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Pondelok 24. apríla 2017 

155. výročie narodenia Juraja Chorváta 

Piesne: ES č. 624, 355 

Text: Ž 96, 1 

„Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi celá zem!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

K dnešnému dňu by sa hodilo zacitovať aj výzvu z Listu Židom 13, 7: „Spomínajte na svojich 

vodcov...“ Každý zveľadený dar Ducha je pre zodpovedného človeka podnetom, aby aj sám 

v sebe hľadal a objavoval dané mu duchovné dary a vkladal ich do súhry s inými darmi s cieľom 

osláviť Darcu darov, Stvoriteľa. Keď apoštol Pavel v listoch rímskym a korintským kresťanom 

(R 12, 1 – 8; 1K 12, 4 – 11) „vykreslil“ anatómiu ľudskej spoločnosti ako živého organizmu, 

naznačil, aké je dôležité, aby človek zveľaďoval svoje dary a aby v súhre s inými darmi oslavoval 

Stvoriteľa. Rovnako nabádal čitateľov svojho listu aj apoštol Peter (1Pt 4, 10). Zmysel týchto 

výrokov pochopil práve pred 155 rokmi narodený Juraj Chorvát, autor Veľkej evanjelickej 

chrámovej partitúry. Vyrastal v Dolnom Srní, v rodine chudobnej materiálne, ale bohatej 

duchovne. Každý deň sa v ich rodine začínal i končil hlasitým spevom nábožných piesní, čítali sa 

Pešťbudínske vedomosti, Národnie noviny, Hurbanove Cirkevné listy, Lichardov Obzor. V takej 

rodinnej atmosfére aj mladý Juraj v sebe rýchlo objavil svoj duchovný dar, dar láskavého 

a zodpovedného učiteľa, národovca a hudobného skladateľa. Pochopil, ako môže človek spievať 

Hospodinovi novú pieseň. Toto svoje poznanie potom s láskou vkladal do svojich žiakov na 

viacerých pôsobiskách, ale zároveň aj do mnohých harmonizácií duchovných piesní. Chcel, aby 

ľubozvučnosť „dvojnásobnej modlitby“ hladkala spievajúceho i poslucháča. Mikuláš Schneider-

Trnavský po prezretí Chorvátových harmonizácií napísal: „Toto dielo znamená na poli tvorby 

evanjelického chorálu rozhodne veľké plus.“ Juraj Chorvát sa nedožil vydania svojej partitúry 

tlačou (bola vydaná pri 300. výročí Tranovského kancionála v roku 1936), lebo zomrel dva roky 

predtým. V deň jeho nedožitých 155. narodenín spievame Hospodinovi pieseň vďaky, a to 

s vierou, že sa Jurajovi Chorvátovi splnilo jeho životné krédo: Základom umenia je viera. Aj my, 

ktorí dnes oslavujeme Pána Boha spevom a hudbou, i tam vo večnosti Ho tým istým budeme 

oslavovať. Amen. 

 

Modlitba:   

Spievať Ti chceme, Bože, novú pieseň, pieseň vďaky za každý dar, ktorým nás uspôsobuješ plniť 

Tvoju svätú vôľu, v pomere k sebe navzájom i v pomere k Tvojmu stvorenstvu. Poveril si nás 

úlohou zveľaďovať to, čo si nám zveril, a evanjeliom svojho Syna nás učíš, ako to máme konať. 

Ďakujeme Ti za osobnosti, ktoré nás učia spievať novú pieseň. Uvedomujeme si, že každý náš, 

Teba oslavujúci a zviditeľňujúci skutok je tou novou piesňou pred svetom, ktorému máme byť 

svetlom i soľou. Amen.  
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