Prehľad niektorých vybraných udalostí od 1.januára 2018 do 30.júna 2018:
• 1. januára 2018, sme slávnostnými Službami Božími otvorili nový kalendárny rok s prosbou, aby nás Pán i naďalej
viedol, zachovával a opatroval.
• Hneď na druhý deň (od 2.1. do 8.1.2018) sme sa spoločne so Rodinným spoločenstvom vybrali do Oravského
Veselého, kde sme už od leta mali objednanú chatu, aby sme v krásnom a pokojnom prostredí Oravy prežili pár
dni v spoločenstve, ale aj pri športe, výletoch a hrách.
• V sobotu, 6.1.2018, sme v rámci pobytu na Orave navštívili CZ ECAV Leštiny, kde sme spoločne s domácimi
viery zasvätili Služby Božie na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom. Boli sme pozvaní na zborový obed pre
účastníkov Služieb Božích, no i pre hostí, čo nás veľmi milo prekvapilo a motivovalo zamyslieť sa nad tým, čo
keby niekto prišiel neplánovane k nám. Je to vešmi dobrá výzva nielen na premýšľanie. Bolo to skutočne bratsko
- sesterské spoločenstvo, ale aj počínanie. Po obede sme si prezreli tamojší drevený artikulárny kostol a navštívili
sme aj Vyšný a Dolný Kubín.
• Od 26.1. do 28.1.2018 sme sa spoločne s konfirmandmi vybrali do centra Švajčiarskej misie Prameň na Súši, kde
sme spoločne strávili víkend a skúsili prežiť spoločný čas inak, ako iba obvyklým učením. Spoločenstvo nám opäť
spestrili a spríjemnili členovia Švajčiarskej misie, ich výborná kuchyňa, no a tiež dostatok snehu a zábavy.
• V nedeľu, 11.2.2018, sme zadržali výročný konvent za rok 2017, v ktorom sme nielen spomínali, ale najmä
bilancovali a snažili sme sa postaviť si ciele do roku 2018.
• V ten istý deň popoludní sa po prvý krát stretlo Rodinné spoločenstvo na začiatku svojich takmer pravidelných
stretnutiach. Stretli sme sa z časti na fare a z časti v kostole, kde sme mali možnosť počuť Biblický výklad a
rozprávať sa nielen o rodičovských problémoch, ale aj o rôznych témach tak, ako postupne prichádzali v diskusii.
Deti mali pripravený svoj program a tvorivé dielne.
• V stredu, 14.2.2018, sme večernými Službami Božími na Popolcovú stredu otvorili pôstne obdobie príprav a
zamýšľania sa nad udalosťmi, predchádzajúcimi utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.
• V nasledujúcom týždni sme sa začali stretávať na pôstnych večerných Službách Božích na každom mieste v
zbore, ktoré boli vskutku pekne navštevované a boli pre nás spoločne možnosťou stíšiť sa aj uprostred
každodenného zhonu v pracovných dňoch.
• Vo štvrtok, 15.3.2018, nám začal jeden šikovný majster z Topoľčian postupne natierať vežu na kostole v
Hlohovci. Kostol sa tak začal akoby zaodievať do vynovených šiat. Tešíme sa, keď bude dielo dokončené a zmizne
lešenie, aby sme ho konečne mohli vidieť v plnej kráse...
• V sobotu, 17.3.2018, sa v CZ ECAV Bratislava - Prievoz konal seniorálny konvent Bratislavského seniorátu za
rok 2017. V rámci tohto konventu boli uvedení aj noví dozorcovia cirkevných zborov BAS, medzi nimi i naša ses.
zb. dozorkyňa, Mgr. Zuzana Medveďová.
• V Tichom týždni, sme počas prvých troch dní zadržali modlitbové večery na každom mieste v zbore na
povzbudenie sa vo viere, ale aj na intenzívnu prípravu pred slávením udalostí okolo smrti a vzkriesenia nášho Pána
Ježiša Krista.
• V dňoch od 29.3. do 2.4.2018, sme zasvätili ústredné sviatky kresťanstva a to počnúc Zeleným štvrtkom, počas
ktorého sme slávili Večeru Pánovu na každom mieste v zbore, ďalej pripomenutím si vyvrcholenia pašiového
príbehu počas Veľkopiatočných Služieb Božích a uvažovaním nad významom kríža pre naše spasenie, ako aj jeho
navštívenia v našom živote. Napokon to bolo Pánovo slávne vzkriesenie, nedeľné ráno a prázdny hrob - strach,
smútok, bolesť a obavy - ktoré sú razom premožené silou Vzkrieseného Pána Ježiša Krista.
• V stredu, 11.4.2018, sme vo filiálke Sasinkovo privítali duchovných BAS na pravidelnej seniorálnej pastorálnej
konferencii, ktorá sa koná vždy na inom mieste v senioráte. Duchovní BAS sa najprv stretli v kostole pri spovedi
a Večeri Pánovej a po chvíli modlitieb sme sa presunuli do Kultúrneho domu, kde prebiehal zvyšok stretnutia:
prednáška s diskusiou, oznamy a plánované podujatia a napokon obed, ktorý nám pripravil pán starosta Jaroslav
Jamrich. Touto cestou ďakujem všetkým sestrám a bratom na skutočne výbornom organizačnom zvládnutí
stretnutia, za pripravené stoly, občerstvenie i následné upratanie priestorov Kultúrneho domu.

• V piatok, 13.4.2018, sa po prvý krát zišla ustanovujúca schôdza budúcich členov nášho o.z. ThDr. Jána Hanu,
počas ktorej boli prerokované stanovy OZ JH, naznačené jeho smerovanie v krátkodobých, strednodobých ale aj
možných dlhodobých cieľov a bol zvolený Výnor OZ JH a Dozorná rada OZ JH. Po skončení ustanovujúcej
schôdze bolo i krátke stretnutie už zvoleného Výboru a Dozornej rady, kde si členovia oboch orgánov zvolili
svojich predsedov, vo Výbore aj podpredsedu, tajomníka a pokladníka, a taktiež boli prijatí prví členovia OZ JH.
• V piatok, 4.5.2018, sme zavŕšili zbierku na rekonštrukciu ozvučenia, nakoľko sme po výbere z niekoľkých ponúk
zakúpili novú ozvučovaciu sústavu do kostola v Hlohovci. Zároveň bol zakúpený aj prenosný reproduktor s
mikrofónom na zborové podujatia mimo kostola. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zavŕšeniu tohto
diela! Pán Boh, nech Vám odplatí Vašu štedrosť!
• V utorok, 8.5.2018, sme sa s Rodinným spoločenstvom vybrali na zborový výlet do Beckova na hrad. V podhradí
sme sa mali možnosť stíšiť, pouvažovať nad Božím Slovom, ako aj spoločne sa modliť. Všetko to bolo zavŕšené
piesňami na Božiu chválu. Odtiaľ sme šli do Nového Mesta nad Váhom, kde sme mali spoločný obed a zastavili
sme sa aj v Piešťanoch na zmrzlinu. Tešíme sa, že toto spoločenstvo rastie a najmä, že je.
• Vo štvrtok, 10.5.2018, sme zasvätili sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, počas ktorého sme skúšali
konfirmandov pred nadchádzajúcou slávnosťou konfirmácie. Taktiež sme si vypočuli najlepšie hlášky z uplynulých
dvoch rokov príprav.
• Nedeľa po Vstúpení, 13.5.2018, bola dňom nielen celozborových Služieb Božích, ale najmä veľkým dňom
našich konfirmandov, ktorí práve v tento deň vyznali svoju vieru v Pána Ježiša Krista a ako dospelí členovia
Cirkevného zboru po prvý krát pristúpili k spovedi a k Večeri Pánovej. Bola to naša prvá konfirmácia v tomto
zbore, takže sme mali rovnakú trému ako aj konfirmandi. Bola to však veľmi milá slávnosť plná spontánnych
okamihov a úprimnej radosti. Daj, Pane, prosíme, aby títo mladí ľudia boli nádejou pre cirkev!
• V piatok, 18.5.2018, sme na farskom dvore pripravili grilovačku pre mládež, opäť to bol priestor pre
neformálnosť, radosť, rozhovory, tému i hry.
• V nedeľu, 20.5.2018, sme mali v kostole v Hlohovci 1. tohtoročný Večer s hosťom, kde nám JUDr. Peter
Peružek porozprával na tému: „Susedské vzťahy“. V diskusii sme sa mohli rozprávať a zdieľať o našich radostiach
i strastiach susedského spolunažívania, a taktiež sme si mohli vypočuť rôzne pohľady z advokátskej praxe Dr.
Peružeka. Ďakujeme mu za jeho čas, prípravu i mnoho praktických rád!
• V piatok, 25.5.2018, sme v kostole v Hlohovci pokračovali po druhý krát v ekumenickom podujatí „Noc
kostolov“. Začali sme ho večernými Službami Božími, pokračovali sme premietaním filmu o športovcoch
(„Athletes in Action“), ktorí uverili v Pána Boha a zakončili sme ho spoločnými modlitbami.
• Sobota, 2.6.2018, sa v Sasinkove i v Pastuchove niesla v znamení dňa detí, pre ktoré boli na oboch tamojších
ihriskách pripravené rôzne zábavné podujatia a atrakcie.
• V nedeľu, 3.6.2018, sme si počas Služieb Božích volili biskupa Západného dištriktu spomedzi piatich kandidátov.
Po ščítaní hlasov vo všetkých zboroch ZD bol za biskupa ZD zvolený Mgr. Ján Hroboň, dovtedy zborový farár
v Bratislave - Dúbravke. Novozvolenému br. biskupovi ZD prajeme a vyprosujeme veľa Božej milosti, síl, no i
trpezlivosti a pokoja v náročnej službe!
• Vo štvrtok, 7.6.2018, bola v kostole v Hlohovci brigáda, spojená s výmenou starého kúrenia za nové, zakúpené
z dobrovoľných darov našich spolubratov, ktorým za tieto dary zo srdca ďakujeme. Kúrenie bolo následne
zapojené a veríme, že v nadchádzajúcich sezónach nám bude v kostole príjemne.
• V utorok, 12.6.2018, sme sa na cintoríne v Pastuchove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s čestným presbyterom a
dlhoročným činovníkom vo filiálke Pastuchov, s pánom Štefanom Makýšom. Sme Pánu Bohu vďační za jeho
službu pre zbor i pre ľudí naokolo a pozostalým vyprosujeme pokoj Boží, ktorý prevyšuje aj to dočasné trápenie
a napĺňa ho nádejou večnosti!
• V nedeľu, 17.6.2018, sa v AXA klube v Hlohovci konal 2. tohtoročný Večer s hosťom, ktorý bol už úplne v
réžii nášho o.z. ThDr. Jána Hanu. Prívitali sme medzi nami PharmDr. Annu Šándorovú, ktorá nám rozprávala na
tému: „Keď lieky škodia“, teda o nežiadúcich účinkoch liekov. Opäť sa rozprúdila živá diskusia k zaujímavej téme,

dozvedeli sme veľa z tejto komplexnej tematiky i z praxe Dr. Šándorovej. Ďakujeme jej za čas, prípravu, prenášku
i odpovede v diskusii!
• V nedeľu, 23.6.2018, sa konalo prvé kolo volieb Predsedníctva ECAV, na ktorých sme si vyberali spomedzi 4
kandidátov (a kandidátok) na funkciu generálneho biskupa ECAV a 1 kandidáta na funkciu generálneho dozorcu
ECAV. Žiaľ, vieme, že tieto voľby aj ich príprava boli poznačené mnohými negatívnymi aspektmi, ktoré
polarizovali našu cirkev a ukázali ju vo veľmi zlom svetle pred svetom naokolo, no veríme, že Pán Boh je nad
našou ľudskou rozhádanosťou, túžbou po moci a všetkými našimi neduhmi, či vlastným „ja“. On je Pánom svojej
cirkvi a v Jeho rukách sme, preto aj celú túto situáciu zverujeme do Jeho milosti s prosbou, aby nám bol milostivý
a naučil nás navzájom si odpúšťať, chápať sa a byť si skutočne bratmi a sestrami. Prvé kolo volieb sa skončilo
získaním dvojtretinového počtu hlasov pre br. Ing. Jána Brozmana, kandidáta na generálneho dozorcu ECAV a
do druhého kola volieb na funkciu generálneho biskupa ECAV postúpili br. Mgr. Ivan Eľko a Mgr. Marián
Kaňuch, PhD.
• 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)

