Prehľad niektorých vybraných udalostí od 1.októbra do 22.decembra 2016:
• 14.10.2016 sa stretlo celozborové presbyterstvo, aby sme sa spoločne pozreli na úlohy, ktoré nás čakajú v
nastávajúcich mesiacoch; najmä však na blížiacu sa slávnosť inštalácie zborového farára, na aktivity, podujatia a
výzvy duchovného charakteru, a tiež na investičné plány a úpravy na majetku a budovách. Odsúhlasená bola zmena
doterajšej zborovej miestnosti v Hlohovci naspäť na garáž s tým, že novou zborovou miestnosťou bude už v
minulosti plánovaný a pekne upravený priestor v podkroví fary (realizácia bude uskutočnená až po slávnosti
inštalácie). Tiež bola odsúhlasená nutná oprava zvonov v Evanjelickom kostole v Sasinkove, rekonštrukcia veže
Evanjelického kostola v Hlohovci a „návrat“ pôvodného oltárneho obrazu z tohto kostola na dôstojné miesto v
ňom..
• Zvyšok októbra, ako aj začiatok novembra 2016 sa niesol v znamení najrôznejších príprav na slávnosť inštalácie
zborového farára (samozrejme popri všetkej bežnej agende farského úradu, aktivitách, výučbe náboženstva atď.).
• V nedeľu, 23.10.2016, sme začali na všetkých miestach Cirkevného zboru zbierku staršieho pánskeho šatstva pre
väznicu v Leopoldove, ktorá týmto spôsobom potrebuje pomoc pri ošatení prepustených väzňov, ktorí
mnohokrát nemajú nič na seba. Počas nasledovných troch týždňov sa vyzbierala celkom pekná kopa vriec šatstva,
ktorá zaplnila tretinu hlohovskej garáže. V mene vedenia väznice ďakujeme za každý prinesený kus odevu.
• V nedeľu, 30.10.2016, sme v Pastuchove Službami Božími zasvätili pamiatku posvätenia tamojšieho kostola za
peknej účasti cirkevníkov nielen z Pastuchova, ale aj z okolia; taktiež sme v túto nedeľu zasvätili v Sasinkove
nadchádzajúcu slávnosť pamiatky Reformácie (499. výročie).
• V pondelok, 31.10.2016, sme slávili pamiatku Reformácie na večerných Službách Božích v Hlohovci a
Pastuchove.
• V stredu, 2.11.2016, sme si na večerných Službách Božích pripomenuli pamiatku zosnulých a spolu s
prítomnými sme spomínali a v modlitbách ďakovali za všetkých našich drahých, ktorí nás predišli z tejto časnosti
do Pánovej otvorenej náruče.
• V nedeľu, 6.11.2016, sme v rámci Služieb Božích v Hlohovci zadržali mimoriadny konvent, na ktorom sme
schválili dlho pripravovanú rekonštrukciu veže Evanjelického kostola v Hlohovci, ktorou by sme jej chceli vrátiť
nielen jej „pôvodný šat“, teda ihlanový vrchol, ale aj rešpektovať jej povojnovú nadstavbu (zvýšenie veže o cca. 2
metre). Nová veža by tak bola v poradí tretím variantom (prvá: ihlanovitá veža, ktorá bola počas vojny odstrelená,
druhá je súčasná povojnová) a veríme, že už aj definitívnym, ktorý by natrvalo zmenil jej miesto v panoráme mesta
Hlohovec.
• V týždni od pondelka, 14.11,016, sme finišovali s prípravami na slávnosť inštalácie, ktorá sa nezadržateľne blížila.
• V piatok, 18.11.2016, sme v Hlohovci privítali návštevu cirkevníkov zo Slovenského cirkevného zboru Vojlovica,
zo Srbska, ktorí prišli na slávnosť inštalácie pod vedením tamojšieho zborového farára, Mgr. Branislava Kulíka a
zborového dozorcu Martina Marka.
• V sobotu, 19.11.2016, nastal ten dlho očakávaný, ale aj dlho pripravovaný deň slávnosti inštalácie zborového
farára, teda slávnostného uvedenia do úradu. Slávnosť bola pod vedením vznešenej sestry seniorky Bratislavského
seniorátu, Dr. Sidonie Horňanovej, z Modry - Kráľovej, kázal dôstojný brat biskup Západného dištriktu, Mgr.
Milan Krivda a pozvanie na slávnosť prijali aj bratia farári a sestra farárka z Nitry, Trnavy, Vojlovice a Nových
Sadov, ako aj ses. seniorálna kaplánka Janka Ilčisková z Liptovského Ondreja a brat teológ Ivan Klinko, ktorý celú
slávnosť sprevádzal hrou na organe. Miesto ďalšieho rozprávania prenechám sestre Alžbetke Krejčiovej z Novej
Dubnice: „Našla som v schránke obálku. Celkom ma prekvapila, lebo v dnešnej dobe esemesiek a mejlov už v pošte nachádzam
len akciové letáky obchodných reťazcov. V obálke, okrem iného, malá šedá kartička – pozvánka na slávnosť inštalácie nášho
„bývalého“ pána farára v jeho novom mieste pôsobenia.
Síce je Hlohovec pre nás pohybujúcich sa na trase Nová Dubnica – Bratislava odruky, neváhala som ani na moment, či sa zúčastním.
So sestrou a priateľom sme v sobotu ráno nasadli na vlak a už o deviatej sme rozpačito prichádzali k fare v Hlohovci. Pán farár nás
privítal, no bolo jasné, že nemá práve čas sa nám venovať, a tak nás „odovzdal“ do rúk žien, ktoré sa na príprave slávnosti podieľali.
A toto bol moment, ktorý vo mne zanechal najlepší pocit z celého dňa. I keď my traja sme boli pôvodne úplne cudzí, ľudia zo zboru

v Hlohovci sa o nás postarali ako o vlastných. Z ich rozhovorov sme vycítili, že tu nie sme tí navyše, ale že sú radi, že i napriek
vzdialenosti sme šli taký kus cesty. Rovnako ma nadchýnal ich zápal pre to, aby všetko pripravili čo najdôkladnejšie. Bolo vidno, že
svojho „nového“ farára si vážia, majú z neho radosť a úprimne sa tešia na jeho službu.
Samozrejme, že i slávnostné služby Božie a rovnako aj nasledujúce udalosti tohto dňa boli pre mňa prínosom pozitívnych myšlienok,
no vo mne najviac utkvela skvelá spolupráca, radosť a pomoc ľudí, z ktorých bolo cítiť, že svojho nového duchovného pastiera (i jeho
rodinu) majú radi a urobia všetko preto, aby sa v ich cirkevnom zbore cítil ako doma. A toto mu úprimne prajem aj ja.“
• Mne už iba zostáva povedať ešte raz tie slová, s ktorými som ďakoval nielen zúčastneným, ale predovšetkým
všetkým Vám, bratia a sestry, preto ešte raz moje poďakovanie:
„Vždy ma fascinoval obraz veľkých zaoceánskych lodí, ako sa pokojne, a pritom rozhodne a priamo plavili oceánmi sveta. No nikdy
som si neuvedomoval, že tento obraz lode nie je iba tým vonkajším pozlátkom, ktoré je nám ukázané na propagačnom letáku a pri
ňom vždy usmiata tvár kapitána... Nie, skutočným obrazom lode je v prvom rade celá jej posádka, každý jej konkrétny člen a
následne ich vzájomná kompatibilita, akým spôsobom spolu vychádzajú a vytvárajú obraz fungujúcej lode so šťastným kapitánom na
čele...
Svojím spôsobom aj cirkev môže a má vytvoriť podobný obraz, zvlášť jej konkrétna jednotka – miestna cirkev – v tom, ktorom
mieste, kde sa nachádza, a takou je aj Cirkevný zbor v Hlohovci a v okolitých obciach. Dnes to nie je prvé spoločné podujatie, kde
sme sa stretli ako celý zbor. No dnes to je prvé podujatie, do ktorého sa naozaj mohol zapojiť každý člen zboru z každého miesta
zboru. Práve dnes môžeme zažívať to krásne: ťaháme spolu za jeden povraz, ako naplnenie prosby nášho Pána Ježiša Krista,
modliaceho sa v Arcipastierskej modlitbe: „...aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás,
aby svet uveril, že si ma Ty poslal“ (J 17, 21).
Dnes teda zažívame, aké mocné môže byť svedectvo jednoty spoločenstva. Jednota spoločenstva totiž prekonáva parciálne problémy v
rôznych častiach zboru oveľa ľahšie a s prehľadom, naproti postoju síce rozhodného jednotlivca, no spoliehajúceho sa iba na seba
samého, či na svoje najbližšie okolie. Dnes sme tu spolu a to je vízia pre cirkev. Byť spolu, čím častejšie, kedykoľvek a kdekoľvek.
Mať povedomie o jednote spoločenstva, že okolo mňa sú práve teraz bratia a sestry, ktoré znášajú podobný údel ako ja; ktorí sú to,
aby sme sa navzájom ťahali v radostiach, ale aj v starostiach. Áno, mal som veľa starostí pri príprave tejto slávnosti, ale vy, konkrétni
ľudia, moji bratia a sestry, ste mi dali pocítiť, že sme jeden živý organizmus, že si spoločne nesieme vzájomné bremená, že sa spolu
radujeme, a aj spolu plačeme. Teším sa zo všetkých vecí, ktoré sme dnes spoločne pripravili, od tých veľkým, až po najmenšie maličkosti.
Ani bez jednej z nich, by to nebolo také, aké to dnes je!
A preto, dnes ďakujem všetkým Vám, milí moji cirkevníci a cirkevníčky. Všetci, a nemôžem Vás menovať, no opakujem: všetci ste
pre mňa drahým a vzácnym povzbudením, že keď sa chce, tak to ide!
Ďakujem aj dôstojnému bratovi biskupovi za jeho pomoc pred prípravou tejto slávnosti a za zvesť Božieho Slova!
Ďakujem aj vznešenej sestre seniorke za inštalačný akt a za mnohé cenné rady, ktorými mi pomáha od nastúpenia do služby v
Hlohovskom zbore!
Ďakujem aj asistujúcim bratom farárom, Ivanovi Eľkovi za jeho mnohoročné sprevádzanie životom, za kmotrovstvo, i za vyslanie
do služby na vinici Pánovej, ako aj Rastislavovi Hargašovi za všetku pomoc, ktorou nás usmerňoval, ako aj za trpezlivosť, s ktorou
administroval Hlohovský zbor.
Na tomto mieste ďakujem v neprítomnosti aj našim predchodcom Igorovi a Danke Chovanovcom za ich dlhoročné vedenie Hlohovského
zboru a za mnohorakú službu, ktorú v ňom vykonali; ako aj všetkým teológom, ktorým sem počas uprázdnenia chodievali ochotne a
obetavo slúžiť!
Ďakujem aj Vám oltárne sestry a brat, že ste prijali naše pozvanie do tohto spoločenstva a svojou prítomnosťou vyjadrili aj účasť
ďalších zborov cirkvi na našej radosti!
Ďakujem aj spevokolistom zo susedných Horných Zeleníc, že ste prišli a povzbudili nás spevom piesne. Veríme, že oba naše zbory
budú aj naďalej hľadať cesty, ako spolu pracovať a vytvárať misijné podujatia v Hlohovskom regióne!
Ďakujeme aj hosťom z Vojlovice, zo Srbska... Je to už nejaký ten rok, čo si k sebe hľadáme a nachádzame cesty. Nádejame sa, že
tentokrát to už bude cesta spolupráce dvoch konkrétnych cirkevných zborov, vzájomne sa povzbudzujúcich vo svojich prostrediach
života!

Ďakujem aj predstaviteľom ostatných cirkví v meste Hlohovec za prijatie nášho pozvania. Ak Pán dá a bude chcieť, máme možnosť
hľadať si k sebe cesty a budovať jednotu v rôznosti tradícií našich cirkví, aby aj vonkajší svet mohol byť svedkom, že ľudské rozdelenia
hojí Božia milosť!
Ďakujem aj predstaviteľom miestnych samospráv, Vám pán primátor, aj Vám páni starostovia. Tiež sa nádejame, že do budúcna
budeme vytvárať mnoho spoločných podujatí v prospech obyvateľov Hlohovského regiónu!
Ďakujem aj všetkým ostatným nemenovaným hosťom, teším sa, že ste prišli, a spolu s nami prežívate jednotu spoločenstva. A teším
sa, lebo aj vy ste pre mňa veľkým povzbudením!
Na záver ďakujem svojej rodine: rodičom, ktorí prijali Boží dar života a priviedli ma na tento svet, viedli a vychovávali ma a nemali
to to so mnou ľahké! Odpustite, ďakujem a modlím sa za Vás!
Aj svojím starým rodičom, žijúcim, aj tým, ktorí sú v Božej náruči..., za ich príklad pokoja a skúsenosti života. Ani oni to nemali
so mnou ľahké! Odpustite, ďakujem a modlím sa za Vás!
A napokon mojej vlastnej rodine! Barborke, Valentínke a Lilianke. Vy to tiež nemáte so mnou ľahké, ale bez Vás by som tu dnes
nebol, vlastne bez Vás by som nikým nebol! Aj vy mi odpustite, hlavne Vám ďakujem, že Vás mám, a že spolu ideme ďalej a ďalej!
Nech je za toto všetko vo všetkom oslávený náš Pán, pretože všetko toto je od Neho. Všetko je milosť!
• V nedeľu, 20.11.2016, („Katarínkové hody“) sme v Sasinkove Službami Božími zasvätili pamiatku posvätenia
tamojšieho kostola za peknej účasti cirkevníkov nielen zo Sasinkova, ale aj z okolia a na týchto Službách Božích
sme aj uzavreli Cirkevný rok.
• V tú istú nedeľu, 20.11.2016, sme na Službách Božích v Hlohovci a Pastuchove slávili poslednú nedeľu
Cirkevného roka - nedeľu Večnosti. Týmito Službami Božími sme nielen uzatvárali, ale aj bilancovali a vkladali do
Božích rúk a do Božej milosti všetky nové výzvy, ktoré stoja pred nami. Kázal brat farár z Vojlovice, Mgr. Branislav
Kulík a v rámci Služieb Božích sme si vymenili pozdravy a poďakovania aj s Vojlovickými cirkevníkmi.
• V pondelok, 21.11.2016, sme sa konečne dostali aj plánovaným prerábkam, na ktorých sme sa dohodli ešte na
októbrovom presbyterstve. Z garáže sme spoločne s bratmi a sestrymi najprv povynášali stoličky a stoly, ktoré
sme následne rozostavili v „novej“, podkrovnej zborovej miestnosti, kde nám na chlp sadli. Následne sme
premiestnili archívnu skriňu v garáži a ďalšie z uznesení sme splnili.
• V tom istom týždni sme už bývalej zborovej miestnosti zvesili pôvodný oltárny obraz modliaceho sa Pána Ježiša
Krista, a podľa dohody presbyterov sme ho zavesili v oltárnej časti kostola, oproti vstupu do sakristie. Pôvodne
sme síce zamýšľali umiestniť ho na pravý pilier víťazného oblúka tak, žeby vytváral jednotnú symetrickú
kompozíciu spolu s kazateľnicou, avšak v tomto pristore, kde je dnes vývesná tabuľa na piesne treba urobiť
niekoľko rekonštrukčných zásahov a taktiež by bolo treba vymyslieť nové miesto pre túto tabuľu na piesne. Čo
sme však neplánovali, a čo sa nám „zhodou okolností“ podarilo je fakt, že zavesenie obrazu na stenu oproti
sakristii vytvorilo inú, teologicky čistú a jedinečnú kompozíciu: dejiny spasenia hovoria v časovej postupnosti o
ceste utrpenia nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ako si to pripomíname v pašiách na Kvetnú nedeľu trpel počas
svojej modlitby v Getsemanskej záhrade (pôvodný obraz), následne bol ukrižovaný (oltárny kríž) a napokon ako
Víťaz vstáva z mŕtvych, aby potvrdil dielo spasenia pre všetkých. Nebola to teda iba ďalšia z „ľudských“ tragédií,
ktorých bolo v dejinách dosť, ale jedinečná a trvalá udalosť našej spásy - záchrana určená pre všetkých ľudí
všetkých čias. V čom ale spočíva symetria, ktorú sme „neplánovane“ vytvorili? Jej tajomstvo je v malom okrúhlom,
vitrážovom okienku nad oltárom, ktoré práve v čase konania Služieb Božích v Hlohovci, teda v čase okolo 10tej
a 11tej hodiny vrhá svoje svetlo na kazateľnicu a vytvára tak svetelný trojuholník v oltárnom priestore s vrcholom
v okienku (kríž) a postrannými vrcholmi: kazateľnica, miesto, odkiaľ sa káže o spasení v Pánovi Ježišovi Kristovi;
pôvodný oltárny obraz (začiatok Pánovho utrpenia).
• V nedeľu, 27.11.2016 sme Službami Božími na 1.adventnú nedeľu otvorili nový Cirkevný rok, a zároveň sme sa
v modlitbách vložili do Pánovej milosti a do Jeho milostivého vedenia vo všetkom, čo príde.
• V prvom adventom týždni sme začali aj stredtýždňové stretnutia na večerných Službách Božích v Hlohovci,
počas týchto večierní sme sledovali príbeh staručkého kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety, rodičov Jána
Kristiteľa.
• V sobotu, 3.12.2016, sme sa s niekoľkými mládežníkmi vybrali na výlet na Nitriansky Zobor.

• 6.12.2016 k nám prišiel Mikuláš a to v podobe pracovníkov pod vedením pána Ľubomíra Kutana, ktorí nám
vyčistili okolie kostola od zvyškov pňov a zarovnali nám terén. Druhý Mikuláš prišiel v podobe pána Juraja
Fančoviča, ktorý nám sponzorsky vymenil staré a neúsporné halogénové reflektory za nové LED. Ďakujeme!
• V stredu, 7.12.2016 nám seniorálne presbyterstvo schválilo projekt rekonštrukcie veže kostola v Hlohovci.
• V tú istú stredu večer sme mali v Hlohovci vianočné vystúpenie detí z DFS Inovček. Deti svojou nefalšovanou
radosťou a úprimnosťou nás nádherne zastavili v tejto uponáhľanej dobe.
• Vďaka Ti, Pane, za všetko! Ty buď Pánom našich životov! Všetko je milosť!
S láskou a žehnaním,
Vaši duchovní
(neprešlo jazykovou korektúrou)

