Prehľad niektorých vybraných udalostí od 1.mája do 30.septembra 2016:
• 3.apríl 2016 bol dňom, kedy si Cirkevný zbor na celozborových Službách Božích zvolil svojho nového
zborového farára, Mgr. Ľuboša Vontorčíka, na jeho 1. volebné obdobie.
• Apríl 2016 sa po uplynutí apelačnej doby a po nadobudnutí právoplatnosti voľby niesol v znamení posledných
úprav na budove fary, a najmä sťahovaním nových farárovcov s rodinou. Touto cestou ďakujeme všetkým
bratom a sestrám, ktorí sa akokoľvek podieľali na úprave a príprave fary, a ktorí nám ochotne pomáhali nielen
pri sťahovaní, ale aj pri opätovnom zariaďovaní.
• V nedeľu, 1.5.2016, nastúpil novozvolený zborový farár už ako slúžiaci duchovný. Je len symbolické, že to
bolo práve počas „sviatku práce“, aby s Božím požehnaním a v moci Ducha Svätého mohli začať nové práce
v Cirkevnom zbore.
• V pondelok, 2.5.2016, prebehlo v zborovej sieni Cirkevného zboru v Hlohovci odovzdávanie úradu br.
administrátorom, Mgr. Rastislavom Hargašom, zb. farárom z Trnavy novozvolenému zb. farárovi, Ľ.
Vontorčíkovi. Odovzdávaniu úradu predsedala vzneš. ses. seniorka BAS, doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.,
za účasti predstaviteľov Cirkevného zboru pod vedením ses. zb. dozorkyne, Viery Levárskej. Odovzdanie úradu
bolo zavŕšením obsadenia uprázdneného Cirkevného zboru a samotným úradným začiatkom pôsobenia nového
zb. farára. Tiež bolo miestom vyslovenia viacerých poďakovaní: za predchá-dzajúcu službu našich predchodcov
v službe, za službu br. administrátora, za službu teológov, ktorí sem počas uplynulého obdobia chodievali slúžiť,
za práce pri príprave a obnove fary a za mnohé iné, čo všetko bolo potrebné do tohto času urobiť a zvládnuť. A
tu sa zrodila myšlienka, spraviť spoločné – celozborové – Služby Božie, na ktorých by sme sa poďakovali
slúžiacim počas administrovania.
• Práca nového zb. farára sa začala hneď po nastúpení. V Cirkevnom zbore sa stretávali konfirmandi pri svojich
posledných stretnutiach pred slávnosťou konfirmácie. Mladí ľudia, ktorí majú veľký potenciál a sú budúcnosť
pre tento Cirkevný zbor. Logicky preto prvým krokom bolo hľadať si cesty k mladým a hľadať si spoločne
spôsob, ako začať vytvárať fungujúce, žijúce, rastúce a hlavne radujúce sa spoločenstvo mládeže.
• Štvrtok, 5.mája 2016. Večerná slávnosť v kostole v Hlohovci. Stretli sme sa pri príležitosti pamiatky Vstúpenia
nášho Pána Ježiša Krista na nebo. No Služby Božie boli iné, ako obvykle. Nielen podľa počtu slúžiacich, ale aj
obsahom... Slávnostný vstup troch slúžiacich, predsedníctva Cirkevného zboru s konfirmandmi znamenal, že sa
bude niečo diať. Bývalý br. administrátor, ktorý predsedal týmto Službám Božím na nich skúšal konfirmandov,
aby sa pred Cirkevným zborom osvedčili, či sú schopní vyznať svoju vieru, a či sa zodpovedne pripravili počas
dvoch rokov v poznaní nielen Božieho Slova, ale aj dejín našej cirkvi, liturgie, piesní a vôbec, obsahu nášho
vierovyznania. V pôsobivej skúške, v ktorej sme našim mladým držali palce, obstáli všetci, z čoho sa nielen
tešíme, ale ich aj vkladáme do Božej milosti a mocného vedenia, aby ich nastávajúce vyznanie viery nebolo iba
formalitou, ale skutočným, zodpovedným prístupom nových dospelých členov nášho Cirkevného zboru.
• V nedeľu, 8.mája 2016, nastal očakávaný deň slávnosti konfirmácie. Piati konfirmandi, dve dievčatá a traja
chlapci, statočne stojaci, aj keď s malou dušičkou, predsa len nedali na sebe nič znať. Slávnosť, ktorú s nimi
nacvičil ešte br. administrátor, ktorý jej napokon aj predsedal, bola pre týchto mladých naozaj pekným štartom
kresťanskej dospelosti. Pokojná, radostná, plynulá... Osvedčili sa a vyznali... a my sa z nich tešíme a vkladáme do
nich svoje nádeje. Oni totiž raz prevezmú tento Cirkevný zbor. Nech je teda Pán Ježiš Kristus natrvalo vtlačený
do ich sŕdc. Nech ich On sám prestúpi svojou milosťou a zostáva s nimi až do konca, aby bojovali dobrý
boj viery a boli verní až do smrti!
• V dňoch 15. a 16.mája 2016, sme zasvätili Svätodušné sviatky. Žiaľ, ich význam je v našej cirkvi mnohokrát
podceňovaný a zatláčaný na „chvost“ slávnostnej časti liturgického roka, no tieto sviatky sú pre nás kresťanov,
pre tých, ktorí zostali „na zemi“, integrálnou súčasťou duchovného života. Veď bez Ducha Svätého by sme v
duchovnom živote neboli schopní ničoho. A je to práve Duch Svätý, ktorý nás od momentu nášho sv. krstu
sprevádza po cestách života, ako Radca, Napomínateľ, Utešiteľ, Príhovorca, Pomocník. Je to Duch Svätý, ktorý
nám dáva slová v pravý čas, ktorý sa za nás modlí a dáva nám slová. Je to Duch Svätý, ktorý je s nami, keď sme

osamelí a cítime sa ako siroty, keď nám niet pomoci a sami nevieme nájsť východisko v živote. Je to Duch
Svätý, ktorý nám dáva poznať Pána a vykladá nám význam a zmysel Jeho Slova, ktorý sa nás Jeho Slovom
dotýka a spôsobuje v nás ten zvláštny pocit a z neho plynúcu realitu, že Božie Slovo je živé, mocné a účinné. Je
to Duch Svätý, ktorý nás napomína, ak sa naše cesty zvrtnú z „úzkych a ťažkých“ na „široké a pohodlné“, aby
sme sa nestratili v priepasti tohto sveta, ale šli k Pánovi... A mohli by sme takto pokračovať, a predsa
nevyčerpáme, Kým pre nás Duch Svätý je. Nádejam sa, že Ho vpustíme do svojich životov a necháme sa Ním
niesť a viesť k nášmu Pánovi.
• Hoci som ja sám, ako slúžiaci, mal počas Svätodušných sviatkov problémy s hlasom, predsa len to môže byť
pre nás povzbudením, že nie „výkony“ farára, nie excelentné „prevedenie“ Služieb Božích, nie to vonkajšie, ale
dielo Ducha Svätého je tým podstatným, čo na nás môže a má v kostole vplývať. Ja osobne ďakujem Pánovi, že
práve počas týchto sviatkov som bol zdravotne obmedzený, aby som mohol spolu s apoštolom Pavlom
spoznávať, že „dosť mám na Pánovej milosti“, a že nie nejaké „moje výkony“, či „excelentnosť“, ale Božie
výkony a excelentnosť sú tým podstatným prečo sme spolu v kostole.
• Koncom mája a začiatkom júna sme navštívili (alebo listom oslovili) všetky riaditeľstvá základných a stredných
škôl v rámci obvodu Cirkevného zboru so žiadosťou o vykonanie prieskumu, či a koľko evanjelických detí
majú na školách a následne so žiadosťou o umožnenie výučby Evanjelickej náboženskej výchovy. Vychádzali
sme z predpokladu určitej koncentrácie evanjelikov v meste a dedinách v okolí podľa sčítania obyvateľstva z
roku 2011, ktorý sa nám osvedčil aj pri pôsobení v predchádzajúcom Cirkevnom zbore, a nenechali sme sa
odbiť nikým, kto nám tvrdil, že „evanjelikov nemáme“. Naša námaha stála zato a na Evanjelickú náboženskú
výchovu sa do nového školského roka 2016 / 2017 prihlásilo 52 detí, ktoré vyučujeme na ôsmych školách (ZŠ
Kľačany, ZŠ Pastuchov, ZŠ Leopoldov; a v Hlohovci na ZŠ Podzámska, ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ Kopernikova,
ZŠ A.Felcána a na Gymnáziu I.Kupca). Nech je toto povzbudením pre rodičov a starých rodičov, že z našej
strany je záujem o výučby náboženstva, a aj o vedenie detí ku kresťanstvu, ale potrebujeme k tomu aj Vás, milí
rodičia a starí rodičia. Bez Vás, bez Vášho príkladu to nepôjde. Potrebujeme Vás, aby ste spolu s Vašimi deťmi
prichádzali do Cirkevného zboru, ktorý je Vaším zborom, je tu pre Vás, a aby sme spoločne prežívali aktivity a
Služby Božie, a akýkoľvek iný program, ktorý pre Vás s láskou pripravíme. Prečo to píšem? Zo skúseností viem,
že ak dieťa nie je ku viere vedené doma, vo vlastnej rodine, ak sa doma s rodičmi nemodlí a nezdieľa s nimi
vieru, potom je síce pekné, ak príde na náboženstvo do školy, no tam sa viere „nenaučí“. Jednoducho, ak to
nemá a nevidí doma, ak nenavštevuje Služby Božie, a ani žiaden iný program Cirkevného zboru, tak sa farár
môže postaviť aj na hlavu, a predsa mu vieru do života „nenaleje“.
• V mesiacoch jún a júl sme v Cirkevnom zbore riešili (samozrejme, tak isto aj v iné mesiace) mnoho vecí, ktoré
síce nesúvisia s duchovným životom, a predsa do života zboru patria. Medzi iným to bola požiarna ochrana
objektov, hlavne kostolov, bezpečnosť pri práci, zveľaďovanie majetku (zakúpené regálové poličky do farskej
kancelárie), či plány na obnovu veže kostola v Hlohovci. Všetko to je súčasťou nášho života a sme vďační za
akúkoľvek pomoc, nápad, či priloženú ruku k dielu.
• 25.júna 2016 sme sa s mládežníkmi vybrali na hrad Tematín. Nádherná zrúcanina, posadená v „orlom hniezde“
v strede Považského Inovca a nádherný, i keď mimoriadne teplý a suchý deň pred nami. Neodradilo nás to, a
na hrad sme si to pekne vyšlapali a nechali sme sa unášať výhľadmi a pokojom tohto miesta. Po obhliadke hradu
sme si v predhradí opekali, povzbudili sa témou a modlitbou, a pomaly sa vybrali na spiatočnú cestu. Keď
sme napokon zišli dolu a sadli si na kofolu, mali sme síce pocit únavy, ale bol to pocit dobrej únavy a radosti zo
spoločne prežitého dňa. Tešíme sa na ďalšie...
• V utorok, 5.júla 2016, sme sa spolu so Zelenickými a Trnavskými cirkevníkmi vybrali na Dištriktuálny deň
Západného dištriktu, tradične organizovaný na zrúcanine hradu Branč. Mali sme možnosť stretnúť sa s
cirkevníkmi z celého dištriktu a zažiť spoločenstvo na Službách Božích. Po ich skončení sme sa ešte nakrátko
zastavili v Hlbokom a pozreli si Hurbanovu pamätnú izbu. Vďaka Pánovi, že v tento deň bolo celkom
prijateľné, príjemné počasie, ani horúco, a ani dážď.

• V sobotu, 9.júla 2016, sme mali prvý tohtoročný sobáš v Cirkevnom zbore. Mladomanželom Tittelovcom
prajeme do ich spoločného života veľa Božieho požehnania, a zároveň povzbudzujeme ďalších mladých, aby
neváhali, a taktiež vykročili na spoločnú cestu životom.
• V nedeľu, 24.júla 2016, sa začala naša prvá tohtoročná víkendovka s mládežníkmi v obci Rakovice, neďaleko
Vrbového. Vybrali sme sa na ňu desiati, aby sme spoločne strávili štyri dni mimo pre nás bežného prostredia,
avšak nie až tak ďaleko od domovov. Témou bol „Príbeh spásy“, a v jednotlivých dňoch sme sa zameriavali
rôznou formou na aspekty spasenia v okruhoch: hriech, krv Pána Ježiša, viera, odpustenie, rast vo viere a
napokon nebo. Spoločne sme chodili na výlety, boli sme na Čachtickom a Dobrovodskom hrade, hrali sme sa
hry, ale našli sme si čas aj na počúvanie sa a nadväzovanie nových priateľstiev. A napokon, každý večer sme
zakončili v kruhu „okolo lopty“ na dvore internátu SOŠ Rakovice, aby sme sa zdieľali s dojmami, aby sme
ďakovali Pánovi za svoje konkrétne postrehy z dňa, a napokon, aby sme prosili za ten nasledovný deň. Z
ľútosťou môžem sám za seba (ale asi nielen sám) skonštatovať, že tento čas ubehol veľmi rýchlo a teším sa na
repete. Viacej zo spomienok Alžbetky Krejčiovej, mládežníčky z Novej Dubnice: „„Betka, v nedeľu sa vidíme!“
vyrušila ma správa pri vybaľovaní vecí z dovolenky. Písal mi pán farár, ktorému som sľúbila svoju účasť na víkendovke s
dorastom. Veľmi sa mi nechcelo, po dlhom cestovaní z dovolenky som bola unavená a v tej chvíli som uprednostňovala pokoj pred
akoukoľvek aktivitou. S nie veľkou chuťou som si však zbalila do ruksaku pár vecí a vyrazila na vlak smerom do Hlohovca.
Meškajúci vlak a výluka na trati moju nechuť kamkoľvek chodiť ešte znásobili.
Náhradný spoj ma vysadil na hlohovskej stanici, odkiaľ som trasu k fare už poznala. Tam čakala hŕstka veľmi dobre naladených
mladých ľudí. Netrvalo dlho a dobrá nálada sa nalepila aj na mňa a všetky negatívne myšlienky boli v nedohľadne.
Počas týchto pár dní sme prebývali v Rakoviciach, odkiaľ sme si každý deň urobili výlet do okolitých hradov a prírody. Spoznali
sme okrem nových miest aj nových ľudí. Bolo zaujímavé a príjemné sledovať, ako sa títo mladí ľudia dokázali tešiť už len z
prítomnosti tých ostatných. Nadviazali sme nové priateľstvá, tie staré sme upevnili, nechýbali ani chvíľky venované rozvoju nášho
duchovného života. Voľné chvíle sme si vypĺňali čítaním krátkych príbehov na zamyslenie a spoločne sme každý večer ďakovali a
prosili Boha o to, aby tento krásny čas neskončil.
Kvôli pracovným povinnostiam som musela „tábor“ opustiť o deň skôr. Celkom rýchlo som zbalila svoje veci, no potom prišlo
dlhočizné lúčenie. Nikdy predtým by som nebola nepovedala, že sa mi bude odchádzať tak ťažko. Títo mladí ľudia mi dodali
množstvo energie, rozvírili v mojej hlave množstvo myšlienok a zanechali vo mne pocit obdivu. Obdivu alebo možno trochu závisti
preto, že ja som v ich veku nemala možnosť stretávať sa s rovesníkmi, s ktorými by ma spájala moja viera. A obdivu aj preto,
že oni aj napriek svojmu nízkemu veku boli silné osobnosti – ľudia, ktorí vedia čo chcú. Rovnako môj obdiv patril aj p. farárovi,
ktorého snaha a trpezlivosť bola nekonečná. Celé toto naše spoločenstvo malo perfektnú atmosféru, ktorá sa slovami ťažko
opisuje.
Tak veľmi ako som na za-čiatku bola lenivá, presne tak veľmi neľutujem a vážim si týchto pár dní strávených s úžasnými ľuďmi v
Božej prítomnosti. Želám si, aby sme sa nabudúce stretli vo väčšom počte, aby mohlo viac mladých ľudí objaviť to, čo sme prežili
my.“
• K víkendovke mi zostáva už iba skonštatovať, že práca s deťmi, mládežou a rodinami sú a budú ťažiskom
našej misijnej práce v Cirkevnom zbore, a tak prípravu víkendoviek, táborov, zborových dní a iných podujatí,
budeme dlhodobo považovať za podstatné misijné podujatia v zbore.
• 31.júla 2016, ame zasvätili Nedeľu pokánia, a to na všetkým miestach v zbore Službami Božími a slávením
Pánovej sv. Večere. Ďakujeme ses. teologičke, Janke Ilčiskovej, za výpomoc pri slávení, br. Ivanovi Klinkovi za
hru na organe, a ja osobne pozývam Vás, bratia a sestry, k čím častejšiemu spoločenstvu aj okolo Pánovho stola.
• V piatok 12.augusta 2016 sme sa spoločne stretli na brigáde okolo fary a kostola v Hlohovci. Čakalo na
nás veľa najrôznejšej práce, ako maľovanie drevených konštrukcií na terase pred farou, obsekávanie koreňov po
vypílených stromoch okolo kostola a ďalšie drobné práce. Popri práci sme mali priestor aj na rozhovory,
spomienky, či na posedenie si pri koláči a káve. Aj toto je jeden z aspektov života Cirkevného zboru – naša
spoločná zodpovednosť za náš zbor. Nie zbor niekoľkých vyvolených, ale nás všetkých. V tomto Cirkevnom
zbore je stále veľa roboty a touto cestou by sme radi oslovili ďalších ochotných bratov a sestry k pomoci a
spolupráci. Nech Vám Pán odplatí akúkoľvek Vašu pomoc!

• Pondelok, 22.augusta 2016, prvé oficiálne stretnutie s pánom starostom Jaroslavom Jamrichom na pôde OcÚ
Sasinkovo, kde sme sa okrem vzájomného predstavenia dohodli aj na možnostiach spolupráce v rámci obce
Sasinkovo. A naším prvým spoločným podujatím má byť zborový deň Cirkevného zboru práve v Sasinkove
spojený s požehnaním detí, mládeže a vyučujúcich pred začatím nového školského roka 2016 / 2017.
• V nedeľu, 28.augusta 2016, sme v rámci celozborových Služieb Božích zadržali volebný konvent s voľbami
kandidáta na dištriktuálneho dozorcu ZD.
• Nedeľa, 4.septembra 2016, patrila nášmu prvému zborovému dňu, ktorým sme, ako dúfame, odštartovali
každoročné stretávanie sa cirkevníkov z celého Cirkevného zboru vždy na inom mieste. Začiatok patril
Sasinkovu, nakoľko sme v Hlohovci momentálne nemali vhodné priestory na takéto podujatie a v Sasinkove
sme sa pánom starostom dohodli na zapožičaní priestorov v Kultúrnom dome a pán starosta nám aj sponzorsky
zabezpečil výborný guláš, za čo mu patrí naša veľká vďaka. Ale po poriadku: Začali sme Službami Božími v
Sasinkovskom kostole. Pôvodným zámerom bolo požehnať deti a vyučujúcich pred začiatkom nového
školského roka, a poďakovať sa slúžiacim teológom, ktorí slúžili v Cirkevnom zbore počas administrovania od
septembra 2015 do konca apríla 2016. Symbolicky boli zastúpení dnes už seniorálnou kaplánkou Liptovsko –
Oravského seniorátu, ses. Mgr. Janou Ilčiskovou, ktorá spolu slúžila v liturgii a br. Ivanom Klinkom z
Vojvodinského Kysáča zo Srbska, ktorý sprevádzal hrou na organe. V rámci Služieb Božích vystúpili aj naše
deti s pásmom básní, pod vedením ses. Medveďovej, spolu sme sa modlili za rôzne potreby v zbore, v cirkvi i
vo svete a napokon sme mohli naším deťom vyprosovať požehnanie. Osobne som bol mimoriadne dojatý z
množstva detí a mladých ľudí, ktorí prišli. Vkladáme ich do Božej milosti, aby ich sám Pán zapálil pre seba, aby
v Ňom našli svoje naplnenie a stali sa novou nádejou tohto zboru. Pred záverom Služieb Božích sme sa
poďakovali našim slúžiacim teológom za všetko. Ťažko totiž zhrnúť v niekoľkých slovách všetku ich námahu a
obetavosť. Pán Vám to odplať svojím požehnaním! Napokon sme sa presunuli do Kultúrneho domu, kde nás
privítal pán starosta a po modlitbe sme sa pustili do guláša a rôznych dobrôt od sestier a bratov zo všetkých
kútov nášho zboru, a tiež na nás čakal aj dar od našich priateľov z Modry, v podobe bieleho a červeného vína. A
nielen to, pustili sme sa aj do rozhovorov, spoznávania sa, nadväzovania nových vzťahov. Deti sa pre zmenu
zabávali vonku v skákacom hrade a pri rôznych hrách pod vedením manželov Ostrovských. Po obede sme
pokračovali krátkou besedou s teológmi a spevom piesní zo Spevníka, ale aj tých mládežníckych. Čas rýchlo
plynul, pomaly sme sa lúčili a rozchádzali, a zároveň si postavili pred seba cieľ, že o rok nás čaká repete v
Pastuchove. A záver? Sme vďační Pánu Bohu za všetko, za akúkoľvek pomoc, za požehnanie, za
spoločenstvo... Bolo nás odhadom 150! Pán Boh Vás opatruj a o rok opäť v Pastuchove, aby sme rástli v
jednote, láske, spolupatričnosti, otvorenosti, úprimnosti, modlitbe a v spoločnom nesení našich bremien.
• Počas nasledovného víkendu, od piatka 9.septembra do nedele 11.septembra 2016, sme sa s mládežníkmi
vybrali na netradične poňatú víkendovku do misijného centra „Prameň na Súši“ v miestnej časti Starej Turej, kde
sme mali možnosť zatiahnuť na hlbinu v téme „Boh sa ťa nevzdá“. Prečo netradične poňatej? Pretože sme
pracovali a priložili ruku k dielu, aby toto stredisko mohlo podrásť. Stavali sme oporný múr, ale práce bolo dosť
aj okolo hospodárstva a záhrady. Nehovorím, že to nebolo náročné, ale malo to veľa do seba. Niečo v zmysle
„ora et labora – modli sa a pracuj“, a vskutku, deň bol popretkávaný modlitbou a prácou, ale aj hrou, zdieľaním
sa, spoznávaním sa... Nová skúsenosť, nové priateľstvá, nová latka v duchovnom živote. Teším sa opäť!
• Do konca roka je pred nami ešte mnoho práce. Výučba náboženstva je v plnom prúde, mládež sa opäť
stretáva, deti majú besiedku. Chystáme aj iné aktivity: biblické hodiny, modlitbové spoločenstvá, stretnutia rodín,
večer s hosťom, koncerty, spoluprácu s miestnymi samosprávami a so školami a iné... Je toho dosť, aby sme si v
tomto Cirkevnom zbore mohli nájsť svoje miesto, priniesť do neho svoju osobitosť a jedinečnosť a spoznať, že
sme jedna veľká rodina milovaných Božích detí.
• Vďaka Ti, Pane, za všetko! Ty buď Pánom našich životov! Všetko je milosť!
S láskou a žehnaním, Ľuboš Vontorčík, zborový farár

(neprešlo jazykovou úpravou)

