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Svätá noc

Noc bola plná jasu, krás.
A pútnik zastal v Betleheme -

Anjelov počul, nebies hlas,
čo dotýkal sa spiacej zeme.

V maštaľke Dieťa – Boh a Kráľ.
To stelesnená Láska Svätá! – 

Na lýre pieseň anjel hral.
Tú pieseň počul pútnik sveta.

I videl Dieťa – Jeho tvár.
Otvoril svoje prázdne dlane
a prijal veľkej Lásky dar –

Tej svätej noci požehnanie.

Zlatica Oravcová
ev. av. Farárka



AKÍ SME ZVESTOVATELIA

PRÍCHODU JEŽIŠA

KRISTA?!

„Požehnaný,  ktorý prichádza,  kráľ  v
mene Pánovom. Pokoj na nebi 

a  sláva  na  výsostiach!  Ale  niektorí
farizeji  zo  zástupu  Mu  hovorili:
Majstre,  zakáž  to  svojim  učeníkom!
Odpovedal im: Hovorím vám: 

Ak  títo  budú  mlčať,  kamenie  bude
kričať.“ (L19,38-40)

Nachádzame  sa  v končiacom  sa
adventnom  čase  a pred  nami  sú
Vianoce.  Vianoce,  ktoré  spájame
s príchodom  Ježiša  Krista.  Vždy  ma
zaráža, ako sa na tento príchod tešíme,
respektíve netešíme. A keď sa pozriem
na  učeníkov  Pána  Ježiša  Krista,
väčšinou sa radovali. Dokonca aj ľudia,
keď  vítali  Ježiša,  sa  radovali
a zvelebovali  Pána  Boha.  Áno,  nebolo
to vždy – ale na mnohých miestach v
Písme by sme takúto situáciu našli.

Toto  chválenie  Pána  Boha  je  niečo
úžasné.  Veď  je  tu  napísané:
„Požehnaný,  ktorý  prichádza,  kráľ
v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva
na výsostiach!“ To je úžasná oslava a
zvestovanie  prichádzajúceho  Božieho
Syna – Ježiša Krista.

A preto tá úvodná otázka:
„Akí  sme  zvestovatelia
príchodu  Ježiša  Krista?!“
Zvestujeme  vlastne  vôbec
Kristov  príchod?  Alebo  si
myslíme,  že  je  to  len
rozprávka  a nikto  nás
nepresvedčí o opaku? Viete,
milí  priatelia,  bratia
a sestry,  Boh  nám  vo
Svojom  Slove  na  mnohých
miestach  hovorí  o tom,  že
On príde a nastolí Svoje kráľovstvo. 

O tom  nám  vlastne  svedčí  advent,
o príchode  Ježiša  Krista  a o  našej
príprave na Jeho príchod. Avšak o tom
nám hovoria aj Vianoce: že Pán Ježiš tu
už  raz  bol  a keď  príde  najbližšie,
nebude  ako  malé  dieťatko.  V 19.

kapitole Zjavenia Jána máme napísané:
„Ajhľa,  biely  kôň,  a Ten,  čo  sedí  na
ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo
súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň,
na  hlave  mnoho  diadémov,  napísané
meno,  ktoré  nepozná  nikto,  len  On
sám,  odetý  do  plášťa,  zmáčaného
krvou,  a Jeho  meno:  Slovo  Božie.
Nebeské  vojská,  odeté  do  bieleho,
čistého  ľanu,  Ho  sprevádzajú  na
bielych  koňoch.  Z úst  Mu  vychádza
ostrý meč, aby ním bil národy. On ich
bude  spravovať  železným  prútom
a sám  bude  tlačiť  vínny  lis
rozhorčeného  hnevu  vševládneho
Boha.  Na  plášti  a na  bedrách  má
napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN
PÁNOV.“ A na toto sa musíme pripraviť,
bratia a sestry!

S tým má byť nepochybne spojená aj
naša radosť! Tak ako Ježišovi učeníci sa
radovali, tak sa máme radovať aj my!
Veď  Pán  Ježiš  nakoniec  povedal:  „Ak
títo budú mlčať, kamenie bude kričať.“
Takže  si  musíme  uvedomiť,  že  ak
nebudeme hlásať Jeho Slovo, chváliť a
zvestovať Ho ako Spasiteľa, Boh si na
to  použije  trebárs  aj  kamene!
Oslavujme preto nášho Pána a vítajme
Ho s radosťou!

Bratia a sestry, mojou túžbou je, aby
tohtoročné  Vianoce  boli  preplnené
pokojom,  radosťou  a Božím

požehnaným, a to nielen na
Štedrý  večer,  ale  aj  počas
celých  vianočných  sviatkov
i počas celého nášho života.
Zvestujme  Ježišov  príchod
všetkým!

Prijmite  preto  moje
srdečné pozvanie na Služby
Božie,  o ktorých  informuje
na poslednej strane aj tento
List  rodine,  aby sme vedeli
o Kristovi  a aby sme naozaj
mohli  byť  dobrými

zvestovateľmi Jeho príchodu.
Prajem  Vám  Bohom  požehnané

vianočné sviatky, požehnané ukončenie
tohto  kalendárneho  roku,  ale  taktiež
v Božom pokoji  vykročenie do nového
roka  2017.  Emanuel  –  Boh  s Vami!
Amen                                   váš farár
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CELOZBOROVÝ DEŇ

NÁŠHO CIRKEVNÉHO

ZBORU
Zrejme  nikoho  neprekvapí,  keď

nakukne  za  kalinovskú  faru,  že  tam
uvidí spokojne sa pasúce ovečky. Inak
tomu  nebolo  ani  27.  augusta  tohto
roku. No neboli to kučeravé zvieratká
od  Málišov,  ale  „ovečky“   nášho
cirkevného zboru.  Mladí,  starší,  ženy,
muži, no všetci túžiaci po spoločenstve
s Pánom Bohom. Prišli na celozborový
deň  -  udalosť,  ktorú  pripravovali  pod
vedením brata farára a jeho manželky
naši  bratia  a sestry  ochotní  venovať
svoj  osobný  čas  a energiu  nám
ostatným.  A nebolo  to  jednoduché.
Veľká  vďaka  patrí  sestre  dozorkyni,
ktorá  do  najmenších  detailov
naplánovala,   vybavila  a skoordinovala
celú  akciu.  Myslela  na  všetko
a výsledkom bol plynulý priebeh celého
popoludnia. 

Pri takýchto stretnutiach sa očakáva
a je podstatná predovšetkým duchovná
poživeň,  no  s plným  žalúdkom  sa
rozjíma  ľahšie.   Aj  o ten  bolo
postarané.  Chutný  guľáš  či  klobásky
pripravili  bratia  Dušan  Cirák  a Ľudo
Géč.  O zvýšenie  hladiny  cukru  sa
postaralo  mnoho  žien,  ktoré  priniesli
tácky  plné  dobrôt.  A deťom  –  pizza.
Všetko  šlo  hladko,  nik  nepotreboval
pokyny, na stoloch bolo vždy všetkého
nadostač.  Ďakujeme  všetkým
„neviditeľným“  rukám  a ich
nositeľkám, za službu. 

Menšie aj väčšie deti si tiež prišli na
svoje.  Obďaleč  stolov  mali  postavený
skákací hrad, kde si priebežne vybíjali
prebytočnú  energiu.  Z každého  kúta
záhrady bolo  počuť  veselé  džavotanie
a výkriky  radosti.   Menších  potešilo
vystúpenie  šaša,  väčšie  sa  započúvali
do  tónov  hudby  farskej  kapely,  ktorú
tvorili  manželia  Šoltésovci,  brat  farár
Boženík  z Dobroče  a brat  farár
Lipovský zo Senného. A spievali nielen
oni, postupne sme poprinášali spevníky
a pridali  sme  sa  všetci.  Deti  sú  vo
svojej  priamočiarosti,   nespútanosti

konvenciami  veľmi  autentické  a sú
spoľahlivým  indikátorom  pri
podobných  udalostiach.  A že  bolo
všetko  v najlepšom  poriadku?  O tom
svedčí  fakt,  že  som ani  raz  nepočula
z detských  úst  nám  mamám  tak
dôverne známu vetu: „Mami,  kedy už
pôjdeme domov?“

Téma  celého  popoludnia  a tiež
požehnaných  slov  z úst  brata  Štefana
Gabčana,  farára  cirkevného  zboru
v Drienčanoch, niesla názov „Poďte ku
mne  všetci,  ktorí  sa  namáhate  a  ste
preťažení“.  Nebola  to  typická
prednáška.  Boli  to  skôr  úprimne
mienené rady od niekoho, kto dovidí až
za  horizont  každodennosti.  Dobrý
rečník  vie,  že  cesta  k poslucháčovi
nemusí  viesť  len  cez  množstvo
argumentov.  Toto  treba  prenechať
vedeckým polemikám. Cesta k viere je
iná.  Pár  dobre  zvolených  rečníckych
otázok,  protikladov  a nimi  spustený
vnútorný  dialóg  býva  často  účinnejší.
A brat  farár  dobrým  rečníkom  určite
je.  Už  úvodné  vety  upútali  moju  (a
verím  že  aj  ostatných)  pozornosť.
Poukazovali  na  fakt,  že  sme
zaneprázdnení,  vyťažení,  pohltení
povinnosťami  voči  sebe  i iným  (to  aj
sami  cítime),  ale  hlavne,  že
nedokážeme  na  prosbu  o pomoc
povedať  „nie“.  Začať  paradoxom vždy
spoľahlivo  vyvolá  u poslucháča
pozornosť.  Tak  ako  to  teda  je?  Veď
jednou  zo   základných  premís
kresťanstva je pomoc blížnemu. A teraz
tu  odznelo,  že  sa  máme  naučiť
odmietnuť poskytnúť ju. Nie.Nebola to
výzva,  aby  sme  sa  stali  sebeckými
a ignorovali  potreby  nášho  okolia
a blízkych.   Tieto  slová  boli  prstom,
ktorý poukazoval na fakt, že pre všetky
povinnosti,  ktoré  máme  voči  svetu,
zabúdame  na  tie,  ktoré  máme  voči
Bohu.  Zdráhame  sa  povedať
kamarátovi, susedovi „nie“ či „počkaj,
o chvíľu“  a neuvedomujeme  si,
koľkokrát  sme  tie  isté  slová  povedali
Pánu Bohu.   „Počkaj  Bože,  teraz  nie,
musím  ešte  ...“.  Ruku  na  srdce.
Poznáme  to  všetci.  On  počká,  je
trpezlivý  aj času  má  nadostač.  Máme
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ho však my? Všimli  ste si,  že v slove
„časnosť“  jednoznačne  a neúprosne
tiká  „čas“.  Nik  z nás  nevie,  koľko
zrniek piesku mu ostáva v presýpacích
hodinách života,  a preto  by  sme mali
prehodnotiť  svoje  priority.  Viac
pozornosti  venovať  vzťahu  s Bohom.
Nejedná sa len o službu v zbore, ale aj
o chvíle,  kedy  sme  s Pánom  Bohom
sami.  Nájsť  si  pár  okamihov,  kedy
spomalíme,  stíšime  sa  a premýšľame,
v rozhovoroch s Pánom si usporiadame
myšlienky,  pozrieme  sa  na  rôzne
situácie  z vyššej  perspektívy,  veď  čas
venovaný Bohu je časom investovaným
do  seba.  Je  najspoľahlivejšou  bankou
s najvyššou  sadzbou  úročenia  a náš
jediný  vklad je  viera  a čas.  Nebuďme
teda „odzajtra kresťania“ , neurobme si
z Neho  novoročné  predsavzatie
a začnime teraz.

Bratia,  sestry,  pamätáte  si,  čo  ste
robili  27.  augusta?  Mnohí  z vás  iste
áno.  Dôležitá  rodinná  udalosť,
neodkladné  pracovné  povinnosti,
ochorenia. Ale koľko je takých, ktorým
tento  dátum  splynul  s inými
v jednotvárnu  masu  sivej  rutiny.
Pridajte  sa  nabudúce  k nám,  ktorí
máme  tento  deň  v našich  „diároch
srdca“  vyznačený  pestrou  paletou
príjemných spomienok.

Ešte raz chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na prípravách, ľuďom
ktorí  si  našli  čas  a prišli,  ale
predovšetkým
Pánu  Bohu  za
milosť,  ktorou
nás
dennodenne
obdarúva,  za
trpezlivosť
a čas,  ktorý
nám  poskytuje
na to,  aby sme
v sebe  objavili
kúsok  z  Neho.
KaPa

SLÁVNOSŤ INŠTALÁCIE

ZBOROVÉHO FARÁRA

V KALINOVE
„Hospodina,  svojho  Boha,

nasledujte,  Jeho  sa  bojte  a Jeho
prikázania  zachovávajte,  Jeho  hlas
poslúchajte,  jemu  slúžte  a jeho  sa
pridŕžajte!“                          5M 13,5

25.9.2016  sa  v CZ  Kalinovo
uskutočnila  pri  pamiatke  posvätenia
chrámu  Božieho  inštalácia  velebného
brata  farára  Ondreja  Šoltésa  za
bohatej  účasti  veriacich  z matkocirkvi
v Kalinove a filiálok  Breznička  a Veľká
Ves.

Chrám  Boží  v Kalinove  je  národná
kultúrna pamiatka, ktorého sakristia je
z  13.  stor.,  oltár  je  barokový
a kazateľnica klasicistická. 

Inštaláciu  viedol  vznešený  brat
senior  NS  Ivan  Mucha.  Kazateľom
Slova  Božieho  bol  velebný  brat  farár
Ľubomír Ďuračka z Nového Mesta nad
Váhom,  pri  ktorom  bol  brat  Ondrej
Šoltés rok kaplánom.

Liturgovala aj velebná sestra farárka
z Poltára  Janka  Lauková,  ktorá  CZ
Kalinovo pred príchodom brata farára
Ondreja Šoltésa administrovala.

Zborová  dozorkyňa  Mária  Ziváková
privítala  aj  hostí,  a  to  pána kanonika
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rímsko-katolíckej  cirkvi  v Kalinove
Štefana  Kosturka,  brata  kazateľa  CB
v Kalinove  Pavla  Bombu  s manželkou,
starostu obce Kalinovo Jána Šárkana s
manželkou  a  hostí  z rodiny
inštalovaného brata farára.

Velebný  brat  farár  Ondrej  Šoltés
pôsobil v kalinovskom CZ dva roky ako
námestný farár a po vzájomnej dohode
sme  sa  rozhodli  pre  trvalejší  vzťah
a brata  farára  sme  si  zvolili  za
zborového farára.

Je 29. kazateľom Slova Božieho v CZ
Kalinovo.  „  Ďakujeme  Trojjedinému
Pánu Bohu, že sa naše cesty stretli, že
sme  spoznali  brata  farára  a jeho
manželku  Mišku.  Veríme,  že  naše
vzájomné kroky budú vedené Duchom
Svätým  k obojstrannej  spokojnosti  vo
všedné  dni  i dni  sviatočné,  ako  sú
dnešné  slávnostné  Služby  Božie.  “
povedala   v úvodnom  pozdrave
zborová dozorkyňa.

Na  slávnostných  službách  Božích
poslúžil  aj  spevokol  CZ piesňou  Len
jednu  prosbu  k Tebe  mám.  Pred
záverečnou liturgiou zazneli  pozdravy
brata seniorátneho poddozorcu Milana
Ozdínca, za Rímskokatolícku cirkev sa
prihovoril  ThLic.  Štefan  Kosturko,  za
Cirkev bratskú brat Pavol Bomba a za
CZ  sestra  zborová  dozorkyňa  Mária
Ziváková,  ktorá  básnickým  slovom
svojho  predchodcu,  básnika  Jozefa
Trtola,   vyjadrila  nádeje,  očakávania,
pokánie aj vieru, že si navzájom – CZ
a farár  –  budú  pevným  bodom  ako
Božie  zasľúbenia,  na  ktoré  sa  môžu
spoľahnúť.

Pri  východe  z kostola  po
slávnostných  Službách  božích
gratulovali  nášmu  inštalovanému
zborovému  farárovi  Ondrejovi
Šoltésovi aj veriaci CZ Kalinovo. 

Mária Ziváková, zborová dozorkyňa

SLÁVNOSŤ VÝROČNEJ

KONFIRMÁCIE PO 50
ROKOCH

Pri  príležitosti  50.  výročia
konfirmácie  sa dňa 23.10.2016 konali
slávnostné  Služby  Božie  s Večerou
Pánovou.  Táto  výročná  konfirmácia
bola  pre  zúčastnených  jubilantov
veľkou  udalosťou,  lebo  oživila
spomienky  nám,  ale  aj  všetkým
prítomným v chráme Božom. Brat farár
nás  zaujal  krásnou  kázňou
a pripomenul  nám ,  že konfirmácia  je
potvrdením  viery  a prijatím
konfirmandov  za  dospelých  členov
cirkvi.  Je  veľkým  sviatkom  rodín
konfirmandov  aj  celého  cirkevného
spoločenstva.  Je  bohatstvom  viery,
lásky a nádeje.

V deň mojej konfirmácie bolo krásne
slnečné  nedeľné  ráno.  Sviatočne
oblečená  v bielych  šatách  som  mojej
drahej  mamičke  a starým  rodičom
hovorila túto odpýtanku:
Dnes  idem  potvrdiť  svoju  krstnú
zmluvu,
Preto pokladám si za povinnosť prvú,
ďakovať Vám za tú lásku Vašu,
s ktorou ste ma viedli až do tohto času
od mojej kolísky až do tohto rána,
keď sa po prvý raz strojím k stolu Pána.
A poneváč  tam ísť smiem len v čistom
rúchu,
so  zmiereným  srdcom  a v pokornom
duchu,
prosím Vás, odpusťte všetky moje viny,
by mi ich odpustil aj Boh Trojjediný.
A aj nabudúce držte stráž nado mnou,
slúžte mi za príklad a kráčajte so mnou
po tej ceste, ktorá vedie k spáse:
Kristus  je  náš  život  i spasenie  naše!
Amen 

Požiadala  som  ich  o  odpustenie
a zároveň  pozvala  do  kostola.  Stará
mama  ma  obdarovala  modlitebnou
knižkou  s venovaním  a inými
hodnotnými vecami.

Dobre  sa  pamätám na  pána  farára
Jána Kalandu ako na dobrého človka,
ktorý  nám  do  mysle  vštepoval  knihy
Starej  aj  Novej  zmluvy.  Po dvojročnej
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príprave  sme  sa  dokázali  zaradiť  do
cirkevného  života,  lebo  sme  v tejto
skúške obstáli.

V máji 1966 nás bolo na konfirmácii
22 a teraz po 50 rokoch len 5. Piatich
z nás  si  už  Pán z tohto  sveta odvolal,
ale Božia  milosť nech je aj s tými, ktorí
neprišli.

Po  slávnostných  službách  Božích
sme  s bratom  farárom  išli  k  hrobu
pána  farára  Kalandu  položiť  kvietky
ako  prejav  úcty  a  pomodliť  sa  so
želaním, nech odpočíva v pokoji.

V. Bešinová

ČLOVEK JE „TVRDÝ

ORIEŠOK“
Skúšali ste niekedy násilím roztvoriť

zelenú  šupku  nedozretého  orecha
alebo gaštana? Ide to len veľmi ťažko.
Ale  čo  je  najsmutnejšie,  vydolovaný
plod  nestál  za  námahu.  Je  surový,
nevhodný  na  jedenie  ani  na  nič  iné.
Keby  sme  boli  trošku  trpezlivejší,
počkali  na  teplé  lúče  slnka,  orech
vnútri  dozrie,  šupka  praskne  a sama
dobrovoľne vydá plod.

Nielen  ovocie  potrebuje  čas  na
dozretie, aby vydalo úrodu. Roľník seje
svoje obilie a čaká na úrodu. Násilím ju
zo zeme nedostane. Aj človek je „tvrdý
oriešok“.  Máme   srdce  obalené  tou
najtvrdšou  šupkou  a škrupinou,  akú
poznáme.  Niekedy je to naša povaha,
nálady,  sebaistota,  životné skúsenosti,
neraz  tragické,  smutné.
Niekedy sebeckosť,  ktorá  nám  bráni
zistiť  a ukázať,  aké  je  naše  srdce
v skutočnosti. Je neľahké preniknúť do
srdca človeka.

Čo teda vie ľudské srdce otvoriť? Nie
je to násilie.  Je to dozretie. To jediné
dokáže vydať úrody nášho srdca. Je to
Slovo  Božie,  ktoré  je  ako  ostrý  meč,
ktorý však neroztína naše srdce ostrím,
ale pomáha mu dozrieť z vnútra, aby sa
otvorilo  a vydalo  svoju  úrodu.  Slovo
Božie  prestupuje  naším  srdcom  skrz-
naskrz, ale nerobí v ňom škody, ako by
sme  od  meča  očakávali.  Naopak,

svedčí človeku o tom, kto v skutočnosti
je, aký je, čo mu chýba. Napriek tomu
je  však  aj  veľmi  bolestivé,  pretože
razantne a ostro pomenúva náš hriech,
otvorene  kritizuje  hriešne  zmýšľanie
a občas  sa  zdá,  že  prevracia  život
človeka  s jeho  hodnotami  naruby.
Jedného  doháňa  k depresii  a iného
vnútorne mení na Boží obraz.

Isté  je,  že  nič  z človeka
nevydolujeme  násilím.  Nedonútime
nikoho, aby dôveroval Bohu a žil s ním.
Každý z nás túto cestu musí prejsť sám.
Ako? Prijímať svedectvá o Bohu a jeho
láske. Modliť sa, aby jeho slovo vniklo
do  srdca  človeka  a pomohlo  mu
dozrieť.  Tak človek otvorí  svoje  srdce
sám a vydá ho Pánovi Ježišovi Kristovi.
Toto dozretie je pochopenie, že aj mňa
Boh  miluje.  Zároveň  získanie  odvahy
pomenovať  sám  seba  hriešnikom,
nazvať  svoje  „hriešiky“  a  „slabôstky“
pravým menom – hriech. 

Nezabudnime,  že  nič  nezostane
skryté pred Božím zrakom. Božie slovo
sa dotkne každej oblasti nášho života,
odhalí  ju  a pomenuje,  či  to  navonok
priznáme či nie.

Samozrejme  aj  tento  proces
dozrievania srdca je dlhý a náročný na
trpezlivosť. Tak, ako pre  roľníka, keď
dlho  čaká  na  úrodu  svojej  sejby.
Pôsobením teplých lúčov Božieho slova
a lásky  aj  srdce  človeka  konečne
dozrie,  spozná,  že  Boh  ho  miluje
takého,  aký  je  a chce  z jeho  srdca
vydolovať to najlepšie – pokánie, lásku
k Bohu a blížnemu.    Darina Gerátová
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ZLATICA ORAVCOVÁ
Z nášho  seniorátu  pochádza  veľa

významných  osobností.  Jednou  z nich
je  Zlatica  Oravcová,  evanjelická
farárka a poetka.

Narodila  sa  7.  októbra  1932
v Pondelku.  V Pondelku  ju  krstil  ev.
farár Ctibor Ján Handzo a konfirmoval
Ján Jozaf. Na konfirmáciu v roku 1947
pripravoval  20  konfirmandov.  Všetci
boli  konfirmovaní  v určenom  termíne,
len Zlatica pre chorobu neskôr a sama.

Bola  výborná,  usilovná  žiačka,
inklinovala  ku  knihám.  Keď  ju  na
gymnáziu učil jej otec, pre objektivitu
ju  na  vysvedčení  neklasifikoval  on.
Skúšali  a hodnotili  ju  iní
profesori.

Rozhodla sa pre kňazské
povolanie.  K tejto  službe
bola doslova povolaná a už
od  raného  detstva
formovaná
rimavskosobotským  ev.
farárom  Jánom
Vladimírom  Hroboňom.
Ordinovaná  bola  v roku
1955  v Modre-  Kráľovej.
Popri  mužoch  boli  do
služby v cirkvi  ordinované
aj  dve  ženy:  Irena
Kušnírová-  Devečková
a Zlatica Oravcová.

V tom  istom  roku  nastúpila  ako
kaplánka  v Martine,  potom  bola
biskupskou kaplánkou v Košiciach. Tri
roky pôsobila ako námestná farárka vo
Vyšnej  Pokoradzi.  Od roku 1963 bola
14 rokov farárkou v Kraskove. Rovnako
14  rokov  od  roku  1977  až  do  svojej
smrti  žila  a pôsobila  v Žehni  pri
Prešove.

Krehká, útla žena pred oltárom - to
v polovici  minulého  storočia  nebol
bežný  zjav.  Dovtedy  bola  ordinovaná
len  jedna  žena,  prvá  evanjelická
farárka Darina Bancíková. 

Zlatica  Oravcová  vykonávala  svoje
povolanie  a poslanie  zodpovedne.  Jej
kázne  boli  oslovujúce.  To,  čo  kázala,
vyvieralo  z jej  srdca.  Svojím  horlivým
kázaním vzdávala ustavične Bohu česť

a slávu.  Kázala  z duše,  celým  telom,
celou  bytosťou,  a takým  mocným
hlasom  a s takým  dôrazom,  že  Božiu
pravdu musel v kázni počuť každý. Jej
pôvodne  neistý  spev  sa  cvičením
vycibril,  až  sa  mohutne  ozýval
v chrámoch  Božích,  kde  pôsobila.  Aj
v tej  pre  veriacich  nepriaznivej  dobe
mala  stále  veľa  poslucháčov  na
službách  Božích.  Možno  bola  jej
horlivosť  pre  niekoho  nepohodlná,
nežiaduca,  a preto  bolo  istejšie
prekladať ju do dedinských zborov. Aj
tam slúžila  naplno.  Svedčia  o tom  jej
kázne,  príhovory,  veršované  suspíriá,
spomienky  konfirmandov,  zápisy
v pamätných knihách.

Keď  sa  spomenie  meno
Zlatica  Oravcová,
automaticky  si  väčšina
z nás predstaví  jej  zbierky
básní.  V našich  chrámoch
často  zaznievajú  jej  verše
pri  rozličných
príležitostiach.  Písala  pre
deti,  mládež,  pre
dospelých,  písala  na
farách,  kde  pôsobila,  vo
vlaku,  v prírode,  všade.
Pod  každou  jej  básňou  je
dátum  a miesto,  kde  bola
napísaná,  komu  bola  pri
akej  príležitosti  venovaná.
Desiatky,  ba  stovky  jej

básní  boli  uverejňované  počas  jej
života  v cirkevnej  tlači,
v československých,  sliezskych,
poľských  cirkevných  časopisoch,
v Evanjelickom  posli,  Cirkevných
listoch, v kalendároch. 

Až v decembri 1990 vyšla tlačou jej
prvá zbierka básní V moci Tvojej lásky.
Zomrela  o sedem  mesiacov  neskôr.
V deň  jej  pohrebu  bolo  možné
ponúknuť  účastníkom  antológiu  básní
z tvorby  slovenských  evanjelických
básnikov,  ktorú  vydal  Tranoscius  pod
názvom Nad obzor. Sú tam aj jej básne.
Bolo  to  symbolické  a vhodné  pri
rozlúčke s ňou.

V roku 1993 z iniciatívy jej učiteľky,
profesorky  Oľgy  Kurucovej-Vladárovej
vyšla  zbierka  básní  Verše  moje,  leťte
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v diaľ!.  Ďalšie  básne  boli  uverejnené
v antológii  Opory  vo  vetre  v r.  1997.
V roku  1999  vyšiel  výber  z poézie
autorky  Poď  za  mnou  a v roku  2007
Tranoscius  vydal  z pozostalosti,  so
súhlasom  dedičov  a s prológom  od
Ladislava Fričovského, knižne zbierku
poézie Podaj nám ruku.

Samostatnú  časť  poetickej  tvorby
Zlatice  Oravcovej  tvoria  nábožné
piesne.  Niektoré  vlastné  básne  aj
zhudobnila  /napr.  Teba  vzývam,  Bože
večný/, ale oveľa viac je takých, kde na
už  jestvujúci  nápev  napísala  slová,
napr.  Ach,  rany  Tvoje  prečisté  /na
nápev  Dokonáno,  měj  v paměti/,
Dôvera /Kdo jen na Boha se spoléhá/,
Prosba /Kéž víc Tě miluji/, Chválime Ťa!
/Ježiši, drahý pokladě/ a iné.

Túžila prežiť starobu v Pondelku, vo
svojom  rodisku.  Nedožila  sa  toho,
zomrela 9. júla 1991  vo veku necelých
59  rokov.  Pochovaná  je  v pondelskom
cintoríne.  Je  to  dvojhrob,  kde  leží
Zlatica  Oravcová  a kam  bola
pochovaná aj jej mama Júlia Oravcová.
Prežila  svoju  dcéru  takmer  o šesť
rokov. 

„Len  Kristus  bude  oslávený  na
mojom tele, už či životom a či smrťou.

Lebo  mne  žiť  je:  Kristus  a umrieť:
zisk.“ Filip 1,20b-21   Milica Jozafová

BOŽE NÁŠ, PLNÝ MILOSTI

Na nápev: Ježiši drahý poklad môj
/Posviacka chrámu Božieho/

Bože náš, plný milosti,
pohliadol´s na nás z výsosti-
privinul k sebe svoj si ľud,
pocítil Tvojej lásky prúd...

Buď Ti vďaka! Buď Ti vďaka!

Otcovia s láskou stavali
chrám ten, keď vody nemali-

Ty si bol vodou života
ó, Pane- večná dobrota

Otcom naším- otcom naším!

Aj nám si mocne pomáhal,
ľud z Tvojej štedrej dlane bral...

Pomáhaj ďalej, prosíme,
nech Teba v srdci nosíme

až na veky, až na veky!
Zlatica Oravcová

ZA PAVLOM JÁNOŠOM
30.  októbra  2016  sme  sa  navždy

rozlúčili  s bratom  Pavlom  Jánošom,
ktorý  odišiel z tejto časnosti vo veku
95 rokov. 

Jeho  rodina  ho  oplakáva  ako
citlivého,  chápajúceho  manžela,
starého  a prastarého  otca  a my,
občania  Kalinova  ako  človeka,
rodoľuba,  za  ktorým  ostane  v našej
obci, v našom  CZ,  v Novohrade
i v širokom  okolí   trvalá  pozitívna
stopa.

Náš  brat  a spoluobčan  Pavol  Jánoš
sa  z vôle  Božej  narodil  matke,  ktorá
svojím  láskavým  srdcom  zasiala  do
syna  semeno  viery,  lásky  k blížnemu,
ku  kráse,  k piesni,  k povesti,  histórii,
divadlu a spravodlivosti

Veľmi  zreteľne  si  pamätám,  ako
chodil s chlapcami z mojej triedy, ktorí
sa  prihlásili  do  archeologického
krúžku,  kopať  na  Borčok  a pátrať  po
dávnej histórii obce. 

Pátral v archívoch a publikoval. Dnes
po  ňom  ostala  pekná  kôpka
národopisných  publikácií,  venovaných
„ rodnému kraju“,  ako je to napísané
na  titulnej  strane  monografie
 Kalinovo. Spomeniem ešte útlu knižku
700  rokov  Kalinova  a dva  nádherné
národopisné klenoty: 

súbor  novohradských  piesní  Povec
že  mi,  moja  milá,  povec  v pôvodnom
kalinovskom  a novohradskom  nárečí,
ktoré  už  pomaly  miznú  z jazyka
i pamäti našich ľudí.

Motto z predhovoru znie: Keď budeš
krivdou  bitý,  nezúfaj  si,  zaspievaj  si!
( ľudové príslovie)

Povesti  a príbehy  z Novohradu  nás
zavedú na páračky, lúskačky a priadky,
kde  sa  príbehy  rozprávali.  Sú
sociologickou  sondou  do  pomerov  na
našom  vidieku,  zdrojom  zábavy
i poučenia,  nostalgických  spomienok
na minulosť.

Motto z tejto knihy znie:
„Uvažuj  o  pamiatke  otcov,  skúmaj

počiatky  svojho národa,  sleduj  deje  a
zápisky,  lebo  ohavnou  vecou  by  bolo,
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keby si chodil ako cudzinec vo vlastnej
otčine.“ ( Cassiodor 6.st.)

Keď pôjdete na šťavicu, spomeňte si
aj  na  pána  Jánoša,  lebo  on  napísal
menej  známu  publikáciu,  skôr  pre
odbornú verejnosť,  Minrálne  pramene
a zaniknuté  kúpele  v Novohrade.
Uviedol ju myšlienkou Galilea Galiliho:

„Príroda  je  neúprosná
a nemeniteľná, je jej jedno, či sú, alebo
nie  sú  zrozumiteľné  človeku  príčiny
a úmysly jej konania.“

Pre  kalinovský  evanjelický  cirkevný
zbor  má  trvalý  význam  publikácia  :
Z histórie  kalinovsko-hrabovského
cirkevného zboru. Vyšla pri príležitosti
400.  výročia  existencie  evanjelikov
v Kalinove  a 130.  výročia  ev.  chrámu
v Brezničke

Do  predhovoru  si  vybral  slová
Martina Luthera, ktorého si evanjelici
v budúcom  roku   pripomenú,  aby
poďakovali  Pánovi  za  500  rokov,  čo
uplynú  od  jeho  vystúpenia  :
„  Evanjelium má prenikavé  oči  a vidí
hlboko do srdca.“

Ako  to  povedal  brat  farár
v pohrebnej  kázni,  brat  Pavol  Jánoš
využil mnoho talentov, ktoré dostal od
Pána  Boha.  Nielenže  napísal
spomínané  knihy,  v mladšom   veku
režíroval  aj  ochotnícke  divadlo
v Kalinove  a venoval  sa  aj
fotografovaniu.  Viaceré  unikátne
zábery  sme videli na výstavách nielen
v Kalinove.

Jeho  dobré  tiché  srdce  už  nebije.
Tíško žil, tíško pracoval a tíško skonal.

Daj, dobrotivý Bože, aby ostal v srdci
a pamäti  nielen  nás,  ktorí  sme  ho
poznali,  ale  aj  v pamäti  našich
potomkov.                         J. Belková

KNIHY PRE VŠETKÝCH
V tomto  čísle  vám  chcem  znova

predstaviť tri zaujímavé knihy. Teraz tu
mám  niečo,  čo  by  mohlo  zaujať  aj
mladých  a je  tu  aj  knižka  pre  tých
najmenších. Možno vám to poslúži ako
dobrá rada na darček pod stromček. 

Zuzana Burgerová Cacciabue – Keď
sa  sfarbia  javory.  Dobre  napísaný
pútavý  príbeh  od  slovenskej  autorky
nás  zavedie  do  ďalekej  Kanady.  Tam
žije  rodina,  pochádzajúca
z Francúzska, v zložení mama a jej tri
dospievajúce  deti.  Tie  so  svojou
rodinou  z Európy  a kanadskými
priateľmi  zažívajú  bežné  radosti
a starosti  mladých  ľudí.  Prvé  lásky,
pravé  aj  platonické,  no  aj prvé
sklamania,  chvíle  vzájomnej  lásky,  no
aj doberania sa. Pričom všetci smerujú
do  dospelosti.  Na  tejto  ceste  však
musia ešte všeličo prekonať a spoznať.
Hlavne  Emma,  ktorá  v dôsledku
nezáujmu otca o rodinu trpí strachom,
že ju skôr či neskôr opustí každý muž.
To jej bráni naplno dôverovať každému
chlapcovi.  V jej  živote  sa  však
nenápadne  a nenásilným  spôsobom
začne objavovať zvesť o Ježišovej láske,
milosti  a odpustení,  ktoré  potrebuje
každý.  Najprv  tejto  zvesti  vôbec
nerozumie.  Verí  v existenciu Boha, no
Ježišova osoba a Jeho úloha je pre ňu
záhadou.  Napriek  svojim
pochybnostiam  však  dá  Bohu  a aj
Ježišovi  šancu.  To,  či  sa  Bohu podarí
zaujať miesto v jej srdci, akými cestami
ju  povedie,  či  zvládne uniesť  mamino
tajomstvo a jej nový vzťah. Čo urobí so
svojím  strachom,  ako  sa  vyrieši
problém, ktorý vznikne medzi ňou a jej
chlapcom,  či  pochopí  jeho  minulosť
aj to,  čo  sa  za  ňou  skrýva.  O tomto
všetkom sa dočítate v tejto zaujímavej
knihe. 

Kniha má 397 strán
Vydavateľstvo Porta Libri

Wilhem Bush – Malé príbehy. Krátke
príbehy  zo  života  a autorove  úvahy
ukazujú,  ako Pánovo slovo ovplyvňuje
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náš každodenný život. Priznám sa, mňa
v tejto  knižke  najviac  zaujal  príbeh,
z ktorého  až  mrazí.  V ňom  Wilhem
spomína  jeden  príbeh,  ktorý  čítal
v knihe  Listy  z podsvetia.  Tam  je
opísaná  scéna,  kde  sedia  nešťastní
ľudia  a vedia,  že  kdesi  existuje  veľké
a mocné meno,  ktoré  by  im pomohlo,
len si naň nedokážu spomenúť. Nielen
tento príbeh, ale celá táto útla knižka
hovorí  o nutnosti  odpovedať  na  zvesť
evanjelia  čo  najskôr  a zbytočne  svoje
rozhodnutia neodkladať.

Kniha má 69 strán
Vydavateľstvo Vivit
 www.vivit.sk 

Lisa  Tawn  Bergren  –  Boh  nám
daroval  teba.  Krásne  ilustrovaná
knižka o malom polárnom medvedíkovi
pomôže  deťom,  aby  si  vybudovali
zdravé  sebavedomie.  Uisťuje  ich,  že
každý jeden, on aj ona sú vítaní a majú
veľkú  hodnotu,  že  sú  drahocennými
pokladmi z neba. Kniha je vhodná pre
deti vo veku 2 – 7 rokov.

Zdroj Nahlas
Vydáva  Spoločenstvo  pri  
Dóme Svätého Martina
www.ver.sk 

ADVENTNÁ RADOSŤ
Je  10.12.2016  a pred  pár  hodinami

sa naši spevokolisti vrátili z vystúpenia
cirkevných spevokolov Novohradského
seniorátu  s názvom  Adventná  radosť.
Konalo  sa  to  v Stredných
Plachtinciach, kde nás už prichýlili vo
vyhriatom  a  vyzdobenom  kultúrnom
dome po niekoľký raz.

Prišli  sme  s  dostatočným
predstihom,  a  tak  sme  mali  možnosť
a čas  zaregistrovať  známe  aj  nové
tváre,  nové  šály  i motýliky.  Adventná
radosť  nie  je  súťaž,  ale  prehliadka
radosti,  clivoty,  melódií  a krásnych
textov zaspievaných na slávu a chválu
Trojjediného  Pána  Boha.  Niektoré
piesne nám boli  dôverne známe,  lebo
sme ich už v minulosti  spievali  aj my,

no aj tak a možno práve preto, napĺňali
naše srdcia radosťou.

Účinkovovalo  osem  spevokolov,
prevažne ženských, ale z roka na rok je
ich  viac  miešaných  a po  našom
kalinovskom vzore pribúdajú aj mužskí
speváci. Štvorhlasne spievame len my
a myslím,  že  preto  máme  určitý
rešpekt  či  obdiv.  Spievali  sme  tri
rytmické piesne, radostné a nie ľahké.
Nebolo to celkom bez chybičiek, tréma
si  neúprosne  odkrojí  svoj  diel,  ale
reakcie divákov boli priaznivé.

Bola  to  naozaj  adventná  radosť.
Každoročne  sa  navzájom  tešíme,
trošku  aj  súperíme,  a preto  stúpa
úroveň  vystúpení.  Čo  je  pre  väčšinu
zborovom  závideniahodné,  sú  mladí
ľudia  početnej  speváckej  skupiny  zo
Stredných Plachtiniec. Vždy prehliadku
oživia  svojím  mladistvým  prejavom.
Kiežby  sa  aj  u nás  taká  skupina
mladých vytvorila.

Za  dnešnú  radosť  zo  spevu  a pocit
zmysluplnosti  z nášho  spievania
ďakujeme  bratovi  farárovi,  ktorý
vyberá  pekné  piesne,  má  s  nami
trpezlivosť  a vie  nás  povzbudiť,  aby
sme  spievali   pre  útechu  duše,  pre
radosť  svoju  aj  iných,  pre
Ježišovu lásku k nám.     M. Ziváková
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SEPTEMBER - DECEMBER
40 rokov : Kudlák Roman (K), Melicherová Zuzana (K)
50 rokov : Melicherová Eva (K)
60 rokov : Kieferová Jaroslava (K), Bešinová Irma (K), Suchá Jana (K)
70  rokov  : Gasperová  Jana  (K),  Haferník  Ján  (VV),  Horváthová  Mária  (K),
Imrovičová Anna (K)
80 rokov a viac : Barnová Zuzana (B), Bešinová Irma (K), Borošová Helena (K),
Dováľ Martin (K), Horínková Marta (VV), Hroncová Lýdia (K), Kokavcová Mária
(K), Macková Helena (K), Mázorová Margita (K), Mázorová Zuzana (K), Miháľ Ján
(K),  Morháč  Ján  (B),  Morháčová  Anna  (B),  Nosáľová  Zita  (K),  Rezníková
Dobroslava (VV), Horváthová Mária

ZO ŽIVOTA CZ
Milí bratia a sestry, 
Nachádzame sa v adventnom čase, v čase očakávania vianočných sviatkov, ale

patrí sa v Liste rodine spomenúť aj činy a udalosti, ktoré sa udiali  od vydania 2.
čísla Listu. 

Čo  vidíme pri pohľade späť?
Stavebné a     hospodárske činnosti:
• Dokončili  sme  práce  na  dobudovaní  garáže  v starej  fare  vrátane

elektroinštalácie.
• Pred celozborovým dňom sme vyriadili priestory starej fary a dvora.
• Opílili sme živé ploty okolo kostola v Kalinove. 
• Pripravili sme drevo na kúrenie.
• Vo Veľkej Vsi vymaľovali fasádu  veže kostola.
Duchovná a     vnútromisijná činnosť:
• 27. augusta sa úspešne uskutočnil ohlásený Celozborový deň .
• 25. septembra sa konala inštalácia nášho zborového farára Ondreja Šoltésa.
• Po prázdninách sa začala opäť činnosť Detskej besiedky stretnutím detí a ich

rodičov pri opekačke.
• Pokračuje nácvik piesní zborového spevokolu aj na prehliadku spevokolov

Adventná radosť.
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EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
Vás pozýva pri 500. výročí reformácie do Lučenca v nedeľu 29. januára 2017

na slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod. v Evanjelickom a. v.
chráme Božom v Lučenci, ktorých sa zúčastnia najvyšší predstavitelia ECAV na
Slovensku a slávnostný kazateľ slova Božieho zo zahraničia.

Popoludňajší program o 14:00 h.
Odznie na ňom duchovné slovo, prednáška k 500. výročiu reformácie, budú sa

odovzdávať pamätné medaily, uskutoční sa výstava obrazov projektu Vyšívaná
história  reformácie  na  Slovensku,  vystúpia  spevokoly,  hudobné  skupiny
a prebehne panelová diskusia s pozvanými hosťami.

Pre všetkých účastníkov podujatia je pripravené obedňajšie občerstvenie.
Soli deo gloria!



• Pravidelne  sa  stretávajú  ženy  v rámci  SEŽ  pod  vedením  sestry  J.
Gasperovorej.

• Na svojom pravidelnom stretnutí rokovalo presbyterstvo, kontrolu pokladní,
účtovníctva  a  dodržiavania  rozpočtu  urobil  hospodársky  výbor,   mediálny
výbor pripravil 3. číslo Listu rodine.

• 4.  12.2016  brat  farár  pripravil  a zorganizoval  Adventný   program  slova
a hudby  v kalinovskom kostole.

Čo nás čaká:
Hospodárske vnútromisijné a     duchovné činnosti.
• Uskutočniť inventarizáciu majetku CZ.
• Nacvičiť vianočný program detí.
• Pripraviť správy o činnosti jednotlivých výborov za rok 2016.
• Pripraviť  výročný  celozborový  konvent  CZ. 
Nepodarilo sa nám zatepliť veniec nad oknami bytu brata farára, čo sa prenáša

do obdobia roka 2017.
Za  všetkými  uvedenými  činnosťami  stoja  aktívni  členovia  CZ,  ktorým  sme

ďakovali v minulom Liste. Sme vďační Pánu Bohu, že k nim pribudli aj ďalší bratia
a sestry najmä z mladších ročníkov. 

V hore pri chystaní dreva výdatne a ochotne pomohli mladí muži Igor Janeček
a Marek Vengrín. Aj naša „ stálica - pracovná čata“ v zložení J. Lőrinčík, J. Zivák,
D.  Cirák,  J.  Boroš,  J.  Hronec,  J.  Cirák.I.  Svorčík  si  spoluprácu  s nimi  úprimne
pochvaľovali. Srdečná vďaka!

Ďakujeme  aj  všetkým  sestrám,  ktoré  sa  podieľajú  pri  upratovaní  kostolov
a zborových priestorov.

Milí bratia a sestry,
Zvlášť  chcem  poďakovať  organizátorom  a účinkujúcim,  ktorí  sa  podieľali  na

Adventnom programe slova a hudby dňa 4.12.2016 v kalinovskom kostole.
Takú  skladbu  programu  s organovou  hudbou,  hrou  na  flautu  a saxofón,

hovoreného slova a spevu sme tu ešte nemali! A to všetko predviedli naši bratia a
sestry pod Bohom  požehnaným vedením  brata farára a jeho manželky. Všetci
zúčastnení veriaci mi iste dajú za pravdu, že to bol nevšedný adventný umelecký
zážitok, a to z domácej dielne. Tí, čo neprišli, môžu ľutovať! 

Nech Pán Boh požehná dobrého zdravia, sily a elánu všetkým účinkujúcim!
M. Ziváková

TAJNIČKA PRE DETI
Svieti v noci na nebi

Nie malá

Včelí produkt

Podnos pod koláče

Ovocie

Dolné končatiny

Súrodenec

Zviera

Zbran rytiera

Školská taška

Dopravný prostriedok
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OMAĽOVÁNKA PRE DETI

Keďže  sme  deti  Božie,  tak  samozrejme,  že  aj  dospelí  si  môžu  vymaľovať
omaľovánku, prípadne sa trošku potrápiť s tajničkou …
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FOTKY ZO ZBOROVÉHO DŇA
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MILODARY NA LIST RODINE OD 8.8.2016 DO

9.12.2016
2€ - A. Strapková ( VV ), J. Baranová (VV), A. Imrovičová (K) 
5€ -  Ing.  J.  Cirák (K).  M. Gáborov (B),   S.  Tušimová (K),  M.  Jablonský (K),  M.
Maráková(K), M.Jakubová(VV), J. Oravcová (VV), V. Hanesová (VV)
10€ - J. Dováľ (K), J. Maďar (K),R. Maďarová (K),  E.Lőrinčíková (VV),  D. Rezníková
(B), Z. Barnová (B), A. Lauková (B), J. Kačáni ( Mládzovo)
20€ - rod. Hroncová (K)

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH
1.1. 2017 Nový rok 11:00 Kalinovo + VP

6.1. Zjavenie Krista Pána 11:00 Breznička

8.1. 1. nedeľa po Zjavení 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

15.1. 2. nedeľa po Zjavení 8:00 Breznička 11:00 Kalinovo

22.1.  3. nedeľa po Zjavení 8:00 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

29.1. 4. nedeľa po Zjavení 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

5.2. 5. nedeľa po Zjavení 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + VP

12.2. Deviatnik 10:00 Kalinovo - konvent

19.2. Nedeľa po Deviatniku 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

26.2. Predpôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

5.3. 1. pôstna nedeľa 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + VP

12.3. 2. pôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

19.3. 3. pôstna nedeľa 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

26.3. 4. pôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

2.4. 5. pôstna nedeľa – Smrtná 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + VP

9.4. 6. pôstna nedeľa – Kvetná 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + VP

13.4 Zelený štvrtok 17:00 Kalinovo + VP
(fara)

14.4. Veľký Piatok 8:00 Breznička + VP
9:30 Veľká Ves + VP

11:00 Kalinovo + VP

16.4. 1. slávnosť Veľkonočná 11:00 Kalinovo

17.4. 2. slávnosť Veľkonočná 11:00 Veľká Ves

Vydáva Ev. a. v. cirkevný zbor Kalinovo, Partizánska 84, 98501 Kalinovo,
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