Prehľad niektorých vybraných udalostí od 9.februára do 3.apríla 2017:
• 12.2.2017 sme v nedeľu, v rámci celozborových Služieb Božích zadržali výročný zborový a účtovný konvent,
spolu s doplnkovými voľbami presbyterov a funkcionárov Cirkevného zboru. Z nášho konventu chcem len
opätovne pripomenúť pohľad viery na rok 2017, ktorý sme schválili ako uznesenie pre náš zborový život:
„Rok 2017 bude rokom 2 jubileí. Pripomenieme si veľké jubileum 500. výročia vystúpenia Dr. Martina Luthera vo Wittenbergu
– Reformácie (31.10.) a 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (19.3.). Chceme tieto výročia prežívať na povzbudenie
našej viery, pre opätovné hľadanie príčin Reformácie a jej dopad na dnešného človeka, ako aj povzbudiť sa v tom najzákladnejšom
– v živote spoločenstva spojeného v láske a pre lásku Pána Ježiša Krista.
Chceme pripraviť všetky vnútromisijné podujatia podľa vyššie spomínaných plánov a postupne ich stabilizovať v živote Cirkevného
zboru. Tiež chceme pokračovať a udržať prácu všetkých našich vzniknutých spoločenstiev, navzájom sa povzbudzovať a vytvárať
duchovný domov pre všetkých. V týchto intenciách chceme zakladať aj nové spoločenstvá zhromaždené okolo štúdia Božieho Slova a
spojených v modlitbách za rozličné potreby doma, v cirkvi, v spoločnosti, či vo svete, ale aj v modlitbách za potreby
prichádzajúcich a prosiacich.
Chceme sa aspoň jeden krát stretnúť spoločne s rodákmi pri zvoničke v Tekolďanoch a aspoň takýmto spôsobom si pripomínať
tých, ktorí túto zvoničku postavili a vytvoriť prípadný misijný priestor pre iných, hľadajúcich...
Chceme zodpovedne privádzať zverené deti, navštevujúce ENV k viere v Pána Ježiša Krista a to spoločne s ich rodinami. Chceme
tieto rodiny spoznávať v ich vlastnom kontexte životných okolností a pozývať ich k zborovému životu, do miesta, ktoré je pre nich
otvorené a v ktorom sa môžeme spoločne obohacovať. Každé jedno dieťa považujeme za nádej a budúcnosť tohto Cirkevného zboru
a každé stratené dieťa za prehru. V tých istých intenciách chceme kráčať aj v príprave konfirmandov, pre ktorých chceme vytvoriť
viacej priestoru, aby sa v tomto Cirkevnom zbore cítili dobre, a aby ich vyznane viery nebolo iba formalitou, ale zo srdca prýštiacim
prúdom spoznanej a zakúšanej lásky nášho Pána.
Chceme pokračovať vo vydávaní nášho zborového štvrťročníka „Nové smerovatky“ a ním vyvíjať misiu nielen v domácnostiach
domácich viery, ale všetkých obyvateľov nášho regiónu. V rámci misie plánujeme vytvoriť a pravidelne dopĺňať zborový web. Chceme
tiež vytvoriť zborovú knižnicu, ktorej fond sa bude postupne rozrastať, aby si v nej našli naši cirkevníci literatúru nielen na svoje
vzdelávanie ale aj na potešenie a oddych.
Chceme aktualizovať štatút Cirkevného zboru podľa aktuálneho stavu v cirkevnej i občianskej legislatíve.
Chceme zrevidovať evidenciu Cirkevného zboru a podľa jej výsledkov sa postaviť pred reálny stav našich členov so všetkými
dôsledkami. Chceme tiež hľadať možnosti, ako osloviť tých na okraji, bez záujmu, či vôbec nadviazať stratené kontakty.
Chceme postupne vytvoriť a zaregistrovať občianske združenie ThDr. Jána Hana, na podporu vnútromisijných, kultúrnych a
diakonických aktivít v Cirkevnom zbore a postupne vypracovať stratégiu propagácie v spolupráci s podobnými občianskymi
združeniami a hľadaním okruhu pravidelných i nepravidelných podporovateľov.
Chceme dokončiť obnovu veže kostola v Hlohovci v duchu jej pôvodného vzhľadu z roku 1933, rešpektujúc jej povojnovú nadstavbu
podľa už vypracovaných projektov.
V tomto jubilejnom roku v rámci hľadania osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, ale aj v hľadaní jednoty spoločenstva
cirkvi, chceme intenzívne povzbudzovať k čím častejšiemu prichádzaniu k stolu Pánovej Večere, k stolu milosti, odpustenia, prijatia
a znovu naštartovania zranených vzťahov v láskavom uzdravení naším Pánom Ježišom Kristom.
Chceme pokračovať v začatých kontaktoch v rámci Ekumény a hľadať spoločné veci vo viere s bratmi a sestrami v iných cirkvách a
denomináciách a so spoločenstvami spolupracujúcimi s cirkvami. V rámci Ekumény sa plánujeme zapojiť do spoločného podujatia
Noc kostolov a otvoriť brány nielen kostola, ale predovšetkým cirkvi pre ľudí v meste. Tiež chceme rozvíjať vzťahy s organizáciami
v meste a v obciach, a tak spoločne vytvárať hodnoty pre obyvateľov v rámci nášho regiónu.
Napokon chceme v roku 500. výročia Reformácie hľadať predovšetkým lásku nášho Pána Ježiša Krista vo všetkom a všade.
Lásku, ktorá uzdravuje zranené vzťahy. Lásku, ktorá potešuje v beznádeji. Lásku, ktorá prevyšuje všetko naše snaženie a
všetkému v našom živote dáva nový a plný zmysel. Lásku, ktorá namiesto „aké požičaj – také vráť“ radšej nastaví druhé líce a v
pokore sa priblíži aj k tým, ktorí o ňu nestoja. Lásku, ktorá môže aj našej cirkvi priniesť to, čo skutočne potrebuje, a nie iba
formálne, štatistikou podmienené podujatia. Lásku, ktorá žehná aj keď jej zlorečia, aby napokon iba tak, a práve tak priniesla
požehnanie.“

• V piatok, 17.2.2017, sa nám podarilo zajednať si termín pre 1. víkendovku spoločenstva rodín, no nielen pre
rodiny, ale pre všetkých, ktorí chcú rásť v spoločenstve rodiny Božích detí. Táto víkendovka nás čaká od
5.5. do 8.5.2017 v centre švajčiarskej misie Prameň na Súši.
• V nedeľu, 19.2.2017, sme začali zbierku šatstva pre deti a mládež. Zbierka trvala presne mesiac, do 19.3.2017 a
po roztriedení vyzbieraného šatstva bola v týždni od 27.3. do 31.3.2017 odnesená do príslušných zariadení:
DFNsP Bratislava - Kramáre, DD Nitra a DD Teen Challenge Hlohovec. Priznám sa, že hoci som z Nitry,
nevedel som, že v Nitre je detský domov so špeciálnou starostlivosťou pre postihnuté deti. O to viac ma to
dojalo, najmä stretnutie s malým dievčatkom, trpiacim veľkým množstvom diagnóz, a predsa bystrým, čulým a
rozdávajúcim radosť. Nechala nás všetkých pozdravovať...
Človek si pritom všetkom uvedomí, že áno, tie deti sú pri všetkom svojom trápení neskutočne zlaté, len ich
treba prijať a mať rád také, aké sú, pretože to má zmysel a napĺňa to slová nášho Pána Ježiša Krista „čokoľvek
ste urobili jednému z týchto mojich maličkých“. Možno nikdy nepochopíme, prečo sú tie deti choré, ale ani
nikto nepovedal, že tomu máme rozumieť, máme im slúžiť a konať skutky lásky a oni samé nás prekvapia
tak, ako by sme to nečakali.
Za všetko vyzbierané šatstvo ďakujeme v mene všetkých troch zariadení všetkým Vám, že Vám nebolo
ľahostajné toto pozvanie a pomohli ste! Nech Vám to Pán Boh odplatí hojným požehnaním a milosťou!
• V stredu, 1.3.2017, sme večernými pôstnymi Službami Božími v Hlohovci otvorili tohtoročný pôst, ktorý sa
nesie v snahe o zmenu života v moci Ducha Svätého, v hľadaní každodenných maličkostí a každodennej radosti
v jednoduchosti z toho, že Pán Ježiš si ma zamiloval a mne je s Ním dobre.
• 7.3.2017 bola v plnej funkčnosti spustená naša zborová stránka www.ecavhc.sk, ktorú odvtedy priebežne
dopĺňame o aktuálne informácie.
• V sobotu, 18.3.2017, sa vo Vrbovom uskutočnil seniorálny konvent Bratislavského seniorátu. K dnešnému dňu
ešte nemáme zápisnicu s uzneseniami, podstatné je, že sa rozhodne postavil proti súčasnému stavu v cirkvi.
Hneď ako obdržíme predmetnú zápisnicu, uznesenia z konventu zverejníme ju v Cirkevnom zbore.
• V nedeľu, 19.3.2017, sme v rámci Služieb Božích pokrstili prvé dieťa v tomto roku, dievčatko Natálku
Jakubičkovú z Hlohovca. Tešíme sa z nej a prajeme jej, aby sa Pán Ježiš stal Pánom jej života!
• V piatok, 24.3.2017, sme v Hlohovci privítali počas 1. večera s hosťom vyučujúcich z katedry Manažmentu
kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc. a doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD.,
ktorí nám poslúžili prednáškou, ako aj osobnými postrehmi, zážitkami a vtipnými vstupmi na tému „Slováci
na Dolnej zemi“. Po skončení sme sa ešte na chvíľu zastavili pri koláči a neformálnych rozhovoroch.
• V nedeľu, 26.3.2017 sme v Hlohovci privítali hudobné teleso Zvonkohra z Cirkevného zboru Košariská - Priepasné, ktorí k nám prišli pod vedením tamojšej ses. farárky Zuzky Durcovej, ktorá účinkujúcich sprevádzala
duchovným slovom o pôstnom čase i ku konkrétnej 4. pôstnej - radostnej - nedeli. Aj s odstupom času sa mi
ťažko hľadajú slová na opísanie tohto nádherného duchovno - umeleckého zážitku, za ktorý zo srdca ďakujeme
a tešíme sa na repete.
• V piatok, 31.3.2017 sa dve dievčatá (z troch postupujúcich) zo ZŠ Leopoldov zúčastnili na seniorálnom kole
Biblickej olympiády 2017 na EBF UK v Bratislave spolu s našou ses. nám. farárkou. Sme radi, že aj medzi našimi
mladými je záujem o štúdium Božieho Slova a do budúcna im držíme palce!
• Vďaka Ti, Pane, za všetko! Ty buď Pánom našich životov! Všetko je milosť!
S láskou a žehnaním,
Vaši duchovní

