Prehľad niektorých vybraných udalostí od 18.júna 2017 do 31.decembra 2017:
• V týždni po 26.6.2017 sa skončila výučba detí na ZŠ a SŠ v školskom roku 2016/2017. Vďaka Pánovi za každé
dieťa, ktoré navštevovalo ENV a tešíme sa na nové výzvy v školskom roku 2017/2018.
• V utorok, 27.6.2017, som sa spolu s novosadskými zúčastnil pohrebu bývalej zb. farárky v Nových Sadoch, Mgr.
Marianny Jančušovej v Kotmanovej (NOS), ktorá náhle odišla z našej časnosti. Ses. farárka Jančušová bola známa
aj u nás v zbore a aspoň touto cestou sme sa s ňou rozlúčili. Pán Boh nech sprevádza pozostalých milosťou,
pokojom a láskou!
• V stredu, 5.7.2017, sme sa viacerí vybrali na deň Západného dištriktu ECAV na hrade Branč, kde sme si na
slávnostných Službách Božích pripomenuli nielen evanjelických martýrov z čias protireformácie, ale aj slovanských
vierozvestov Konštantína - Cyrila a Metoda, a majstra Jána Husa. Po skončení stretnutia sme sa cestou zastavili
na Bradle, kde sme si na mohyle gen. Dr. M. R. Štefánika pripomenuli život a dielo tohto velikána a piesňou „Kto
za pravdu horí“ ďakovali Pánovi za všetko dobrodenie a milosť.
• V dňoch od 10.7. do 14.7.2017 sa naše deti stretli v dennom detskom tábore v Hlohovci, ktorý mal tému:
„Príbeh spasenia“. V tábore bolo 18 detí, spoločne sme sa každý deň naučili pieseň a biblický veršík, hrali sme sa
a tvorili, no najmä, bolo nám spolu výborne.
• Vo štvortok, 13.7.2017, sme mali v rámci tábora grilovačku, určenú nielen pre rodičov detí, ale aj pre všetkých,
ktorí chceli spolu s nami prežívať spoločnú radosť.
V nedeľu, 16.7.2017, sme v rámci Služieb Božích pokrstili dve dievčatká - sesternice Klárku a Žofku. Obom
dievčatkám prajeme veľa Božieho požehnania a milosti na ceste životom!
• V dňoch od 19.7. do 23.7.2017 sme boli v tábore spoločenstva rodín v Oravskom Veselom. Dokončili sme si
tému z víkendovky v Prameni na Súši - „7. cirkví z knihy Zjavenie“ a spolu s deťmi sme navštívili mnohé miesta,
či už v samotnom Veselom (vrchy Grapa a Pilsko), ale aj Františkovu hutu, skanzen v Zuberci, Juráňovu dolinu,
Námestovo, Or. priehradu, Slanický ostrov a Tvrdošín. Celý pobyt vyvrcholil slávením Večere Pánovej pre rodičov
a nedeľnými Službami Božími v prírode. Vďaka Pánovi aj za tento spoločný čas!
• 20.8.2017 sme vo všetkých kostoloch zasvätili nedeľu pokánia a pripomenuli si, že Božia milosť nie je lacným
obchodným artiklom, ale že sme boli draho vykúpení krvou nášho Pána Ježiša Krista. K Večeri Pánovej pristúpilo
spolu 74 komunikantov a stále platí, že ak je možnosť prísť k stolu nášho Pána Ježiša Krista, k otvorenej Božej
náruči, tak len čím častejšie prijmime toto pozvanie.
• V týždni po 28.8.2017 sme postupne navštívili všetky školy a dohodli rozvrh výučby ENV v novom školskom
roku 2017/2018. Pripomínam len, že ak ste nestihli prihlásiť vaše dieťa na ENV, môžete tak urobiť aj na začiatku
septembra.
• V nedeľu, 3.9.2017 sme sa stretli ako jedna rodina Cirkevného zboru na v poradí druhom zborovom dni,
tentokrát v Pastuchove. Začal sa Službami Božími, na ktorých kázal br. farár, Mgr. Ivan Eľko z Nitry. V rámci
Služieb Božích vystupovali deti s nacvičenými táborovými piesňami a po kázni sme deti i vyučujúcich požehnávali
do nového školského roka, aby ich, ale aj nás sprevádzal Pán Boh v moci a milosti Ducha Svätého vo všetkom,
čo budeme robiť. Po Službách Božích sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde bol pripravený vynikajúci guláš,
za ktorý ďakujeme pánovi starostovi, atrakcie pre deti: hlavne sľúbený skákací hrad a zmrzlina a poobede rozhovor
s Mgr. Ivanom Eľkom, zb. farárom v Nitre a Ing. Jánom Hubom, PhD., zb. dozorcom v Nitre, ktorí sú zároveň
predsedom a podpredsedom tamojšieho o.z. Pavla Valáška. Porozprávali nám nielen o živote a raste Cirkevného
zboru v Nitre, ale aj o vzniku a potrebe zakladať o.z. popri jednotlivých zboroch na spolufinancovanie rôznych
aktivít. O.z. Pavla Valáška už niekoľko rokov úspešne funguje v Nitre a pre život Cirkevného zboru je veľkým
prínosom. Dal by Pán, aby sa aj naše plánované o.z. ThDr. Jána Hanu stalo dobrým nástrojom rozvoja a rastu
nášho zboru i nášho okolia.
• Od pondelka, 4.9.2017, sa začala výučba ENV na všetkých školách, v ktorých sa vyučovala aj v minulom
školskom roku, a pribudli nám aj dve nové školy a to v Rišňovciach a Horných Otrokovciach. Chceme opäť
povzbudiť rodičov detí, aby prihlasovali svoje deti na ENV, oslovili sme všetkých 20 škôl v rámci obvodu nášho

Cirkevného zboru (ich zoznam nájdete v stĺpčeku na s. 11). Tiež vás povzbudzujeme, aby ste sa nenechali odradiť,
ak vám škola povie, že vaše dieťa je jediné na škole, a aby ste ho dali na Etickú výchovu. Má zmysel stáť si za
svojim a veríme, že k jednému dieťaťu sa v nasledovnom školskom roku môže pridať ďalšie a potom ďalšie.
Práve váš postoj môže prebojovať cestu ďalším. Ďakujeme vám za to!
• V piatok, 8.9.2017, sa stretlo presbyterstvo, aby sme spoločne pripravili kandidátku presbyterov k voľbám,
nakoľko mandát volených funkcionárov v cirkvi trvá 6 rokov s výnimkou zborových farárov, ktorý majú 10 ročné
funkčné obdobie.
• V sobotu, 16.9.2017, sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našim bývalým presbyterom a kronikárom cirkevnej
kroniky v Pastuchove, s br. Ing. Eduardom Hrivnákom, ktorého si Pán nášho života a smrti náhle odvolal z tejto
časnosti. Pán Boh nech sprevádza pozostalých milosťou, pokojom a láskou!
• Od nedele, 17.9.2017, sa opäť začali stretnutia detí na Detskej besiedke v Pastuchove, a to vždy, keď sú Služby
Božie o 11:30 hod. Deti sa stretávajú v zasadačke OcÚ, za čo opäť ďakujeme pánovi starostovi. Je to pre nás
veľká pomoc, ale aj milosť, pretože deti sú našou budúcnosťou, a ak sa nám stratia, stratí sa aj naša budúcnosť...
• V týždni po 18.9.2017 sme stáli pred reálnym začiatkom prác na obnove veže nášho Evanjelického kostola v
Hlohovci. Po dlhej ceste schvaľovacích procesov v cirkvi, u pamiatkárov v Trnave a na MsÚ v Hlohovci sme
konečne dostali povolenie na obnovu a bol už najvyšší čas pustiť sa do práce.
• V nedeľu, 24.9.2017, sme v rámci Služieb Božích zadržali vo všetkých kostoloch volebné konventy
kandidovaných presbyterov, z ktorých všetci boli zvolení. Zvoleným presbyterom gratulujeme a prajeme veľa
Božej milosti a múdrosti v práci na poli nášho Cirkevného zboru. Taktiež ďakujeme za dlhoročnú obetavú službu
všetkým tým presbyterom, ktorí opätovne do služby nekandidovali. Pán vás všetkých sprevádzaj!
• Taktiež v nedeľu, 24.9.2017, sa uskutočnil vo františkánskom kostole v Hlohovci koncert skupiny „Hope Gospel
singers“, ktorého sa zúčastnili viacerí z nás.
• V piatok, 29.9.2017, sme sa ako duchovní v Cirkevnom zbore zúčastnili medzinárodného vedeckého kolokvia
na tému: „Reformácia a holokaust“ v školiacom pracovisku Univerzity Komenského v Modre - Harmónii. V rámci
kolokvia vystúpilo viacero hostí domácej i zahraničnej akademickej pôsobnosti a priblížili nám niektoré súvislosti
s antisemitizmom v dobe Dr. Martina Luthera a dnes.
• V sobotu, 7.10.2017 sme sa spoločne s členmi spoločenstva rodín vybrali na plánovaný výlet k ruinám kostola
a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, nachádzajúceho sa neďaleko obcí Naháč a Dechtice. Po prehliadke
kláštorného kostola, jeho okolia a najmä po pokochaní sa nádherným výhľadom z opravenej veže kostola, sme sa
na chvíľu stíšili pri počúvaní Božieho Slova a spievaní piesní. Deti si našli svoj prestor v širokom okolí pri
schovávačkách a potešili sa aj hubári množstvom nájdených bedlí.
• V nedeľu, 15.10.2017, sa v Modre - Kráľovej uskutočnil deň BAS ECAV, pri príležitosti 500. výročia Reformácie
Dr. Martina Luthera. Z nášho Cirkevného zboru sme vypravili autobus plný účastníkov, a spolu sme sa pripojili v
modlitbách počas Služieb Božích v Hlohovci a Pastuchove.
• V sobotu, 21.10.2017, sa v Pastuchove, v katolíckom kostole, uskutočnilo podujatie: „Noc v kostole“, naplnené
duchovno - hudobným pásmom a sprievodným slovom. Aj na tomto podujatí sa zúčastnili viacerí z nás, aby sme
mohli prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi oboma vyznaniami.
• Týždeň po 23.10.2017 sa niesol v znamení novej veže na Evanjelickom kostole v Hlohovci. Z firmy Kamon v
Považskom Podhradí bol do Hlohovca dovezený ihlanovitý krov z dreveného masívu, vážiaci vyše 2 ton, ktorý
bol následne vytiahnutý žeriavom na svoje miesto na vrchole veže, aby tak dostala svoj nový a veríme, že
definitívny vzhľad. Následne boli k nemu po obvode domontované spádové „sukničky“, a tiež bolo vytiahnuté
lešenie až po nový vrchol veže, aby mohla byť zadebnená a potiahnutá medeným plechom.
• V tomto týždni sme sa pohli aj s prípravou stanov o.z. ThDr. Jána Hanu a nechali ich skontrolovať všetkými
členmi prípravného výboru pred samotnou registráciou na Ministerstve vnútra SR.
• Napokon v tomto týždni sme sa v každom kostole počas troch reformačných večerov venovali téme Luthera v
predvečer sviatku všetkých svätých, teda konkrétnemu dátumu 31.10.1517, a tiež Lutherovmu dozrievaniu k

reformačným myšlienkam, objavu milostivého Boha vo svojom vlastnom živote a potrebe osobného stretnutia sa
s Ním.
• V nedeľu, 29.10.2017, sme mali hodové Služby Božie v Hlhovci (20. nedeľa po Sv. Trojici) a v Pastuchove
(nedeľa, ktorá je najbližšie 1.11.). S vďakou prijímame skutočnosť, že máme tieto naše kostoly, že sa máme kde
stretávať ako jedna rodina Pánom milovaných detí. Tiež je to čas reflexie, aby sme spomínali na to, keď ešte tieto
kostoly nestáli, a naši predkovia boli schopní chodievať buď do Nových Sadov alebo do Horných Zeleníc, aby
mohli počúvať Božie Slovo a nechať sa ním formovať. Nech nás ich odkaz privádza nedeľu čo nedeľu do kostola,
vzdávať Bohu vďaku a oslavovať Ho za všetku milosť v našich životoch.
• V utorok, 31.10.2017, sme večernými Službami Božími zasvätili pamiatku 500. výročia Reformácie Dr. Martina
Luthera a v modlitbách sme prosili Pána, aby viedol našu cirkev v ďalších rokoch svojou mocou a milosťou, aby
bola autentickým svedkom živého hlasu Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista.
• V tomto reformačnom týždni nám pribudli v kostoloch reformačné vlajky, na pamiatku 500. výročia Reformácie
Dr. Martina Luthera, ako aj zarámovaných 95 výpovedí o odpustkoch, ktoré Dr. Martin Luther napísal a vyvesil
na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu v predvečer sviatku všetkých svätých ako pozvanie k akademickej
debate o stave Západnej cirkvi a k hľadaniu nápravy zo strany Ríma.
• V piatok, 10.11.2017, sa opäť stretlo, tentokrát pod predsedníctvom Predsedníctva BAS ECAV, aby na svojom
zasadnutí kandidovalo kandidáta na funkciu dozorcu nášho zboru. Do volieb bola kandidovaná 3/5 väčšinou ses.
Mgr. Zuzana Medveďová.
• Nedeľa, 19.11.2017, sa niesla v slávnostnom duchu. Mali sme až na pár detailov dokončenú vežu na kostole v
Hlohovci a prišiel čas jej posviacky, ako aj poďakovania všetkým za námahu a úspešnú prácu. Na slávnostných
celozborových Službách Božích kázal dôstojný br. biskup ZD, Mgr. Milan Krivda a posviacku vykonal konsenior
BAS, Mgr. Vladimír Kmošena. Spoločne ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo pre nás vykonal a nech sa oslávi aj v
tomto diele!
• V nedeľu, 26.11.2017, sme podobne ako mesiac predtým v Hlohovci a Pastuchove, zasvätili pamiatku posvätenia
kostola - „Katarínkové“ Služby Božie. Aj v Sasinkove ďakujeme Pánovi za kostol, za prácu našich predkov a
prosíme o ďalších, ktorí by v ňom radostne a oddane počúvali Slovo nášho Pána Ježiša Krista.
• 30.11.2017 bol dňom, kedy sme podali na Ministerstvo kultúry SR hotové stanovy o.z. ThDr. Jána Hanu spolu
s návrhom na registráciu.
• V 1. adventnú nedeľu, 3.12.2017, sme v rámci všetkých Služieb Božích zadržali volebný konvent, na ktorom
bola zvolená do funkcie zborovej dozorkyne ses. Mgr. Zuzana Medveďová. Novej ses. zb. dozorkyni prajeme
veľa Božej milosti a múdrosti pri vedení Cirkevného zboru! Taktiež ďakujeme za dlhoročnú obetavú službu
bývalej ses. dozorkyni Vierke Levárskej. Konventu predsedala ses. seniorka BAS, doc. ThDr. Sidonia Horňanová,
PhD., ktorá poslúžila káznou Slova Božieho v Hlohovci.
• V tú istú nedeľu bol naplánovaný, a aj sa v našom Evanjelickom kostole v Sasinkove uskutočnil koncert
zborového spevokolu „Ratolesť“, z Horných Zeleníc.
• V týžni po 4.12.2017, sme sa začali pravidelne stretávať v každom kostole na adventných večerných Službách
Božích, aby sme v stíšení a v zatiahnutí na hlbinu mohli intenzívnejšie prežiť tento čas očákavania na Pána Ježiša
Krista.
• V sobotu, 8.12.2017, sa v passtuchovskom kultúrnom dome stretli deti s rodičmi a ďalšími na prvom ročníku
podujatia „Advent deťom“, kde sme pripravovali medovníčky, koláčiky, venčeky, ozdoby na stromček a hlavne,
boli sme spolu ako spoločenstvo bratov a sestier so svojimi deťmi bez ohľadu na to, kto je kto, alebo kto je akého
vierovyznania. Opäť nás potešil vynikajúcim gulášom pán starosta, ktorému ďakujeme za obecnú záštitu nad
týmto podujatím, rovnako ďakujeme všetkým obetavým sestrám a bratom za prípravu výbornej akcie!
• Vo štvrtok, 14.12.2017, sme sa v Pastuchove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou bývalou ses. presbyterkou a
zborovou účtovníčkou, pani. Martou Martýniovou, rod. Repkovou, ktorú si Pán nášho života a smrti odvolal z
tejto časnosti po dlhej a ťažkej chorobe. Pán Boh nech sprevádza pozostalých milosťou, pokojom a láskou!

• V nedeľu, 17.12.2017, sme v hlohovskom kostole privítali detský folklórny súbor Inovček, v ktorom nám jeho
vedúca porozprávala o vianočných zvyklostiach hlohovského regiónu a deti nás potešili svojím milým vystúpením.
Ďakujeme im za ich spev a radosť!
• V týždni po 17.12.2017, sme vymenili aj zvyšné halogénové reflektory v hlohovskom kostole za nové LED,
ktoré nám svietia takmer rovnako intenzívne, no s výraznou úsporou energie. Taktiež bol namontovaný digitálny
číselník na piesne. Vďaka aj za tieto opravy a výmeny na zefektívnenie našej služby.
• Napokon 4. adventnou nedeľou, ktorá sa kryla so Štedrým večerom sme vstúpili do vigílie - očakávania
Vianočnej radosti. Stretli sme sa najprv na ranných Službách Božích ešte na 4. adventnú nedeľu v Hlohovci a
poobede sme pokračovali už štedrovečernými Službami Božími vo filiálkach i v matkocirkvi, všade s pripraveným
programom detí. Týmto dňom sme vstúpili do obdobia Vianoc, avšak nielen v ich typickej sentimentalite, ale
predovšetkým v hľadaní našej medziľudskej radosti, blízkosti a spolupatričnosti. Nech sa Pán Ježiš Kristus narodí
predovšetkým v našich srdciach, v mojom, či tvojom a Jeho radosť nech nás sprevádza vo všetkom!
• V sobotu, 30.12.2017, chodili deti i dospelí z oboch cirkví v Pastuchove s Dobrou novinou a koledou
prinášali rosť Vianoc a ľudskú blízkosť. Obzvlášť potešujúce bolo navštíviť našich najstarších členov s piesňou
koláčikom a povedať si aspoň niekoľko slov. Vďaka Pánovi za tento čas stretnutí!
• Vďaka Ti, Pane, za všetko! Ty veď každý náš krok, daj trpezlivosť v maličkostiach, aby sa z nich mohli stať
veľké veci. Ty buď Pánom našich životov! Všetko je milosť!
S láskou a žehnaním,
Vaši duchovní
(neprešlo jazykovou korektúrou)

