ThMgr. Ján Lacko
Patrí medzi najstarších žijúcich evanjelických kazateľov. Bol členom
prekladateľskej komisie Starej zmluvy, členom Spevníkovej komisie a následne
Hymnologického výboru. Je autorom a prekladateľom viacerých piesní v
Evanjelickom spevníku. Známy je ako častý prispievateľ do rôznych
evanjelických zborníkov a časopisov i ako spolupracovník rozhlasu a televízie.
Narodil 20. novembra 1928 v Leviciach ako syn pliešovského farára a
neskoršieho seniora Zvolenského seniorátu. Jeho predkovia až do štvrtého
pokolenia boli evanjelickí farári. Pokrstený, konfirmovaný aj sobášený bol v
pliešovskom chráme Božom. Manželka, ktorá ho predišla do večnosti v roku
2004, bola kantorkou vo všetkých jeho pôsobiskách.
Základné vzdelanie získal na Štátnej ľudovej škole v Pliešovciach, stredoškolské
na gymnáziu vo Zvolene. Teológiu študoval na Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave, kde skončil ako magister teológie
(ThMgr.). Ordinovaný bol 15. júla 1951 biskupom Fedorom Ruppeldtom vo
Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Rok bol kaplánom pri otcovi v
Pliešovciach, námestným farárom v Gbelciach a v Púchove. V Lazoch pod
Makytou pôsobil ako zborový farár vyše 18 rokov. Za jeho pôsobenia bol
generálne opravený kostol, postavená nová fara a zadovážený nový zvon. Aj v
Mošovciach, kde pôsobil 12 rokov, počas jeho pôsobenia základne obnovili
chrám Boží. Ako zborový farár v Senici (vyše 13 rokov) bol dvakrát zvolený za
konseniora Myjavského seniorátu. Za jeho pôsobenia kostol dostal novú strechu
a fara prístavky.
Od apríla 1997 žil na dôchodku v Bratislave-Petržalke, kde niekoľko rokov
vypomáhal, ako mohol: rok bol seniorálnym kaplánom Bratislavského seniorátu,
dva roky učil náboženstvo na petržalskej Cirkevnej základnej škole Dr. Martina
Luthera a podľa potreby zastupoval farárov v Petržalke i okolitých cirkevných
zboroch. V súčasnosti z dôvodu potreby lekárskej starostlivosti žije v stredisku
Charitas v Bratislave. Bol členom prekladateľskej komisie Starej zmluvy a
preložil knihu Kazateľ. Ako člen Spevníkovej komisie a následne
Hymnologického výboru bol i autorom a prekladateľom viacerých piesní v
Evanjelickom spevníku. Pôsobil aj ako člen Komisie pre štruktúru služieb
Božích a Agendu, člen Školskej komisie a podieľal sa na tvorbe učebníc náboženstva; bol členom Bohoslužobného výboru aj členom redakčnej rady
Tranovského kalendára a Evanjelického posla spod Tatier a častým
prispievateľom do našich cirkevných časopisov. V roku 2008 mu vyšla
memoárová kniha Zo spomienok evanjelického farára, ktorá mala veľký
čitateľský úspech. Dlhé roky spolupracoval so Slovenským rozhlasom, kde
pripravoval aj čítal najmä ranné duchovné zamyslenia, ako i so Slovenskou televíziou, kde prispieval do kresťanského magazínu Orientácie.
Cena Leonarda Stöckela sa udeľuje bratovi ThMgr. Jánovi Lackovi v oblasti
náboženstva.

