bratislave, aj miestne. 

Ľudia sem prichádzali zo širokého okolia od Serede, Bánoviec, 

Púchova aţ po Zvolen. Keď bola nejaká väčšia akcia, 

prichádzali ľudia z myjavských a senických kopaníc, ba 

dokonca i z Moravy. Boţie slovo sem, hoci nepravidelne, 

prichádzalo počúvať okolo 218 ľudí. Verejnosť nás začala 

akceptovať. V roku 1968 počas „Praţskej jari“ oţivil svoju 

činnosť miestny matičný spevokol (viedol ho brat Valenta), 

ktorého členovia účinkovali i v rámci svojich cirkví. Veľký 

ohlas mali najmä Royovské slávnosti v júni 1969 spojené 

s odhalením pamätnej tabule na evanjelickej fare, keď sa 

k tomuto miestnemu spojenému spevokolu pridali speváci 

z celého Slovenska, ba i z Vojvodiny. Vtedy nás začali brať na 

vedomie ako miestne cirkvi, tak i občianska verejnosť. 

V rokoch 1970-71 sa konali spoločné akcie, pašie s orchestrom 

v katolíckom aj evanjelickom kostole, kde prišiel 

spoluúčinkovať dokonca aj náš bratislavský spevokol. Vyšli 

sme z anonymity, ľudia o nás vedeli a postupne sa pripájali. 
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Potreba novej stavby bola evidentná, ale zatiaľ sa nenaskytla 

ţiadna moţnosť. 

 

2.3 Ďalšie zmeny 
 

Rástol počet členov, mladé rodiny sa zgrupovávali, boli to 

najmä potomkovia bývalého royovského prebudenia, 

a vstupovali do zboru. V roku 1969 sme mali silvestrovské 

zhromaţdenie v hudobnej škole. Keď s touto poţiadavkou 

prišiel brat Valenta na národný výbor, úradníci boli zhrození; 

nevedeli, kto má to povolenie dať. Nakoniec nedal úradné 

povolenie nikto, ale zhromaţdenie sme tam predsa urobili. Bol 

to prvý oficiálny prielom. 

Raz za mesiac bývali v našom zhromaţdení tajné nočné 

ekumenické stretnutia, kde sa stretávali aktivisti rôznych 

denominácií za účelom vzájomného povzbudzovania v práci, 

hlavne podzemnej. Adventisti, apoštolskí, z Československej 

husitskej cirkvi,  evanjelici, katolíci – kňazi i rehoľníci, 

Kresťanské zbory. Zo začiatku dochádzalo k teologickým 

stretom, ale potom sa hlavnou náplňou týchto stretnutí stala 

vzájomná pomoc a podpora. Brat Dušan Rojko zorganizoval 

tajnú biblickú školu pre budúcich pracovníkov s regulárnymi 

učebnými plánmi a s vedením jej účastníkov ku kaţdodennému 

čítaniu Boţieho slova. Začala sa tajne schádzať mládeţ 

v starom prepadnutom podkroví. Neskôr tam bolo inštalované 

i amatérske nahrávacie štúdio, kde sa s bratom Gabovičom 

a sestrami Feríkovou, Ilušákovou (Knappovou)  a Slávikovou 

(Vráblovou) nahrávali piesne pre kresťanské vysielanie 

z Monte Carla a pre dováţané magnetofónové kazety. 

V mládeţi vznikla i hudobná skupina „Danielovci“, ktorí 

spievali a hrali na akustických hudobných nástrojoch (oproti 

vtedy začínajúcej móde elektrických nástrojov). Táto 

frekventovaná činnosť znamenala dosť veľké zaťaţenie pre 

obyvateľov domu – ešteţe všetci z nich sa stali členmi nášho 



 8 

zhromaţdenia. Preto sa začalo rozmýšľať o rôznych 

alternatívach riešenia, ako napríklad o výmene bytu a pod. 

 

2.4 Asanácia 
 

Do takejto situácie došlo 3. 4. 1978 z MsNV oznámenie, ţe 

mestský národný výbor vydal územné rozhodnutie o asanácii 

budovy doterajšieho zhromaţdenia na ulici Slovenského 

národného povstania č. 16 z dôvodu chystanej výstavby 

nového sídliska. Brat Valenta hneď išiel na národný výbor, aby 

dali niečo náhradné. Vyhovorili sa, ţe sídlisko sa bude stavať 

aţ neskôr, potrvá to aspoň štyri roky, dovtedy ţe uţ aj tak 

nebudeme. Trvalo to síce dlhšie – samotné búranie začalo aţ r. 

1986, tento postoj ale bol prejavom tlaku na likvidovanie 

cirkvi. Týmto dátumom sa teda začalo niečo nové. 

 

2.5 Božie vedenie 
 

K týmto dôvodom pristúpil ešte jeden, najdôleţitejší. O ňom 

však necháme hovoriť cez osobné svedectvo priamo brata 

Ivana Valentu: 

Upravili sme si v budove zhromaţdenia „vrchnú dvoranu“ , 

miestnosť pre schádzanie sa mládeţe a modlitebných krúţkov. 

Pod ňou však bývala rodina brata Podhradského, a bolo 

nepríjemné ich v ich staršom veku rušiť v neskorších večerných 

hodinách spevom a chodením po schodišti. Tak sme začali 

rozmýšľať o moţnosti, ţe by sme si vymenili byty. Predloţili 

sme to ako otázku na modlitbách v obecenstve pred Pána, no 

dostal som zo slova divnú odpoveď: „... aby si vystavil dom za 

svätyňu. Buď silný a konaj!“ (1Par. 28,10) Nerozumel som 

tomu, no spoločne sme pochopili, ţe sťahovať sa nemáme. Aké 

bolo pre mňa veľké prekvapenie, keď som zanedlho drţal 

v rukách oznámenie o asanácii zhromaţdenia, a keď som na 

druhý deň šiel na úrady sa pýtať, čo bude s nami! Pochopil 
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som oba príkazy: „postavíš dom ...“ – ţe Boţie slovo je naozaj 

ţivé, ale ţe je i mocou – keď som hneď na prvom jednaní dostal 

takú poučku: „Dovtedy uţ nebudete.“ A tak som sa zmocnil 

v Tom, ktorý posilňuje, a chopil sa príkazu „Buď silný 

a konaj!“ 
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3 Prípravy 
 

Ani v dnešných časoch nie je príjemné chodiť po úradoch 

a vybavovať mnoţstvo povolení s tým, ţe človek nevie, akú 

náladu má v danú chvíľu úradník za dverami. Aké to muselo 

byť psychicky náročné v časoch, keď cirkev bola vyslovene 

nechcená! Brat Valenta na to spomína: Vţdy som nerád chodil 

na úrady. A teraz to bolo len v etape príprav snáď vyše 350 

rôznych jednaní (mimo jednaní bratov v Bratislave). Koľkokrát 

som pred dverami kancelárií znovu a znovu dvíhal ruku 

a klopal s výkrikom duše „v mene Pána Jeţiša“. Koľkokrát 

som odmietnutý stál v kúte kancelárie a volal modlitbou 

v Duchu k Pánovi o silu a o Jeho zásah! Keď – neviem uţ po 

koľkýkrát – sme boli s prípravami zastavení, šiel som jedného 

dňa znechutený a zničený prejsť sa do polí. Začalo mrholiť. Pri 

návrate som šiel okolo našej starej bývalej budovy „Domova 

bielych hláv“ (neskôr ZUŠ, teraz nepouţívaná) a tam zrazu 

spod omietky zasvietil ku mne modrý nápis: „Ak budeš veriť, 

uvidíš slávu Boţiu.“ Ach! Ako ma tento nápis, ktorý tam dala 

ešte pred 50 rokmi napísať sestra Kristína Royová, oslovil, 

a ako som bol znovu skrze takto zjavné Slovo posilnený! Keď 

som si uvedomil, koľkými zmenami uţ táto budova prešla, ako 

bola rôzne prerábaná, potešil som sa, ţe teraz spod novej 

maľovky znovu tento nápis (občas tak robil i pri starej 

maľovke, keď bolo vlhké počasie) vystúpil, a ţe tak prehovoril 

k môjmu posilneniu, akoby odkaz tých, ktorí tieţ vo veľkých 

ťaţkostiach tu na týchto miestach začínali! 

Po celý čas to bol boj malých cirkevných predstaviteľov 

s najvyššími mocipánmi v krajine, pretoţe mestské 

predstavenstvo nemalo moc povoliť takúto stavbu. Veľkým 

motorom celého „stavebného prebudenia“ bol brat Milan Jurčo, 

neskôr miestny kazateľ. Predseda cirkvi František Ciesar a on 

mali veľa protikladných vlastností, ktoré sa ale dobre dopĺňali. 

To pomohlo tieto najvyššie politické zápasy zviesť. Brat 
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kazateľ Ciesar bol diplomat, snaţil sa získať si týchto ľudí 

pokojnou cestou. Brat Milan Jurčo bol výbušný a rázny, bol 

nositeľom úţasných myšlienok a programu, ktoré predostieral 

na najvyšších miestach. Všetko sa to odohrávalo u pána Kmeťa 

– riaditeľa sekretariátu pre veci cirkevné na ministerstve 

kultúry. Bol to štátom dosadený stranícky funkcionár určený na 

likvidáciu cirkvi, vysoký funkcionár ŠtB. Tieto súboje trvali 

dvadsať a viac rokov, pred rokom 1968 a celé obdobie od roku 

1968 aţ do jeho odchodu. Zomieral ako veriaci človek. Mal na 

starosti celonárodnú likvidáciu cirkvi. Obaja bratia mu slúţili 

ku spaseniu. Diplomacia a ľudské teplo išli ruka v ruke 

s nebojácnosťou, priebojnosťou, čím dokázali obrovské veci. 

Kaţdý mesiac boli povinné výsluchy. Miestny hradný pán sa 

ešte snaţil preukázať svoju moc, hoci hlavný politický boj bol 

uţ vybojovaný. Cirkevný tajomník na ONV v Trenčíne, ktorý 

robil veľké problémy, bol vymenený. Nastúpil súdruh Gábor, 

ktorý mal určité osobné problémy. Pri tých mu pomáhal brat 

Ciesar aj Jurčo, čo moţno povaţovať za Boţiu réţiu. Preto bol 

ochotnejší pomôcť. Z funkcie odchádzal ako veriaci človek. 

 

3.1 Hľadanie možností 
 

Obdobie 3. 4. 1978 – 1. 11. 1978 (6 mesiacov). Po 

predbeţných rozhovoroch s predstavenými MsNV nastalo prvé 

kolo ťaţkostí o získanie politického súhlasu pre riešenie 

situácie. Príslušní pracovníci dlhšiu dobu uhýbali pred 

priamym riešením, dokonca vtedajší cirkevný tajomník sa tri 

razy nedostavil na dohovorené stretnutia v jeho kancelárii. Po 

trojmesačnom „hraní sa na skrývačku“ ho jedného dňa brat 

kazateľ Ciesar – uţ ako nový predseda cirkvi – vystriehol 

čakajúc od skorého rána pred dverami kancelárie, takţe ten mu 

vbehol priamo „do ruky“. Napokon prisľúbil vydať súhlas 

ONV. No sľúbený súhlas i tak neprichádzal, aţ napokon bratia 

z ústredia cirkvi postúpili vec na cirkevný úrad Ministerstva 
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kultúry. Aţ po tomto kroku, na zásah ministerstva, odbor 

kultúry ONV Trenčín vydal pod č. 198/1978 dňa 20. 7. 1978 

súhlas pre prídel stavebného pozemku na výstavbu zborového 

domu Cirkvi bratskej v Starej Turej. Zároveň v Bratislave sme 

dostali od hlavného projektanta intravilánu Starej Turej Ing. 

arch. Floreka vytypovanie štyroch moţných lokalít pre 

výstavbu. Boli to tieto miesta: 1. lokalita Drahy v rámci 

individuálnej bytovej výstavby povyše benzínovej pumpy – asi 

v miestach, kde je dnes Lesný závod, 2. lokalita Drahy – vedľa 

bývalej márnice pri plote katolíckeho cintorína, 3. v rámci 

pripraveného sídliska na hornom konci, 4. lokalita Drahy „nad 

pivnicou“ – na svahu za doterajším MsNV. Nastal prvý 

„pingpong“ trvajúci zasa pribliţne 3 mesiace riešiaci 

kompetencie a kto určí konečnú lokalitu. MsNV sa odvolávalo 

na urbanistu v Trenčíne, ten nás zasa posielal späť, a tak to šlo 

hore-dolu. Napokon po mnohých čiastkových jednaniach a 

intervenciách sa uskutočnila 1. 11. 1978 schôdza 

kompetentných zástupcov na MsNV v Starej Turej v zloţení: 

za ONV podpredseda ONV, cirkevný tajomník, predseda 

MsNV, tajomník MsNV, za Cirkev bratskú predseda František 

Ciesar, tajomník Milan Jurčo, hospodár Ondrej Lupták, 

sekretár Ján Rosa a za stanicu CB v Starej Turej Ivan Valenta. 

Na tomto jednaní padlo rozhodnutie pre štvrtý variant s tým, ţe 

pri prípadných nepredvídaných ťaţkostiach sa prejde na 3. 

variant. Zároveň nám bolo vyjadrené uistenie od podpredsedu 

ONV, ţe nastanú iste mnohé objektívne ťaţkosti, ktoré iste 

nebudú vyplývať zo zámeru nepriať cirkevným stavbám. 

Týmto jednaním sa zdanlivo úspešne ukončila prvá polročná 

etapa. 

 

3.2 Príprava prvého staveniska 
 

Obdobie 1. 11. 1978 – 8. 12. 1978 (5 týţdňov). Vo vybranej 

lokalite na úpätí a na svahu Drah za MsNV bolo viac moţností 
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realizácie. Po prieťahoch pri zisťovaní majiteľov pozemkov 

a domov, zapríčinených sťahovaním trenčianskeho notárstva, 

sme vstúpili do prvých jednaní. Prvý majiteľ pozemku pán 

Tomáš Trubačík svoj pozemok zásadne odmietol predať (5. 

variant). Michaličkových mlyn a pri ňom habánsky dom – ako 

6. variant – tieţ padol, lebo nás s kúpou o jeden deň predbehol 

iný záujemca. Ďalšou moţnosťou (7. variant) bol pozemok 

Galbavých, ktorý sa nám po rodinnej porade rozhodli postúpiť. 

Preto sa všetko ďalšie riešenie dlhšiu dobu sústredilo okolo 

tohto dosť rozsiahleho pozemku, ktorý na jednej strane susedil 

so starým ţidovským cintorínom a roklinou smerujúcou 

k Markových mlynu (v ktorej by podľa zemných plánov 

niekedy mal byť amfiteáter) a na druhej strane s Trubačikových 

roľou. Po získaní výpisov z pozemkovej knihy a súhlasného 

vyjadrenia k lokalite z hľadiska územného plánu Stavoprojektu 

z Bratislavy hlavný projektant intravilánu zamietol 7. variant 

pri ţidovskom cintoríne. 26. 11. určil konkrétne 8. miesto vo 

výmere najprv 25 x 64 metrov povedľa Trubačikových polí. 

Podľa tohto určenia dal i vtedajší vedúci odboru výstavby 

MsNV 6. 12. 1978 predbeţný ústny súhlas k ďalším prácam, 

ako i k rozšíreniu či úprave výmery o príjazdný úsek 

k stavenisku vo svahu na 30 x 50 metrov. V rozmedzí týchto 

termínov sme uţ brigádnicky vykonali i zameranie terénu 

(sestra Darinka Lysá za pomoci miestnych brigádnikov). 

Objavili sa problémy s riešením prístupu. Neuspeli sme 

v jednaní s pánom Vozárom, ktorým by sme mali predsa len 

o niečo ľahší prístup k pozemku, ako zlou cestou od 

katolíckeho kostola. Tým sa nám skomplikovali i záleţitosti 

napojenia na vodovod a kanalizáciu a veľmi stúpli plánované 

náklady o vybudovanie prístupovej cesty. Začali sme podnikať 

kroky okolo majetku – právneho usporiadania a geografického 

výskumu. Geodézia v Novom Meste nad Váhom nám vyšla v 

ústrety a napriek nepríjemnému zimnému počasiu sme dohodli 

termín vymerania situačnej snímky na 11. 12. 1978. K tomuto 
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úkonu však predsa len Geodézia poţadovala od MsNV aspoň 

predbeţné povolenie. No toto sme uţ nedostali. 8. 12. pri jeho 

vybavovaní sme sa totiţ dozvedeli, ţe na pozemku stavať 

nebudeme, lebo tam vraj na príkaz hygienika bude stáť kotolňa, 

a ţe sami na odbore výstavby nevedia, ako vlastne máme ďalej 

postupovať. Tak sme sa na dlhšiu dobu dostali do závozu, ale 

uvedomili sme si, ţe i rôzne prieťahy a ťaţkosti slúţia k tomu, 

aby sa vyjavili postoje ľudí k potrebám Boţieho kráľovstva. 

Tak sme boli svedkami, ţe pán Vozár si chodník na dlho pre 

seba neubránil, hoci ho ešte výkopom zúţil, lebo zanedlho 

náhle zomrel. Vysvitlo tieţ, ţe staršie sestry sa modlili, aby to 

tam kvôli umiestneniu v kopci nebolo. Priebeţne počas tejto 

etapy prebehli viaceré brigádnické prípravné práce. Jednou 

z nich bola oprava pouţitých pracovných oblekov z ukončenej 

bratislavskej stavby. S veľkou obetavosťou a láskou sa toho 

ujala najmä sestra Milka Záhorcová, ktorú si tieţ potom 

zanedlho Pán odvolal. Iná práca, kde sa mnohí zapojili, bola 

búračka Lysých domu (asanácia), z ktorej materiál sme potom 

uskladnili na rôznych miestach. I táto práca priniesla radosť, 

lebo sa pri nej Pán dotkol Miloša Ilušáka, ktorý sa dovtedy 

správal voči obecenstvu s odstupom. Ten sa pri tejto pracovnej 

príleţitosti natoľko mohol priblíţiť, ţe na výzvu starého brata 

kazateľa Chybu pri jeho sluţbe u nás (slúţieval vţdy v prvú 

nedeľu v mesiaci) odváţil sa verejne priznať, ţe on ešte Pána 

Jeţiša neprijal. Potom po zhromaţdení sa mu na modlitbách 

uprostred bratov odovzdal. 

 

3.3 Prieťahy, neochota úradov, tendencie 

vytlačenia zo Starej Turej. 
 

Obdobie 8. 12. 1978 – 28. 3. 1979 (4 mesiace). Aţ do polovice 

februára, teda celé dva mesiace sa nedalo nijako v jednaniach 

postúpiť. Aţ 14. februára v rozhovore na MsNV vysvitlo, ţe 

vec nezastala na technickej báze, ale politickej. Jednak, ţe 
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doterajší cirkevný tajomník bol vo svojej funkcii vymenený 

novým pracovníkom, ktorý musel znova k veci zaujať 

stanovisko, jednak bolo treba prešetriť podľa odporučenia 

Rady MsNV, ale i Rady ONV, opodstatnenosť potreby stavby 

zborového domu v Starej Turej. Kvôli tomu sme štatisticky 

vyhodnotili návštevnosť. Ukázalo sa, ţe domnienka o malej 

početnosti návštevníkov zhromaţdenia ako celku, tak i zdanie 

nízkej účasti v členstve z radov obyvateľov Starej Turej, 

teda ţe by väčšina členov bola mimoturanská, je vyslovene 

zanedbateľná a neopodstatnená. Aj tak ONV navrhol, aby nám 

bola pridelená škola buď na Hrubej Strane (medzi Cetunou 

a Moravským Lieskovým) – 9. variant, čo ako z hľadiska 

vzdialenosti, tak i vzhľadom k nemoţnosti primeraného 

a pravidelného spojenia nepripadalo do úvahy. Bratia sa v tej 

situácii pýtali, či im tajomník pridelí s týmto pozemkom aj 

autobus. Alebo ako 10. variant škola s bytom v Súši. Táto síce 

bola o niečo bliţšie ako tá predchádzajúca, no obyvatelia Súša 

sa demonštratívne postavili proti tomu a vyslali delegáciu na 

MsNV, ţe oni to v ţiadnom prípade nedovolia, a ţe si chcú 

školu ponechať ako jediné miesto pre verejné účely. Keďţe sa 

vec takto dostala do slepej uličky, bolo potrebné odvolať sa na 

ministerstvo kultúry, aby nejako v ďalšom riešení pomohlo. 

Výsledkom bolo začatie nového kola rozhovorov na úrovni 

Predsedníctva CB a vedenia MsNV na podklade intencií, ktoré 

vzišli z jednaní medzi ministerstvom kultúry a novým 

okresným cirkevným tajomníkom. 

  

3.4 Hľadanie prispôsobenia staršej budovy pre 

potreby zhromaždenia. 
 

Obdobie 28. 3. 1979 – 17. 1. 1980 (cca 10 mesiacov). Na 

jednaní s MsNV v Starej Turej bolo 28. 3. 1979 jednoznačne 

vyslovené, ţe stavbu novej budovy zásadne nepovolia, a ţe 

preto nám nemôţe byť pridelený ţiadny stavebný pozemok. 
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Smú nám prideliť len nejakú staršiu budovu k prispôsobeniu. 

No keďţe mesto Stará Turá má byť prakticky celé prestavené, 

MsNV nám nemá čo prideliť. Ţe by sme si síce morálne mohli 

uplatniť právo na bývalé budovy – Dom bielych hláv alebo 

Útulňu – no tieto jednak teraz slúţia iným verejným záujmom 

(základná umelecká škola), a jednak budú tieţ zanedlho 

asanované. Preto tento 11. variant a priori nepripadá do úvahy. 

Ale v snahe vyjsť v ústrety navrhujú dohodnúť sa 

s evanjelickou cirkvou o odkúpení buď ich modlitebne (12. 

variant), alebo tzv. kantorskej časti farskej budovy (13. 

variant), a ţe aby sme v tejto veci ihneď vstúpili do jednania na 

úrovni najvyšších orgánov (Predsedníctvo CB – Generálny 

biskupský úrad – Ministerstvo kultúry SSR). Tieto jednania sa 

vzápätí uskutočnili, no k ničomu neviedli. Preto bola 13. 4. na 

MsNV ďalšia schôdza medzi Predsedníctvom CB a MsNV, na 

ktorej bolo prečítané zamietavé stanovisko evanjelickej cirkvi, 

ako i nesúhlas ministerstva kultúry s uvedeným postupom. 

Poučení predchádzajúcimi skúsenosťami sme vyšli s novou 

iniciatívou a predloţili sme nový návrh na riešenie cestou 

prispôsobenia Novomestských mlynu a vedľajšieho domu 

(bývalého domu rodiny Mačicových) – 14.variant. Tieto totiţ 

v územnom pláne nespadali do pripravovaného sídliska, preto 

by ich MsNV mohol pre naše účely vyvlastniť a obyvateľom 

dať náhradné byty. Zaţiadali sme zároveň, aby ako na 

predchádzajúce záporné stanoviská, tak i na nový návrh dal 

MsNV svoje písomné záväzné stanovisko. Keďţe ani po 

ďalších dvoch mesiacoch sa vec znovu ďalej nepohla, okrem 

neoficiálneho oznámenia, ţe rada MsNV s mlynom nesúhlasí, 

vec sme urgovali znovu u podpredsedu ONV. Ten zariadil, ţe 

Rada MsNV o veci znovu na zasadnutí 27. 6. jednala, no 

potvrdila len svoje stanovisko, ţe nám ţiadny náhradný objekt 

nepridelí. I po viacerých návštevách na rôznych stupňoch sa 

vec nepohla. Medzi tým MsNV oznámil bratovi Roháčkovi, ţe 

mu vyvlastní jeho „Hrubý dom“ za účelom verejného záujmu 
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za veľmi nevhodných podmienok, pod cenu. Preto sa on 

rozhodol, ţe ho radšej daruje Predsedníctvu Cirkvi bratskej 

(škoda, ţe tak neurobil skôr – pred desiatimi rokmi ho bratia 

chceli od neho kúpiť, no vtedy zaň poţadoval veľmi vysokú 

sumu, ktorú mu nemohli ponúknuť) pre účely zhromaţdenia. 

I tento – 15. variant – Rada MsNV, na zasadnutí ktorej sa 

zúčastnil i cirkevný tajomník, dňa 20. 8. 1979 zamietla. Ale 

predsa sa vrátila k myšlienke prispôsobenia mlyna, no nič 

nehovorili o susednom dome. Toto rozhodnutie však odročila 

na posúdenie Plénom MsNV, ktoré zasadlo 22. 8. znova i za 

účasti predstaviteľov ONV. Susedný dom vraj nám netreba – 

stačí prerobiť len mlyn na zhromaţďovaciu sálu (16. variant). 

Preto ihneď prebehli ďalšie jednania s Predsedníctvom CB 

a s podpredsedom ONV, ktoré sa uzavreli tak, ţe predsa len 

treba oba domy k prestavbe (teda návrat k variantu 14), lebo 

dnes uţ nestačí len samotná sála bez šatní a sociálnych 

zariadení – to by nepovolil hygienik. 

Ihneď sme vstúpili do predbeţných jednaní s majiteľmi. Ešte 

ten istý mesiac nám bolo doručené od MsNV písomné 

pridelenie oboch domov k adaptácii, čo sme hlásili na 

ministerstve kultúry. 

No hneď začiatkom septembra sme sa dostali do problému. Pán 

Novomestský totiţ prehlásil, ţe mlyn, pokiaľ bude ţivý, 

nepredá, ţe to by ho doviedlo do hrobu. Tak sme vzhľadom 

k jeho postoju potichu od ďalšieho jednania s ním odstúpili. No 

neprešiel ani dlhý čas, asi za dva mesiace pri rodinnej slávnosti 

náhle zomrel. 

Jednanie s majiteľkou susedného domu pani Milkou 

Hornáčkovou a jej súrodencami boli tieţ zdĺhavé. Vyvrcholilo 

to tým, ţe nám otvorene povedala, ţe na príkaz 

podpredsedníčky MsNV nás má metlou vyhnať a viac s nami 

nedebatovať. Samozrejme, ţe sme si boli tento príkaz overiť. 

Ukázalo sa, ţe v podstate bol pravdivý. Na zasadaní pléna, 

ktoré ona viedla, sa o dome pani Hornáčkovej nehovorilo, a ţe 
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teda máme dať pokoj. Tak informovala i pani Hornáčkovú. 

Nastali z toho ďalšie prieťahy a vysvetľovania. Aţ 21. 9. 1981 

dala i pani Hornáčková definitívnu odpoveď, ţe dom nám za 

ţiadnu cenu nepredá, lebo veď to nie je vo verejnom záujme, 

aby bola vyvlastnená. 

Tak sme museli i my vydať oficiálne prehlásenie, ţe ak nám 

definitívne MsNV nič primerané nepridelí, ani my sa 

z doterajších objektov nevysťahujeme, a tým zablokujeme celú 

ďalšiu výstavbu sídliska Stred. Tým pádom sa vec našej stavby 

i pre MsNV stala verejným záujmom, lebo MsNV dostalo po 

tomto kroku priame nariadenie jednak od ONV cez cirkevného 

tajomníka, jednak cez Stavoinvestu, aby vec povinne do konca 

októbra 1979 vybavila. No prešiel október, november 

i december, a vo veci sa nič nezmenilo. Rada MsNV sa 

vzoprela. 

Medzitým sme hľadali inú moţnosť riešenia. Na báze 

súkromných rozhovorov sme sa dohodli s majiteľkou bývalého 

cigánskeho domčeka, pani Ţejdlovou, ktorý stál mimo asanácií 

v ohybe trate „na cigánskom “, ţe je ochotná nám ho predať. 

Taktieţ sme si súkromnou cestou preverili moţnosť získania 

výnimky z ochranného pásma, čím sme sa pripravili na ďalšie 

jednania. 

 

3.5 Vykryštalizovanie posledného riešenia – 17. 

variant.  
 

Obdobie 17. 1. 1980 – 17. 4. 1980 (3 mesiace). Keďţe napriek 

dôraznému nariadeniu spomenutých orgánov miestny úrad tri 

mesiace vo veci nič nepodnikol, urgovali sme veci jednak cez 

ONV, jednak priamo na ministerstve kultúry. Na základe toho 

o tom čase najvyšší úradujúci predstaviteľ štátnej moci pre veci 

cirkevné súdruh Kmeť z MK zvolal na 17. 1. 1980 na MsNV 

v Starej Turej jednanie o definitívne pridelenie bývalej 

cigánskej osady za účelom riešenia našich náhradných 
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zhromaţďovacích priestorov. Schôdze sa zúčastnili 

predstavitelia MK SSR, ONV, MsNV i našej cirkvi (Ciesar, 

Jurčo, Valenta). Toto definitívum bolo potom i formálne 

schválené a potvrdené Radou MsNV. Po tomto nasledoval dlhý 

rad rôznych čiastkových jednaní na rôznych miestach, pri 

ktorých sa riešili otázky doterajšieho majetkového usporiadania 

kompetencií, znovu potvrdenia štátneho súhlasu, riešenie 

problému, ktorý spočíval v tom, ţe dom bol súkromný, ale bez 

pozemku. Pozemok bol štátny, ale bez domu. Ďalšie 

vykrúcanie vyšlo od MsNV 6. 3. 1980. Výhovorky, ţe dom 

nesmieme odkúpiť, lebo nám ho nepridelili, ţe z rozhodnutia 

Rady máme vraj pridelený len cigánsky pozemok (teda pôdu, 

ale nie dom na nej postavený, resp. nezastavanú časť pôdy). 

Preto bolo 10. 3. zvolané ďalšie jednanie na úrovni 

predstaviteľov CB (Milan Jurčo, Miloš Matej, Ján Rosa, Ivan 

Valenta) a MsNV. Tu bolo zreteľne a jasne spresnené, ţe: 

- pridelený je nám celý cigánsky pozemok, 

- môţeme dom pani Ţejdlovej odkúpiť, 

- môţeme pouţiť susedný trojuholník poľa ako stavebný dvor 

a neskôr ako záhrady, 

- všetky ďalšie postupy prejednávať cez predsedu. 

Keďţe sa postupom času ukázalo, ţe susedné pole nám JRD 

a vlastníci neprepustia, vstúpili sme do jednania s ČSD 

o moţnosti odkúpenia časti ich pozemku ako súčasti 

staveniska. Zároveň 15. a 16. apríla pristúpili Pozemné stavby 

k likvidácii našich záhradných priestorov za starou 

modlitebňou. Táto posledná etapa hľadania riešení sa ukončila 

vyústením do „výberu staveniska“ ako prvého oficiálneho 

kroku k stavbe modlitebne. Podobne to bolo aj v Bratislave; de 

jure to bola rekonštrukcia. Znamenalo to ponechať najmenej 

jeden nedotknutý múr. Naša budova je teda oficiálne 

rekonštrukciou cigánskej chajdy . 

Aj pri tomto definitívnom rozhodnutí politickí predstavitelia 

mali zákulisné úmysly. Predpokladali, ţe sa tam nedostaneme, 



 20 

lebo nás tam nepustí ţeleznica. Časť pozemku je totiţ 

v ochrannom pásme ţelezničnej trate. Muselo by sa zasahovať 

do kopca, čo by podľa nich ţeleznice nedovolili. Pracovníci 

ţelezníc nám však vyšli v ústrety. Druhá časť pozemku patrila 

mestu. MsNV nám pridelil pozemok, kde bola cigánska osada. 

Osada sa rozptýlila, mesto pritom zariadilo, aby všetci dostali 

bývanie. Takto Stará Turá ako prvé mesto na Slovensku 

vyriešila na svojom území „cigánsku otázku“. 

Stavba modlitebne slúţila ako výkladná skriňa pre súdruhov 

voči západu. Mohli tým ukazovať, ţe je u nás náboţenská 

sloboda, dokonca sa u nás stavajú nové kostoly! Realita bola 

tvrdšia. Pri vyvlastňovaní dostala cirkev cca 9600 Kčs. Za 

ceny, ktoré boli na papieri, sa za to dal kúpiť akurát tak 

bicykel. 

 

3.6 Tortúra od „výberu staveniska“ po vydanie 

stavebného povolenia. 
 

Obdobie 17. 4. 1980 – 22. 7. 1982. Táto veľmi ťaţká a dlhá – 

dva a štvrťročná etapa. Obsahovala niekoľko súbeţných fáz, 

problémových okruhov. Ich vybavovanie prebiehalo čiastočne 

v časovom prekrytí, len posledná fáza prebehla v samostatnom 

časovom období ako nevyhnutná práca navyše. 

Keď nám pri nepríjemných prieťahoch v jednaní s pani 

Hornáčkovou a pánom Novomestským, otec pani Ţejdlovej – 

pán Pavlovič len tak mimochodom povedal, ţe oni by nám ich 

dom predali, nevedeli sme ešte, ţe nám ho poslal Pán do cesty, 

aby nám pomohol. Ale ani to sme netušili, ţe pred nami ešte 

bude dlhá cesta plná zákrut a prekáţok. Netušili sme ani to, ţe 

práve „výberom staveniska“ sme ukončili menšiu časť 

úradných jednaní. Kúpa domu sa diala nasledovne: Po 

zisťovaní údajov a vyhotovení kópie z pozemkovej mapy 

a vyhľadaní podkladov z pozemkovej knihy sme došli 

k zaujímavému objavu, ţe pozemok a dom nemajú totoţného 
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majiteľa. Totiţ pozemok je štátny a dom bol terajšej majiteľke 

predaný samostatne, bez pozemku. Získali sme teda nový 

štátny súhlas od cirkevného tajomníka na kúpu tohto domu za 

účelom prestavby. Po úradnom územnom rozhodnutí 

prevzatom na MsNV 4. 9. 1980 a po zaobstaraní znaleckého 

posudku od súdneho znalca súdruha Pavloviča nám MsNV 9. 

10. 1980 tento posudok potvrdil, a tým povolil kúpiť dom č. 

463 od pani Ţejdlovej. Čiţe trvalo trištvrte roka, neţ sme od 

definitívneho ministerského určenia, ţe tento dom máme 

prestaviť, kým sme od MsNV dostali povolenie ku kúpe. Po 

ďalších upresňovaniach majetkoprávnych nejasností na úrovni 

štátneho notárstva bola 28. 10. 1980 na trenčianskom notárstve 

spísaná kúpna zmluva. V starej kúpnej zmluve, kde pani 

Ţejdlová tento dom odkúpila od pani Hornáčkovej, boli chyby 

v číslach parciel, preto muselo MsNV vydať 15. 10. úradný 

dokument o chybe v starej zmluve a o skutkovom stave. Na 

mieste bola Anne Ţejdlovej vyplatená suma 38.097 Kčs. 

Zároveň bola uzavretá súkromná dohoda, ţe menovanej 

uhradíme rozdiel škodného, ktoré vzniklo tým, ţe dom predala 

nie nejakému občanovi do osobného, ale cirkvi do 

„súkromného“ vlastníctva. Následne nastal druhý „pingpong“ 

medzi Odborom výstavby MsNV a notárstvom okolo 

schválenia (registrácie) tejto kúpnej zmluvy. Zmluva bola v ten 

istý deň odovzdaná na MsNV na potvrdenie, no tam pre nával 

práce s práve prebiehajúcim sčítaním ľudu vec odloţili. Prešiel 

celý mesiac, a zmluva ostala nepotvrdená, lebo vraj sme kúpili 

dom, a nie pozemok, ţe MsNV má schvaľovať len pozemkovú 

časť, o čo sa v našom prípade nejedná. Notárka naopak toto 

potvrdenie nástojčivo vyţadovala, čo znamenalo 

mnohonásobné zbytočné pobiehanie medzi týmito 

zainteresovanými protipólmi. Aţ napokon sa podarilo 

dosiahnuť ich vzájomné stretnutie, takţe vec bola konečne 

uzavretá v prvých januárových týţdňoch roku 1981. Zatiaľ 

však nám v tom dome aţ do mája 1982 ponechali nájomníkov, 



 22 

takţe dom sa nám uvoľnil aţ tesne pred získaním stavebného 

povolenia. 

Druhým problémom bolo získanie pozemku bývalej cigánskej 

kolónie. Najprv sa zdala vec jednoduchou. Finančný odbor 

MsNV vyhotovil 9. 10. 1980 kúpno-predajnú zmluvu na 

odpredanie pozemku č. 4639. V ten istý deň sme to 

v Bratislave poštovou poukáţkou vyplatili. Ďalší deň sme takto 

vybavené doklady odniesli do Trenčína na finančný odbor 

ONV k potvrdeniu. Potom prešlo niekoľko týţdňov, vec zatiaľ 

napriek viacerým urgovaniam stála. Aţ 26. 11. 1980 nám 

súdruţka majúca na starosti záleţitosti štátneho majetku 

konečne oznámila, ţe pozemok nám nesmie ani predať, ani dať 

do osobného uţívania. Najprv hľadala moţnosť riešiť to 

zámenou za miesto doterajšieho zhromaţdenia, no táto plocha 

bola jednak oveľa menšia, jednak starý pozemok aj tak 

automaticky prechádzal do vlastníctva štátu, keďţe je súčasťou 

budúceho sídliska. Po ďalších prieťahoch a čakaní na návrh 

riešenia z KNV a po viacerých urgenciách na rôznych 

úrovniach sa vec uzavrela 2. marca 1981 tak, ţe pozemok sme 

dostali do prenájmu na 40 rokov spätne od 1. januára 1981, čo 

bola hodnota celého pozemku. Nájom na celú túto dobu 

v hodnote 5.076 Kčs bol hneď v plnej sume vyplatený. Po 

skončení totality zbor pozemok odkúpil. 

Treťou otázkou ostávala kúpa pozemku od ČSD. Prvou 

právnou podmienkou, aby sme mohli stavať na mieste 

cigánskej kolónie, bolo vybavenie výnimky z ochranného 

pásma ČSD, nakoľko skoro celý pozemok je zahrnutý v tomto 

pásme. Preto skôr, ako sa tento konečný variant ustálil, 

v priebehu septembra 1979 bratia v Bratislave o nej jednali na 

Správe východnej dráhy. Keďţe prisľúbený susedný pozemok 

ako pomocný stavebný priestor a neskôr priestor pre záhradu 

nám napokon z MsNV nepridelili, poţiadali sme tieţ Správu 

východnej dráhy o odkúpenie aspoň časti ich pozemku 

leţiaceho medzi budúcim staveniskom a ţelezničnou traťou. 
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22. apríla 1980 sa konala na tvári miesta obhliadka trate 

a pozemku so zástupcami ČSD, kde bola vyhotovená 

i zápisnica o predaji časti ich pozemku. I ďalšie rokovania 

s ČSD prebehli veľmi priaznivo (napr. nová ţiadosť 

o rozšírenie výnimky o ďalších 5 metrov bliţšie k trati), takţe 

ako kúpa pozemku, tak i vybavenie výnimky z ochranného 

pásma sme dostali bez zvláštnych ťaţkostí. Iste k tomu prispel 

i fakt, ţe pracovníci, ktorí túto záleţitosť vybavovali, si vysoko 

cenili svedomitú prácu našich veriacich ľudí, ktorí pracovali 

v ich podniku, a ţe Pán naklonil ich srdce, aby vo veci stavby 

budovy pre účely Boţieho kráľovstva nerobili prekáţky. To nie 

je také samozrejmé, lebo napríklad len povolenie výnimky 

z ochranného pásma ČSD sa dá veľmi ťaţko dosiahnuť. 

Hospodárska zmluva o novom majetkoprávnom usporiadaní 

pozemku bola vystavená dňa 8. 8. 1980 tak, ţe ČSD si 

ponechali 12 metrový koridor okolo koľají, ostatný svahovitý 

pozemok prepustili nám. 

Súčasťou stavebného pozemku bol domček, ktorý patril 

pánovi, ktorý bol vo väzení. Ten bolo potrebné ešte získať. 

Neskôr, keď sa objavil, ešte počas jeho sťahovania sa začalo 

búrať, aby si to nerozmyslel. Je o tom zapísané toto autentické 

svedectvo: 

„Presťahovanie Janka.“ 

Je sobota ráno dňa 24. apríla 1982. Asi o 7:30 zastalo osobné 

auto s bratislavskou značkou pred domom brata Sadloňa. Po 

krátkej inštrukcii pokračuje auto ďalej k pozemku budúceho 

staveniska. Skupina bratov, bratia Jaromír Hierweg, Ján Číčel 

a Vladislav Matej vystupuje z auta a vybaľuje prístroje, 

ktorými má brat Hierweg zamerať a vytýčiť stavenisko budúcej 

modlitebne v Starej Turej. Práce na vytýčení hlavných bodov 

budúcej budovy prebehli za pomoci staroturanských bratov 

vcelku hladko a pomerne rýchlo – brat Hierweg je dobrý 

a skúsený odborník, nerobí túto prácu prvýkrát. 
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Na pozemku sú dve budovy: jedna v hornej časti – pomerne 

zachovalý domček – je uţ prázdna. Druhá poniţe je ešte stále 

obývaná samotárom Jankom, ináč veľmi inteligentným 

cigánom. MsNV určil pre Janka nové bydlisko a on s ním 

súhlasil; bolo to v jednom starom dome v zadnej časti dvora. 

Predtým tam bývala rodina, ktorá medzičasom dostala byt 

v bytovke. Janko – cigán bol uţ viackrát na MsNV, kde 

zakaţdým oznámili, ţe ešte kľúč od predchádzajúceho 

obyvateľa nedostali. 

V nasledujúci týţdeň od 26. do 30. 4. 1982 mala nastúpiť prvá 

brigáda, ktorá dostala za úlohu pripraviť stavenisko, 

presťahovať Janka a zbúrať domček. Na MsNV sľúbili Jankovi, 

ţe v pondelok 26. 4. 1982 dostane kľúč od sľúbeného bytu a ţe 

ho MsNV presťahuje na nové miesto. Preto sa brigádnici 

dohodli, ţe prídu aţ v utorok, aby nerušili hladký priebeh 

sťahovania, ako úradnú záleţitosť MsNV. V pondelok ráno 

skutočne Janko išiel po kľúč, no na MsNV mu povedali, ţe kľúč 

nemajú, ţe nie sú úradné hodiny. Nech príde v úradný deň (v 

stredu). Brigádnici prišli v utorok ráno a situáciu našli 

nezmenenú. Robili teda prípravu práce s nádejou, ţe sa 

situácia vyrieši v stredu. V stredu ráno išiel Janko na MsNV po 

kľúč, tam mu však oznámili, ţe kľúč dosiaľ od 

predchádzajúceho obyvateľa nedostali, a tak mu nič odovzdať 

nemôţu. 

Tu sme pochopili, ţe je čas, aby sme začali konať aj my. Zašli 

sme na MsNV a vysvetlili situáciu, v ktorej sme, ţe sme si kvôli 

príprave stavby vzali niektorí dovolenky; sme tu uţ druhý deň 

a nemôţeme nič robiť, lebo Janko nie je dosiaľ vysťahovaný, 

hoci sme to mali uţ dávno sľúbené. 

Úradníčka MsNV (súdruţka Otiepková) ochotne vzala telefón 

a zisťovala, kde sú kľúče od bytu. Zistila, ţe predchádzajúca 

obyvateľka je doma na maródke. Dala nám adresu a šli sme ju 

vyhľadať na byt. Doma sme ju však nenašli, tak sme sa vrátili 

späť. Riadením Boţím sme sa s ňou v meste stretli. Vyloţila 
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nám situáciu, ţe kľúče odovzdala bývalej spolubývajúcej na 

jednom dvore. Tá ich odovzdala spolubývajúcej domu, kde sa 

mal Janko sťahovať. Prezradila nám, ţe spolumajiteľka nebude 

súhlasiť s tým, aby sa do bytu sťahoval Janko (cigáň). 

So získanými informáciami išli sme na MsNV o radu, čo ďalej. 

Súdruţka Otiepková nám chcela vyjsť v ústrety, napísala 

predvolánku spolumajiteľke domu vo veci odovzdania kľúčov 

na druhý deň ráno. Pretoţe nemala koho poslať, ponúkli sme 

sa, ţe pozvánku zanesieme osobne. 

Zazvonili sme a čakali pred nepriehľadnou drevenou bránou. 

Nikto neprichádzal. Po viacnásobnom zvonení pobrali sme sa 

preč, keď zrazu zašramotili kľúče a ťaţká brána sa pootvorila. 

Rýchlo sme sa vrátili späť. Z brány vyšla staršia pani, pani 

Trubačíková. S prísnym pohľadom si ma premerala a rázne sa 

pýtala, čo chcem. 

Pozdravil som sa a predstavujem sa: „Som zástupca cirkvi. 

Ako iste viete, tu neďaleko vás nám MsNV pridelili pozemok na 

stavbu zborového domu, na ktorom ešte stále býva Ján - cigán. 

Boli sme na MsNV, a tam nám povedali, ţe ešte nedostali 

kľúče. Tu vám posielajú predvolánku vo veci odovzdania 

kľúčov.“ „Ja kľúče nikomu nedám a do domu cigána nepustím. 

On je nervózny. Aj ten, čo tam býva, je nervózny. Povadia sa, 

pobijú, a ja tam budem mať nepríjemnosti. Kto bude bývať 

s cigánom? On má vši a blchy. Ja nedovolím, aby sa tam 

nasťahoval.“ 

Namietam: „Nezdá sa mi, ţe by bol nejaký agresívny. Vyzerá 

celkom tichý a pokojný, a konečne aj cigán je človek.“ 

„Očujte, tak si ho zoberte vy k sebe a bývajte s ním, keď ste 

taký múdry.“ 

„Pani, prosím vás, pochopte nás. My sme prišli aţ z Bratislavy, 

vzali sme si dovolenky, aby sme pripravili stavenisko 

a nemôţeme nič robiť, lebo cigánsky domec je stále obsadený. 

Veľmi by ste nám pomohli, keby ste dali kľúče. Keby ste ich 
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dali napríklad mne, nemusíte ísť zajtra na MsNV a vec bude 

vybavená.“ 

„Mňa nezaujíma, na čo ste prišli. MsNV nemá právo nanútiť 

mi do domu cigána. Nech sa nájde inde miesto. Ja vám kľúče 

nevydám. A vás je do toho čo?“ 

Pokojne vysvetľujem: „Počujte, pani, na mňa sa zbytočne 

hneváte. My sme o tom nerozhodli, to určil MsNV a viete, ţe 

oni majú všetky prostriedky, aby svoj zámer uskutočnili a iste 

by vám nebolo príjemné, keby presťahovanie uskutočnili za 

asistencie VB (verejnej bezpečnosti – polície). My chceme, aby 

sa vec riešila pokojnou cestou.“ 

„Nenahovárajte ma, ja kľúče nedám, aj keď sa odvoláte 

trebárs aj do Bratislavy na úrady.“ 

Ospravedlnil som sa a smutný odchádzal poradiť sa s bratmi, 

čo ďalej. Pri obede sme sa zhodli na tom, ţe ako veriaci ľudia 

nemôţeme hnať veci do krajnosti. Keby MsNV pouţil násilie, 

bolo by to zlé svedectvo pre nás a nepekný začiatok stavby. Na 

MsNV musíme iniciatívne prísť s novým návrhom na riešenie. 

Sestra Sadloňová navrhuje, aby sme ponúkli miesto v budove 

bývalej „nemocničky“ Modrého kríţa, kde sa uvoľnili 

miestnosti po cigánoch. 

Šli sme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Na dverách odtrhnutý 

visiaci zámok, v izbe plno špiny, na podlahe časti oblekov, 

handár, dve staré postele, sekretár, starých harabúrd, fotel, ... 

jedno cez druhé v dezolátnom stave. Treba zistiť, či si 

predchádzajúci majiteľ bude nárokovať ponechané veci. 

Najprv na MsNV. „Pani Otiepková, boli sme za pani 

Trubačíkovou. Kľúče nám nevydá. Nechce ani počuť. Ako 

veriaci ľudia nechceme vec riešiť násilím. Chceme byť šíriteľmi 

pokoja, preto sme prišli s novým návrhom na riešenie.“ 

Vysvetľujem, a ona ochotne súhlasí. 

Hovorí: „Súhlasím, nech si vyberie ktorúkoľvek z voľných 

miestností. Je to síce tieţ v asanačnom pásme, ale skôr ako za 
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rok – dva to asanovať nebudeme. A keď príde k tomu, budeme 

to musieť i tak riešiť i s ostatnými. Dohodnite sa. Ja súhlasím.“ 

S radosťou ideme za Jankom, aby sme mu oznámili riešenie. 

Medzitým prišla k nemu jeho sestra „Uľa“, ktorá mu robí 

advokáta. Vysvetlili sme celý priebeh, aj ako k tomu došlo, no 

Jankovi sa to nepozdáva. Uľa protestuje: „To miesto je 

nehygienické. On tam nemôţe ísť. Tá miestnosť je tmavá, 

(miestnosť je obrátená na východ, okná veľké, prirodzene 

špinavé). Je to neľudské bývanie...“ 

„Ale veď tam bývali doposiaľ vaši, a tým to vyhovovalo...“ 

Uľa dôvodí: „MsNV nezaplatil Janovi za dom, v ktorom býva. 

Tých 14.000 Kčs bolo zaplatených za ten, čo je uţ zbúraný. 

Musia mu dať nový byt v činţáku.“ 

Vysvetľujeme: „To ste dostali pekne zaplatené. My sme za 

zhromaţďovaciu miestnosť, za byt na poschodí a ešte izbu 

v prednej časti domu, všetko s ústredným kúrením a celým 

príslušenstvom dostali 3.000 Kčs. 

Uľa je prekvapená, skoro nechce veriť. „Mali ste sa odvolať!“ 

No povoliť nechce. 

Navrhujem Uli i Jankovi: „Sadajte do auta! Ideme vec riešiť 

na MsNV.“ 

Súhlasili. Sme vo vestibule MsNV. Čakáme na úradníčku. Ja 

tam viacero ľudí, čakajú tieţ. V duchu sa modlíme. Uľa rozvíja 

svoje teórie o nevhodnosti prostredia, kde ho chceme 

nasťahovať a o údajnej krivde zo strany MsNV o nezaplatenom 

dome. Konečne prichádza úradníčka, ináč veľmi milá 

a príjemná pani. Pokojne vypočuje naše informácie, ţe Janko 

nechce súhlasiť s novým bydliskom. 

„Ale, Janko, prečo nechcete súhlasiť? Veď je to len dočasné 

riešenie. Ja vám dám aj prídel na palivo, aby vám nebolo zima 

cez zimu. Veď vy ste taký fešák, ešte sa môţete aj oţeniť. Koľko 

máte rokov? – Ani päťdesiat. Potom, keď to budeme búrať, 

dostanete nový byt, ale sa musíte zamestnať, lebo za nový byt 
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treba aj platiť, a keď nie ste zamestnaný, z čoho budete platiť? 

Len sa pekne dohodnite.“ 

Uľa robí advokáta: „Ktovie, kedy to bude. To nie je vhodné 

miesto na bývanie, a potom MsNV mu nezaplatil za dom. To, čo 

bolo vyplatené, to bolo za starý dom, čo bol zbúraný.“ 

„Janko, aţ príde advokát, v najbliţšej dobe príďte za mnou, 

pozrieme sa na to“ – hovorí súdruţka Otiepková – „len sa 

pekne dohodnite.“ 

Uľa ani Janko však neprejavujú ochotu súhlasiť. Uţ sa 

poberajú preč. Zastavíme ich však. Hovorím: „Janko, my vám 

byt vyriadime, pomôţeme vám presťahovať všetky veci, 

poukladáme a zariadime na novom mieste nábytok atď., ale 

ţiadame od vás chlapské slovo tu pred svedkami, ţe s tým 

súhlasíte.“ 

Janko: „Ja tam ísť nechcem. Pôjdem radšej do nového. 

Nájdem si zamestnanie.“ 

Myslím si: „To by nám ešte chýbalo, aby si zamkol byt a ušiel 

preč, ako si to uţ raz spravil.“ Hovorím mu: „Ja tieţ všeličo 

nechcem. Aj teraz by som najradšej bol pri rodine doma, 

v záhrade. Vy nie ste zamestnaný, ale ja áno. Pre mňa je čas 

vzácny. Ja som si vzal dovolenku, z ktorej som dva dni zabil len 

vyjednávaním s vami. Navrhujem vám dve moţnosti: Pokojne, 

priateľsky vás presťahujeme a pomôţeme vám zariadiť byt 

alebo najmeme buldozér a zrovnáme so zemou celý váš domček 

aj so všetkým, čo je v ňom. Vyberte si!“ 

Pani Otiepková: „Ja viem, ţe sa vy pekne dohodnete.“ 

No Janko chlapské slovo nedal. Rozchádzame sa s tým, ţe sa 

Uľa s bratom Jankom ešte idú pozrieť na nové bydlisko. Brat 

Valenta odchádza za sestrami brigádničkami, ktoré 

v zhromaţdení párali perie do perín budúcich brigádnikov. 

Navrhuje prerušiť prácu a modliť sa. Medzitým sa Uľa 

s bratom vracajú s rozhodným nesúhlasom s novým bytom. Uľa 

hovorí o neľudských podmienkach a nesúhlasí 

s presťahovaním. Smutní sa rozchádzame. Uľa s Jankom idú 
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domov. Z hlbín duše nesie sa úprimná prosba: „Pane, Ty vieš, 

ţe sme na konci s našimi silami, ale Ty určite máš pre nás 

riešenie. Ukáţ nám ho...“ 

Je okolo osemnástej hodiny. Z brány svojho domu vychádza 

brat Sadloň. Nad nami visí nevyslovená otázka: „Čo ďalej...?“ 

Brat Sadloň zamyslene hovorí: „Ak ho dnes nevysťahujeme, 

v noci Janko ujde, zamkne dvere, a týţdeň, moţno dva ho nikto 

neuvidí...“ 

„Váš názor je teda vysťahovať?“ 

„Ak to neurobíme dnes, sťahovanie bude odloţené na 

neurčito...“ 

Tu prišla myšlienka, určite od Pána; akási vnútorná istota: 

Treba konať! 

„Vezmite káru a povedzte sestrám, nech idú vyriadiť byt 

a pripraviť ho tak, aby sme ho mohli presťahovať!“ 

Brat Sadloň a brat Matej spolu tlačia káru a v duchu sa 

modlia. Zrazu sa pýta brat Matej brata Sadloňa: „Čo vezmeme 

najskôr na káru?“ 

„Posteľ aj s perinami, ak nejaké má.“ 

Blíţime sa k domu Janka – cigána. Medzitým Uľa odišla 

domov. Janko stojí pred domom a my pokojne kráčame s károu 

k Jankovi. „Tak, Janko, sťahujeme!“ 

Janko ani slovo odporu. Pýtame sa: „Čo najprv vezmeme?“ 

Brat Sadloň odpovedá za neho a on s tým súhlasí. „Najprv 

posteľ!“ 

Sťahovanie sa začalo. Po prvej fúre brat Sadloň navrhuje: 

„Musíme poţičať ešte dve káry, aby sme to dnes stihli.“ Po 

prvej nasledovalo ešte deväť plno naloţených fúr. Je asi desať 

hodín večer, keď odchádzame od nového bydliska Janka. Izba 

vyzametaná, všetko poukladané, posteľ pripravená, aby Janko 

mohol spokojne spať prvú noc na novom byte. 

Ešte krátky pokyn pre brata Zdenka Vrábla: „Na starom byte 

Janka zvesiť všetky okná a dvere!“ 

Druhý deň ráno – štvrtok 29. 4. 1982. 
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O desiatej je z domčeka dolu škridla, o dvanástej cca 

rozobraná strecha, povala... O piatej brigádnici rúcajú steny, 

okná, zárubne. Materiál sa triedi a hneď ukladá na určené 

miesto: tehla, dosky, hrady, škridla... Steny sú z nepálenej 

hliny, uvoľňujú sa rohy budovy, a na povel brata Duďáka 

váľajú sa postupne celé steny. Večer je domček zbúraný. 

Asi okolo deviatej prichádza na stavbu prekvapená Uľa. 

Rozkrikuje sa, zapára, ľutuje brata, chce, aby sme zaplatili 

materiál... 

Brat Sadloň jej navrhuje: „Keď máš tak rada svojho brata, 

pomôţ mu odvoziť drevo, dosky, debnu, aby mal čím kúriť!“ 

O chvíľu Uľa zmizla... 

 

Po dosiahnutí kladných vyjadrení k miestu začali sa 17. apríla 

1980 súbeţne s majetkoprávnym vysporiadaním prípravné 

práce na projektovej úlohe. Miestne staršovstvo písomne 

ponúklo a zároveň poţiadalo Predsedníctvo CB 

o zakomponovanie baptistéria, aby tak aspoň jedna slovenská 

modlitebňa bola vybavená moţnosťou krstu dospelých 

spôsobom ponorenia. Predsedníctvo túto poţiadavku prijalo 

a schválilo 25. 4. 1980. V konkurznom schvaľovaní návrhov na 

architektonické riešenie sa celozborové staršovstvo 

rozhodovalo medzi dvoma alternatívami: krásnym 

reprezentatívnym návrhom brata Ing. arch. Kubíka (diskovitý 

útvar vystupujúci z telesa svahu) a jednoduchým, ale pekným 

riešením brata arch. Jána Číčela. Napokon sa vybrala druhá 

alternatíva jednak vzhľadom na menšiu prácnosť a menšie 

náklady, ako i na zdôraznenie línie prostoty. Po urýchlenom 

vypracovaní dokumentácie dňa 6. 6. 1980 sme odovzdali 

kompletnú projektovú úlohu dvanástim úradom ku schváleniu. 

Celý schvaľovací proces sa ukončil 4. 9. 1980, kedy nám 

MsNV vystavil územné rozhodnutie. Komplikácie však nastali 

v tom, ţe podľa práve platného stavebného zákona projekt 

musí byť vyhotovený poverenou projekčnou organizáciou, čo 
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v našom prípade tak nebolo. Pretoţe sme boli cez Ministerstvo 

kultúry odkázaní na Projektový ústav kultúry (PÚK), našu 

záleţitosť pridelili Ing. arch. Mariovi Ţitňanskému. Ten 

s naším riešením nesúhlasil a po osobnej obhliadke terénu, po 

zoznámení sa so spôsobom ţivota v našej cirkvi a na základe 

našich priestorových poţiadaviek vytvoril úplné novú 

architektonickú štúdiu, ktorú 23. 12. 1980 stavebný odbor 

Predsedníctva CB schválil a prijal. Po novom kole 

vyjadrovania sa k tejto novej štúdii sa PÚK pustil do 

vypracovania úvodného projektu. Jediné, čo nám z tejto etapy 

vybavovania chýbalo, bolo jednotné súhrnné stanovisko. 

Ţiadosť o jeho vydanie sme na základe všetkých 

predchádzajúcich schválení odovzdali 24. 6. 1981 na Odbor 

výstavby ONV. Pretoţe nastával čas dovoleniek a jeho vydanie 

sa preťahovalo, PÚK uţ nečakal a pustil sa do práce na ďalšom 

stupni. Tým sa pre nás začala ďalšia fáza (hoci ešte stále 

nebola ukončená predchádzajúca), v ktorej sa spracoval 

projekt. 

Úvodný projekt vypracoval Ing. arch. Ţitňanský, ktorý ako 

zamestnanec PÚK kompletne viedol tento 

projekt. Predsedníctvo CB ho schválilo 23. 9. 1981 a v ten istý 

deň sme ho poslali na MsNV so ţiadosťou o stavebné 

povolenie. Ešte v tom istom mesiaci sme ho odovzdali 

k schvaľovaniu a pribliţne po mesiaci sme dostali k nemu 

v podstate kladné schvaľovacie stanoviská. Medzitým sme 

mnohokrát znovu na rôznych úrovniach urgovali na ONV 

vydanie jednotného súhrnného stanoviska, no nič sme 

nedocielili. V novembri sme na MsNV podali ţiadosť 

o stavebné povolenie – skompletizovali našu ţiadosť všetkými 

potrebnými schváleniami, ale stále bez jednotného súhrnného 

stanoviska k predchádzajúcej fáze! Na naše prosby sa do veci 

zaangaţoval okresný cirkevný tajomník súdruh Gábor. 

Sprostredkoval niekoľko ďalších stretnutí so zodpovednými 

pracovníkmi. Podstata rokovania – neznámy dôvod 
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definitívneho nepovolenia stavby. Brat Jurčo si myslel 

(môţeme to chápať ako osvietenie od Ducha Svätého), ţe by to 

mohla byť príliš vysoká kopula, ako prílišná dominanta, ktorá 

by kazila výhľad na mesto. Navrhol jej zníţenie o dva metre. 

Cirkevný tajomník to bol ochotný odsúhlasiť. Pán architekt, 

ktorý tam bol tieţ prítomný, sa vtedy postavil, ţe komunistická 

strana sa nemá čo starať do výzoru stavby. Politický 

predstaviteľ mu dal najavo, ţe „strana sa rozumie do 

všetkého“. Tak mohlo padnúť konečné rozhodnutie o povolení 

stavby. Konečný papier, oficiálne povolenie, prebral brat Ivan 

Valenta. Úradník okresného výboru tomu nechcel veriť. Štyri 

hodiny študoval a overoval kaţdý papier, celú dokumentáciu, 

kaţdé potvrdenie, lebo sa bál. Napokon sme predsa dostali 

jednotné súhrnné stanovisko dňa 10. 2. 1982, teda po siedmich 

mesiacoch čakania. Avšak obmedzenia plynúce zo stanoviska 

ONV boli takého rozsahu, ţe Odbor výstavby MsNV nám 

predloţený úvodný projekt vrátil s odôvodnením, ţe sme 

v ňom nedodrţali poţiadavky ONV. Tie vlastne boli vystavené 

aţ po jeho vypracovaní. Išlo o tieto zmeny: 

- zníţiť rozpočet pod 2 milióny Kčs, 

- vylúčiť amfiteáter, 

- kopulu nad sálou vymeniť za rovnú strechu, 

- zníţiť kapacitu sály o 20%. 

Po viacerých pokusoch o zmenu postojov neostalo nám nič iné, 

neţ nechať vypracovať nový projekt. 

Upravený úvodný projekt bol schválený na Predsedníctve CB 

1. júna 1982. Na druhý deň, 2. júna, nám veľmi vyšli v ústrety 

pracovníci ako plynárenských, tak i energetických závodov, 

ktorí nám ihneď na počkanie vyhotovili technické 

odsúhlasenie, takţe ten istý deň sme mohli podať na MsNV 

novú ţiadosť o stavebné povolenie. Toto urýchlené schválenie 

bolo veľmi potrebné, pretoţe uţ o 2 týţdne nám mala vypršať 

lehota platnosti výnimky z ochranného pásma ČSD. Ale vďaka 

Pánovi, ktorý naklonil ich srdcia, vec sa stihla ešte včas 



 33 

vybaviť. Po uplynutí doby „stavebného konania“, v ktorom 

mohli ešte vec napadnúť zainteresované zloţky, nám bolo dňa 

22. júna 1982 vydané stavebné povolenie. Soli Deo Gloria! Od 

toho momentu sme mohli začať stavať novú modlitebňu. 
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4 Stavba 
 

Padlo rozhodnutie, ţe stavať sa bude formou brigád, do ktorých 

by sa mali zapojiť ľudia, ktorí sem uţ predtým chodili. Uţ 

predtým sme mali s mládeţami bliţšie kontakty, pretoţe keď 

sem prišli, zároveň prišli slúţiť. Robilo sa to formou biblických 

pozdravov, pretoţe bez dovolenia tajomníka nikto nemohol 

hovoriť Slovom v zbore. Chodievali často na kopanice, na tajné 

stanovania. Stavba sa stala súčasťou celocirkevného pohybu, 

nie len miestneho, ktorý sme nazvali stavebným prebudením. 

Veď takto bolo postavených uţ viac modlitební: Bardejov, 

Prešov... Zbory si vzájomne pomáhali. Brigády sa vyuţívali na 

legálne stanovačky, brigádnici boli tieţ ubytovaní v rodinných 

domoch a bytoch u bratov a sestier. Išlo teda zároveň 

o duchovné stretnutia a popri tom o prácu na stavbe. Takýmto 

spôsobom bolo duchovne získaných a posilnených veľa ľudí. 

Prvá brigáda prišla z Levíc – desať bratov, s ktorými sa 

pripravovalo ubytovanie pre ďalších brigádnikov. Pripravovala 

sa kuchyňa, práve bol vyprázdnený byt po sestre Rafajovej, 

kde sa zriadila jedáleň. Vedúci stavby bol brat Jurčo. 

Domácu organizáciu, prevádzku aj financie mal na starosti brat 

Ivan Valenta ako laický kazateľ, zástupca správcu zboru 

kazateľa Františka Ciesara. Vonkajšiu organizáciu brigád riadil 

stavebný odbor zboru v Bratislave. 

Začalo sa búraním domčeka, robilo sa šalovanie. Oficiálne to 

bola rekonštrukcia toho domčeka. Doteraz je popisné číslo 

modlitebne 463, teda číslo pôvodného domčeka. Na mieste 

stavby boli pod zemou poloţené elektrické káble pre celé 

sídlisko Kujanovec a Topoleckú, preto bolo treba pracovať 

veľmi opatrne. Vzápätí po upozornení brigádnikov sa jednému 

z nich podarilo čakanom zaťať presne do toho kábla. Len 

týţdeň predtým sa vybavilo poistenie. Nikomu sa nič zlé 

nestalo, len to stálo osemdesiat tisíc navyše. 
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Peter Ciesar, keď skončil štúdium teológie, nemal vnútornú 

slobodu stať sa kazateľom. Bol pomocným duchovným v 

Bratislave. Vtedy si ho brat Jurčo zobral sem na pomoc, kde 

strávil dva nádherné roky. Občan ako súkromná osoba vtedy 

nemohol vlastniť nákladné auto. Mohla ho vlastniť len nejaká 

organizácia. Tak sme ako cirkev kúpili starú RN (er-enu), 

ktorej šoférom sa stal Peter Ciesar. Stavebniny sa kupovali na 

občiansky preukaz, tak evidovali kaţdý nákup. Šoféri museli 

mať „stazku“. Vďaka potvrdeniu MsNV z Bratislavy 

v občianskom preukaze, kde mal štátny súhlas na výkon 

duchovenskej činnosti, sa mu otvárali dvere pri rôznych 

kontaktoch týkajúcich sa zásobovania.  

Všetok materiál vrátane tehál bol vtedy na štátny prídel. Brat 

Jurčo však tvrdil, ţe my nie sme štátny podnik, aby sme ho 

museli mať na štátny prídel, my si všetko kupujeme za vlastné 

v hotovosti a vystupujeme voči ostatným podnikom ako 

súkromná osoba, čo síce znamenalo vyššie dane, ale zároveň 

sme nemuseli čakať na štátny súhlas na pridelenie materiálu. 

Bolo ťaţké dostať tehlu ako štátnemu subjektu, ale ako 

súkromnej osobe nám dali tehly hneď z pece. Mnohokrát sa 

stalo, ţe riaditelia firiem nás odmietli, ale mnohí z protestu 

proti reţimu uprednostnili práve nás ako cirkev. Všetok 

materiál ku kanalizácii sme napríklad získali z bratislavského 

Technomatu, kde sme sa vţdy na začiatku stretli s neochotou, 

ale nikdy sme neodišli naprázdno. Ústredný šéf všetkých 

našich cirkevných stavieb bol brat Jurčo. Brat Rosa dopredu 

obtelefonovával, kde by sa čo dalo dostať. Zapájalo sa 

mnoţstvo ľudí s rôznymi profesiami z celej cirkvi. 

Kuchyňu viedol nejakú dobu brat Sládek z Banskej Bystrice, 

nezastupiteľnú úlohu mali sestry Sadloňová, Kýšková, 

Hlubocká; pomáhali aj ďalšie brigádničky. Raz zmizlo 

z mrazničky všetko mäso. Pri hľadaní sa časť našla pri trati. 

Brat Jurčo podozrieval jedného človeka, ktorého hneď išiel aj 

navštíviť. Jeho ţena mäso hneď po vyzvaní bez výhovoriek 
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vrátila. Neskôr to ten človek verejne z vlastnej iniciatívy 

vyznal. Syn mu vypadol z okna siedmeho poschodia a zabil sa. 

On to chápal ako trest Boţí.  

Počas stavby bolo stále vidieť Boţiu ochranu. Otec Palka 

Boroša robil rôzne inštalácie. Chlapec bol veľmi ţivý, 

neposedný. Vybehol na strechu nad halou, v ktorej bol uloţený 

vo vreciach mäkký prachový materiál, ktorý bolo treba 

preniesť. Chlapec spadol z trámov rovno na to miesto, kde sme 

chvíľu predtým preniesli tento materiál. Palkovi sa nič nestalo. 

Pán Boh k práci v tom období aj mimoriadne ľudí posilnil. 

V kaţdej domácnosti boli hostia – brigádnici, ubytovaní. Pralo 

sa prádlo, na stavbu sa chodilo robiť. Sestra Lysá na to 

spomína takto: „Ja som tu robila dva roky, lebo som odišla zo 

zamestnania zo zdravotných dôvodov. Ochorela mi medzitým 

mamička. Ona bola tak chorá, ţe sme sa pri nej po nociach 

striedali. Bola u brata. Boli sme štyri sestry a brat, tak sme 

vţdycky jednu noc tam prišli a celú noc sme boli pri nej. Potom 

sme išli do roboty. Ja som bola veľmi vyčerpaná, uţ som vôbec 

nevládala. Tak som dala z práce zo zdravotných dôvodov 

výpoveď. Aj celkovo som uţ chcela odísť preč z geodézie, 

ale nenašla som druhé zamestnanie; ani som ho nejako 

nehľadala. Uţ sa vtedy začínalo stavať, mamičku sme potom 

dali do nemocnice v Novom Meste nad Váhom. Povedala som 

si, ţe keď ju tam dajú trošku do poriadku, ţe ja si ju vezmem 

k sebe a ţe nepôjdem do práce, aby som sa o ňu mohla starať 

ja. Ţe ostanem dlhšie doma. Mamička však náhle zomrela. Tým 

pádom som nehľadala ďalej zamestnanie, ale som prišla na 

stavbu, takţe som potom dva roky potom tu. Deti boli malé. 

Neviem ako som to vládala. Mali sme záhradu, lebo sme bývali 

v činţiaku, hore na Chrástnatej. Tam to všetko ţivorilo, ale tu 

som bola od rána do večera, jednoducho stále bola robota. 

Vôbec som nevnímala tú ťarchu, hoci stále boli brigádnici 

u nás na noc. Ale u mnohých. Aj Vlastička Hollá. Tá bola 

zamestnaná. Často mávali šestnástky. Brigádnici bývali na 
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rôznych miestach, kde bolo treba pravidelne meniť posteľné 

prádlo. Ona celé hromady právala u nej v práčovni. Podobne 

slúţili aj iné sestry. Pán Boh k tomu mimoriadne zmocnil. 

Veľmi oceňujeme aj nenahraditeľnú sluţbu sestry Sadloňovej, 

ktorá bola hlavnou kuchárkou a mala na starosti stravovanie 

ľudí na stavbe. Do kuchyne prichádzala ráno prvá a večer 

odchádzala posledná. S nákupmi potravín jej pomáhala sestra 

Marta Hlubocká. Sestre Sadloňovej dal Boh ešte dar ţivota 

a býva v domove dôchodcov v Papradi.“ 

Obyvatelia v Starej Turej stavbu s údivom sledovali. Zároveň 

so stavbou modlitebne začala stavba hotela Sanus v Dubníku. 

Bola to prednostná stavba okresu pre okresný výbor strany pre 

účely rekreácie, školení a podobne. Prednosť stavby v rámci 

celého okresu sa týkala aj zásobovania a všetkého, čo súviselo 

s rýchlosťou postupu stavby. Bola to nevyhlásená súťaţ. Ľudia 

doslova sledovali súťaţ týchto dvoch stavieb. Na jednom konci 

kostol, na druhom konci Turej na Dubníku tieţ veľký objekt. 

Napriek všetkému tu sa to lepšie podarilo. Aj keď mali Turanci 

veľký odpor voči našej cirkvi – zhromaţdeniu, napriek tomu 

veľmi fandili, aby sa modlitebňa postavila skôr. V ľuďoch bol 

taký dvojaký postoj aj v rámci jedného človeka: sám bol proti 

týmto sektárom, zároveň ale povaţoval za lepšie, aby kostol 

bol postavený skôr. 

Občas došlo k iskreniu aj vo vnútri, napríklad medzi bratom 

Jurčom a bratom Smolinským ohľadom ventilátorov. Občas 

bolo treba prerábať, čo sa bratovi Jurčovi nepáčilo, pretoţe to 

znamenalo stratu času. Neznamenalo to ale pokazenie trvalých 

vzťahov. 

Bratislavský zbor nám vyčítal, ţe stanica málo finančne 

pomáha. Ale miestni boli naozaj chudobní. Keď napríklad 

v Bratislave mohla dať nevesta na stavbu komplet veno, ktoré 

mala nachystané na svadbu, to znamenalo celú výbavu do bytu, 

v Starej Turej v tej dobe ţiadne z našich detí nemalo ţiadne 

veno. Keď teta z Miškech dedinky poslala vrecko 
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fazule, vrecko hrachu a vajíčka, poslala všetko, čo mala. 

Stavba bola dokončená aj z obetavosti miestnych ľudí, ale aj 

z ochotného srdca mnohých ľudí z iných strán, ktorých srdce 

Boh naklonil. 

Zhromaţdenia počas stavby sa ešte dlho konali v starej 

modlitebni; tam sme robili ráno aj modlitebné chvíľky. Aţ 

potom, keď brat Jurčo prišiel do Starej Turej ako vedúci 

stavby, aby ju riadil priamo odtiaľto, sa modlitebné chvíľky 

preniesli na stavbu. Večerné zhromaţdenia ešte normálne 

pokračovali „dole“, kým nebol uzavretý prvý plafón. Potom sa 

prenieslo zhromaţdenie „hore“. Zriadila sa tu jedáleň, prešla 

sem neoficiálne celá prevádzka. Silvestrom 1983 prvýkrát 

začali zhromaţdenia v priestore dnešnej malej sály. Stále 

častejšie sme mali zhromaţdenia tu napriek tomu, ţe bola 

špinavá podlaha. 

Zhromaţdenia počas celej stavby neustali. Stále – tak ako to 

bolo ešte aj pred stavbou – bol urobený domáci rozpis sluţieb 

kázania, ktorý sa dodrţiaval. V jednotlivých nedeliach sa bratia 

striedali. Raz za mesiac sme priváţali z Trenčína brata kazateľa 

– dôchodcu Josefa Chybu, niektorú nedeľu brat Janko Hollý, 

niektorú nedeľu brat Štefan Podhradský s tým, ţe keď prišli 

hostia – kazatelia, tak vtedy celkom automaticky, pokiaľ boli 

pripravení, sa im odovzdávalo slovo. Dosť často tu boli i bratia 

kazatelia z Čiech. Vo štvrtok zväčša mával brat Sadloň. Vďaka 

stavbe a jej podpore prichádzalo dosť hostí aj z cudziny; bol tu 

napríklad inkognito i jeden z najvyšších predstaviteľov NATO, 

v Starej Turej aj spal! Takíto hostia slúţievali i v zhromaţdení. 

Fungovalo to tak, ţe brat prekladateľ (Peter Ciesar) povedal, 

aby nám brat odovzdal svoj bratský pozdrav a dotyčný... 

Popri dováţaní stavebného materiálu bol často dovezený aj 

duchovný materiál. Literatúru sme tu mali. Keďţe bolo 

mnoţstvo stavebného materiálu, pomedzi ten sa dali dobre 

skryť aj škatule s Bibliami a ďalšou literatúrou. Tú sme 

pouţívali k sluţbe nielen pre nás. 
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Napriek tomu, ţe sa bolo sa treba stále pred úradmi spovedať, 

tie uţ potom proces výstavby nezastavili. 

Bolo by ešte veľmi veľa čo rozprávať, ale na svedectvo o tom, 

čo Pán Boh v tomto období robil, to stačí. 
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5 Namiesto záveru 
 

Pre čitateľa týchto svedectiev, ktorý vie porovnať obdobie 

stavby s dnešnou situáciou, keď počas stavania modlitebne 

a následne v novej modlitebni sa schádzalo viac ľudí ako dnes, 

sa natíska otázka: Ako je to moţné? Malo to význam? 

Nepomýlili sme sa? Navyše zodpovední bratia v zbore 

pridávajú povzdych: Táto budova je príliš „veľké sústo“. 

Utiahnuť v dnešných pomeroch po ekonomickej stránke 

s takýmto počtom členov túto budovu je doslova ťaţkým 

bremenom na hranici únosnosti. 

Boţie slovo nás učí, aby sme hľadeli na Boţie skutky, ktoré 

s nami vykonal. Ţe nás vyviedol „silnou rukou z egyptskej 

zeme, z domu otrokov“. Henry T. Blackaby to vyjadril 

spôsobom, ţe Boţie skutky sa nám v ţivote stávajú míľnikmi 

na ceste viery. Ak by sa nám náhodou stalo, ţe si pripadáme, 

akoby sme zišli z cesty, treba sa pozrieť späť na posledné 

„míľniky“, na ktoré si pamätáme, a podľa toho znova 

zorientovať svoju cestu. V predchádzajúcich kapitolách sú 

zachytené svedectvá, ktoré sú skutočnými míľnikmi viery 

v tomto zbore. Preto nemeňme význam tohto diela, ale pýtajme 

sa: Pane, Boţe zástupov, kde je Tvoja silná ruka, ktorá bola pri 

našich otcoch? Sme síce malí, ale Ty, Pane, vykonaj pri nás 

Svoju moc! 

V tej dobe sa nevedelo ešte o tom, ţe bude zmenené politické 

ovzdušie. Počítalo sa s tým, ţe napriek silnejúcemu 

ateizmu, strane a tlaku, ţe cirkvi sa musia zlikvidovať, bude 

cirkev rásť. Viacerí bratia sa navštívili aj ZSSR. Tam videli aj 

oficiálnu cirkev, aj tú v podzemí. Ich vzťahy boli rôzne; niekde 

sa spolupracovalo, niekde boli myšlienkovo vo vzájomnom 

protipostavení, ale napriek tomu tam cirkev rástla. Aj oficiálna 

časť, ktorá musela robiť kompromisy, aj neoficiálna, ktorá bola 

v podzemí. To nám dávalo silu k tomu, ţe porastie Boţie dielo 

aj tu. Isteţe to znamenalo zaplatiť cenu. Náš vyslaný brat ako 
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ich hosť videl tamojších starších zborov. Všetci do jedného 

boli invalidi v dôsledku tvrdého zaobchádzania v lágroch a vo 

väzeniach. Ale cirkev rástla. Mnohí z nich boli naozaj 

neškolení jednoduchí bratia, ale ich slovo bolo mocné. Bola to 

aj tunajšia skúsenosť, keď sa museli prerábať v starej 

modlitebni jednotlivé miestnosti, aby postačili návštevníkom. 

Boli modlitby za to, aby v celej Turej mohlo byť verejne 

zvestované evanjelium. Aby všetci počuli. Príkladom naplnenia 

týchto modlitieb bola návšteva černošských detí z Ugandy. To 

všetko boli deti umučených rodičov. Verejne potom na námestí 

spievali. Boli tam poslucháči zo všetkých škôl, prichádzali 

ľudia z okolia. Skutočne verejnosť mohla vtedy vidieť ţivé 

evanjelium aj cez tie deti. Je iná doba. Tá iná doba ale 

neznamená, ţe je úpadok, ţe máme ostať bez ovocia. Je iná 

doba, sú tu noví ľudia. Nedá sa postaviť uţ na generácii, čo 

stála predtým. Nová generácia sa musí zmocniť, aby mohla 

niesť evanjelium súčasnej generácii, ktorá je v iných 

podmienkach. Ja si myslím, ţe Pán to dá. 

Zaujímavé, aké je aktuálne slovo, ktoré bolo písané pred 

začatím stavby modlitebne: Ţivot ľudu Boţieho je kontinuita 

rodov tých, ktorí vţdy znovu a znovu – kaţdá generácia – 

musia vedome prevziať štafetu duchovného dedičstva od 

svojich duchovných otcov, a ktorí musia vybojovať svoje nové 

zápasy a kráčať nové kroky viery. Tam, kde sa ustelie na zašlej 

sláve bojov a skutkov predchodcov, obvykle duchovný ţivot 

upadá a ostávajú iba tradície. Kde niet nových skúseností 

a z toho plynúceho svedectva, ţivot sa síce stáva pohodlnejší, 

ale hrozí nebezpečenstvo duchovnej smrti zborov. Stará Turá 

prešla slávnu minulosť, plnú bojov a rozporností. Ľudská 

prirodzenosť by preto veľmi ochotne postavila pomník tejto 

zašlej sláve. Dobre by bolo ţiť v tieni takéhoto pamätníka, 

príjemné by bolo udrţiavať hodne navštevované múzeum 

pamiatok na tie prvé a tých prvých, skrze ktorých vzišlo svetlo 

spásy mnohým na Slovensku, ba dokonca i mimo Slovenska. 
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Ale múzeum, to uţ nie je ţivot. Ţivot znamená vţdy nanovo – 

s novými ľuďmi a novými okolnosťami – zápasiť, občas 

i prehrávať, klesať, ale predsa len víťaziť. Znamená to vedome 

sa postaviť do rodu hrdinov viery, znamená to nasledovať 

Baránka – Jeţiša Krista pod vedením Ducha Svätého. 

Po dokončení modlitebne bratia vyznávali: „Aţ potiaľto nám 

pomáhal Hospodin.“ Keď si uvedomíme, ţe sme tu a budova je 

aj dnes modlitebňou s modlitbami, aj dnes môţeme znova 

vyznávať: „Aţ potiaľto nám pomáhal Hospodin.“ 
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6 Stručný prehľad udalostí týkajúcich sa 

Zboru CB v Starej Turej 
 

1897   zaloţenie vnútromisijného abstinentského 

spolku ECAV Modrý kríţ. 

1902   postavený sociálny ústav „Útulňa“ 

1906   vydanie spevníka „Piesne sionské“ 

1912   zaloţenie diakonie 

25. 2. 1924 zomrela Mária Royová 

1925   začiatok vydávania časopisu Večernica 

1926   postavený sirotinec „Chalúpka“ 

1930   zaloţenie diakonického spolku Vieroslava 

1933  postavený domov dôchodcov „Domov bielych 

hláv“ (jediná budova, ktorá ešte z toho obdobia 

stojí) 

27. 12. 1936 zomrela Kristína Royová 

1950  zánik pôvodného slovenského Modrého kríţa 

a vznik staroturanskej stanice Zboru Jednoty 

českobratskej v Bratislave 

1952 – 1959 laickým kazateľom brat František Mareš 

1960 – 1975 laickým kazateľom brat Gustáv Sadloň 

(staroturanský) 

1975 – 1976 laickým kazateľom brat Dušan Rojko 

1977 – 1983 laickým kazateľom brat Ivan Valenta, oficiálne 

aţ od r. 1980 

1983 – 1984 kazateľom Ján Novák 

1984 – 1989 kazateľom Milan Jurčo, ordinovaný r. 1986 

1987  vznik samostatného zboru v Starej Turej 

1990 – 1997 kazateľom Martin Jurčo 

1997 – 1999 kazateľom František Ciesar 

1998 – leto 2000 vikárom Daniel Ciesar 

2000 – 2001 zbor bez kazateľa 

1. 9. 2001 vikárom Bohdan Roháček, správcom od r. 2004 
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7 Fotogaléria 
 

 
Pôvodná cigánska kolónia. 

 

 

 
Brat Milan Jurčo dozerá na búranie domčeka. 
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Brigádnici. Hore vidno ich ubytovanie. 

 

 

 
Postavené základy modlitebne. 
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Hlavná sála a vestibul sa rysujú. 

 

 

 
Malá sála a kuchyňa sú „pod strechou“. 
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Holá stavba. 

 

 

 
Soli Deo gloria! 


