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DLHUJEME VĎAČNOSŤ

„Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.“
Žalm 107:21

Bratia a sestry, milí priatelia! 

Uvedomujem si,  že  často  zabúdame poďakovať!  A teraz  môžem byť  konkrétny
a povedať,  že  sa  vôbec  nebojíme  prísť  k Pánovi  Ježišovi  Kristovi,  keď  niečo
potrebujeme! Modlíme sa: „Pane, dostaň ma z toho!“ alebo: „Pane, zasiahni!“ a:
„Pane, postaraj sa o mňa!“ Voláme na Pána a keď odpovie, tak často sa stane, že ani
slovkom nepoďakujeme.

Ale osobne si myslím, že ešte horšie je to, keď prežitú udalosť považujeme za
šťastnú náhodu. Nedávno som čítal jedno zaujímavé vyjadrenie k tejto téme: Jeden
chlapík,  ktorý pribíjal  na streche trojposchodového domu uvoľnený šindeľ,  zrazu
stratil  rovnováhu a začal sa šmýkať dolu. Vedel,  že pád neprežije. Volal na Pána
Boha: „Pomôž mi! Pane, nenechaj ma zomrieť! Urob niečo! Zachráň ma!“ Keď sa
blížil k okraju strechy, pracka na opasku sa mu zachytila o klinec. To ho zastavilo.
Chytil  sa a vyštveral hore. Keď bol mimo nebezpečenstva, povedal: „Už netreba,
Bože. Zachytil som sa o klinec.“

Takí sme niekedy aj my. Prosíme: „Pane, postaraj sa o mňa. Potrebujem to alebo
tamto.  Pane,  musíš  kvôli  mne  zasiahnuť.“  Na  ďalší  deň,  keď  sa  nám  nejakým
spôsobom zlepší situácia, voláme. „Už netreba. Postaral som sa o to sám. Ja som to
zvládol sám.“ Zastavíme sa vôbec niekedy a uvedomíme si, v čom všetkom sa Pán
Boh o nás stará?

Vzdávame Pánu Bohu vďaku za to, čo všetko pre nás urobil? Tak rýchlo Ho vieme
žiadať o pomoc. Ale nezabúdame Ho chváliť, keď nám pomôže?! Mali by sme byť
rovnako rýchli v ďakovaní, ako sme promptní, keď voláme o pomoc.

Aj v týchto chvíľach, keď sme na vrchole pôstu, vzdávajme Pánovi vďaku za Jeho
obeť na kríži kvôli nám! A nielen to, ale ďakujme a chváľme Jeho sväté meno každý
deň, že On zvíťazil nad smrťou a premohol diabla – a tak, ak v Neho veríme, máme
zabezpečený večný život pri Ňom.

Kvôli tomu sa má pri nás napĺňať Božie slovo, ktoré je napísané na začiatku tohto
úvodníka: „Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.“
Ďakujme aj my Ježišovi Kristovi za Jeho obeť na kríži, ale hlavne za Jeho víťazstvo
a naše spasenie!

Boh Vám žehnaj! Amen.
váš farár



TRPEZLIVOSŤ RUŽE

PRINÁŠA
Trpezlivosť  ruže  prináša,  tak

hovorievali  naši predkovia. Vstrebávali
do  seba  skúsenosti  generácii  a nie
náhodne ako súčasť duchovnej výbavy
prízvukovali  sebe  aj  potomstvu
dôležitosť  trpezlivosti.  Poznali,  že
trpezlivosť je podmienkou kvality práce
a dobrého  výsledku,  že  trpezlivosť  je
viac ako uponáhľanosť, ktorá nesie so
sebou  povrchnosť,  nepodarok,
polovičatosť.  Prináša  aj  skorú
opotrebovanosť, vyčerpanosť, ktorá už
ruže nepozná, vôbec ich nevníma a nie
je  schopná  precítiť  radosť.  Človek
a spoločnosť,  ktorá  sa  stále  viac
zamotáva  v pavučine  konzumného
spôsobu života,  prehliada, že prijatím
hektického tempa života  -   čím skôr,
stále rýchlejšie, mať stále viac a viac  -
devastuje sám seba. Zakrpatieva, ocitá
sa  v duchovnej  púšti,  prepadá  apatii,
po  ktorej  nasleduje  vyschýnanie
a kolaps. Z jednej ruskej krásnej bájky
si pamätám tento príbeh. Keď Pán Boh
stvoril  svet,   každému  národu  čosi
rozdával.  Prišiel  k mužíkovi  a pýta  sa
ho: „ Tebe čo dám?“  Mužík odpovedá:
„Pane Bože,  daj  mi zem, pôdu.“  Pán
Boh mu povedal: „ Dám ti toľko, koľko
obídeš.“  Mužík začal bežať. Spotil sa.
Zahodil  najskôr  ušianku,   po  čase
zahodil  kabát  a aby  sa  mu  ľahšie
bežalo,  vyzul sa a zahodil  nakoniec aj
baganče.  Blížil  sa  k miestu,  kde
vybiehal,  no  tesne  pred  ním  padol
a umrel. 

Uponáhľanosť   ide  ruka  v ruke
s povrchnosťou.  Neurotizuje  ľudskú
osobnosť  a neuróza  prerastá
v agresivitu a z nej nie je už ďaleko ani
ku kriminalite a tu sú niekde i korene
vandalizmu.  Týmto  ľuďom  zbytočne
budeme hovoriť: „ Kvitne ruža, pozri sa
!“  Z tejto  duchovnej  pôdy  nikdy
nemôžu  vyrásť  harmonické  osobnosti,
táto  duchovná  pôda  bude  rodiť   len
bytosti  neschopné  citu,  neschopné
prežiť  a obohatiť   sa  bolesťou  či
radosťou.  Mať  vo  svojej  duchovnej
výbave  trpezlivosť znamená, že pekár

upečie  dobrý  chlieb,  že  architekt
naprojektuje  krásnu  budovu,  že
rodička  bude  skutočnou  matkou,  že
človek  bude  tehličkou  mozaiky
harmonickej rodiny a spoločnosti. Mať
trpezlivosť, to znamená byť bohatý na
čas , v ktorom pochopí, že to je šanca
byť ohľaduplný, vidieť viac, vidieť hlbšie
a ďalej  pochopiť  posolstvo knihy kníh:
„ Všetko má svoj čas. Každé počínanie
pod  nebom  má  svoju  chvíľu.  Je  čas
narodiť  sa  i čas   umrieť,  čas  sadiť
i vytrhať zasadené. A to všetko má svoj
pravý čas.“

Pripravila D. Gerátová

Z 5. SENIORÁLNEHO

STRETNUTIA K 500.
VÝROČIU REFORMÁCIE V

LUČENCI
Svieca  s  nápisom  „500.  výročie

reformácie  2017“  sa  v  4.  nedeľu  po
Zjavení 24. januára 2017 rozhorela na
oltári  v  Evanjelickom  a.  v.  chráme
Božom v  Lučenci,  kde sa  uskutočnilo
seniorálne  stretnutie  Novohradského
seniorátu.

Ani  mrazivé  ráno  (−  13  stupňov
Celzia)  neodradilo  novohradských
evanjelikov od účasti na 5. seniorálnom
stretnutí  v  rámci  misijného
projektu „Oslobodení  Božou
milosťou“. Stretnutie  Novohradského
seniorátu sa konalo v Lučenci,  centre
Novohradu,  v  tolerančnom  chráme
Božom z roku 1784, ktorý je národnou
kultúrnou  pamiatkou,  rovnako  ako
fara,  postavená  v  roku  1916  v
secesnom  štýle  podľa  projektu
architekta Pála Jakaba.

Slávnostné služby Božie
Na  slávnostných  službách  Božích

veriacich, vzácnych hostí aj zástupcov
iných  cirkví  privítali  domáci:  zborový
dozorca  Stanislav  Karman  a  zborový
farár  Ľudovít  Hroboň  sa  prihovorili
slovami  a  domáci  spevokol  zas
oslovujúcou  piesňou  Toľko  dôvodov,
Pane,  dal  si  nám.  Chrámové
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zhromaždenie pozdravila  i  primátorka
Lučenca  Alexandra  Pivková,  ktorá  si
zaspomínala  na  Evanjelické  cirkevné
dni v ich meste v roku 2012. Vyzdvihla
význam reformácie aj pre súčasnosť a
poďakovala  miestnemu  evanjelickému
cirkevnému  zboru  za  dobrú
spoluprácu.

Úvodnú liturgiu mali konsenior NOS
Jaroslav Ďuriš a domáci farári Ľudovít
Hroboň  a  Mária  Hroboňová.  Kázňou
slova  Božieho  poslúžil  dištriktuálny
biskup Milan Krivda, nakoľko pozvaný
hosť  zo  Slovenskej  evanjelickej  a.  v.
cirkvi  v  Srbsku  biskup  Samuel
Vrbovský  nemohol  pricestovať  pre
náhle  ochorenie.  Brat  biskup  Krivda
kázal  na  základe  biblického  verša
určeného  pre  Novohradský
seniorát: „A tak ospravedlnení  z  viery
máme  pokoj  s  Bohom  skrze  svojho
Pána Ježiša Krista.“ (R 5, 1) Na záver
kázne  povedal: „Pokoj  s  Bohom
môžeme mať jedine skrze Ježiša Krista,
keď  prijmeme  Jeho  dielo  záchrany
vierou  a  odovzdáme  sa  Mu  celým
svojím životom. Pán Boh nás nikdy nás
neopustí. Bratia a sestry, vzdávajme aj
my Bohu chválu za to, že už pred 500
rokmi  túto pravdu priniesol  znovu na
svetlo Božie náš reformátor Dr. Martin
Luther, ale aj iní mužovia reformácie a
my  až  dodnes  môžeme  podľa  toho
nielen veriť, ale aj svoju vieru žiť.“

Pred  Večerou  Pánovou  veriacich
oslovil  senior  NOS  Ivan  Mucha  na
základe  verša  z  M  7,  15: „Nič
nevchádza zvonku do človeka, čo by ho
mohlo  poškvrniť,  ale  čo  z  človeka
vychádza,  to  poškvrňuje  človeka.“ V
príhovore zdôraznil: „Zlo nepochádza z
vonkajších  okolností,  ale  zo  spôsobu,
ako  na  ne  reagujeme.  ...  Napredovať
budeme  len  vtedy,  keď  sa  naplno
oddáme dobru, ktorého sme schopní a
ku ktorému sme boli aj povolaní.“

Liturgiu  k  Večeri  Pánovej  mali
generálny  biskup  Miloš  Klátik  a
dištriktuálny biskup Milan Krivda, ktorí
početným  komunikantom  prislúžili
velebnú sviatosť Večere Pánovej spolu
so  seniorom  Ivanom  Muchom  a
konseniorom  Jaroslavom  Ďurišom.
Záverečnou  liturgiou  poslúžili

dištriktuálny  biskup  Milan  Krivda,
senior  Ivan  Mucha  a  Áronovské
požehnanie  veriacim  udelil  generálny
biskup Miloš Klátik.

Výstavy a prezentácie
Po  zaspievaní  evanjelickej

hymny Hrad  prepevný sa  účastníci
služieb  Božích  ešte  nerozišli  domov,
lebo  na  nich  čakal  chutný  guľáš  a
výborné koláčiky, ktoré napiekli ženy z
novohradských cirkevných zborov, ako
aj  prehliadka  putovných  výstav.  V
zborovom  dome  bola  inštalovaná
výstava  „Vyšívaná  história  ECAV  na
Slovensku“,  kde  bol  prezentovaný
obraz  vyšitý  novohradskými
cirkevníčkami, ako aj niektoré obrazy z
iných seniorátov.

V  susednej  budove  pedagogickej  a
sociálnej  akadémie  si  početní
návštevníci prezreli výstavu „500 rokov
reformácie. ECAV na Slovensku“. Svoje
prezentácie  tam  mali  aj  Evanjelické
bohoslovecká  fakulta  UK,  Výbor  na
ochranu  Božieho  stvorenstva  a
Evanjelická  diakonia,  ktorá  tentoraz
predstavila  prácu  v  Stredisku
Evanjelickej  diakonie  v  Hontianskych
Moravciach  i  výrobky  jej  klientov.
Zvlášť zaujali výrobky žien z CZ Veľký
Krtíš, ktoré si bolo možné zakúpiť, no
aj vyrobiť v tvorivých dielňach. Knihy a
kalendáre  ponúkalo  vydavateľstvo
Tranoscius, tentoraz zastúpené sestrou
Zajdenovou  z  Kníhkupectva/libressa  v
Banskej  Bystrici.  Drobné  darčekové
predmety  k  500.  výročiu  reformácie
priviezla  Viera  Koleničková  z
Rimavskej Soboty.

Popoludňajší program aj vo 
folklórnom duchu

V  slnkom  zaliatom  a  už  príjemne
vyhriatom  kostole  sa  veriaci  z
Novohradského  seniorátu  zišli  aj
popoludní o 14.00 hod. a zaplnili kostol
hádam  do  posledného  miestečka.
Privítal  ich  seniorálny  dozorca  NOS
Ján  Dobšinský  a  senior  NOS  Ivan
Mucha  na  úvod  poslúžil  duchovným
príhovorom. Na základe textu z 2Tim
2,  1 „Ty  teda,  syn  môj,  posilňuj  sa
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milosťou,  ktorá  je  v  Kristovi
Ježišovi“ oslovil  veriacich
slovami: „Bratia  a  sestry,  o  milosti
nestačí iba počúvať, ňou je potrebné v
prvom  rade  žiť.  A  to  isté  platí  aj  o
reformácii.  Ak  Bohu  nedovolíme,  aby
vstúpil  do  nášho  srdca,  nikdy  z  nás
nebudú šľachetní,  úprimní  ani  láskaví
ľudia.  V  tento  deň  si  na  pôde
Novohradského  seniorátu
pripomíname 500. výročie reformácie –
významnú  udalosť  v  dejinách  sveta  i
cirkvi.  Skúsme  pri  pomyslení  na
predkov  našej  viery  pouvažovať  nad
tým, či práve milosť nie je tým, čo nám
tak  veľmi  v  súčasnosti  chýba,  čo  sa
nám,  kresťanom,  má  zračiť  v  tvári,
horieť  v  srdci  a  čo  má  najviac
priťahovať do cirkvi tých, ktorí hľadajú
pokoj, porozumenie, prijatie a lásku.“

V nasledujúcej časti popoludňajšieho
programu  vystúpili  folklórny
súbor Strháranka z Dolných a Horných
Strhár pod vedením Viery Drakovej  a
spevokol Nádej z  CZ  Veľký  Krtíš  pod
vedením Lívie Hruškovej.

S podrobnou prednáškou o dejinách
evanjelikov a. v. v cirkevných zboroch
patriacich  do  dnešného
Novohradského seniorátu vystúpil Mgr.
Martin  Gabčo,  doktorand  na  Katedre
histórie  Filozofickej  fakulty  Univerzity
Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici.  V
prednáške zmapoval nástup reformácie
v  slovenskej  časti  Novohradskej
stolice,  vzniku  a  históriu  seniorátu,
zápas  evanjelikov  s  rekatolizáciou,
národnostným  útlakom  i  snahou  o
ateizáciu.  Spomenul  i  významné
osobnosti  NOS,  napr.  J.  Š.  Petiana,
Daniela  Maróthyho,  Jána  Dérera,  B.
Slančíkovú-Timravu,  Michala  Laciaka,
Michala  Slávika,  Pavla  Uhorskaia,
Darinu Bancíkovú a ďalších.

O  príjemné  hudobné  predely  sa
postarali  zborový  spevokol Sion z  CZ
Stredné  Plachtince  pod  vedením
Jaroslava  Ďuriša  a  kalinovský  farár
Ondrej  Šoltés  s  manželkou,  ktorí  na
klavíri a flaute zahrali Malú serenádu.

V  ďalšej  časti  programu
Predsedníctvo  ECAV  na  Slovensku
slávnostne odovzdalo pamätné medaily
ECAV a pamätné listy  k  500.  výročiu

reformácie  významným  osobnostiam
Novohradského  seniorátu.  Generálny
biskup  Miloš  Klátik  a  generálny
dozorca  Imrich  Lukáč  najskôr
odovzdali  ocenenia  predstaviteľom
miestnej  samosprávy,  a to  primátorke
mesta  Lučenec  PhDr.  Alexandre
Pivkovej, primátorovi mesta Veľký Krtíš
Ing.  Daliborovi  Surkošovi  a
primátorovi  mesta  Poltár  Pavlovi
Gavalcovi.  Za  ocenených  poďakovala
pani primátorka Pivková.

Ďalej Predsedníctvo ECAV odovzdalo
pamätné  medaily  bývalým  seniorom
Novohradského  seniorátu  Mgr.  Jánovi
Ďurovovi, Mgr. Jánovi Rajtókovi a Mgr.
Jaroslavovi  Ďurišovi  a  sestre  farárke
Mgr.  Júlii  Gabčovej  (CZ  České
Brezovo). Pamätné medaily si prevzali
aj  prof.  JUDr.  Ján  Svák,  DrSc.,
predseda Generálneho súdu ECAV na
Slovensku;  MUDr.  Ján  Pavlov,  bývalý
seniorálny  dozorca  NOS  a  člen
Generálneho presbyterstva ECAV; Mgr.
Iveta  Kaczarová,  riaditeľka
Novohradského  múzea  a  galérie  v
Lučenci;  Marta  Galádová,  autorka
expozície  Škola  našich  predkov  v
bývalej cirkevnej školy v Polichne; Ing.
Ján  Jančovic,  autor  početných
monografií  a  článkov  o  živote
dolnozemských  Slovákov;  a  súčasný
seniorálny  dozorca  NOS  Ing.  Ján
Dobšinský. Za ocenených sa prihovoril
bývalý  senior  NOS  Ján  Ďurov,  ktorý
poďakoval Pánu Bohu za Jeho pomoc,
citujúc  slová  apoštola  Pavla: „Všetko
môžem  v  Kristovi,  ktorý  ma
posilňuje.“ Za  svoj  odkaz  mladým
farárom,  že  duchovný  má  byť  k
dispozícii  ľuďom,  kedykoľvek  ho
oslovia, si vyslúžil potlesk prítomných.

Oceneným  aj  chrámovému
zhromaždeniu sa prihovoril i generálny
dozorca  Imrich  Lukáč.  Nadviazal  na
slová  piesní,  ktoré  v  ten  deň
odzneli: Toľko  dôvodov,  Pane,  dal  si
nám − toľko dôvodov máme na to, aby
sme  Pánu  Bohu  ďakovali,  aby  sme
hľadali  cestu  k  Ježišovi
Kristovi. Oslavuj,  cirkev,  Pána, a  to
svojím  životom,  prácou  a  všetkými
darmi, ktoré nám Pán Boh dal. 
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Generálny  biskup  Miloš  Klátik
zablahoželal  oceneným  a  poďakoval
všetkým  prítomným,  ktorí  si  napriek
treskúcej zime našli cestu do chrámu.
Zvlášť  poďakoval  Novohradskému
seniorátu,  predsedníctvu  NOS,
domácemu  cirkevnému  zboru  aj
ostatným,  ktorí  s  láskou  pripravovali
toto  stretnutie.  Vyslovil  presvedčenie,
že  všetkým  zostane  v  pamäti
spomienka na zaplnený chrám a tento
deň.  Vyzval,  aby  sme stále  mali  pred
očami Ježiša a dosvedčovali  to svojím
životom,  aby  sme  budovali  cirkev,
nemali medzi sebou rozpory, ale hľadali
to,  čo  nás  spája,  aby  sme  žili  ako
kresťania – evanjelici.

Poslednou  hudobnou  vložkou  bolo
vystúpenie  folklórneho
súboru Bažalička z  Príbeliec  pod
vedením Juraja Matiaša. Ženy aj muži v
príbelských  krojoch  s  Evanjelickým
spevníkom  v  rukách  ponúkli  kyticu
ľudových  aj  duchovných  piesní;
ľudovými vinšami ich pôsobivo doplnil
dolnostrhársky farár Ján Ďurov. Celým
programom  sprevádzala  Hana
Vozárová;  na  organe  dopoludnia  aj
popoludní  hral  domáci  kantor  Peter
Šinka. 

Na  záver  predsedníctvo
Novohradského  seniorátu  priplo  na
putovnú  štandardu  stuhu  s  biblickým
heslom  Novohradského  seniorátu  a
odovzdalo  ju  predsedníctvu
Hontianskeho  seniorátu.  Hontiansky
konsenior  Miroslav  Dubek  pozval
veriacich  na  seniorálne  stretnutie do
Krupiny 19. februára 2017.

pripravila Edita Škodová, tajomníčka
pre mediálnu komunikáciu.

zdroj: ecav.sk

PRST
Toto  slovo  mi  často  prichádza  na

myseľ  vtedy,  keď  ma  trápia  moje
starecké neduhy. Predstavujem si moju
dobrú mamu, ako ma napomínala, keď
som sa nechcela teplo obliecť: “ Počkaj,
počkaj,  ako  ty  ochorieš,  keď  budeš
staršia!“  Keď  mama  niečo  hľadala,
napríklad okuliare,  nešlo mi do hlavy,
ako  mohla  zabudnúť,  kde  si  ich
položila.  Vtedy  zase  zdvihla  svoj  prst
a povedala: “ Počkaj, počkaj, aj teba to
čaká.“  Nechcela som tomu uveriť, lebo
mladého človeka netrápi to, čo je ešte
v nedohľadne.  Staroba?  Zdala  sa  mi
veľmi vzdialená a nevedela som si ani
predstaviť  seba ako starú a nevládnu.
A ona  pomaly  prišla  a to  so  všetkými
ťažkosťami, ktoré s ňou súvisia.

Keď v duchu vidím svoju mamu, ako
ma  so  zdvihnutým  prstom  napomína,
vidím  zdvihnutý  Boží  prst,  ako  nás
v podobe  živelných  pohrôm,  vojen
alebo  iných  skutočností  napomína
a varuje  pred  skazou.  Dnes  sa  ľudia
cítia  pánmi  sveta  a neuvedomujú  si
svoju malosť a pominuteľnosť.

D. Gerátová

KARNEVAL NA FARE
Je  sobota,  11.  február,  pár  minút

pred desiatou a my nasadáme s deťmi
do auta a ponáhľame sa na faru. Snáď
nebudeme  poslední.  Nie  sme.  Skoro
nikto tu ešte nie je. Ale veď o chvíľu sa
má  začať  karneval!  Obavy  rýchlo
miznú,  „kalinovský  čas“  nesklamal.  O
nejakých desať minút je tu už celkom
pekný ruch. Na faru prichádzajú deti v
sprievode  rodičov  (mamy  vedú  nad
otcami).
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Do  veľkej  zborovky  však  už  deti
nedôjdu. Namiesto nich tu máme rôzne
iné bytosti.  Vidím skutočných anjelov,
niekoľko  princezien,  dokonca  aj  vílu.

Malý  futbalista  si  sadá  k  Ježišovmu
učeníkovi  a  neďaleko  si  prisadla
neznáma  sestra  farárka.  Okolo  bežia
tri mačičky, asi sa im niekde zakotúľalo
klbko vlny. Indiánka spolu s černoškou
hýria  farbami  a  spolu  s  nimi  aj
pestrofarebný  papagáj.  Zo  zvieratiek
som si všimla tiež včeličku a sasanku.
Obyvateľov  mora  prišiel  podporiť  aj
Patrik.  Čarodejnica  so  špicatým
klobúkom  nechala  metlu  doma  a  na
stoličke oproti som zbadala sediaceho
míma.  Nestačím  sa  čudovať,  v  akej
spoločnosti  som  sa  odrazu  ocitla.
Všetci  máme  veselú  náladu  a  za
sprievodu  hudby  začína  prehliadka.
Odborná  porota  má  náročnú  úlohu.
Vybrať, kto z prítomných návštevníkov,
získa diplom. Zaslúžia si ho iste všetci.
Kým  sa  dohadujú,  tancujeme.  Ja
samozrejme tiež, keďže moje deti si to
vyžadujú.  Porota  odchádza  pripraviť
ceny a nastáva čas odložiť masky.

Spoznávam  deti  z  Besiedky.  Brat
farár  berie  do  rúk  gitaru  a  deti  si
vyberajú  pieseň  za  piesňou.  Tiež
nevynecháme  nejakú  tú  súťaž,  sú
predsa fašiangy, čas zábavy. Porota sa
vracia  a  vyhlasuje  výsledky.  Diplom

síce dostávajú len traja, ale odmenení
sú všetci. Karneval končíme modlitbou.
Deti  odchádzajú,  my  tiež.  Niekto  ale
ešte musí ostať. Ľudia, bez ktorých by

sa karneval pre naše deti neuskutočnil.
Tým všetkým zo srdca ďakujem. Za to,
že  obetovali  svoj  čas  a  venovali  ho
našim deťom, nášmu Pánu. 

„Veru  hovorím  vám:  Čokoľvek  ste
urobili  jednému  z  týchto  mojich
najmenších,  mne  ste  urobili.“  Matúš
25, 40 *jb*

ZO ŽIVOTA CZ
12.2.2017  sa  konal  celozborový
výročný  konvent  za  účasti  51
konventuálov. Konvent vzal na vedomie
kňažskú  správu  brata  farára,  správu
o hospodárení,  ktorú  vypracovala
a podala  sestra  M.  Dováľová,
a doplňujúcu  správu  za  stavebný
a mediálny  výbor  zborovej  dozorkyne.
Konvent  po  prerokovaní  schválil
činnosti a rozpočet na rok 2017. Tieto
dokumenty  si  môžete  v skrátenej
podobe  prečítať  aj  v tomto  Liste
rodine.
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VÝROČNÁ KŇAZSKÁ SPRÁVA ZA ROK 2016
o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, 
ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár,
na celozborovom výročnom konvente
dňa 12. februára 2017 v Kalinove

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 18, 19 – 20
„Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa

im  toho  od  môjho  Otca,  ktorý  je  v  nebesiach.  Lebo  kde  sa  dvaja  alebo  traja
zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ Amen

1. Bohoslužobný život
Ďalší  rok  máme  za  sebou.  Vďaka  Bohu  za  to!  To,  že  sme  pociťovali  Božiu

ochranu, bolo vnímať v našom cirkevnom zbore pri rôznych aktivitách či Službách,
kde sme sa mohli spolu stretávať. Mohli sme byť v spoločenstve veriacich, prijať
povzbudenie,  ale  taktiež  cez  Božie  slovo  byť  aj  napomenutí  v našom  živote.
Najzákladnejším spoločenstvom, kde nám Pán Boh slúžil svojím slovom a my sme
na to odpovedali vďakou vo forme piesní a modlitieb, boli  Služby Božie. Služby
Božie sme mávali vždy v matkocirkvi Kalinovo a obtýždeň vo filiálkach Breznička
a Veľká Ves. Spolu sme mali hlavné Služby Božie 114-krát.

• Hlavné Služby Božie sme v Kalinove mali 48-krát s priemernou účasťou 57
ľudí. V Brezničke sme mali Služby Božie 24-krát s priemernou účasťou 18
ľudí. Vo Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 28-krát s priemernou
účasťou 23 ľudí. V priemernej účasti na hlavných službách Božích v celom
zbore nám vychádza priemer 10,90%. Popravde, je to o jednu stotinu menej
ako minulý rok.

• V cirkevnom zbore sme mali aj 3-krát večerné služby Božie, a to: na Zelený
štvrtok, keď starší a nevládni prijali sviatosť Večere Pánovej. Ďalšie večerné
služby  Božie  sme  mali  na  pamiatku  reformácie  a posledné  sme  mali
v advente  pre  starších  a nevládnych,  ktorí  prijali  aj  na  týchto  službách
Božích sviatosť Večere Pánovej.

• Stredtýždňové služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo
Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 23 ľudí a vo Veľkej Vsi 5
ľudí.  Stredtýždňové služby Božie sa konali aj v advente: 3-krát v Kalinove
a 3-krát vo Veľkej  Vsi.  V Kalinove sme mali  priemernú účasť 22 ľudí a vo
Veľkej Vsi 6 ľudí. Je potrebné povedať, že tieto stredtýždňové, či už pôstne
alebo adventné večierne, majú vo Veľkej Vsi klesajúcu tendenciu. V Kalinove
však sledujeme stúpajúcu tendenciu.

Bratia  a sestry,  napriek  týmto  všetkým  údajom,  či  už  so  stúpajúcou  alebo
klesajúcou tendenciou, chcem všetkým vám, ktorí pravidelne navštevujete služby
Božie a zúčastňujete sa života nášho cirkevného zboru, vysloviť úprimnú vďaku za
vašu prítomnosť. Bez vašej účasti by sme museli konštatovať, že náš CZ nežije.
Avšak aj pri týchto číslach vnímame, že práca v zbore má stále zmysel, pretože ide
o Božie kráľovstvo. Je mi však ľúto, že na našich službách nám často chýba mladá
generácia. Je pravda, že sú jednotlivci, ktorí chodia pravidelne – avšak je to mizivé
percento z toho, koľko by ich mohlo prísť. Preto chcem nás všetkých povzbudiť
k tomu, aby sme sa nebáli povzbudiť ľudí, ktorí sú okolo nás, aby prichádzali na
SB. 

Myslím  si,  že  si  všetci  uvedomujeme,  že  neodmysliteľnou  súčasťou
bohoslužobného  života  nášho  zboru  je  služba  našich  sestier  kantoriek,  brata
kantora,  sestier  kostolníčok  a všetkých,  ktorým  práca  v CZ  leží  na  srdci
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a zaujímajú sa o všetky aktivity. A tak ako som hovoril, v neposlednom rade veľká
vďaka patrí všetkým vám, ktorí sa akokoľvek podieľate na chode nášho cirkevného
zboru.

2. Sviatosti 
• Krst svätý: Bol prislúžený všetkým deťom, ktorých rodičia o to požiadali,

a to bez rozdielu. Celkovo sme mali 12 krstov a z toho bolo pokrstených 10
detí a 2 dospelí. Z detí boli pokrstené 3 dievčatá a 7 chlapcov. Dospelé boli
pokrstené  2  ženy.  Musíme  skonštatovať,  že  vo  väčšine  rodičia  neboli
manželia.  Dieťa  však  za  stav  svojich  rodičov  nemôže,  a preto  krst
neodmietame  ani  u takýchto  členov  cirkevného  zboru,  avšak  rodičov
napomíname,  aby  vstúpili  do  manželstva  podľa  Božieho  poriadku,  a tak
vychovávali svoje deti v riadnej rodine. Je však zaujímavé sledovať odpovede
rodičov na to, prečo sa najskôr nezobrali. Je vidieť, že doba, v ktorej žijeme,
má lepšie  a výhodnejšie  podmienky pre  slobodné matky  alebo pre  dvoch
partnerov,  ktorí  žijú  „nadivoko“.  Toto  nie  je  riešenie!  Veď  štatistiky
z kriminalistiky  uvádzajú,  že  deti  z neúplných  a rozvrátených  rodín  majú
väčší  sklon  k trestnej  činnosti.  Treba  preto  pokolenie,  ktoré  ide  po  nás,
vychovávať  k manželstvu  a až  tak  k  rodičovstvu.  Treba  povedať,  bratia
a sestry,  že  síce  sme  mali  10  krstov  detí,  ale  asi  polovica  z nich  nežije
v Kalinove.

• Večera  Pánova: Sviatosť  VP  bola  prislúžená  v cirkevnom  zbore  42-krát.
V Kalinove bola prislúžená Večera Pánova 18-krát, či už v chráme, alebo na
fare. Vo Veľkej Vsi bola Večera Pánova prislúžená v chráme Božom 6-krát
a v chráme Božom v Brezničke bola prislúžená 8-krát. Okrem toho som na
požiadanie bol aj v niekoľkých domácnostiach a taktiež som 5-krát prislúžil
Večeru Pánovu v zariadení Betánia. Večera Pánova bola prislúžená aj tým
snúbencom, ktorí vyslovili túto túžbu buď pred sobášom, alebo v deň sobáša.
Celkovo pristúpilo k VP 186 mužov a 722 žien, spolu 908 komunikantov. Je
to o 86 viac ako v r. 2015. Som vďačný Pánu Bohu, že túžime byť v Božej
blízkosti  aj  pri  stole  Pánovom.  Veď  na  službách  Božích,  kde  sme  mali
možnosť pristúpiť k VP, pristupovali väčšinou všetci cirkevníci, alebo by sme
mohli povedať, že vždy to bolo viac ako polovica prítomných na Službách
Božích. Buď Bohu vďaka za to!

3. Ostatné bohoslužobné úkony
• Konfirmácia: Ak si spomeniete, na minulom konvente som musel vyjadriť

poľutovanie, že sme nemali slávnosť konfirmácie. V roku, ktorý je za nami,
sme v CZ túto slávnosť mali. Počas nej sme medzi dospelých členov cirkvi
prijali 2 mladých ľudí, ktorí pristúpili po prvýkrát k stolu Pánovmu. Okrem
týchto dvoch mladých ľudí  v minulom roku slávnosť konfirmácie prijali  aj
dvaja dospelí, ktorí vyslovili  túžbu byť konfirmovaní a po riadnej príprave
boli v našom CZ konfirmovaní. 
V minulom roku si taktiež 5 bratov a sestier pripomenulo svoju konfirmáciu
spred 50 rokov. Táto jubilejná konfirmácia sa udiala 23. októbra. Spoločne
títo jubilujúci pristúpili aj k sviatosti Večere Pánovej.

• Cirkevné sobáše: Svoje  manželstvo pred Pánom Bohom v minulom roku
spečatili slávnostným sľubom 3 manželské páry. 1 bol čisto evanjelický a dva
boli zmiešané. 1 sobáš vykonal brat farár Viktor Sabo, 1 sobáš vykonal brat
farár Marián Čop a jeden sobáš som vykonal ja.  Apelujem na Vás,  bratia
a sestry,  aby  sme  našim  deťom  a vnúčatám  hovorili,  že  máme  v zbore
zvoleného farára, ktorý je tu na to, aby nielen krstil  a pochovával,  ale aj
sobášil. Pretože ak príde sobášiť niekto iný – ten vedie so snúbencami aj
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pohovory  –  a ja  potom  mladé  páry  vôbec  nepoznám.  Potom  nemôžeme
hovoriť: „Máme farára“, ale mali by sme sa podľa toho aj správať.

• Pohreby: Pán života a smrti si v minulom roku povolal z tejto časnosti 10
ľudí, z toho 6 mužov a 4 ženy. Najstarší z pochovaných bol Pavel Jánoš, ktorý
bol  pochovaný  vo  veku  95  rokov  a najmladšia  pochovaná  bola  Darina
Gabľasová,  ktorá  mala  60  rokov.  Niektorí  z pochovaných  boli  stáli
návštevníci služieb Božích alebo aspoň ľudia, ktorí sa k svojej viere verejne
hlásili, aj keď nemohli do spoločenstva v chráme Božom už prichádzať pre
zdravotné problémy.  Pochovávali  sme však aj  ľudí,  ktorí  síce nepatrili  do
nášho CZ,  no ich rodinní  príslušníci  vyslovili  túžbu,  aby mali  evanjelický
pohreb.
Pohrebné  kázne  boli  vždy  a v  akejkoľvek  situácii  pripravované  misijne  a
taktiež aj so spomienkou na život zosnulého. Pohrebov bolo o 2 menej ako
v roku 2015.
Veľkou  a významnou  pomocou  na  pohreboch  je  služba  našich  sestier
kantoriek a taktiež brata kantora vo Veľkej Vsi. Je pochopiteľné, že napriek
ich povinnostiam sa im nedalo byť na každom pohrebe, no i napriek tomu im
nielen za túto službu chcem vysloviť svoje úprimné poďakovanie. 

• Štatistika: Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhrnul aj štatistiku nášho CZ.
V roku 2011, keď bolo sčítanie obyvateľstva, sa k CZ Kalinovo hlásilo 742
členov. Na začiatku roku 2016 sme mali v kartotéke 724 členov. Avšak za
posledný rok sa z rôznych dôvodov odhlásilo 29 ľudí. Väčšinou to bolo pre
zmenu  bydliska  či  neochotu  platiť  cirkevný  príspevok.  Je  veľmi  ťažké
takýchto ľudí presviedčať o niečom, čo nechcú. A tak k 31. 12. 2016 sme
mali v evidencii 700 členov.

4. Výchovná činnosť: 
• Náboženstvo: Náboženská  výchova  sa  vyučuje  na  základnej  škole

v Kalinove  a na  základnej  škole  v Brezničke  každý  štvrtok.  V Brezničke
máme jednu vyučovaciu hodinu ráno o 800. Na toto náboženstvo chodia 3
deti. V Kalinove vyučujem štyri hodiny. Na prvej hodine vyučujem ročníky 1.
– 2., na druhej hodine vyučujem 3. – 4. ročník, na tretej vyučujem 5. – 7.
ročník  a poslednú  hodinu  vyučujem  ročníky  8.  a 9.  Spolu  v  Kalinove
vyučujem 34 detí, čo je o 2 deti menej ako minulý rok. Vyučuje sa riadne
podľa učebných osnov, ktoré sú stanovené našou cirkvou a podľa ktorých sú
vypracované  aj  učebnice.  Každý  žiak  v ročníku  má  príslušnú  učebnicu
a pracovný zošit.

• Konfirmačná  výučba: Od  januára  do  mája  sme  mali  konfirmačné
vyučovanie  v piatok  od 1430  na  fare.  Koncom  septembra  sme  začali
s výučbou konfirmácie s ôsmymi prvákmi,  avšak momentálne máme len 6
konfirmandov,  nakoľko  sa  dvaja  chlapci  rozhodli  nepokračovať.  Toto
vyučovanie prebieha v pondelok od 1500 na fare. Je potrebné povedať, že za
iných  okolností  by  sme  mali  aj  troch  druhákov,  ale  po  ich  vlastnom
rozhodnutí  všetci  traja  ukončili  konfirmačnú prípravu,  a preto tohto roku
slávnosť  konfirmácie  nebude.  Je  mi  to  ľúto,  nakoľko  som  sa  pre
konfirmandov snažil spraviť maximum, a preto nechápem ich rozhodnutie.

• Detská besiedka: Teší  nás,  že deti  sa rady a pravidelne stretávajú,  a to
nielen  pri  piesňach,  pri  počúvaní  príbehov  o Pánovi  Ježišovi  či
starozmluvných príbehoch, ale aj pri hrách a pri mnohých iných aktivitách.
Začiatkom  roka  sme  mali  dve  skupiny,  nakoľko  sme  mali  veľký  vekový
rozdiel medzi besiedkarmi. Od septembra, keď staršie deti, ktoré chodili na
besiedku, začali  chodiť  na konfirmáciu,  sa nám počet a aj  vekový rozdiel
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zmenil,  a tak  väčšinou  máme  len  jednu  skupinu.  Avšak  tešíme  sa,  že
prichádzajú aj nové deti a priemerne ich chodí 12.
Chcem vymenovať aspoň pár aktivít pre deti: zorganizovali sme karneval,
nacvičili  sme program na Deň matiek.  Deti poslúžili  aj  pri  rôznych iných
aktivitách  svojím  programom.  Poslednú  júnovú  nedeľu  sme  v kostole
odmenili tých, ktorí chodili na besiedku (resp. tých, ktorí si pre ceny prišli
do  kostola).  Pre  všetky  deti  spolu  s rodičmi,  ktorí  sa  prihlásili,  bol
zorganizovaný  aj  výlet  do  ZOO  v Bratislave.  Prvý  júlový  týždeň  sme
zorganizovali  detský denný biblický tábor,  kde sme mali  22 detí.  S deťmi
a s mládežníčkami sme boli  koledovať.  Taktiež sme pripravili  program na
Vianoce, ktorým sme týždeň pred Vianocami poslúžili v zariadení Betánia.
Besiedka by pravdepodobne nefungovala, keby nebolo ochotných rúk, ktoré
vždy rady pomôžu. Chcem sa preto poďakovať našim mládežníčkam, ktoré
pravidelne  chodili  a pomáhali  pri  prípravách,  témach  a hrách  aj  napriek
svojim  povinnostiam,  ktoré  mali.  Chcem  sa  teda  poďakovať  Andrejke
Svorčíkovej, Maťke Svorčíkovej a tiež Janke Borošovej, ktoré chodili naozaj
pravidelne a boli veľmi dobrou oporou pri vyučovaní na besiedke, ale aj pri
vyrábaní suvenírov ku Dňu matiek, Dňu otcov, na Vianoce a podobne.

• Dorast: Od septembra – keďže máme 6 prvákov na konfirmácii – snažíme sa
zaoberať  nielen  prípravou  na  konfirmáciu,  ale  občas  si  povieme aj  veci,
ktoré sa týkajú fungovania nášho zboru, programu Služieb Božích,  ale aj
mnohých iných vecí. Taktiež si čítame a rozoberáme príbehy z Písma alebo
sa rozprávame o veciach, ktoré mladých zaujímajú.

• Mládež: Toto  je  veľmi  zložitá  kategória.  Mládež  mala  svoje  stretnutia
sporadicky.  Väčšinou sa  stretneme v počte  4.  Smutné,  že  v CZ je  mnoho
mladých a konfirmovaných ľudí, ale z rôznych dôvodov nemajú chuť stretnúť
sa na fare a rozprávať sa či spievať, alebo skúmať Písmo. S tými, ktorí prídu,
sa zaoberáme hlavne prípravou besiedky, ale aj spievame a preberáme state
z Božieho slova.

5. Biblická a vnútromisijná činnosť:
• Biblické hodiny: V našom zbore  sa  pravidelne  od januára  do školských

prázdnin  a od  októbra  do  decembra  stretávame  k štúdiu  Biblie.  Biblická
hodina nebola  len vo výnimočných prípadoch a v období  pôstu i adventu.
Ďakujem  nášmu  Bohu,  že  k  skúmaniu  Písma  sa  stretávame  nielen
v Kalinove, ale aj vo Veľkej Vsi. Stretávalo sa v priemere 6 žien vo Veľkej Vsi
a 10 členov v Kalinove, a to nielen žien. Preto chcem vysloviť poďakovanie
hlavne  nášmu Bohu,  že  k štúdiu  Písma občas  prichádzajú  aj  naši  bratia.
A všetkých vás chcem pozvať k týmto našim stretnutiam pri štúdiu Biblie.

• Stretnutia žien: Naše ženy sa stretávali pravidelne, väčšinou prvý alebo
druhý utorok v mesiaci. Tieto stretnutia mali vždy dve časti. Oficiálna, kde
sa  čítala  časť  z časopisu  Cestou  Svetla  –  išlo  o biblické  zamyslenie.
V neoficiálnej časti prebiehali rôzne diskusie alebo plánovanie aktivít, ktoré
naše ženy organizovali. Vyberiem aspoň zopár: na začiatku roka sa dohodlo,
že v priebehu celého roka sa postupne urobia svietniky s Lutherovou ružou
k 500.  výročiu  reformácie,  ktoré  sa  budú  ponúkať  v celom  našom  CZ.
V dennom stacionári Alžbetka v Lučenci naše ženy jeden deň učili maľovať
klientov  vajíčka  voskom.  V detskom  domove  Rimavská  Sobota  so  sídlom
v Poltári sa deti učili zdobiť veľkonočné perníčky za pomoci našich žien. Na
fare  sa  drvili  orechy.  Ženy  sa  zúčastnili  pracovného  stretnutia  SEŽ
v Uderinej,  slávnostného  stretnutia  v Lučenci  a valného  zhromaždenia
v Kremnici.  Pripravili  kvietky  z darov  prírody  na  oltár  a vyzdobili  oltár
i priestor pred oltárom k poďakovaniu za úrody zeme. Za prácu v cirkevnom
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zbore  treba  poďakovať  všetkým  členkám,  ale  aj  ženám,  ktoré  sa  pridali
k akejkoľvek aktivite.

• Spevokol: Zborový spevokol sa stretáva vo štvrtok večer pri nacvičovaní
piesní.  V našom  spevokole  spieva  18  členov.  Snažíme  sa  cvičiť  piesne
k príležitostiam v CZ. Sú to nielen radostné stretnutia pri slávnostiach, ale
náš spevokol poslúžil  aj pri  pohreboch sestry Rakytkovej a brata Jánoša. 
Spevokol poslúžil a nacvičil piesne aj na iné stretnutia či príležitosti, a to
nielen v CZ ale aj na seniorátnej úrovni. Či už to bolo Adventné stretnutie
spevokolov v Stredných Plachtinciach, alebo na Adventnom programe slova
a hudby v našom kalinovskom chráme Božom. Tak ako po minulé roky sa
spevokol  nestretáva  len  na nácvikoch,  ale  aj  pri  posedeniach  na  konci
školského roka  pred prázdninami.  Chcem sa  poďakovať  všetkým členom,
ktorí  pravidelne prichádzajú do spoločenstva,  že spoločne môžeme nielen
tráviť  čas,  učiť  sa nové piesne a obohacovať  nimi program SB,  ale  že sa
môžeme stretnúť aj inak. Chcem touto cestou pozvať aj nových spevákov,
ktorí majú túžbu pridať sa k nám.
Pri  spevokole  je  potrebné  povedať,  že  nám  vzniklo  kvarteto,  ktoré  síce
začalo nacvičovať len ku koncu roka, ale aj s týmto malým telieskom sme
poslúžili na cirkevnej pôde. Verím, že aj toto malé spevácke teliesko bude
mať svoje pokračovanie a napredovanie.

• Pastorálna  činnosť: Vo  svojej  podstate  prebieha  pri  každom  stretnutí
a rozhovore kresťana s iným človekom, kresťanom i nekresťanom. Väčšinou
tieto pastorálne rozhovory sú pred pohrebmi, sobášmi, krstami. Okrem toho
aj pri iných príležitostiach, keď navštívim domácnosť alebo niekto príde na
faru s nejakým problémom a snažíme sa ho spoločne vyriešiť. Uvedomujem
si,  že aj  v tomto zlyhávam a prosím Vás,  bratia a sestry,  o prepáčenie,  ak
som sa  niekomu sľúbil  a neprišiel  som ho  navštíviť.  Budem sa  to  snažiť
napraviť.

• Zborový časopis: Aj v minulom roku vychádzal zborový časopis List rodine.
Tento časopis bol minulý rok vydaný 3-krát. Za spoluprácu pri jeho zostavení
ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojimi článkami pre dospelých i pre deti,
a tak  pomohli  pri  jeho  príprave.  Chcem  sa  osobitne  poďakovať  sestre
Balkovskej za vedenie pri príprave časopisu, ale taktiež aj bratovi Borošovi
mladšiemu  za  grafickú  úpravu  a pomoc  pri  tlačení.  Poďakovanie  patrí  i
všetkým ostatným, ktorí  akokoľvek pomohli.  Určite si v ňom mohol každý
nájsť, čo ho zaujalo. Ďakujem taktiež aj všetkým, ktorí finančne prispeli na
jeho náklady. 

• Medzi vnútromisijnú činnosť chcem zaradiť aj celozborový deň, ktorý sme
minulý rok mali s názvom: „Poďte ku mne všetci!“ Tento zborový deň sme
tento rok presunuli na koniec augusta, keď nám Pán Boh požehnal krásne
počasie. Na zborovom dni bol pripravený program nielen pre dospelých ale
aj pre deti, a to vo forme skákacieho hradu. Je to Božia milosť, že sa môžeme
spoločne stretnúť aj na takýchto stretnutiach. Na tejto akcii nám poslúžil
Slovom Božím brat farár Štefan Gabčan z Drienčan. Som vďačný, že prišli aj
naši bratia a sestry z Brezničky aj z Veľkej Vsi. Veríme, že takáto akcia sa
nám podarí aj tento rok.

• Zaujívamé  udalosti  v CZ: V cirkevnom  zbore  sme  tento  rok  mali  aj
udalosti, ktoré boli výnimočné aj kvôli tomu, že ich nezažívame pravidelne
alebo  sme  ich  mali  po  prvýkrát.  Napríklad:  oprava  organu,  výlet  na
divadelné predstavenie „Pevec Boží“, oprava strechy na starej fare, slávnosť
inštalácie, adventný program slova a hudby.
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A preto  môžeme  skonštatovať,  že  rok  2016  bol  v našom  cirkevnom  zbore
požehnaný na množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktoré napomáhali k šíreniu
evanjelia a povzbudzovaniu veriacich k živej a zdravej viere v Pána Ježiša Krista.

Záver:
Milí bratia, milé sestry, dnes nám tu zaznelo mnoho informácií zo života nášho

cirkevného zboru. Mnohé nás potešili, niektoré trochu zarmútili, no je len na nás,
ako  to  bude  pokračovať  ďalej.  Záleží  len  na  nás,  ako  pochopíme  a do  života
aplikujeme výzvu Pána Ježiša: „Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že
budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo
kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“

Ďakujem Pánu Bohu,  že nás ani  v minulom roku neopustil,  ale  že dokazoval
svoju prítomnosť v cirkevnom zbore. V pokore srdca Ho preto prosme, aby nás
vychovával a formoval podľa svojej vôle aj v tomto nastávajúcom roku.

Ďakujem všetkým,  ktorí  akoukoľvek  pomocou  povzbudzovali  zbor,  a tak  sme
mohli nielen vykonávať pravidelné aktivity, ale mohli sme sa púšťať aj do nových
výziev.  Taktiež ďakujem všetkým, ktorí  držia na modlitbách celý  cirkevný zbor,
pretože v tomto uponáhľanom a skazenom svete potrebujeme modlitby, aby sme
mohli vytrvať a obstáť. K tomu nech nám pomáha Trojjediný Boh. Amen

SPRÁVA HV PRI CZ ECAV V KALINOVE ZA ROK

2016
HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu.

Zaoberali sme sa aktuálnymi finančnými otázkami CZ:
1. Vypracovaním a odovzdaním daňového priznania za rok  2015.  Zaplatili sme
daň vo výške 1 389,08 €  z nájmu vo výške 6 313,26 € ( nájom doplatený za roky
2013 – 2014). 77%  Kalinovo – 1 069,59 € a 23%  Veľká Ves – 319,49 €.
2. Zakúpením osobného motorového vozidla LOGAN  DÁCIA pre CZ v hodnote
8 956,60 € a odpredaním FELÍCIE za zostatkovú hodnotu 300 €.
3. Finančným  zabezpečením  opravy  organu  v kostole  Kalinovo,  na  ktorej
pracovala vybraná firma Jozef Galla – ORGANÁR  Dvory nad Žitavou. Oprava bola
uhradená z Fondu AK vo výške  6 775 € (  vrátane 500 € za odkúpenie  dvoch
registrov píšťal z nefunkčného organu vo Veľkej Vsi ).
4. Hodnotením napĺňania rozpočtu ( príjmov a výdajov ), schváleného konventom
14.2.2016.
- Sledovali sme opravy:
K: výmena strechy na starej fare ( plechová krytina ) v hodnote 5 707 €. Obc.Ú.
prispel  sumou 500 €.  Pokračovalo  sa  s odvodnením str.  fary  vo  výške  103 €,
mimorozpočtovo sa urobila garáž v str.  fare,  na ktorej  sa preinvestovalo 386 €
(sponzorsky dodaná garážová brána rod. Zivákovou a preklad nad bránou Ing. M.
Dováľom).
VV:  natreli  fasádu  veže  kostola  v hodnote  2005  €  a  v B  dokončili  opravu
vnútorných stien kostola v hodnote 196 €. Celkovo sa preinvestovalo 7 874 €.
Z fondu AK sa čerpali peniaze na farbenie ohrádok hrobov Kalandovcov a starých
farárov, nákup kvetov na hroby, návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene,
pomôcok pre detskú besiedku a oprava organu  v celkovej výške 7 655 €. 
- Zvýšenú spotrebu elektrickej energie v kostoloch VV a K.
- Financovaníe celozborového dńa ( 208 € ) a inštalácie br. Farára ( 609 € ).
- Výber cirkevných príspevkov 93,8% vo výške 4 006 €.
5. Br.  J.  Maďar,  ved.  inventarizačnej  komisie,  dohliadal  na  zaevidovanie
zakúpených  
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       predmetov  K: kuka nádoba, projekčné plátno a investície do   
      osobného auta DÁCIA. Zároveň bola preradená elektr. kosačka 
      s nulovou hodnotou z K do B a vyradený osobný automobil FELÍCIA.
      Vykonaná bola aj fyziská inventarizácia v Kalinove.
6. Revízna komisia vykonala kontrolu pokladní a účtovníctva s konštatovaním, že
nenašla nedostatky.
7. Vypracovaním štatistických výkazov o hospodárení CZ za rok 2016, správy HV a
návrhu rozpočtu na rok 2017  viď. tabuľku:
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Finančné prostriedky CZ

Fond AK

SPOLU

Stav k 31.12.2015 Príjmy v roku 2016 Výdavky v roku 2016 Stav k 31.12.2016

17 043,96 € 19 618,71 € 27 639,91 € 9 022,76 €

26 869,69 € 7 655,39 € 19 214,30 €

43 913,65 € 19 618,71 € 35 295,30 € 28 237,06 €

PRÍJMY

Milodary
Ofery
Cirkevný príspevok

300,00 800,00 500,00

PRÍJMY SPOLU

Rozpočet r. 
2016 (€)

Skutočnosť r. 
2016 (€)

Rozpočet r. 2017 
(€)

Príjmy z majetku (pôdy) 3 780,00 3 801,56 3 780,00
3 500,00 5 327,00 4 000,00
3 500,00 3 598,50 3 500,00
4 000,00 4 006,00 3 900,00

Z ObcÚ a predaja auta
Príjmy z poskytnutých služieb (zvonenie, 
úroky, predaj časopisov, vratky SSE, atď.) 1 120,00 2 085,65 1 300,00

16 200,00 19 618,71 16 980,00

VÝDAVKY

Opravy 
Obstarávanie majetku 0,00
Cestovné 500,00 148,6 727,68 600,00
Telefón 300,00 275,12 300,00
Poistenie budov, auta, revízie 400,00 516,64 800,00

550,00 370,85 400,00

152,71

900,00
VÝDAVKY SPOLU
ROZDIEL 0,00

Rozpočet r. 
2016 (€)

Skutočnosť r. 
2016 (€)

FOND  AK r. 2016 
(€)

Rozpočet r. 2017 
(€)

10 000,00 7 873,87 6 775,00 5 860,00
9 500,00 8 956,60

Reprezentácia a ostatné výdavky 
a služby
Spotreba materiálu  časopisy, 
kanc. potr., PHM a ost.) 1 770,00 3 523,38 3 400,00

Spotreba energií (vodné, SEE, 
SPP) 3 100,00 3 213,43 3 620,00

Dane (z príjmu, nehnuteľností 
a poplatky) 1 740,00 1 647,03 1 000,00

Príspevky vyšším a iným COJ 1 114,39 1 000,00
28 760,00 27 639,91 7 655,39 16 980,00

-12 560,00 -8 021,20



V CIRKEVNOM ZBORE BOLO ZA ROK 2016
Pokrstených: 4 dievčatá, 7 chlapcov (rovnako ako v roku 2015)

2. január – Thomas Leon Svoboda
22. január – Zdenko Teplan, Justin Teplan, Natália Teplanová
2. apríl – Matej Páleš
2. júl – Tadeáš Beľo
21. august – Kristína Klimová
13. november – Michal Feranec
20. november – Tamara Jablonská
26. november – Peter Tušim
2. december – Zuzana Suráková

Konfirmovaných: 2 deti a 1 dospela žena (o 1 viac ako v roku 2015)
29. máj – Bianka Baranová, Samuel Oravec
2. decembra – Zuzana Suráková

Sobášených: 3 páry (o 2 menej ako v roku 2015)
11. jún – Michal Cirák + Nina Pagáčová
18. jún – Samuel Sanislo + Ivana Albertová
10. september – Vladimír Sýkora + Jana Püšpökyová

Zosnulých: 4 ženy a 6 mužov (o 2 menej ako v roku 2015)
21. január – Ján Kočalka 84r. – Kalinovo
22. apríl – Eva Rakytková 77r. – Kalinovo
7. jún – Pavol Úradník 89r. – Kalinovo
27. jún – Pavel Belko 81r. – Kalinovo
2. september – Pavel Antalík 71r. – Veľká Ves
11. september – Elena Eliášová 93r. – Kalinovo
20. november – Viera Dováľová 75r. – Kalinovo
28. november – Pavel Jánoš 95r. – Kalinovo
4. december – Pavel Lörinčík 77r. – Veľká Ves
6. december – Darina Gabľasová 60r. – Kalinovo

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB – FILIPÍNY
Vtedy  Boh  „žene  riekol:  Veľmi  ti  rozmnožím  ťažoby  v tvojom  tehotenstve;

v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť
nad tebou.“ (1M, 3, 16) Trest vyslovený žene po prvotnom hriechu. Slová „ale on
bude vládnuť nad tebou“ pri jednostrannej interpretácii v patriarchálnom zriadení
uvrhli  na mnohé storočia  ženské pokolenie  na okraj  spoločnosti.  Predurčili  im
pozíciu  slúžiť  mužom,  nemať  vlastné  názory,  túžby,  ciele.  Ticho  v pokore
a nevedomosti sa podriaďovali príkazom mužov, bez námietok plnili ich priania.
Ako plynuli desaťročia, storočia, ženy samy seba mnohokrát prestali vnímať ako
plnohodnotné ľudské bytosti, stotožnili sa s rolou, ktorú im prisúdila spoločnosť
a skladali si mozaiku svojho osobného šťastia z rozbitých sklíčok každodennosti.
Bez ambícií, bez odporu, bez vlastnej tváre. Žijeme v krajine, kde na tieto slová
hľadíme očami minulosti, no žiaľ sú ešte mnohé miesta, kde sú to obrazy dneška.
Jednou z týchto krajín sú aj Filipíny. 
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Práve týmto ženám boli určené modlitby počas ekumenického Svetového dňa
modlitieb,  ktorý  sa  tento  rok  pod patronátom evanjelickej  cirkvi  uskutočnil  5.
marca  aj  v našej  obci.  Zúčastnili  sa  ho  sestry  nášho  cirkevného  zboru,  ženy
z cirkvi  bratskej  aj  rímskokatolícke sestry.  Na dvoch stretnutiach sme nacvičili
spev piesní a zorganizovali čítanie sprievodných slov. Samotnej akcie sa zúčastnili
a spevom i slovom poslúžili duchovní predstavitelia všetkých troch cirkví: náš brat
farár Ondrej Šoltés, kazateľ cirkvi bratskej brat Pavel Bomba a rímsko-katolícku
cirkev zastupoval pán kanonik Štefan Kosturko.  Ústredným motívom bola veta:
„Som k Tebe nespravodlivý?“. Otázka  adresovaná  Bohu, ale odpoveď na ňu treba
hľadať  vo vlastnom vnútri.  Nedokázali  by sme spočítať,  koľkokrát už Hospodin
počul slová: „Bože, prečo práve ja? Prečo si zoslal toto bremeno na moje plecia?
Kde  je  Tvoja  spravodlivosť?“,  no  myslíme  pritom  na  veci  svetské,  povrchné

a nechceme vidieť jedinú skutočnú spravodlivosť, ktorou je nádej života večného.
Je dobré pripomenúť si tieto slová práve v súvislosti s krajinami, kde je životnou
istotou neistota. Pri počúvaní neľahkých životných príbehov filipínskych žien sme
všetci  pocítili  veľkú  vďaku  za  naše  „nespravodlivé“  životy.  Naše  svedomie
zababúšené do vlniakov túžob po svetskom šťastí a blahobyte sa ozvalo tichým no
nástojčivým: „Ďakujem Bože!“ . 

Súčasťou  tohto stretnutia je finančná zbierka, ktorá poputuje na pomoc ženám
danej krajiny.  Tento rok sa vyzbieralo 186,10  €,  čo je len malá omrvinka pre
zlepšenie ich neľahkej situácie. No prispeli sme niečím oveľa podstatnejším – silou
spoločnej modlitby. Keď si uvedomím, že tak urobilo v tom istom čase mnoho iných
žien na celom svete, som si istá, že takto strávená nedeľa mala obrovský zmysel.
Státisíce, možno milióny žien sa dokázali v okamihu spoločnej modlitby zjednotiť.
A tu  sa  musím  vrátiť  k slovám z Písma  v úvode:  :  „Veľmi  ti  rozmnožím ťažoby
v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti“. Takejto spolupatričnosti, akej
sme každoročne svedkami pri Svetovom modlitebnom dni, sú ženy schopné práve
preto,  lebo v ťažkom fyzickom utrpení  v okamihoch príchodu nového života na
svet  sa  zrodí  aj  niečo  iné:  bezpodmienečná  láska,  hlboká  úcta  k životu,  súcit,
empatia, porozumenie, vďačnosť. Trvalé a nemenné hodnoty, ktoré dostávame do
vienka  výchovou,  zrazu  nadobúdajú  konkrétnu  podobu.   A tieto  odnepamäti
odovzdávame ďalej tým nádherným drobným stvoreniam. Je to moment, kedy sa
trest stáva požehnaním. Vďaka Ti Bože! KaPa
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Bije zvon slobody,
čujte ho, národy,
kto ho nepočuje, obanuje.

JOZEF MILOSLAV HURBAN
Popri Ľ. Štúrovi akoby jeho druhovia, priatelia, ostávali neprávom v úzadí. Je

načase si uvedomiť, že národnobuditeľský a revolučný proces meruôsmych rokov
bol  dielom  veľkej  skupiny  národne  prebudených  slovenských  študentov,  medzi
ktorými vynikal a významnú úlohu zohral Jozef Miloslav Hurban.

19. marca bolo 200 rokov od jeho narodenia.
Väčšinou si vzdelanci, žiaci a študenti spájajú J. M. Hurbana s farou v Hlbokom,

kde  bol  farárom  a kde  na  stretnutí  so  Štúrom,  Hodžom  a Kadavým  padlo
rozhodnutie  o uzákonení  spisovnej  slovenčiny  na  základe   stredoslovenského
nárečia. 

Fara  v Hlbokom  mu  prirástla  k srdcu  i napriek  tomu,  že  farnosť  bola  dosť
zanedbaná.  V kostole  bola  deravá  povala,  z podlahy  trčali  kamene  a mnohé
chrámové  lavice  boli  polámané.  Pričinil  sa  teda  o opravu kostola,  v ktorom sa
dodnes vyníma organ s obrazom Martina Luthera,  kanceľ  a hlavný oltár z roku
1857.

Hurban má i nemalú zásluhu na tom, že ev. cirkev a. v. nesplynula s kalvínskou
cirkvou,  o čo  sa  maďarské  úrady  usilovali,  aby  slovenských  evanjelikov  mohli
pomaďarčiť.

Hurban  bol  v mladosti  pred  príchodom  na   Evanjelické  lýceum  v Bratislave
naslovovzatý  maďarón,   ale  pod vplyvom Palkoviča,  Záborského  a Štúra  sa  po
smrti svojich rodičov v pokore vrátil ku svojim slovenským koreňom a bol prvým,
ktorý uviedol spisovnú slovenčinu do života. ( Slovenské pohľady a almanach Nitra
z rokov 1846 a 1851). Prvou slovensky písanou knihou bola Sládkovičova Marína.

Pochopiteľne,  že  aj  literárna  činnosť  J.  M.  Hurbana  pomáhala  rozširovať
a propagovať spisovnú slovenčinu. Novela Od Silvestra do Troch kráľov, historický
román  Gottšalk,  ale  hlavne  životopis  Ľudovít  Štúr  zohrali  významnú  úlohu
v národnooslobodzovacom zápase.

J. M. Hurban bol aj významným politikom. Možno tým najvýznamnejším,  lebo
bol  prvým  predsedom  Slovenskej  národnej  rady.  Zvolilo  ho  200  delegátov.
Program SNR je veľmi pokrokový,  vyjadrený v Žiadostiach slovenského národa,
ktorý  prijali  10.  mája  1848  v Liptovskom  sv.  Mikuláši.  Požadujú  zriadenie
slovenského  snemu,  národnú  gardu,  používanie  slovenčiny  v úradnom  styku
a v školách, požadujú vrátenie pôdy roľníkom. Hurban páli s poddanými dereše,
organizuje  tri  slovenské dobrovoľnícke výpravy proti  uhorským gardám, bojuje
v Prahe  na  barikádach,  protestuje  proti  zatvoreniu  Matice  slovenskej  a   troch
slovenských gymnázií a pochopiteľne sa dostáva do hľadáčika maďarských úradov.
Za  svoje  aktivity  sa  dvakrát  ocitne  vo  väzení.  Celý  život  hrdo  používa   meno
Miloslav, ktoré prijal  na Devíne ako záväzok slúžiť srdcom i celým životom národu

Zo slávnej trojice ostal sám. Štúr zomrel, Hodža bol vo vyhnanstve v Tešíne a on
spolu  s vernou  družkou  Aničkou  Jurkovičovou,  prvou  slovenskou  herečkou,
vychovali v skromných pomeroch deväť detí, medzi nimi i slovenského spisovateľa
Svätozára Hurbana Vajanského.

Srdce  neúnavného  bojovníka  za  slobodu  a spravodlivosť,  za  čistotu  ducha
a mravnosť  dotĺklo  21.2.1888.  Úrady  zakázali  pochovať   ho  na  čestné  miesto
v cintoríne  v Hlbokom.  Až  o pár  rokov  neskôr  mu  Slováci  mohli  vzdať  úctu
a poskladali sa  na dôstojný pomník s nápisom:

„ Sláva národa je hodná obete.“
J. Belková
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TAJNIČKA: JEŽIŠ JE NÁŠ (DOKONČENIE V TAJNIČKE)
zviera podobné koňovi

zovretá dlaň

mesiac v roku

rozostavaná budova

Winetou

materiál na stavbu

ženské meno 18. 8

zamrznutá voda

ZORAĎ SLOVÁ TAK, ABY TVORILI BIBLICKÝ VERŠ.
pod,  iné,  v,  dané,

dôjsť,  by,  ľudí,  nebolo,
nebom,  sme,  spasenia,
ktorom,  mali,  Lebo,
pre,  meno.  Skutky
apoštolov 4, 12

VEĽKONOČNÁ

OMAĽOVÁNKA

PRE

NAJMENŠÍCH
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MILODARY NA LIST RODINE
od 9.12.2016 do 1.4.2017

5€: - I.Palkovičová(K),V. Jablonská (K)
10€: D. Lőrinčíková (B), rod. Ragačová(B), rod. Staníková(B)
rod.  Lengová  (B),  J.  Kačáni(B),  Z.Barnová  (B),  rod.  M.
Hoduliaková (K), Z. Mázorová(K), D. Lőrinčíková(B), Z. Géčová
(VV), M. Líšková (VV), D. Gerátová (VV), M. Plauchová (VV)
15€: rod. Národová a Gáborová (VV)

OSPRAVEDLNENIE
Ospravedlňujem  sa  sestre  D.  Lörinčíkovej  (B)  a rod.  Ragačovej  (B),  že  som

v minulom čísle Listu neúmyselne (asi z nepozornosti pri prepisovaní zo zoznamu
milodarov)  neuviedla  ich  milodar,  ktorý  bol  odovzdaný  a na  Službách  Božích
vyhlásený. Zaradený je v milodaroch v tomto čísle.

Ospravedlnenie patrí aj bratovi Milanovi Dováľovi (K), ktorého meno vypadlo zo
zoznamu poďakovania pri chystaní dreva. M. Ziváková

ROZPIS UPRATOVANIA KALINOVSKÉHO KOSTOLA NA

ROK 2017
Rodina Ulica Mesiac Koordinátorka
Spoločné upratovanie marec kostolníčky
D. Grendelová, E. Eliášová Bystrinská, SNP apríl D. Grendelová
Gréčová, A. Maďarová Bystrinská máj
T. Bírová, K. Matiašová SNP, Obr. mieru jún
Vengrínová, I. Kováčová SNP júl
M. Dováľová, M. Svordová
+ spoločné upratovanie

Hrabovo august M. Dováľová

E. Šimová, R. Dudášová Hrabovo september
K. Paučová, I.Oravcová Hrabovo október
E. Dováľová, V. Macková ml. Hrabovo november
H. Zaťková, M. Hroncová Hrabovo december

ZMENA v organizácii UPRATOVANIA!
Milé  sestry,  podľa  tabuľky  vidíte,  že  časový  interval

upratovania sme zmenili z dvojtýždenného striedania dvojíc
na  mesačný.  Viedlo  nás  k tomu  poznanie,  že  je  nás
ochotných a „ pri sile“ menej. Po skúsenostiach z minulých
rokov sme usúdili, že stačí upratovať 2x do mesiaca, takže
práce nepribudne . Ak sa nič nezmení, na jednotlivé dvojice
vyjde upratovanie približne raz za tri roky. Činnosti pre túto
službu sa nemenia, sú vypísané na dverách pod schodišťom.
Naďalej uvítame, keď sa naše sestry postarajú o kvetinovú
výzdobu oltára jedenkrát za ten mesiac.
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Kľúč od kostola je potrebné posunúť po skončení  služby nasledujúcej  dvojici
alebo koordinátorke, ktorá sa postará, aby nikto na upratovanie nezabudol.

Veríme,  že  s Vašou ochotou  a Božou pomocou bude  náš  chrám Boží  naďalej
dôstojným miestom. M. Hoduliaková, vedúca vnútromisijného výboru

BLAHOŽELÁME
Január - Marec

40 rokov: Šarkan Ján (K)

50 rokov: Kobliček Ladislav (K)

60 rokov: Ďurišková Anna (K)

70 rokov: Danková Darina (K), Kontrišová Mária (VV), Lőrinčík Ján (VV

80 rokov  a viac:  Ciráková  Elena  (K),  Gréčová  Mária(K),  Halajová  Elena  (K),
Horváthová Mária (K), Hroncová Mária (K), Jánošová Alojzia (K), Kontrišová Anna
(K),  Krajčová  Mária  (B),  Lőrinčíková  Elena  (VV),  Maďarová  Ružena  (K),
Morháčová Irena (K), Morháčová Jolana (B), Oravcová Marta (VV), Vančo Ján (K),
Vančová Jolana (K)
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V priestoroch ev. a. v. fary 
v Kalinove sa 8. júla 2017 

o 15:00 
uskutoční stretnutie členov 
CZ ECAV na Celozborovom 

dni. 
Tešíme sa na stretnutie.



ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH.

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

23.4. 1. nedeľa po VN 8:00 Breznička 11:00 Kalinovo

30.4. 2. nedeľa po VN 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

7.5. 3. nedeľa po VN 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo + VP

14.5. 4. nedeľa po VN 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

21.5. 5. nedeľa po VN 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

25.5. Vstúpenie 17:00 Kalinovo

28.5. Nedeľa po Vstúpení 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

4.6. 1. slávnosť svätodušná 11:00 Kalinovo + VP

5.6. 2. slávnosť svätodušná 11:00 Veľká Ves

11.6. Svätá Trojica 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

18.6. 1. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

25.6. 2. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

2.7. 3. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + VP

9.7. 4. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

16.7. 5. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

23.7. 6. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

30.7. 7. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

6.8. 8. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + VP

13.8. 9. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo

20.8. 10. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo + VP

27.8. 11. nedeľa po Svätej Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo
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