Výročná správa farára za rok 2016 o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hlohovec.
Výročný konvent, Hlohovec, 12.2.2017.
1.)

Kázňový úvod
„Poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje
slovo a nezaprel si moje meno.“ (Zj 3, 8)
Pred niekoľkými rokmi sa mi do rúk dostala jedna Biblia. Bol to slovenský evanjelický preklad z roku 1979. Taká
istá akú mám aj ja, a taká istá, aká je aj v mnohých našich domácnostiach. No táto bola zvláštna. Bolo v nej
podčiarknutých, vymaľovaných, či inak zvýraznených mnoho miest. K niektorým boli napísané poznámky, k iným
dokreslený obrázok. A jej celkový vzhľad? Nuž jej majiteľka ju používala denne, dalo by sa povedať neustále. Žila s ňou.
Žila s Božím Slovom, ktoré sa jej stalo podstatou každodenného obracania sa k Pánovi Ježišovi Kristovi.
Žiaľ, v čase, keď sa mi táto Biblia dostala do rúk, už toto dievča nebolo medzi nami. Môj jediný „kontakt“ s ňou
bol prostredníctvom rozprávania jej rodičov, starých rodičov, priateľov a najmä z jej Biblie, ktorú som mal na istý čas
požičanú. Príbeh jej odchodu bol náhly a tragický, no dnes je podstatný jej odkaz, ktorý som mohol zachytiť práve z jej
Biblie. Poctivo a s úctou som si prešiel každú jednu stránku v nej. Dokonca som si spolu s ňou listoval aj tú svoju a hľadel
na miesta, ktoré som si v konkrétnych situáciách podčiarkoval ja a zistil som, že vo väčšine by sme si našli toľko
spoločného v duchovnom živote, v jeho raste, ale aj v jeho sínusoidách...
Postupne som takto počas niekoľkých týždňov mohol spoznať aspoň fragment duchovného života jedného Bohu
milého a vzácneho človeka. Napokon, v poslednej knihe Biblie, v knihe Zjavenie som natrafil na verš z listu Filadelfským
kresťanom (Zj 3, 8), ktorý som dnes čítal pred týmto kázňovým úvodom. Bol taktiež podčiarknutý a pod ním, na spodku
stránky, bola napísaná kratučká modlitba, či skôr vyznanie: „Vďaka Ti, Pane, za istotu maličkého!“
Prečo spomínam túto skúsenosť? Príchod nového farára do Cirkevného zboru, na nové pôsobisko, znamená vždy
podobnú rekonštrukciu fragmentov života na tom – ktorom konkrétnom mieste. A tak aj moje začiatky v Hlohovci, ktoré
sú ešte stále začiatkami, sa nesú v znamení spoznávania Cirkevného zboru, mentality ľudí, prostredia, v ktorom žijú
a okolností, ktoré formovali náboženský, spoločenský a kultúrny život v tomto zbore minimálne za posledných 10 rokov,
ale pre komplexnosť pohľadu sa musím pozrieť podstatne ďalej. Preto sú minimálne prvé dva – tri roky v živote farára na
novom pôsobisku časom spoznávania všetkých možných okolností života v Cirkevnom zbore, s ktorými sa stretáva,
a ktoré na neho doliehajú v najrôznejších podobách.
V rámci spoznávania Cirkevného zboru, ale najmä v rámci nadviazania na kontinuitu duchovného života
spoločenstva, som sa oprel o najstaršiu skúsenosť duchovného života, o vyznanie prvých kresťanov: „Ježiš je Pán!“ Ja len
dopĺňam, Ježiš je Pánom vo všetkom, vo všetkom má prvé aj posledné, rozhodujúce slove, či už žijeme s Ním, alebo
nežijeme. V tomto duchu sa niesli všetky kázne, kázané počas roka vo všetkých troch kostoloch: v Hlohovci, Sasinkove
a Pastuchove. A v rámci hľadania kristocentrity a jednoty v Pánovi Ježišovi Kristovi som si spomenul na práve tento
podčiarknutý veršík dnes už vyše 13 rokov zosnulej, no vo svojom čase entuziazmom a radostným životom naplnenej
mládežníčky. Tento veršík, hovoriaci Pánovo priznanie sa k viere filadelfských kresťanov, bol pre ňu istotou maličkého,
pre ktorú nemohla povedať nič iné, iba ako: „vďaka Ti, Pane...“
Prečo? Filadelfskí kresťania žili v malom meste, ktoré s výnimkou častých zemetrasení, nebolo ničím zvláštnym
výnimočné. Tamojší kresťania boli navyše chudobní a bolo ich málo. A predsa boli v niečom výnimoční, čím prevýšili
všetky z ostatných siedmych cirkví v knihy Zjavenie. Nezapreli Pána Ježiša Krista. Zostali Mu verní a následne im bolo
adresované zasľúbenie, že za svoju vernosť budú stĺpmi v chráme Boha, teda že budú mať pevné miesto v Božom
kráľovstve. Za svoju vernosť budú mať neodvolateľné občianske právo v novom Jeruzaleme.
To je tá istota maličkého, ktorý je pevne v moci Božej milosti, a ktorý nepochybuje o tom, že Pán Boh vedie jeho
kroky v dobrom aj v zlom, ba práve vtedy, keď mu je najhoršie, si ho nesie v náruči. V tom tkvie bezhraničná dôvera
v Božie Slovo a Jeho zasľúbenia, a tiež nadovšetko vzácne spoznanie, kým je pre mňa, pre teba, Pán Ježiš Kristus. A práve
od tohto spoznania (ale aj nespoznania) sa potom odvíja celý náš život ako kresťanov, cirkevníkov v konkrétnom
Cirkevnom zbore, ale aj rodičov, pracovníkov, občanov a členov spoločnosti.
V praktickom živote nášho Cirkevného zboru, ktorý tiež nepatrí medzi najväčšie a najbohatšie, to znamená to isté,
čo v živote filadelfských kresťanov. Zostať vernými Pánovi Ježišovi Kristovi. Nezaprieť Ho a naopak, napriek a navzdory
všetkým vonkajším nepriaznivým okolnostiam žiť vo vedomí, že Cirkevný zbor nie je „eseročka“, ale Božia firma. Áno,
v Božej firme je veľmi dôležité, kto ju tvorí, aký kolektív sa v nej stretne. Je veľmi dôležité, ako sa v nej dokážeme zladiť,
ako si dokážeme vzájomne poslúžiť svojou jedinečnosťou, talentami, ale aj vzájomným nadväzovaním vzťahov
a vzájomnou kompatibilitou. No ešte dôležitejšie je, že je to Pán Boh, ktorý je Prvý a Posledný v tejto firme, ktorý ju
prestupuje a iba na Ňom záleží, či to pôjde alebo nie.
Preto je v praxi podstatná viera, dôvera a vernosť, a to v láske, skrze lásku a pre lásku. Viera, dôvera a vernosť, že
„Pán Boh je s nami zrána i zvečera a bude s nami každý ďalší deň“, že nás sprevádza, keď prežívame dni naplnené elánom,
ale aj v dňoch, keď sa zobudíme smutní a celý náš deň je týmto poznačený. Je s nami, keď prežívame radosť, ale aj keď
nás preniká a ničí bolesť. A to všetko robí v láske, skrze lásku a pre lásku, pre naše spoznanie, že to bol On, ktorý si nás
zamiloval ešte skôr, než sme boli a je to On, ktorý nás napriek všetkému negatívnemu a nesympatickému, čo sme si
nahromadili svojou vlastnou hriešnosťou, neustále miluje a je ochotný otvárať nám svoju náruč, plnú milosti a lásky.

Keď som si teda pri písaní tejto správy znova a znova otváral listy môjho vlaňajšieho diára a v spomienkach hľadel
na každý jeden deň prežitý v tomto nádhernom spoločenstve Cirkevného zboru Hlohovec, opäť mi prichádzala na um
myšlienka vďaky mňa maličkého, za istotu všetkých nás maličkých pred Pánom Bohom. Za to, ako si nás Pán v uplynulom
roku predivne viedol v moci lásky a milosti. Za všetko z toho spomeniem na povzbudenie náš 1. zborový deň v Sasinkove.
Pripravovali sme ho s maličkou dušou, plní obáv a možno aj nedôvery, ako to vôbec dopadne a či vôbec niekto príde.
Napokon sme videli plný kostol – okolo 150 veriacich – ďalej 30 detí na požehnaní a asi 120 ľudí na obede
a popoludňajšom programe v Kultúrnom dome. Pre mňa to bolo veľké povzbudenie do budúcnosti. Verím, že aj pre náš
Cirkevný zbor.
V tomto povzbudení prijmime aj fakty z výročnej správy za rok 2016, ako odrazový mostík pre náš ďalší rast vo
viere, v nádeji a v láske, ktorá je z nich najväčšia. Amen.
2.)

Prvý pohľad
Ešte pred začatím akýchkoľvek prác sa Cirkevný zbor postaral o presťahovanie zborového farára z dovtedajšieho
pôsobiska do Hlohovca za účasti viacerých ochotných bratov a sestier zo všetkých miest Cirkevného zboru. Veľká vďaka
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku a pomohli!
Z najdôležitejších udalostí v troch oblastiach života uveďme hlavne tieto:
a)
Vnútorná misia
V prvom rade začal zborový farár dovtedy absentujúcu prácu s mládežou, najmä so skupinkou, ktorá vzišla
z konfirmácie (8.5.). K tejto skupinke sa postupne pridávali mladí aj zo starších ročníkov konfirmovaných.
Ďalším cieľom bolo oslovovanie vedení škôl v rámci obvodu Cirkevného zboru, nielen tých, kde sa Evanjelická
náboženská výchova (ENV) vyučovala v uplynulých rokoch a nielen v meste Hlohovec, ale najmä tých škôl, kde výučba
ENV absentovala. Osobne boli teda navštívené školy v meste aj vo filiálkach a diasporách, a v prípade časovej tiesne, boli
školy oslovené aj prostredníctvom listu so žiadosťou. Dá sa povedať, že všetky školy odpovedali na našu žiadosť
a vykonali prieskum, a v prípade pozitívneho výsledku sa od septembra začala výučba ENV. Veľkým povzbudením bolo
zistenie zo začiatku septembra, že na ENV sa nám prihlásilo 52 žiakov. Sme veľmi vďační za každé prihlásené dieťa.
Zvýšený počet žiakov znamená pre nás v duchovnej službe, že tento Cirkevný zbor má veľký potenciál, ktorý treba
zodpovedne s pokorou a plnou vážnosťou rozvíjať, pretože ide o budúcnosť tohto Cirkevného zboru, o veci viery
a spasenia. Bolo by nesprávne zaspať na vavrínoch! No na druhej strane sa treba zodpovedne postaviť pred skutočnosť,
že prihlásenie detí na ENV nie je automaticky splnenie si „povinnosti“ výchovy detí vo viere. Ak dieťa nevidí náboženský
život vo svojej rodine, ak nie je vedené k spoločnej modlitbe s rodičmi a súrodencami, ak rodina nežije v priestore cirkvi,
potom je pre neho výučba ENV iba akousi nutnou, ak nie vnútenou, okrajovou záležitosťou bez akéhokoľvek prínosu pre
jeho vlastný duchovný život a spasenie!
V priebehu roka sme začali postupne pridávať vnútromisijné aktivity, aby sme mohli zistiť do budúcna, o aké
aktivity v Cirkevnom zbore bude dlhodobý záujem.
Spolu s Trnavskými a Zelenickými cirkevníkmi sme navštívili Služby Božie počas Dištriktuálneho dňa ZD na
hrade Branč, ako aj Hurbanovo múzeum v Hlbokom.
V rámci aktivít pre Cirkevný zbor sme sa stretli na vôbec 1. zborovom dni v Sasinkove, kde v rámci Služieb
Božích boli požehnané deti, mládež a vyučujúci pred novým školským rokom 2016 / 2017. Počas zborového dňa sme
usporiadali besedu s teológmi, vypomáhajúcimi v Cirkevnom zbore počas administrovania a poďakovali sme sa im za ich
službu, ktorou nás povzbudili a obohatili.
Začali sme vydávať zborový štvrťročník „Nové smerovatky“, ktorým sme nadviazali na staršiu tradíciu
mládežníkov v Cirkevnom zbore, túžiacich po spontánnom živote viery s Pánom Ježišom Kristom. Tento časopis sa stal
jedným z misijných nástrojov našej vnútornej i vonkajšej misie a do konca roka 2016 sa nám podarilo vydať 2 čísla.
V rámci viacerých kázni sme začali upozorňovať na význam slávenia Večere Pánovej v Cirkevnom zbore a na jej
nezastupiteľnú úlohu, okolo ktorej sa zhromažďuje spoločenstvo cirkvi, aby v prijímaní Večere Pánovej prežívalo
a prijímalo odpustenie, a aby znovu budovalo aj svoje mnohokrát boľavé a narušené vzťahy v láske Pána Ježiša Krista.
Podarilo sa nám zrealizovať inštaláciu zborového farára za účasti hostí z cirkvi: dôstojného brata biskupa ZD
Milana Krivdu, vznešenej sestry seniorky BAS Sidonie Horňanovej, farárov a farárok z okolitých zborov, hostí zo
zahraničia z Cirkevného zboru SEAVC Vojlovica (Srbsko) pod vedením zborového farára Branislava Kulíka a zborového
dozorcu Martina Marka, hostí z Ekumény: pastora Apoštolskej cirkvi Tomáša Bareka a kaplána Rímsko – katolíckej cirkvi,
zástupcov miestnych samospráv: primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára, starostu obce Sasinkovo Jaroslava
Jamricha a starostu obce Pastuchov Daniela Tejkala ako i domácich viery. Bolo veľmi povzbudzujúce, ako sa všetci
z Cirkevného zboru dokázali spojiť a pripravili túto slávnosť.
Napokon začali sme sa stretávať na stredtýždňových večerných Službách Božích v Advente, aby sme týmto
spôsobom hlbšie prežili čas očakávania Pánovho príchodu napriek a navzdory tejto uponáhľanej dobe.
b)
Hospodárska oblasť
V rámci opráv boli v Cirkevnom zbore vykonané nasledovné investície:
Farský úrad a byt farára: Vytvorenie šatníka s policovým systémom (1.260,- €) a oprava prehnitej časti terasy nad
schodmi do fary (100,- €).
Kostol Sasinkovo: Generálna oprava a elektrifikácia kostolných zvonov (8.640,- €).

V rámci obstarávania majetku a drobných nákupov v Cirkevnom zbore boli vykonané nasledovné investície:
Farský úrad a byt farára: Vodovodná batéria v kuchyni (38,70 €), notebook Acer Extensa 15 (389,- €), policový
systém Kallax (178,- €), konferenčný stolík Lack (6,99 €) a nástenné hodiny (1,99 €).
Kostol Hlohovec: Kalich k Večeri Pánovej (144,- €).
Kostol Sasinkovo: Vysávač (156,- €).
V kostole v Hlohovci sme sa rozhodli vrátiť kostolnej veži jej pôvodný vzhľad, teda ihlanovitú strechu, akú mala
pôvodne po dokončení kostola v roku 1933, no počas 2. svetovej vojny bola táto strecha odstrelená. Ku koncu roka 2016
sme mali schválenie od zborového konventu a seniorálneho presbyterstva BAS, je vypracovaný projekt aj vizualizácia
a momentálne robíme výberové konanie na firmu, ktorá bude realizátorom stavby. Táto časť našich investičných plánov je
stále otvorená.
Okrem toho bola vykonaná kompletná revízia hasiacich prístrojov, požiarnej dokumentácie a BOZP požiarnym
technikom Mgr. Richardom Čermákom. Do kostolov v Sasinkove a Pastuchove boli zakúpené nové hasiace prístroje,
čiastočne aj v kostole v Hlohovci. Mimo nich boli v súlade s legislatívou vyznačené únikové východy a nainštalované
požiarne evakuačné plány a ostatné k tomu prislúchajúce náležitosti. Všetko v hodnote 435,- €.
Vykonali sme niekoľko brigád okolo kostolov v Hlohovci, Sasinkove a Pastuchove. Taktiež aj niekoľko brigád, pri
ktorých sa opravovala terasa farskej budovy, natreli sa odkvapy, garážové dvere, dvere na verejných WC a čiastočne plot.
Keďže bol v Hlohovci na jar vykonaný výrub viacerých stromov okolo kostola, postupne sa musel vyčistiť priestor, kde
boli tieto stromy. Boli odstránené korene a zo strany sakristie vysadený nový trávnik.
Vo všetkých kostoloch sme zaviedli „zvončeky“ na oferu pre mládež. V Hlohovci je to pôvodný zvonček v strede
chodby kostola, podobne aj v Sasinkove. V Pastuchove je to malá skrinka na stene pod nástenkou vedľa sakristie.
Po inštalácii sme pristúpili k reorganizácii zborových priestorov vo farskej budove. Rozhodnutím presbyterstva
bola v doterajšej zborovej miestnosti opäť zriadená garáž, tak ako bola pôvodne postavená a zborová miestnosť bola
vytvorená v najväčšej podkrovnej miestnosti, ktorá po prestavbe podkrovia mala niesť tento účel, no nikdy sa k tomu
neprikročilo.
V podkroví boli zriadené dve izby pre hostí, z ktorých jedna je neustále pripravená a v druhej postupne dopĺňame
inventár tak, aby sme vedeli pojať nielen individuálne návštevy, ale aj prípade návštevu viacerých ľudí.
Napokon sme do kostola v Hlohovci vrátili pôvodný oltárny obraz, ktorý bol zavesený v oltárnom priestore
naproti vstupu do sakristie.
c)
Organizácia Cirkevného zboru
V personálnej oblasti bolo voľbou (3.4.) obsadené miesto zborového farára. Za zborového farára bol zvolený
Ľuboš Vontorčík. Odovzdanie a prebratie úradu sa uskutočnilo 2.5. v bývalej zborovej sieni pri farskom úrade v Hlohovci
za prítomnosti predsedníctva BAS, odovzdávajúceho a preberajúceho, a funkcionárov Cirkevného zboru. Nový zborový
farár sa poďakoval všetkým: funkcionárom v zbore za prípravu fary, sťahovanie a za milé prijatie v zbore,
a administrátorovi za spravovanie Cirkevného zboru do obsadenia miesta zborového farára.
Uprázdnené miesto zborového kaplána bolo obsadené menovaním námestnej farárky Barbory Vontorčíkovej
(nástup do služby po MD od 1.11.).
Z presbyterstva sa v priebehu roka vzdala funkcie sestra Ivana Teplanská (Pastuchov), v auguste sa odsťahoval
Igor Mašlonka (Sasinkovo) a v závere roka nás predišla do večnosti sestra Viera Surkošová (Hlohovec).
3.)

Bohoslužobný život
a)
Hlavné Služby Božie
V nedele a počas cirkevných sviatkov sme mali dovedna 178 (-24) hlavných Služieb Božích na všetkých troch
miestach Cirkevného zboru. Priemerná návštevnosť Služieb Božích na všetkých troch miestach je okolo 130 veriacich
(+14). Návštevnosť Služieb Božích sa nám teda mierne zvýšila, čo je pre nás výzva, aby sme si tento stav udržali pre rast
nášho spoločenstva. Najmä v našich filiálkach je ešte stále vidieť väčšie náboženské povedomie cirkevníkov, a tak aj vyššiu
priemernú účasť. V meste Hlohovec, v jeho anonymnom prostredí, je to predsa len iné. O to viac ma teší, keď v kostole
vidím mladé rodiny s deťmi, ktoré z tohto miesta pozývame, aby aj naďalej prichádzali v čo najhojnejšom počte, veď deti
do kostola patria aj so svojím „svojským“ prejavom, a kedy inokedy sa naučia prichádzať k Pánovi, ak len nie ako deti?
Povzbudzujeme aj konfirmandov a mladých členov Cirkevného zboru, aby prichádzali a zapájali sa do spoločenstva, ktoré
je rovnako ich spoločenstvom a pre nich a oni majú v jeho priestore svoje miesto, úlohu a sú jeho budúcnosťou, ktorá sa
už začala.
V liturgii Služieb Božích boli čítané Agendou predpísané Starozmluvné texty v rámci Epištoly na konkrétnu
nedeľu. Boli by sme radi, ak by sa do čítania liturgických textov zapojili členovia Cirkevného zboru buď z radov
mládežníkov, či iní, ktorí by chceli takýmto spôsobom prispieť do nášho spoločného stretnutia sa okolo Pánovho Slova.
Hlavné Služby Božie počas administrovania Cirkevného zboru vykonával brat administrátor Rastislav Hargaš
(17x), sestry teologičky: Janka Ilčisková (24x), Daniela Stehlíkova (15x), Terézia Valéria Dančiaková (3x), bývalí duchovní
Chovanovci (3x) a brat farár v.v. Ivan Tóth (3x). Od 1.5. vykonával Služby Božie zborový farár Ľuboš Vontorčík a od
novembra, po nástupe z materskej dovolenky, aj námestná farárka Barbora Vontorčíková.
V čase neprítomnosti zborového farára vykonali 1x Služby Božie v Hlohovci bývalí duchovní, manželia
Chovanovci, a vo filiálkach boli 1x levítske Služby Božie pod vedením sestier: Zuzany Budáčovej (Sasinkovo) a Vlasty
Repkovej (Pastuchov).

Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali počas Služieb Božích pripomíname nasledovné: 31.1. – výročný konvent
v Hlohovci, 3.4. – volebný konvent, voľba zborového farára, 5.5. – skúška konfirmandov, 8.5. – slávnosť konfirmácie,
31.7. – Kajúca nedeľa, 21.8. – blahoželanie presbyterovi Jozefovi Košnárovi k „70“, 28.8. – mimoriadny volebný konvent,
voľba dozorcu ZD, 4.9. – zborový deň s požehnaním detí a mládeže pred novým školským rokom, 2.10. – poďakovanie
za úrody zeme, 9.10. – blahoželanie Jaroslave Dananajovej k „60“ a Martinovi Páleníkovi k „87“, 23.10. – spomienka na
brata farára ThDr. Jána Hanu, 30.10. – pamiatka posvätenia kostola v Hlohovci, 31.10. – 499. výročie Reformácie, 2.11. –
spomienka na zosnulých, 6.11. – mimoriadny konvent, schválenie rekonštrukcie veže kostola v Hlohovci, 19.11. –
inštalácia zborového farára, 20.11. – nedeľa Večnosti, kázal Branislav Kulík, 26.12. – posvätený nový kalich v kostole v
Hlohovci.
Okrem toho sa cirkevníci zúčastnili Služieb Božích počas dištriktuálneho dňa ZD na hrade Branč (5.7.)
a mládežníci počas víkendoviek v Prameni na Súši a Modre - Kráľovej.
b)
Mimoriadne podujatia
V nedeľné poobedia boli členom Cirkevného zboru ponúknuté tieto mimoriadne podujatia: 4.9. – posedenie pri
guláši v rámci zborového dňa v Kultúrnom dome v Sasinkove, beseda s Jankou Ilčiskovou a Ivanom Klinkom, 9.10. –
koncert Idy Chovanovej v Empírovom divadle, 30.10. – hody Pastuchov, 20.11. – hody Sasinkovo, 11.12. – koncert
Zvonkohry v KD v Siladiciach, 18.12. – vianočný koncert spevokolu Ratolesť v Horných Zeleniciach.
Mimo nedieľ sa uskutočnilo: 25.6. – výlet mládeže na hrad Tematín, 5.7. – Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč,
24.7. – 27.7. – víkendovka mládeže v Rakoviciach, 9.9. – 11.9. – víkendovka mládeže v spoločenstve Prameň na Súši,
21.10. – 23.10. mládežníčky v Častej (SEM BAS), 19.11. – inštalácia zborového farára, 3.12. – výlet mládeže na Zobor,
7.12. – vystúpenie detí z DFS Inovček v kostole v Hlohovci.
c)
Adventné večerné Služby Božie
V rámci prehĺbenia duchovného života v obdobiach očakávania – pôst a advent – sme začali s pravidelnými
večerným stretnutiami na večerných Službách Božích. Stretnutia sme začali v advente. Témou stretnutí boli „očakávania
starého kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety, rodičov Jána Krstiteľa“. Stretli sme sa 4x v kostole v Hlohovci,
s priemernou účasťou 13 veriacich.
d)
Domovy dôchodcov
Pravidelné stretnutia v domovoch sociálnej starostlivosti vykonávala až do svojho odchodu na nové pôsobisko
sestra zborová farárka z Horných Zeleníc, Mgr. Lenka Sedláčková.
V tomto roku sme dohodli termín pravidelných stretnutí v Domove dôchodcov na Podzámskej na Službách
Božích, vždy v 1. stredu v mesiaci o 10:00.
4.)

Sviatosti
a)
Krst Svätý
Pokrstili sme 17 detí: 9 chlapcov, 7 dievčat a 1 dospelá sestra. Jeden krst bol vykonaný v nutnosti v nemocnici
v Bratislave. Okrem toho sme s predchádzajúcim súhlasom z Nových Sadov pokrstili jedno dieťa, ktorého rodičia sú
tamojšími členmi. S rodičmi pred krstom absolvuje farár (farárka) stretnutie a pastorálny rozhovor o význame krstu
a kresťanskej výchovy dieťaťa.
b)
Večera Pánova
Večeru Pánovu slávime vždy v rámci Služieb Božích, ako ich druhý vrchol – viditeľné a osobne sa nás dotýkajúce
Božie Slovo v tele a krvi Pána Ježiša Krista. Je pre nás prioritou, aby Večera Pánova bola slávená čím častejšie, ako výraz
bytostného stretania sa spoločenstva Cirkevného zboru so svojím Pánom, a aj stretania sa navzájom okolo jedného stola
nášho Pána, ktorý nás všetkých pozýva k sebe, nerobí rozdiely a dáva nám príležitosť k vzájomnému odpúšťaniu si
a reštartovaniu našich vzťahov.
Večera Pánova bola slávená dokopy 21x, 9x v Hlohovci, 6x v Sasinkove a 6x v Pastuchove. Najviac osôb prijalo
Večeru Pánovu v advente (113), na Vianoce (103) a na Kajúcu nedeľu (89). K Večeri Pánovej prichádza o niečo viac žien
ako mužov.
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v roku 2016: 648 (-475)
Počas Služieb Božích v kostoloch: 641, 274 mužov a 367 žien.
Jednotlivci doma, v nemocnici a sociálnych zariadeniach: 7 (-4), 4 muži a 3 ženy.
5.)

Konfirmácia
Konfirmačnú prípravu viedol do konca apríla 2016 brat administrátor Cirkevného zboru Rastislav Hargaš.
Konfirmačnú prípravu absolvovalo 5 konfirmandov druhákov, ktorí boli verejne preskúšaní bratom Hargašom v rámci
sviatku Vstúpenia Pána Ježiša Krista na nebo (5.5.2016). Konfirmandi sa na skúšku veľmi pekne pripravili a úspešne v nej
obstáli.
Nový zborový farár Ľuboš Vontorčík začal činnosť mládeže v Cirkevnom zbore práve s týmito mladými ľuďmi,
ktorých ešte pred vlastnou slávnosťou konfirmácie pozval, aby pokračovali v pravidelných stretnutiach aj po konfirmácii.
Prečo v pravidelných? Pretože ak vyberieme uhlík z pahreby, začne chladnúť. Ak ho udržíme v pahrebe bude žiariť a bude

z neho sálať sila tepla spoločenstva. Táto pravidelnosť je zárukou, aby sa zápal viery nestratil, aby viera bola živená nielen
zážitkami, ale aj spoločným nesením svojich radostí a starostí, spoločnou modlitbou, spoločným zdieľaním sa
a povzbudzovaním sa. Preto budeme aj v budúcnosti neustále dookola pozývať konfirmandov a mladých ľudí do
spoločenstva dorastu a mládeže. Nie pre štatistiku, ale pre udržanie ich viery a pre večné spasenie.
Slávnosť konfirmácie sa konala v nedeľu po Vstúpení, 8.5.2016, predsedal jej už vtedy bývalý brat administrátor
Rastislav Hargaš, ktorý konfirmandov pripravil na túto slávnosť a viedol ju v dôstojnom a radostnom duchu. Vďaka mu za
to! Konfirmovaní boli všetci 5 konfirmandi (3 chlapci a 2 dievčatá). Z nich 3 ďalej navštevujú ENV v školách, 3
chodievajú na stretnutia mládeže, víkendovky a na Služby Božie.
V 2. ročníku konfirmačnej prípravy nemáme momentálne žiadnych konfirmandov. Do 1. ročníka konfirmačnej
prípravy sa počas septembra a ešte aj počas októbra prihlásili 6 konfirmandi (3 chlapci a 3 dievčatá; 3 z Hlohovca, 2
z Leopoldova a 1 z Dolného Trhovišťa). Konfirmačnú prípravu vedie v súčasnosti zborový farár.
Pre konfirmandov prvákov sme v spolupráci so SEM BAS plánovali víkendovku spolu s rovesníkmi zo seniorátu,
žiaľ nik sa nám na ňu neprihlásil. Tiež som si všimol slabšiu účasť konfirmandov prvákov na Službách Božích (zo 6
prihlásených chodia pravidelne 2 a občasne 2), o ostatných podujatiach v rámci Cirkevného zboru nehovoriac.
Na tomto mieste dávam do pozornosti rodičom / starým rodičom konfirmandov, aby ich deti / vnúčatá brali túto
prípravu zodpovedne. Nie je to len „ďalšia“ hodina náboženstva na fare, ale je to v prvom rade príprava na vyznanie viery
v Toho, ktorý nás miloval ako prvý (1 J 4, 19). Je to budovanie vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, a nie iba „získavanie“
vedomostí. No a tento vzťah potrebuje byť Niekým a niečím živený. Preto ponúkame konfirmandom víkendovky,
stretnutia dorastu a mládeže, plánovaný letný tábor a najmä pravidelné stretanie sa na Službách Božích – život s Božím
Slovom a modlitbou.
6.)

Vnútromisijná práca
a)
Detská besiedka
Do tímu pracovníkov s deťmi patria Radovan Ostrovský, Zuzana Ostrovská, Anna Medveďová, Daniela
Hrivnáková – Pallerová, Ľuboš Vontorčík a Barbora Vontorčíková. Pracovníkov s deťmi sme oficiálne požehnávali
spoločne s deťmi na začiatku nového školského roka 2016 / 2017, v rámci celozborových Služieb Božích počas
zborového dňa v Sasinkove.
V súčasnosti máme dve fungujúce skupinky detí: v Sasinkove, kde prichádza okolo 3 – 5 detí a v Hlohovci, kde
prichádza podobný počet detí, hoci na Službách Božích vídavame viacej detí. Pozývame preto do týchto spoločenstiev
všetky deti, ktoré prídu na Služby Božie, aby sa taktiež mohli stretnúť so svojimi vrstovníkmi a vytvárať spoločenstvo, pre
ktoré je pripravený ich veku primeraný výklad Božieho Slova, pieseň a rôzne aktivity, z ktorých som bol sám veľmi milo
prekvapený. Deti si taktiež vyzdobujú svoje nástenky a pripravujú si v rámci aktivít rôzne veci, ktoré majú vystavené
v zborovej miestnosti, či v sakristii kostola v Sasinkove.
Pre deti bol pripravený program v rámci popoludnia na zborovom dni v Sasinkove, kde mali svoje aktivity vo
dvore Kultúrneho domu a najmä neodmysliteľný skákací hrad, zapožičaný spoločenstvom „Athletes in action“. Vedúci
besiedky pripravili spolu s deťmi veľmi pekný program na Štedrovečerných Službách Božích vo všetkých kostoloch a deti
boli odmenené „svetielkom“, teda medovníkovou hviezdou, s kahančekom, aby aj takýmto symbolom mohli niesť svetlo
narodeného Pána Ježiša Krista práve tam, kde sú. Za „svetielkové“ medovníčky ďakujeme sestre Alexandre Zimovej.
V tomto roku budeme radi, ak sa nám podarí nadviazať na prácu detskej besiedky v Pastuchove, kde nám však
momentálne chýba vhodný priestor na stretnutia. Radi by sme s deťmi zažili Veselé popoludnie ku dňu detí a najmä denný
letný tábor na fare a farskom dvore v Hlohovci. Tiež chceme pokračovať v požehnávaní detí, vedúcich a vyučujúcich na
začiatku nového školského roka v rámci zborového dňa a v tomto roku by sme chceli tieto celozborové Služby Božie
obohatiť práve piesňami detí a mládeže.
b)
Dorast
V súčasnosti je vo fáze príprav ako stretnutia konfirmandov po konfirmačnej príprave s cieľom vytvárať
spoločenstvo. Dávame túto možnosť do pozornosti najmä rodičom / starým rodičom konfirmandov. V priebehu roka
plánujeme pre konfirmandov na doraste pripraviť aspoň jednu víkendovku, buď samostatne, alebo spoločne so SEM BAS.
c)
Spoločenstvo Evanjelickej mládeže (SEM)
Stretnutia mládeže sa konali zo začiatku v každú stredu o 17:30, neskôr sme čas stretnutí upravili na piatok
o 16:00. Niekoľko krát sme sa stretli aj v inom termíne, najmä pred prípravami na víkendovky, či k spoločne strávenému
času na výletoch.
Hlavnú zodpovednosť za prípravu programu mal zborový farár, neskôr aj Saška Úradníková. Návštevnosť sa
pohybuje sporadicky od 2 – 3 až po 9 – 10 mládežníkov. Niekoľko krát boli v našom spoločenstve aj mladí ľudia z iných
spoločenstiev, hľadajúci svoj duchovný domov práve v našom spoločenstve mladých v Cirkevnom zbore. Je to dobrá
misijná výzva do budúcna, pretože túžime, aby sa naše spoločenstvo stalo duchovným domovom pre mladých,
dospievajúcich ľudí, hľadajúcich a potrebujúcich sa zorientovať v tomto komplikovanom svete. Taktiež sú pre nás do
budúcna výzvou mladí ľudia, ktorí už boli konfirmovaní, a ktorých je bez pochýb dosť, aby sa pridali do spoločenstva
a prirodzene vytvárali vzťahy so svojimi vrstovníkmi.

Mládežníci boli počas leta spolu so zborovým farárom na predĺženej víkendovke („poltábore“) v Rakoviciach,
v septembri na víkendovke v spoločenstve Prameň na Súši. Niekoľko mládežníčok bolo pravidelne aj na podujatiach
organizovaných SEM BAS v Častej.
Radi by sme v tomto roku usporiadali aspoň dve víkendovky (jar, jeseň), letný tábor pre mládež, celodenný
mládežnícky „farafest“ a možno aj spoločný Silvester, prípadne spoločné oslavy narodením a samozrejme niekoľko výletov
do okolia.
d)
Modlitbové spoločenstvo (MoS)
Občasne sa stretávalo v skupinke „Agapé“ v Hlohovci. Po určitej transformácii obsahu a cieľov plánujeme od jari
pokračovať nielen v Hlohovci, ale aj vo filiálkach, a v rámci modlitbového spoločenstva sa zjednocovať ako bratia a sestry
pri nohách nášho Pána Ježiša Krista.
e)
Rodinné spoločenstvo (RoS)
Stretlo sa v podstate iba raz ako neformálne stretnutie dvoch rodín, ktoré majú záujem o spoločné stretnutia pri
čaji, a najmä pri rozhovoroch, modlitbách a povzbudeniach sa navzájom v radostiach a starostiach rodín, ale aj
v duchovnom živote rodín a v náboženskej výchove detí v rodinách, pretože tá je primárnym právom (ale aj povinnosťou)
rodičov. Deti môžu vo svojich rodinách zažiť skutočné stretnutie sa vo viere všetkých svojich drahých s Pánom Ježišom
Kristom, a tak od najútlejšieho veku podľa príkladu svojich rodičov rásť vo viere. O čo krajší je obraz rodiny pravidelne
prichádzajúcej na Služby Božie, kde sa deti môžu zoznámiť, a najmä zvyknúť si na prostredie kostola, na liturgiu Služieb
Božích, a tiež sa učia počúvať Božie Slovo a modliť sa spolu so staršími bratmi a sestrami.
Tešíme sa na tieto stretnutia aj tomto roku, buď na fare, alebo v konkrétnej rodine na konkrétnom mieste. Určite
budú požehnaním a povzbudením pre nás všetkých. Pre spoločenstvo rodín plánujeme v tomto roku aj víkendovku,
pravdepodobne v spoločenstve Prameň na Súši.
V roku 2017 plánujeme zahrnúť do pravidelných vnútromisijných podujatí „Večer s hosťom“, „Biblické hodiny“
a „Katechézy k reformačným témam“.
7.)

Výučba Evanjelickej náboženskej výchovy (ENV)
Hoci sú evanjelici v rámci Hlohovského regiónu v podmienkach menšiny, predsa len počuť ich hlas. Tešíme sa
z každého dieťaťa, ktoré navzdory komplikáciám, poobedným vyučovacím hodinám, v konkurencii krúžkov, športu
a doučovania, ale aj v ovzduší ľahostajnosti chodí na ENV vyučovanú v školách. V rámci dlhodobých misijných plánov
chceme oslovovať práve rodičov detí a v láske pozývať ich deti na náboženstvo a do nedeľného spoločenstva detí na
nedeľnej besiedke.
Tiež sa snažíme chápať dôvody prečo nie, prečo niektoré deti nemôžu chodiť na náboženstvo, a snažíme sa
chápať aj mimoriadne a zvláštne situácie v rodinách. Ostatné môžeme už iba so smutným konštatovaním ponechať, ako
hlbokú a osobnú záležitosť, ktorú si budú musieť zodpovedať rodičia pokrstených detí pred Pánom Bohom, ktorému sa
oni sami zaviazali pri krste svojich detí k ich výchove vo viere.
V prvom polroku 2016 (počas administrovania Cirkevného zboru) bola ENV vyučovaná v ZŠ Kľačany, kde
vyučovala bývalá sestra riaditeľka, PaedDr. Lenka Proksová, v ZŠ Leopoldov, ZŠ Pastuchov a ZŠ na Koperníkovej ul., kde
vyučovala sestra zborová farárka z Horných Zeleníc, Mgr. Lenka Sedláčková a v ZŠ M.R.Štefánika, kde vyučovala sestra
katechétka, Mgr. Mária Repková. Spolu 26 žiakov.
Počas mája oslovil nový zborový farár všetky školy v rámci obvodu Cirkevného zboru Hlohovec, či už osobne,
alebo poštou, aby nám vykonali prieskum náboženského zloženia žiakov, a v prípade záujmu o ENV umožnili v novom
školskom roku 2016 / 2017 aj výučbu.
V druhom polroku a v súčasnosti je ENV vyučovaná v ZŠ Kľačany (14), ZŠ M.R.Štefánika (4), ZŠ Leopoldov
(12), ZŠ Podzámska (5), ZŠ Pastuchov (7), ZŠ Koperníkova (1), ZŠ A.Felcána (5) a v Gymnáziu I.Kupca (4). Náboženstvo
vyučuje zborový farár. Spolu 52 žiakov (+26) v rámci 9 hodín Evanjelickej náboženskej výchovy.
Vďaka Pánovi za každé jedno dieťa, či mladého človeka, ktorý si aj touto cestou otvára svoje srdce pre Neho!
Povzbudzujeme rodičov / starých rodičov detí / vnúčat, že sme tu pre každé jedno dieťa a s každým dieťaťom si chceme
budovať vzťah a priviesť ho k viere v Pána Ježiša Krista, no bez Vás, bez Vašej prvotnej účasti na výchove vo viere to
nedokážeme...
8.)

Pastorálna činnosť a diakonia
Vopred vyžiadané, ale aj spontánne a neplánované stretnutia a rozhovory pastorálneho charakteru s farárom
(farárkou) na farskom úrade: 33x.
Návštevy nemocných v domácnosti a v nemocnici: 1x.
Prislúženie Večere Pánovej v domácnosti: 1x.
Prislúženie Večere Pánovej v nemocnici: 1x.
Pastorálne návštevy farára (alebo aj spoločne s farárkou) v domácnosti: 42x.
Rodina farárovcov sa snažila otvoriť dvere fary, ako aj svojej domácnosti, pre prijatie a pohostenie viacerých
návštev. Fara nie je „byt, uzavretý pred cirkevníkmi“, ale je miestom na stretanie sa všetkých členov Cirkevného zboru. Je

popri kostoloch miestom na vytváranie rodinného spoločenstva, miestom vypočutia, ponúknutia duchovnej útechy
a pomoci, ako aj miestom pre duchovný rast všetkých generácií.
Na presbyterstve (14.10.2016) zaznela od prítomných presbyterov požiadavka, aby boli vykonávané pastorálne
návštevy pre najstarších, a mnohokrát imobilných, nevládnych členov Cirkevného zboru. Túto žiadosť sa nám najlepšie
podarilo splniť medzi najstaršími v Sasinkove, a to za výraznej pomoci sestry kurátorky Zuzany Budáčovej, ktorá osobne
oslovila rodiny najstarších členov Cirkevného zboru pred každou návštevou farára. Do budúcna je to dobrá výzva aj na
diakonickú službu aj v Hlohovci, Pastuchove a v diasporách.
V rámci plánovania práce diakonie sme uverejnili v zborovom časopise „Nové smerovatky“ pozvanie pre všetkých
členov Cirkevného zboru, aby sme mohli do budúcna rozvinúť túto službu pre starších a chorých napríklad formou
návštev, a tiež sme toto pozvanie dali do pozornosti všetkým tým, ktorí by sa akýmkoľvek spôsobom vedeli do tejto služby
zapojiť. Pozvanie bude uverejňované v zborovom časopise aj v roku 2017.
9.)

Členstvo v Cirkevnom zbore
K 31.12.2016 sme podľa celocirkevnej štatistiky „Maurit“ evidovali 901 (tak isto) členov. Založili sme 19 nových
evidenčných kariet, 3 pre nových, prihlásených členov Cirkevného zboru a 16 pre pokrstené deti, ktoré boli pokrstené
v uplynulom roku. Zo 16 zosnulých boli všetci členmi Cirkevného zboru.
Evidencia členstva v matkocirkvi Hlohovec a jej diasporách nie je úplne presná. V priebehu roka sme zistili
niekoľko nezrovnalostí. Evidencia členov v rámci filiálok Sasinkovo a Pastuchov je vedená filiálnymi kurátormi
a pokladníčkami a je prehľadná a presná.
Budeme musieť spraviť celkovú revíziu evidenčných kariet a napísať novú, aktualizovanú evidenciu, a tú následne
už len priebežne aktualizovať. Táto aktualizácia je nutná z dôvodu spresnenia tých členov, ktorí si pravidelne platia
cirkevný príspevok od tých, ktorí si ho platia len občas alebo si ho neplatia vôbec. Následne budeme oslovovať tých
členov Cirkevného zboru, ktorí z akýchkoľvek dôvodov zostali na okraji, v anonymite, aby sme spoznali ich dôvody,
a prípadne nadviazali nový kontakt. Je to jedna podstatných z misijných výziev na rok 2017: zistiť, do akej miery sme
schopní spoločne niesť náš Cirkevný zbor do budúcnosti.
10.)

Štatistika
Údaje zo zborových matrík za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015:
Pokrstení: 17 (+6), 9 chlapcov (+4), 7 dievčat (+2), 1 dospelá sestra (tak isto); z toho: 15 krstov v Hlohovci (z nich
jeden člen CZ ECAV Nové Sady) a 1 krst v Pastuchove.
Konfirmovaní: 5 (-6), 3 chlapci (-2), 2 dievčatá (-2), v dospelosti nikto (-2); z toho 3 z Hlohovca a 2 z Pastuchova.
Vstup do ECAV: nikto (tak isto).
Výstup z ECAV: nikto (tak isto).
Prihlásenie sa do zboru: 19, 3 dospelí, 16 pokrstených.
Odhlásenie sa zo zboru: nikto (tak isto).
Sobášení: 2 (-1), oba páry zmiešané; oba sobáše v Hlohovci.
Požehnanie manželstva: nikto (tak isto).
Pochovaní: 16 (-1), 7 mužov (-3), 8 žien (+1), 1 dieťa (+1); z toho: 6 pohrebov v Pastuchove (a k tomu 2x ukladanie
urny), 5 pohrebov v Sasinkove, 4 pohreby v Hlohovci a 1 pohreb v Leopoldove.
11.)

Spravovanie Cirkevného zboru
a)
Konventy
V priebehu roka sa konali 4 konventy: 1 riadny (31.1. – výročný konvent) a 3 mimoriadne (3.4. – volebný konvent,
voľba zborového farára, 28.8. – volebný konvent, voľba dištriktuálneho dozorcu ZD, 6.11. – schválenie rekonštrukcie
veže kostola v Hlohovci).
b)
Presbyterstvo Cirkevného zboru
Zborové presbyterstvo sa zišlo v riadne ohlásených termínoch 3x. (27.1., 27.5. a 14.10.) Malo 37 členov, z ktorých
sa v priebehu roka vzdala funkcie sestra Ivana Teplanská (Pastuchov), na jej miesto je kandidovaná sestra Elena Vallovics
– Lutovská, v auguste sa odsťahoval Igor Mašlonka (Sasinkovo) a v závere roka nás predišla do večnosti sestra Viera
Surkošová (Hlohovec). Presbyterom, ktorí sa vzdali funkcie alebo sa odsťahovali, ďakujeme za ich službu a prajeme
milosť nášho Pána Ježiša Krista! K 31.12. malo teda presbyterstvo počet členov 34 menovite:
Hlohovec: Ľuboš Budáč, Eva Černá, Mária Geseová, Stanislav Hanke, Ľudmila Hájeková, Pavol Korbel (zborový
kurátor), Mária Korbelová (členka RK), Ján Kováčik, Viera Levárska (zborová dozorkyňa), Katarína Majzlová, Jarmila
Mocková (zborová zapisovateľka), Monika Sobotová (predsedkyňa HV), Ľubomír Srnec a Valéria Škrabáleková (14);
Sasinkovo: Zuzana Budáčová (kurátorka), Jarmila Dananajová (pokladníčka), Miloš Ešmír, Timotej Hanzlík, Milan
Mosnák, Pavol Mosnák (predseda RK), Dušan Náhlik, Radovan Ostrovský (DB), Jana Slížiková a Miroslav Surkoš (10);
Pastuchov: Jozef Košnár, Ján Lutovský, Ivan Makýš, Miloš Makýš (člen RK), Marta Martinyová (celozborová
účtovníčka), Vlasta Repková, Dušan Roháček (kurátor), Daniela Roháčková, Daniel Synak a Viliam Trgala (10).
Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát, navštevovali Služby Božie a zaujímali sa o dianie v Cirkevnom zbore.
V tomto roku by sme radi navštívili v rámci pastorálnych návštev rodiny presbyterov, a spoznali sa vo viac neformálnom
duchu.

c)
Predsedníctvo a funkcionári
Do 2.5. administroval Cirkevný zbor Rastislav Hargaš, zborový farár z Trnavy. Od 2.5. prebral úrad riadne
zvolený zborový farár Ľuboš Vontorčík (1. volebné obdobie 2016 – 2026). Zborovou dozorkyňou je Viera Levárska.
Ďalej sú obsadené tieto funkcie:
Na mieste zborového kaplána je od 1.11. Barbora Vontorčíková, námestná farárka, ktorá nastúpila na ½ pracovný
úväzok po MD.
Zborovým kurátorom je: Pavol Korbel.
Kurátormi vo filiálkach sú: Zuzana Budáčová (Sasinkovo) a Dušan Roháček (Pastuchov).
Zborovou účtovníčkou je: Marta Martinyová.
Pokladníkmi sú: Viera Surkošová (Hlohovec) do 28.12., Jarmila Dananajová (Sasinkovo) a Zuzana Drábeková
(Pastuchov).
Kostolníkmi sú: Anna Medveďová, Ľubomír Srnec (Hlohovec), Matilda Surkošová (Sasinkovo) a Viliam Trgala
(Pastuchov).
Organistami sú: Miloš Sobota (Hlohovec, Pastuchov), Juraj Ostrovský (Sasinkovo) a príležitostne Stanislav Repka
(Pastuchov).
Zvonármi sú: Ľubomír Srnec (Hlohovec), Martin Páleník (Sasinkovo) a Viliam Trgala (Pastuchov).
Zapisovateľkou na zborových presbyterstvách a konventoch je: Jarmila Mocková.
V tomto roku potrebujeme obsadiť funkcie: zborový poddozorca – presbyterstvom kandidovaný Miloš Makýš,
zborový účtovník – presbyterstvom kandidovaná Elena Vallovics – Lutovská, zborový pokladník – nikto nekandidovaný,
pokladník v Hlohovci – do kandidátky navrhnutá Helena Turanská a správca evidencie v Hlohovci – presbyterstvom
kandidovaný Ľuboš Budáč.
d)
spravovanie Cirkevného zboru v praxi
Milodary a cirkevný príspevok od členov zboru vyberajú pokladníci, prípadne kurátori pred a po Službách Božích,
taktiež je možnosť zaplatiť si ho na fare v priebehu týždňa.
Evidenciu cirkevníkov vedú vo filiálkach Sasinkovo a Pastuchov pokladníčky spolu s kurátormi, v matkocirkvi
Hlohovec a v diasporách momentálne dopĺňali evidenciu, zborový farár a pokladníčka, potrebujeme túto funkciu stabilne
obsadiť.
Predaj kalendárov, literatúry a časopisu vedú pokladníci, prípadne kurátori, pred a po Službách Božích.
Pohreby s farárom (farárkou) navštevovali a spevom poslúžili členovia zo všetkých častí Cirkevného zboru.
Sobáše s farárom vykonával organista v Hlohovci Miloš Sobota.
Rôzne drobné opravy v kostole a v okolí kostola v Hlohovci vykonáva kurátor Pavol Korbel spoločne s pomocou
ochotných bratov a sestier. Obdobne aj v kostole a v okolí kostola v Pastuchove vykonáva drobné opravy kurátor Dušan
Roháček spoločne s pomocou ochotných bratov a sestier. V Sasinkove viedla práce okolo kostola kurátorka Zuzana
Budáčová spoločne s pomocou ochotných bratov a sestier.
O kosenie trávnika v Hlohovci, o úpravu kvetov a krov sa stará Anna Medveďová a Ľubomír Srnec. O kosenie
trávnika v Sasinkove sa starali Stanislav Páleník a Stanislav Surkoš. Kosenie trávnika a úpravu okolia kostola a záhrady pri
kostole v Pastuchove vykonávali svojpomocne tamojší ochotní bratia a sestry.
O garáž a spoločné priestory v budove fary sa starajú manželia Vontorčíkovci.
Zborový časopis „Nové smerovatky“ graficky, editorsky a redakčne pripravuje zborový farár. Do časopisu prispeli
článkami: Zuzana Medveďová a Alžbeta Krejčiová. Fotoreportáže pripravila Katarína Chudá. Do finálnej podoby boli
vydané 2 čísla. Tlač za výhodnú cenu nám poskytla a zabezpečuje tlačiareň Váry, s.r.o. z Trnavy.
Každú nedeľu počítajú v kostoloch vybranú oferu pokladníčky, kurátori a ďalší člen presbyterstva. Každá ofera je
na mieste zaevidovaná v knihe ofier, je na ňu vystavená mincovka a príjmový doklad, ktorý je zaevidovaný v účtovníctve.
Rovnako sú úradne prebraté a v účtovníctve zaevidované aj milodary a cirkevné príspevky.
Inventarizačná komisia (Ľuboš Vontorčík – predseda, Viera Levárska, Monika Sobotová, Pavol Korbel, Zuzana
Budáčová, Dušan Roháček) sa v uplynulom roku nestretla.
Revízna komisia (Pavol Mosnák – predseda, Miloš Makýš a Mária Korbelová) hospodárskeho výboru vykonala
námatkovú kontrolu stavu pokladne a koncoročnú revíziu účtovníctva.
Hospodársky výbor (Monika Sobotová – predsedníčka, Zuzana Budáčová, Jarmila Dananajová, Zuzana
Drábeková, Pavol Korbel, Viera Levárska, Marta Martinyová, Zuzana Ostrovská, Dušan Roháček a Viera Surkošová)
pripravil rozpočet zboru na rok 2016.
Sestry a bratia zo všetkých častí Cirkevného zboru boli pri rôznych príležitostiach nápomocní, vítali, starali sa
a pohostili nielen domácich viery, ale aj návštevy.
Každý deň vidím a úprimne si vážim obetavú a seba nešetriacu službu mnohých z Vás, či už z pozície
funkcionárov (tých, ktorí fungujú) alebo z pozície presbyterov (starších a skúsenejších), či z pozície členov Cirkevného
zboru, ako sa nasadzujete do služby v Cirkevnom zbore. Zároveň si uvedomujem, že tento Cirkevný zbor potrebuje naozaj
odhodlaný, obetavý a jednotný tím spolupracovníkov, ktorí dokážu zaručiť upevnenie a rozvoj nášho Cirkevného zboru.
Želáme si čo najmenej nedorozumení, ľudských treníc a konfliktov, ktoré by vôbec nemuseli vzniknúť, ale predsa

vznikajú, kvôli našej nepremenenej a neposvätenej povahe. Diabol, ako majster rozdelenia, veľmi pohotovo využíva všetky
tieto momenty na otrávenie atmosféry, na skomplikovanie našich vzťahov a znechutenie spoločnej práce a služby.
O to viac ma teší a povzbudzuje, ak vidím súdržných ľudí, budujúcich jednotu, hoci sme rozptýlení na viacerých
miestach. Teší ma, ak tento tým, zložený z mnohých: z členov presbyterstva, funkcionárov, dobrovoľníkov a ľudí, ktorí
prichádzajú a zaujímajú sa a sú ochotní pomáhať. Je to pre mňa veľmi vzácne, povzbudzujúce, že ešte stále sú takíto ľudia!
Pán Boh Vám odplať Vašu ochotu, obetavosť, nasadenie a starosť o tento Cirkevný zbor!
Má to zmysel. Cirkevný zbor stojí, žije a napreduje práve a vďaka láske konkrétnych ľudí k Pánovi Ježišovi
Kristovi a k Jeho cirkvi. A nie iba pre šibnutie čarovného prútika, ako by si niekto mohol omylom myslieť. Nie je to
samozrejmosť! Vlastne nič nie je samozrejmosť! Je to výsledok ochoty nasadiť sa do služby iným v čase, keď sa ľudia
uťahujú, unikajú a túžia po pohodlnom a bezproblémovom súkromí. Je to výsledok obetovania niečo z toho, čo máme,
otvoriť svoju peňaženku, venovať svoj čas, sily a zdravie.
e)
Návrh na založenie Občianskeho združenia ThDr. Jána Hana (OZ JH)
V súčasnosti funguje v priestore cirkevných zborov viacero občianskych združení, sú združením podľa § 2 ods. 1
zákona č. 83 / 1990 Zb. Vznikajú v prostredí cirkevných zborov ako právnické osoby. Majú možnosť poberať príspevky
a najmä 3 % z daní fyzických i právnických osôb.
O takéto občianske združenie sa chceme usilovať aj my, v našom Cirkevnom zbore. Obvykle nesú tieto občianske
združenia meno podľa povahy svojho zamerania. U nás ide o občianske združenie, ktoré bude späté s Cirkevným zborom
Hlohovec. Preto ho chceme pomenovať podľa ThDr. Jána Hana, prvého zborového farára nášho Cirkevného zboru,
ktorý tu účinkoval v rokoch 1948 – 1989. Jeho duchovné a pastorálne pôsobenie a jeho osobná angažovanosť v živote
Cirkevného zboru sú vo všeobecnej vážnosti. Združenie bude dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu
kresťanského a humanitného odkazu ThDr. Jána Hanu medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať,
podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských mravných princípov, sociálnej
pomoci, ľudskosti, kultúry a demokracie v spoločnosti.
Činnosť OZ JH bude úzko súvisieť so sociálnymi, vnútromisijnými a vzdelávacími aktivitami Cirkevného zboru.
OZ JH bude môcť sprostredkovávať rôzne druhy sociálnej a materiálnej pomoci pre tých, ktorí ju v núdzi alebo
v odkázanosti potrebujú, ako aj diakonickú prácu v Cirkevnom zbore. Budeme sa snažiť o spoluprácu so združeniami
a nadáciami rovnakého ideového zamerania na Slovensku a v zahraničí. Cez OZ JH budeme môcť organizovať a
podporovať aktivity detí, ktoré navštevujú Detskú besiedku, Evanjelickú náboženskú výchovu, konfirmačnú prípravu,
stretnutia Dorastu a stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže. OZ JH bude môcť organizovať a podporovať podujatia
vnútromisijného, vzdelávacieho, poradenského a umelecko – kultúrneho charakteru pre dospelých, napríklad stretnutia
rodín, koncerty, výstavy a prezentácie na pôde Cirkevného zboru a pod. Taktiež bude môcť podporovať publikačnú,
kultúrnu, vzdelávaciu, výchovnú, sociálno – terapeutickú, odborno – poradenskú a športovo – oddychovú činnosť, ktorá
prispieva k drogovej a alkoholickej prevencii medzi deťmi a mládežou. V rámci Ekumény bude môcť podporovať rôzne
formy ekumenickej spolupráce jednotlivých cirkví a denominácii v Hlohovci a v okolitých obciach. Taktiež bude môcť
vytvárať a spravovať majetkové, materiálne a finančné zdroje na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov a dbať na ich
účelné využívanie či poskytovanie.
V prípade, že tento konvent prijme myšlienku založiť Občianske združenie ThDr. Jána Hanu, bude pred nami
stáť úloha vypracovať stanovy a zakladajúcich členov OZ JH, ktorí ho následne zaregistrujú na Ministerstve kultúry
Slovenskej republiky. Taktiež bude pred nami úloha na následnú propagáciu OZ JH v prostredí fyzických i právnických
osôb, či už medzi nami v Cirkevnom zbore ale aj mimo neho v širokom okolí.
12.)

Mimozborová činnosť predstaviteľov, funkcionárov a členov Cirkevného zboru
Zborový farár Ľuboš Vontorčík prispieval zamysleniami do zbierky zamyslení evanjelických duchovných Hrad
prepevný a do občasníka obce Pastuchov. V rámci „pracovnej“ víkendovky v misijnom centre Prameň na Súši sme spolu
so 7 našimi mládežníkmi odpracovali jeden brigádnicky deň pri pokračujúcom budovaní tohto centra. Námestná farárka
Barbora Vontorčíková taktiež prispievala do zbierky zamyslení evanjelických duchovných Hrad prepevný.
13.)

Tlač a knihy
Cirkevný zbor odoberá 1 ks časopisu Evanjelický posol spod Tatier, 1 ks časopisu Cirkevné listy, 1 ks časopisu
Cestou svetla, ktoré sú prehľadne zoradené podľa ročníkov v šanónoch a budú v priebehu roka 2017 ponúknuté pre
všetkých čitateľov v rámci plánovanej knižnice v zborovej miestnosti.
Taktiež odoberáme aj 10 ks časopisu pre deti Dúha, ktorý rozdávame deťom v rámci detskej besiedky v Hlohovci
a Sasinkove. 1 ks z každého vydania časopisu Dúha je tiež prehľadne zoradený podľa ročníkov v šanónoch a bude
v priebehu roka 2017 ponúknutý do zborovej knižnice.
Cirkevný zbor začal v druhom polroku 2016 s vydávaním vlastného štvrťročníka „Nové smerovatky“, ktorým sme
nadviazali na v minulosti vydávaný občasník Hlohovských mládežníkov. Boli pripravené 2 čísla (po lete a pred Vianocami).
V tomto roku plánujeme vydať sľúbené 4 čísla (pred výročným konventom, pred Veľkou nocou, po lete a pred
Vianocami).
Cirkevný zbor ako súčasť svojej misijnej činnosti dáva rodičom detí pri krstoch knižočku z EVS: „Tajomstvo
čistého srdiečka“, konfirmandom pri konfirmácii Bibliu, novomanželom pri sobáši knihu nemeckého evanjelického farára
Waltera Trobischa: „Vzali sme sa“ a pozostalým pri pohreboch knihu Ingrid Trobischovej: „Učím sa žiť bez teba“.

Konfirmandi prváci si v rámci prípravy zakúpili knihu od švédskeho evanjelického farára Bengta Pleijela: „Brána viery
otvorená“.
Zborový farár zakúpil a do fondu plánovanej zborovej knižnice daroval 54 rôznožánrových zväzkov kníh
z vydavateľstva Návrat domů. V rámci vytvorenia plánovanej zborovej knižnice nás teda čaká inventarizácia pôvodného
fondu kníh v skrini farskej kancelárie a sakristii Hlohovského kostola a inventarizácia nadobudnutého fondu darovaných
kníh a časopisov, ich opečiatkovanie, pridanie signatúr a vytvorenie katalógu, na základe ktorého si budú môcť členovia
Cirkevného zboru vypožičať knihu, či časopis podľa svojho záujmu.
14.)

Zborový archív
Počas administrovania Cirkevného zboru boli sestrami Vierou Levárskou, Monikou Sobotovou a Zuzanou
Budáčovou roztriedené spisy farského archívu a prehľadne vložené do príslušných šanónov. V rámci archívu momentálne
vykonávame celkovú inventarizáciu, katalogizáciu, ako aj štúdium spisov. Následne budú písomnosti uložené vo farskej
kancelárii v podľa jednotlivých druhov a v rámci druhov podľa rokov.
15.)

Hospodárenie a dobročinnosť
a)
Spoločné príjmy a výdavky za rok 2016
Názov účtu
Suma v €
Príjmy:
z darov
381
z predaja kalendárov, učebníc a zb. časopisu
1.034
_______________________________________________________________________________________________

Príjmy celkom:

1.415

Výdavky:

Spotreba energií:
Daň:
Dary a príspevky vyšším COJ:
z toho

opravy
obstaranie majetku
cestovné náhrady
reprezentácie
telefón a internet
stočné
revízie
poistky
služby
mzdy
časopisy
kancelárske potreby
čistiace prostriedky
pohonné hmoty
ostatná spotreba materiálu
vodné
elektrická energia
plyn
z nehnuteľnosti
ostatné poplatky

2.169
509
700
1.798
641
93
100
187
65
300
1.652
170
80
588
595
143
817
2.486
62
232

seniorálny príspevok
216
dištriktuálny príspevok
360
ostatné dary a príspevky
11
Ostatné:
poskytnutý preddavok dodávateľovi
600
_______________________________________________________________________________________________

Výdavky celkom:

14.734

Rozdiel príjmov a výdavkov za bežné obdobie:

13.319

Prerozdelenie spoločných výdavkov za rok 2016
Počet cirkevníkov celkom
Hlohovec
Sasinkovo
Pastuchov
b)
Príjmy:

Príjmy a výdavky v matkocirkvi Hlohovec za rok 2016
Názov účtu
z prenájmu pôdy
z darov
účelové milodary – veža

874
439
238
197

€
6.690
3.627
3.002
Suma v €
59
23.243
22.141

z ofier
2.703
z cirkevných príspevkov
3.648
_______________________________________________________________________________________________

Príjmy celkom:

29.653

Výdavky:

obstaranie majetku
144
poistky
271
služby
84
mzdy
268
odvody poistného do fondov
97
Spotreba materiálu:
kancelárske potreby
10
čistiace prostriedky
10
ostatná spotreba materiálu
258
Spotreba energií:
elektrická energia
754
plyn – preplatok za rok 2015
-73
Daň:
z príjmu PO
18
Dary a príspevky vyšším COJ:
povinné ofery
80
_______________________________________________________________________________________________

Výdavky celkom:

1.920

Rozdiel príjmov a výdavkov za bežné obdobie:
Počiatočný stav k 1.1.2016:
Spoločné výdavky:

Zostatok k 31.12.2016:
z toho

27.733
1.932
6.690
účelovo viazané
prevádzkové prostriedky

22.957

22.141
834

c)

Príjmy a výdavky vo filiálke Sasinkovo za rok 2016
Názov účtu
Suma v €
Príjmy:
z prenájmu pôdy
104
z darov
7.764
účelové milodary – zvony
5.478
z ofier
2.122
z cirkevných príspevkov
2.096
z poskytnutých služieb
18
_______________________________________________________________________________________________

Príjmy celkom:

12.104

Výdavky:

opravy
8.850
obstaranie majetku
156
cestovné náhrady
141
reprezentácie – zborový deň
86
poistky
168
služby
3
Spotreba materiálu:
kancelárske potreby
8
ostatná spotreba materiálu
169
Spotreba energií:
vodné
2
elektrická energia
826
plyn – preplatok za rok 2015
-40
Daň:
z príjmu PO
29
Dary a príspevky vyšším COJ:
povinné ofery
40
_______________________________________________________________________________________________

Výdavky celkom:

10.437

Rozdiel príjmov a výdavkov za bežné obdobie:
Počiatočný stav k 1.1.2016:
Spoločné výdavky:

1.667
3.652
3.627

Zostatok k 31.12.2016:

1.692

d)
Príjmy:

Príjmy a výdavky vo filiálke Pastuchov za rok 2016
Názov účtu
z prenájmu pôdy

Suma v €
194

z darov
2.020
z ofier
1.737
z cirkevných príspevkov
1.441
z poskytnutých služieb
50
_______________________________________________________________________________________________

Príjmy celkom:

5.442

Výdavky:

cestovné náhrady
195
poistky
125
služby
12
Spotreba materiálu:
kancelárske potreby
3
ostatná spotreba materiálu
162
Spotreba energií:
elektrická energia
754
plyn – preplatok za rok 2015
-33
Daň:
z príjmu PO
86
Dary a príspevky vyšším COJ:
povinné ofery
40
_______________________________________________________________________________________________

Výdavky celkom:

1.345

Rozdiel príjmov a výdavkov za bežné obdobie:
Počiatočný stav k 1.1.2016:
Spoločné výdavky:

4.097
1.612
3.002

Zostatok k 31.12.2016:

2.707

e)

Príjmy a výdavky na mládež za rok 2016
Názov účtu
Suma v €
Príjmy:
z darov
588
z ofier
310
_______________________________________________________________________________________________

Príjmy celkom:

898

Výdavky:

cestovné náhrady, ubytovanie
346
ostatná spotreba materiálu
27
_______________________________________________________________________________________________

Výdavky celkom:

373

Rozdiel príjmov a výdavkov za bežné obdobie:
Počiatočný stav k 1.1.2016:
Zostatok k 31.12.2016:

524
756
1.281

f)
Záverečný účet za rok 2016
údaje v zmysle výkazu hospodárenia
Suma v €
Rozdiel príjmov a výdavkov za bežné účtovné obdobie:
20.703
Majetok celkom k 31.12.2015
7.952
_______________________________________________________________________________________________

Stav majetku k 31.12.2016:

28.655

z toho

pokladňa
3.668
bankový účet
24.987
_______________________________________________________________________________________________

Zostatok k 31.12.2016:

Hlohovec
Sasinkovo
Pastuchov
Mládež

g)
Dlhodobý hmotný majetok: budovy, stavby, pozemky v intraviláne
Názov – druh
Súpisné číslo K.Ú.
Parc. č.
Kostol Hlohovec
399
Hlohovec
914
Kostol Sasinkovo
307
Sasinkovo
290/1
Kostol Pastuchov
255
Pastuchov
155
Fara Hlohovec
796
Hlohovec
919
Prístavba – soc. zariadenie
Hlohovec
Zvonica v Tekolďanoch
Tekolďany
114/2

22.975
1.692
2.707
1.281
Výmera
1.016 m²
702 m²
388 m²
279 m²
11 m²
22 m²

Poznámka
kostol + záhrada
kostol + záhrada
kostol + záhrada

(údaje pripravila Monika Sobotová)
h)
Dobročinnosť
Na mimozborové ciele sme v roku 2016 prispeli takto:
Na požiadanie väznice v Leopoldove sme zorganizovali zbierku staršieho pánskeho šatstva, ktoré väznica dáva
prepusteným väzňom po skončení výkonu trestu, ktorí nemajú vlastné oblečenie. Dočasne sme im takýmto spôsobom
mohli pomôcť, kým sa adaptujú v reálnom živote a obstarajú si nové, vlastné oblečenie. V obdobných zbierkach
plánujeme pokračovať aj v tomto roku.
Taktiež sme nadviazali kontakt s útulkom pre mužov a s občianskym združením Pokoj a dobro, s ktorým taktiež
mienime do budúcna spolupracovať najmä pri hľadaní riešení v ťažkých životných situáciách ľudí na ulici.
16.)

Pohľad viery dopredu na rok 2017
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 Hanu, 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.
A tak pred všetkým, čo nám prinesie rok 2017 nech je láska nášho Pána Ježiša Krista! V Jeho láske vykročme ďalej
v živote i v službe všade tam, kam si nás Pán pošle!

17.)

Návrhy pre činnosť vyšších COJ
a)
Informovať cirkevné zbory o stave a výsledku volieb dozorcu ZD.
b)
Začať podnikať konkrétne kroky na reštrukturalizáciu a zjednodušenie fungovania ECAV na Slovensku,
a poslinenia postavenia cirkevných zborov ako miestnych cirkví, od ktorých sú odvodené vyššie COJ.
c)
Zvýšiť úroveň Evanjelického posla spod Tatier, aby sa celocirkevnému periodiku vrátila dôveryhodnosť,
objektivita, nezaujatosť a hľadanie toho, čo nás v cirkvi spája, vedie k živému spoločenstvu a buduje radostné a láskou
Pána Ježiša Krista preniknuté bratsko – sesterské vzťahy. Rázne odmietame dlhodobo uvádzané jednostranné, hanlivé
a bulváru podobné články, ktoré zbytočne ešte viac rozdeľujú ľudí v cirkvi a vôbec neriešia problémy.
18.)

Modlitba
Pane Ježiši Kriste! Aké je to úžasné a tajomné, že si svoj ľud vedieš v akejkoľvek dobe, a že si si aj tento Tebe, i nám drahý
Cirkevný zbor, previedol ďalším rokom jeho histórie. Uvedomujeme si, že nič z toho nenastalo iba tak, nič nebolo samoúčelné a nič nebolo
náhodou. Túžime k Tebe prichádzať, stretávať sa pri Tvojich nohách v počúvaní Tvojho Slova a pri Tvojom štedro prestretom stole Večere
Pánovej. Túžime si zamilovať Tvoju prítomnosť v živote. Túžime, aby si Ty bol stredom nášho zboru i stredom našich životov, rodín a
spoločenstiev. Daj nám, prosíme, neustále spoznávať nezmerateľnú veľkosť Tvojej lásky a milosti, a daj nám verne obstáť v akýchkoľvek
skúškach, ktoré budú pred nami stáť počas roka 2017 nielen v našich stanovených cieľoch, ale najmä v žití a vyznávaní živej viery v Teba.
Daj, nech aj v našom zbore, v našich životoch, rodinách a spoločenstvách platí tá istota, ktorú si zasľúbil kresťanom vo Filadelfii, istota
maličkých, a predsa napokon po vernom zotrvaní v Tebe veľkých v Kráľovstve Božom. Nech nás vospolok vedie moc Ducha Svätého – Radcu,
Posvätiteľa, Napomínateľa a Darcu života – aby sa nám stal rok 2017 nielen rokom jubileí, ale predovšetkým hľadaním a nachádzaním
živého a osobného vzťahu s Tebou, a tiež hľadaním a nachádzaním nových, uzdravených a láskou naplnených vzťahov medzi nami. Nech je
Tvoje nemo medzi nami neustále oslávené a nech Ťa nikdy nezaprieme. Amen.
Ľuboš Vontorčík, zborový farár

