Výročná správa farára za rok 2017 o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hlohovec.
Výročný konvent, Hlohovec, 11.2.2018.
1.)

Kázňový úvod
„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!“ (F 4, 4)

Keď sa obzriem späť za rokom 2017, v ktorom som na začiatku roka napísal do každej matriky: „jubilejný rok
500. výročia od vystúpenia Dr. Martina Luthera vo Wittenbergu“, tak sa mi pred očami objaví práve obraz našich matrík.
Na začiatku roka 2017 boli ich kolonky prázdne, boli sme v očakávaní, aký bude tento nový, jubilejný rok. Nikto netušil, že
kolonky v jednej matrike sa nám začnú už v januári zapĺňať priam dramatickým tempom. Žiaľ..., no tou matrikou bola
pohrebná.
V priebehu roka sa práve táto matrika zapĺňala a stále sme si hovorili, že snáď už nie, už to bude lepšie, už budeme
aj krstiť. No život prinášal stále ďalšie a ďalšie smutné správy zo života mnohých našich rodín v zbore. Napokon sa to
predsa len na chvíľu zastavilo, na konci decembra. Prišiel koniec roka a v pohrebnej matrike nám svietilo číslo 26 (28).
Listoval som si pohrebnú matriku spätne, no tento rok bolo v našom zbore najviac pohrebov za uplynulých 11 rokov.
Ďalej som listovať nevládal. Chcel som si teda túto skutočnosť zmierniť, lebo z 28 nami vykonaných pohrebov, dvaja
bratia neboli členmi nášho zboru, ale ani číslo 26 nebolo dobrou správou.
28 životných príbehov, ktoré zakončili svoju pozemskú púť práve v roku osláv 500. výročia Reformácie. 28 rodín,
z ktorých bol(a) vytrhnutý(á) ich drahý(á) príbuzný(á). 28 pút lásky, ktoré sa v tejto časnosti tak nečakane roztrhli... Láska
však nezaniká, ale pokračuje, a to v Pánovi Ježišovi Kristovi. A predsa toľkí sme plakali, pretože niečo, čo bolo v našej
momentálnej prítomnosti, sa v nej definitívne skončilo.
Áno, pre mňa bol uplynulý rok z prvého pohľadu a z najčastejšie zakúšanej skúsenosti v ňom, výslovne smutným
rokom. Aj tie pekné veci, ktoré sme v rámci mnohých spoločenstiev spoločne prežívali boli pre mňa prešpikované
smútkom a obavami bratov a sestier, ktorí si uvedomovali, že ich drahý príbuzný odchádza, alebo už odišiel na večnosť.
Potešovali sme sa v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, čakali sme a spolu dúfali.
Za všetko spomeniem iba jeden jediný deň – 14.7.2017 – posledný deň denného detského tábora. Ráno
a v priebehu dopoludnia sme sa tešili s deťmi, hodnotili svoje dojmy z tábora a čítali sme si táborovú poštu a už poobede
som pochovával našu spolusestru v Tekolďanoch. A aby toho nebolo málo, ešte z Tekoldian som šiel do nemocnice
v Piešťanoch, aby som sa tam spolu s manželkou modlil za jej smrteľne chorého manžela, ktorý krátko na to zomrel. No
a do toho všetkého súrne doliehali mnohé práce, ktoré bolo treba v zbore vykonať a najmä naša veža v Hlohovci...
Ak by som sa na toto všetko pozeral svojím vlastný ľudským pohľadom, tak by mi zostala iba zopár beznádejných
otázok: Načo vlastne je toto všetko? Načo sa trápime? Aký to má zmysel? No do tejto situácie mi asi v priebehu novembra
prehovorilo Božie Slovo obzvlášť živým spôsobom práve v dnešných slovách apoštola Pavla: „Radujte sa v Pánovi vždy!
Opakujem: radujte sa!“, a ja som hneď vedel, že práve cez ich optiku sa mám pozrieť na plynúci a dnes už uplynulý rok 2017.
Ak sme v uplynulom roku prežívali 28 smutných udalostí, predsa to bol Pán Boh, ktorý nás nich sprevádzal
a dával nám nielen slová, ale aj útechu nádeje. Útechu, že po všetkom tom smutnom, bolestnom a prázdnom, ktoré nastalo
akoby nám tmavý mrak zatiahol náš život, predsa len vyjde slnko Pánovej milosti, ktoré nielenže vysuší tento mrak bolesti
a smútku, ale aj vyplní všetko to prázdne svojou istotou a pokojom, prevyšujúcim naše vlastné poznanie a skúsenosť
života. Samozrejme pod podmienkou, ak otvoríme dvere svojich sŕdc naproti Pánovi a necháme Jeho milosť konať
v našich životoch.
Pri čítaní listu Filipským som si v kontexte uplynulého roku uvedomil dve veľmi podstatné veci. Apoštol Pavel
píše tento list z väzenia a napriek tomu v tomto liste 14x povie slová: radosť – radujte sa! Priznám sa, že až doteraz som si
neuvedomil túto súvislosť, ale je v nej ešte hlbší podtón, ako sa na prvé počutie zdá. Pre Pavla nebola skúsenosť väzenia
niečím novým. Už väznený bol, dokonca bol aj kameňovaný, ako to čítame v Skutkoch apoštolov. Zažíval skľučujúce
momenty z väzníc, ktoré si vieme len ťažko predstaviť pre ich brutálnosť a neľudskosť. Boli to zariadenia, ktoré človeka
zlomili po všetkých stránkach a zničili v ňom akýkoľvek odpor, dôstojnosť, ale aj fyzickú a psychickú silu. Napriek tomu
sa Pavel už pri tejto prvej ťažkej skúsenosti nepoddáva, ale plne sa odovzdáva do Božej moci a milosti, spolu so Sílasom
oslavuje Pána chválami (Sk 16, 25) a po náhlom zemetrasení sú obaja oslobodení. Navyše sa po tejto skúsenosti obracia
žalárnik, uvedomujúc si svoje vlastné zlyhanie a zlý postoj dovtedajšieho života a prijíma Pána Ježiša Krista nielen on sám,
ale aj celá jeho domácnosť.
A tak keď teraz píše Filipským z väzenia, veľmi dobre vie, aké to je, ale aj ako ho viedol a vedie Pán, a tiež čo je
pre jeho život podstatnejšie, ako momentálna nesloboda, ťažkosti a skľučujúci stav. Vie totiž v Koho uveril, Koho prijal
do svojho života a Kto sa stal jeho jediným Pánom. A z tohto vedomia mu plynie istota, že práve pre vieru v Pána Ježiša
Krista aj jeho vlastný život nadobudol tú nezaslúženú, a predsa Pánom Bohom z milosti darovanú istotu spasenia. V tejto
istote povzbudzuje Filipských, riešiacich krátko predtým určitý spor, že je niečo podstatnejšie, čo prevyšuje našu
dočasnosť. A tým je Božie vyvolenie nás a naše povolanie ku spaseniu. Nielen naše, ale aj ľudí okolo nás, ktorí možno
uveria (alebo neuveria) pre naše svedectvo života.
Sme Pánom Bohom vyvolení a povolaní, a to pre umučenie, nevinnú smrť a slávne vzkriesenie nášho Pána Ježiša
Krista! Tak nádherné slová! A tie nemôže zlomiť nič... naopak oni sami stoja naproti všetkému ťažkému, bolestnému,
smutnému a prázdnemu v našich životoch, aby to práve táto istota mohla úplne premeniť. Ťažkosti na radosť, bolesť na
radosť, smútok na radosť a prázdno na naplnenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Práve preto Pavel 14x zdôrazňuje slová:

radosť – radujte sa! V našom dnešnom verši dokonca túto výzvu zdvojnásobí, aby tým potvrdil, že radosť kresťanov stojí
nad dočasným trápením, i keď niekedy dolieha priam vo vlnách a nechce sa utíšiť. Radosť z toho, čo pre nás urobil
a denne robí náš Pán predsa prevyšuje aj tieto vlny trápenia.
Je to radosť, ktorá v konečnom dôsledku v optike kresťanského života stojí nad všetkým, a tak sa stáva
autentickým, živým svedectvom našej viery, nádeje a lásky. Lebo keď sme raz vstúpili do spoločenstva s Pánom Ježišom
Kristom, sme v trvalom spoločenstve. A to je radosť! Lebo hoci Pán Ježiš Kristus trpel, predsa vstal z mŕtvych ako Víťaz.
A to je radosť! Lebo hoci kráčame temným údolím, nemusíme sa báť zlého, lebo Pán je s nami! A to je radosť! Lebo hoci
na nás doľahli ťažké veci, predsa je Pán s nami a nesie si nás v náručí, nezanecháva nás a nikdy nás neopustí! A to je
radosť! A napokon, napriek a navzdory všetkej dočasnej beznádeji, ktorej sme boli svedkami, ideme v ústrety trvalému
spoločenstvu s Pánom Ježišom Kristom a so všetkými, ktorí boli povolaní a vytrvali v autentickej viere až do konca. A to
je najväčšia radosť.
Pozrime sa teda aj na skutočnosti zo života nášho zboru v roku 2017 práve v optike kresťanskej radosti, pre ktorú
sme boli povolaní a vyvolení. Amen.
2.)

Prvý pohľad
Z najdôležitejších udalostí v troch oblastiach života uveďme hlavne tieto:

a)
Vnútorná misia
S potešením môžeme skonštatovať, že v oblasti vnútornej misie sme sa pohli malými, ale istými krokmi dopredu.
Pokračovali sme v práci so začatými spoločenstvami a snažili sme sa vytvárať nové. Veľmi nás teší záujem detí o Detskú
besiedku, a to najmä vo filiálkach. Pre deti bol v druhý júlový týždeň pripravený denný detský tábor „Príbeh spasenia“,
ktorého sa zúčastnilo 18 detí zo všetkých častí zboru, ktorý bol zakončený štvrtkovou opekačkou spolu s rodičmi
a prenocovaním v kostole, čo bol pre deti nový zážitok. Ďakujeme sestrám, ktoré obetavo pripravovali pre deti desiatu
a olovrant a vypomáhali pri zabezpečení všetkého potrebného! V septembri sa nám podarilo úspešne rozbehnúť nové
spoločenstvo detí na Detskej besiedke v Pastuchove. Napokon v decembri bolo pre deti pripravené v Pastuchove
podujatie „Advent deťom“, ktoré sme organizovali po prvý krát v spolupráci s obcou Pastuchov. Deti sa učili piecť
a zdobiť medovníčky, vianočné pečivo, vyrábali ozdoby a balíčky, s ktorými sme neskôr v rámci Dobrej noviny navštívili
našich najstarších členov v Pastuchove.
V priebehu prvého štvrťroka (do polovice apríla) sme opäť oslovili vedenia všetkých základných a stredných škôl,
z ktorých nám väčšina obratom odpovedala. Dobrou správou je, že sa výučba ENV rozšírila do Rišňoviec a do Horných
Otrokoviec. Druhou dobrou správou je, že na viacerých školách, kde bola výučba ENV spojená pre oba stupne do jednej
hodiny sa nám podarilo rozdeliť tieto skupiny na dve, čím sa zvýšila efektívnosť výučby. Negatívom je, že takto máme
vyplnený každý jeden pracovný deň výučbou ENV a viaceré hodiny sa nám kryjú, čo v praxi znamená, že ak je jeden, či
druhý z nás chorý, alebo ak je pohreb, či iná neodkladná povinnosť, nemôžeme sa zastúpiť a hodiny, žiaľ, odpadajú.
V priebehu roka pokračovali stretnutia Modlitbového spoločenstva v jeho viacerých formách, a tiež, že sme mali
dva modlitbové týždne v rámci každého miesta v zbore (v Tichom týždni a pred 500-tým výročím Reformácie). Postupne
sa nám začali rozbiehať stretnutia Rodinného spoločenstva, v rámci ktorého sme mali dva výlety, víkendovku a tábor.
Podarilo sa nám rozbehnúť Večery s hosťom (2x v kostole v Hlohovci), ktoré boli pekne navštívené, a ktoré
plánujeme aj v tomto roku. Taktiež sme mali v našich kostoloch aj dva koncerty a jedno vystúpenie, obdobné podujatia
plánujeme tiež v tomto roku. Pokračovali sme vo vydávaní nášho zborového časopisu a podarilo sa nám spustiť
a priebežne dopĺňať zborovú webstránku www.ecavhc.sk.
V advente sme pokračovali v stredtýždňových večierňach, ktoré sme začali mávať aj vo filiálkach a veľmi nás tešila
pekná účasť veriacich.
16.4. sme sa stretli na slávnostných celozborových Službách Božích počas Veľkonočnej nedele, na ktorých sme
privítali dôstojného brata generálneho biskupa, a ktoré boli vysielané v priamom prenose televíziou TA3. Tešíme sa
z krásnej účasti Vás, bratov a sestier, ktorí ste prišli a takmer úplne zaplnili hlohovský kostol (cca 150 veriacich).
9.6. sme mali po prvý krát v Evanjelickom kostole v Hlohovci podujatie Noc kostolov, v rámci ktorého sme
pripravili program k 500. výročiu Reformácie.
5.7. sme boli na niekoľkých autách na hrade Branč, kde sme si pripomenuli pamiatku vierozvestov Konštantína –
Cyrila a Metoda, mučeníka Jana Husa a ďalších evanjelických martýrov, ktorí boli väznení na hrade Branč
v protireformačných časoch.
3.9. sme sa stretli na 2. zborovom dni, tentokrát v Pastuchove, na ktorom sme na Službách Božích privítali brata
farára Ivana Eľka a brata zborového dozorcu Jána Hubu, oboch z Cirkevného zboru Nitra. V rámci programu Služieb
Božích sme spolu s deťmi spievali ich táborové piesne, kázal brat Ivan Eľko a po kázni sme spoločne požehnávali deti,
mládež a pracovníkov s deťmi pred novým školským rokom 2017/2018. Po Službách Božích sme sa presunuli do
kultúrneho domu, kde už na deti čakal pripravený skákací hrad a na všetkých ostatných výborný guláš, ktorý nám
zabezpečil pán starosta Daniel Tejkal. Po obede nasledoval rozhovor a diskusia s hosťami o fungovaní občianskeho
združenia Pavla Valáška, zborovej diakonie a o živote Cirkevného zboru v Nitre. Opäť sa nás stretol veľmi pekný počet,
podobne ako pred rokom v Sasinkove a tešíme sa na tohtoročný zborový deň v Hlohovci.
15.10. sme sa zúčastnili slávnostných Služieb Božích v Modre Kráľovej pri príležitosti osláv 500-ho výročia
Reformácie, na dni Bratislavského seniorátu. V rámci osláv bol pripravený bohatý program pre všetky vekové kategórie,
a tiež uctenie si pamiatky obetí Holokaustu v pietnom mieste „Zelený les“.

31.10. sme si na všetkých miestach pripomenuli večernými Službami Božími 500. výročie Reformácie a modlili
sme sa za cirkev v jej súčasnom kontexte.
19.11. sme sa stretli na slávnostných celozborových Službách Božích počas predposlednej nedele po Sv. Trojici, na
ktorých sme privítali dôstojného brata biskupa ZD a brata konseniora BAS pri príležitosti posviacky obnovenej veže
Evanjelického kostola v Hlohovci. Aj tu nás potešilo, že sme sa stretli v tak hojnom počte, a že sme sa mohli radovať
z dokončeného diela na slávu nášho Pána!
b)
Hospodárska oblasť
V rámci opráv boli v Cirkevnom zbore vykonané nasledovné investície:
Kostol Hlohovec: pozlátená paténa (44,- €), infražiarič FK 24 (46,60 €), veľkoplošný display s číselníkom a ručným
ovládačom (222,36 €).
Kostol Sasinkovo: Kostol Pastuchov: nerezové cibórium (11,- €).
Farský úrad a byt farára: kombinovaný sporák AMICA (268,90 €).
Výbava Cirkevného zboru: notebook ASUS s príslušenstvom (347,27 €), 4x set stôl + lavice (249,50 €), 3x
SANDISK USB kľúč (26,97 €), projekčné plátno AVTEK tripstand (74,90 €).
Bez pochýb najväčšou investíciou, ktorá bola zrealizovaná, a napokon aj úspešne zakončená, bola obnova veže
Evanjelického kostola v Hlohovci. Do tejto investície sme sa mohli pustiť vďaka štedrej pomoci Bohu známeho sponzora,
vlastnej zbierke finančných prostriedkov, ako aj vďaka dotácii od MZ mesta Hlohovec. V priebehu roka bola vybraná
firma AG-Stavbet, s.r.o. z Topoľčian, ktorá postupne zrealizovala túto obnovu až do finálnej podoby, veža bola pokrytá
medeným plechom s medeným bleskozvodom, zakončená bola medenou guľou, z ktorej pokračuje nerezový kríž vo výške
cca 1,5 m. Celková výška obnoveného ihlanu veže je cca 7,5 m. Pod medenou rímsou bola po obvode nalepená vytvrdená
polystyrénová atika, vyrobená na objednávku v Komárne, celkovo korešpondujúcou s atikou okolo kostola.
V priebehu roka som dostával viacero otázok, prečo obnova veže ide takým pomalým tempom? Chcem len za
všetko povedať, že na obnovu veže vplývalo viacero faktorom, a jej realizácia bola podmienená najprv mierne
obštrukčnými „papierovými“ procesmi, ako zo strany štátu, tak aj zo strany cirkevných inštitúcií, ktoré mali právo
a povinnosť vyjadriť sa k plánovanej obnove. Určité obštrukcie nastali už v projektovej fáze, kedy bol vypracovaný
predpokladaný rozpočet a nie všetky z oslovených firiem boli ochotné predložiť svoje ponuky. Taktiež boli problémy so
statickým vyriešením ukotvenia vežového ihlanu do muriva. Tesne pred podpísaním stavebného povolenia vystal problém
aj na Krajskom pamiatkovom úrade v Trnave, ktorý sa postavil proti naplánovanému projektu. Napokon sa ako veľký
problém ukázalo aj počasie, ktoré našu stavbu posúvalo zdanlivo do nedohľadna, ale napokon bola v závere roka úspešne
ukončená.
Napriek všetkým spomínaným problémom, predsa len nám Pán Boh pomáhal aj v tejto investícii. Dnes,
s odstupom času, to vidím na toľkých veciach, že Pán Boh nás viedol a neustále vedie. O to vďačnejšie sme mohli 19.11.,
v predposlednú nedeľu po Sv. Trojici vykonať slávnosť posviacky obnovenej veže a ďakovať Pánovi za Jeho vedenie,
opateru a pomoc!
Opäť sme vykonali niekoľko brigád okolo kostolov v Hlohovci a Pastuchove. V Hlohovci to bola „kurátorská“
brigáda, pri ktorej sa asfaltovým a následne striebrenkovým náterom opravovala strecha nad verejnými WC, garážou a
terasou. V zborových priestoroch fary bola postupne vybudovaná zborová knižnica. Z pozostalosti po v Pánu zosnulej
sestre Viere Surkošovej, bola zariadená hosťovská miestnosť a čiastočne aj zborová miestnosť. Za túto pomoc ďakujeme
rodine Levárskej a s vďakou spomíname na ich mamičku a našu bývalú sestru pokladníčku. Do garáže sme dostali
zachovalú chladničku, ktorú využívame na zborové účely a veľmi nám pomohla najmä počas denného detského tábora
v Hlohovci.
V kostole v Hlohovci bola vykonaná mierna reorganizácia zadných lavíc, ktoré boli vrátené na takmer pôvodné
miesta, v prednej časti chrámovej lode. Krstiteľnica bola presunutá do presbytéria, čím sa opticky vyplnil priestor tak, aby
v jednej časti „nekričala“ lavica a v druhej nič. V zadnej časti kostola, za presklenou časťou, bol vytvorený priestor pre
detský kútik, do ktorého sme dostali hračky a knižky. Na stenu, kde pôvodne visela tabuľa na čísla piesní, bola zavesená
naša zborová reformačná vlajka k 500-mu výročiu Reformácie a na opačnú stranu bol nainštalovaný digitálny číselník na
čísla piesní. Taktiež boli vymenené aj zvyšné halogénové reflektory za nové s LED technológiou, vďaka ktorým výrazne
ušetríme na spotrebe elektrickej energie (na porovnanie: pôvodné halogénové reflektory mali spotrebu 1.000 W za hodinu
na 1 kus, spolu ich bolo 6. Ak boli zapnuté všetky, za hodinu spotrebovali 6.000 W elektrickej energie. Nové reflektory
s LED technológiou majú nasledovný výkon 2x 50 W, 6x 40 W a 4x 25 W, spolu 440 W za hodinu). Za reflektory aj
montáž ďakujeme pánovi Jurajovi Fančovičovi. Napokon ku koncu roka boli zakúpené LED žiarovky do oboch lustrov,
čo taktiež zvýši šetrenie elektrickou energiou.
V kostole a v okolí kostola v Pastuchove boli vykonané nasledovné práce: na jar bola brigáda, pri ktorej bol
natretý plot okolo kostola. Rovnako boli natreté aj „obité“ miesta na vežových revíznych dvierkach. Taktiež bola upevnená
škridla okolo veže kostola, ktorá pri silnejšom vetre vypadávala. Počas jesene bola vyčistená fasáda kostola, ktorá bola
miestami znečistená od vtákov. V interiéri kostola bola taktiež zavesená naša zborová reformačná vlajka k 500-mu výročiu
Reformácie a v zadnej časti kostola boli zavesené zarámované Lutherove výpovede o odpustkoch, ktoré vydal Tranoscius
v roku 2016.

V kostole v Sasinkove bola vykonaná ročná revízia novoinštalovaného úložiska zvonov a taktiež v jeho interiéri
„zaviala“ naša zborová reformačná vlajka k 500-mu výročiu Reformácie a v zadnej časti kostola boli zavesené zarámované
Lutherove výpovede o odpustkoch.
c)
Organizácia Cirkevného zboru
V personálnej oblasti sme sa museli zaoberať uplynutými mandátmi zborových presbyterov a funkcionárov.
V presbyterstve nám zostalo iba 5 presbyterov s platným mandátom (jedným z nich brat zástupca zborového dozorcu,
zvolený počas minuloročného výročného konventu). Počas roka sme sa spomínanému problému venovali na 1 porade
presbyterov, v rámci ktorej sme sa pozreli na praktickú stránku služby presbytera (starší a zodpovedný v živote zboru)
a funkcionára (ten, ktorý funguje v zbore) a dohodli sme sa na stanovení jednotnej kandidátky presbyterov za celý zbor. Tí
boli následne zvolení počas volebných konventov na všetkých miestach v zbore dňa 24.9. a v súčasnosti im plynie nový
šesťročný mandát (2017 – 2023).
Opätovne za presbyterov nekandidovali najmä pre vyšší vek, zdravotný stav alebo z iných dôvodov v Hlohovci:
Mária Geseová, Stanislav Hanke, Ľudmila Hájeková a Valéria Škrabáleková. V Sasinkove: Zuzana Budáčová, Timotej
Hanzlík a Milan Mosnák. A v Pastuchove: Jozef Košnár, Marta Martínyová (vzdali sa funkcie zo zdravotných dôvodov
ešte pred voľbou) a Viliam Trgala. Všetkým z nich úprimne ďakujeme za doterajšiu službu a prosíme Pána, aby ich
zachoval v zdraví a pri sile!
V druhej polovici roka sme v Pastuchove vyprevadili do večnosti bývalú sestru zborovú účtovníčku Martu
Martínyovú a bývalého brata presbytera a Pastuchovského cirkevného kronikára Eduarda Hrivnáka. Prosím Pána, nech On
sám poteší a povzbudí pozostalých!
V rámci funkcií sme považovali za prioritné obsadiť funkciu zborového dozorcu, aby mohla plynule pokračovať
činnosť zborového predsedníctva. Keďže voľby zborového dozorcu prebiehajú za obdobných podmienok, ako voľby
zborového farára, požiadali sme najprv o zvolanie kandidačného presbyterstva vedenie Bratislavského seniorátu. Pod
predsedníctvom BAS sa napokon kandidačné presbyterstvo stretlo a z dvoch prihlásených kandidátok: dovtedajšej sestry
dozorkyne Viery Levárskej a novej kandidátky Zuzany Medveďovej kandidovalo počtom hlasov 9/14 novú kandidátku
Zuzanu Medveďovú. Voľba zborovej dozorkyne prebiehala opäť na všetkých miestach v zbore dňa 3.12. pod
predsedníctvom vznešenej sestry seniorky Sidonie Horňanovej. Sestra Zuzana Medveďová bola zvolená za zborovú
dozorkyňu 3/5 väčšinou hlasov a po uplynutí apelačnej doby nadobudla jej voľba dňa 26.12. právoplatnosť. V súčasnosti
jej plynie šesťročný mandát (2017 – 2023).
Bývalej sestre dozorkyni Viere Levárskej ďakujeme za jej dlhoročnú službu v zbore a za všetku vykonanú prácu!
3.)

Bohoslužobný život
a)
Hlavné Služby Božie
V nedele a počas cirkevných sviatkov sme mali dovedna 184 (+6) hlavných Služieb Božích na všetkých troch
miestach Cirkevného zboru. Priemerná návštevnosť Služieb Božích na všetkých troch miestach je okolo 125 veriacich (-5).
Návštevnosť Služieb Božích sa drží v relatívne stabilnej úrovni, predsa však stojíme pred výzvou, ako zaujať a pritiahnuť
na Služby Božie väčší počet našich členov, a to najmä v meste Hlohovec. Jedným z dlhodobých cieľov v živote nášho
Cirkevného zboru je pritiahnuť do kostolov mladé rodiny, či mladé mamičky s deťmi. Vo všetkých kostoloch
pripravujeme pre mladé rodiny, či pre mamičky s deťmi detský kútik, ktorý bude zvukovo oddelený od zvyšku kostola, no
mamičky (rodičia) budú mať v týchto kútikoch ozvučenie a deti svoj priestor. Veríme, že si takto už od útleho veku budú
môcť privyknúť na zborový život, na čas v kostole a na Služby Božie ako také. Taktiež veríme, že deti aj napriek svojmu
vlastnému prejavu patria do kostola a zanedbať tento čas, kedy sa môže najľahšie naučiť prichádzať k Pánovi, by bolo
trestuhodnou nedbalosťou. Preto každé dieťa, každý kočík, každá mamička, či každá rodina, ktorá príde na Služby Božie je
u nás vítaná. Ako pozitívum vnímame pravidelnú účasť na Službách Božích u konfirmandov prvákov, a aj zvýšenú účasť u
konfirmandov druhákov. Tešia nás aj mladí, prichádzajúci za Pánom a rovnako aj stredná generácia. Napokon sme vďační
aj za starších a najstarších členov Cirkevného zboru, za ich vernosť a pravidelnosť, s akou neúnavne prichádzajú na Služby
Božie, ako aj na ďalšie zborové podujatia.
V liturgii Služieb Božích boli čítané Agendou predpísané Starozmluvné texty v rámci Epištoly na konkrétnu
nedeľu. Občasne sa do čítania liturgických textov, najmä Pašií, zapájali členovia Cirkevného zboru, či už z radov
mládežníkov, alebo ďalší, ktorí takýmto spôsobom prispeli do nášho spoločného stretnutia sa okolo Pánovho Slova.
Hlavné Služby Božie vykonával brat zborový farár Ľuboš Vontorčík a sestra námestná farárka Barbora
Vontorčíková.
V čase neprítomnosti zborového farára vykonali Služby Božie v Hlohovci: 1x Milan Hargaš, ev. farár v.v., 1x Ivan
Klinko, bohoslovec 4. ročníka EBF UK a 1x levítske Služby Božie sestry Anna a Zuzana Medveďové a vo filiálkach boli
4x levítske Služby Božie pod vedením sestier: Zuzany Budáčovej (Sasinkovo) a Vlasty Repkovej (Pastuchov).
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali počas Služieb Božích pripomíname nasledovné: 12.2. – výročný konvent
v Hlohovci, 16.4. – priamy prenos zo slávnostných celozborových Služieb Božích v Hlohovci na Veľkonočnú nedeľu,
vysielaných televíziou TA3, kázal brat dôstojný generálny biskup Miloš Klátik, 28.5. – Služby Božie na Veľkej Javorine,
20.8. – Kajúca nedeľa, 3.9. – zborový deň v Pastuchove s piesňami detí a mládeže a s požehnaním detí a mládeže pred
novým školským rokom, kázal brat farár Ivan Eľko, 24.9. – mimoriadny volebný konvent s voľbou zborových presbyterov
(zadržaný v rámci všetkých Služieb Božích), 31.10. – 500. výročie Reformácie, 19.11. – posviacka obnovenej veže na
kostole v Hlohovci, kázal dôstojný brat biskup ZD, Milan Krivda a posviacku vykonal brat konsenior BAS, Vladimír

Kmošena, 3.12 – mimoriadny volebný konvent s voľbou zborovej dozorkyne (zadržaný v rámci všetkých Služieb Božích),
počas Služieb Božích v Hlohovci kázala sestra seniorka BAS, Sidonia Horňanová.
Okrem toho sme sa zúčastnili Služieb Božích počas dištriktuálneho dňa ZD na hrade Branč (5.7.) a na dni
Bratislavského seniorátu k 500. výročiu Reformácie v Modre – Kráľovej (15.10.).
b)
Mimoriadne podujatia
V nedeľné poobedia boli členom Cirkevného zboru ponúknuté tieto mimoriadne podujatia: 26.3. – koncert
hudobného telesa „Zvonkohra“ z Košarísk – Priepasného v Evanjelickom kostole v Hlohovci, 21.5. – seniorálne stretnutie
záujemcov o zborovú diakoniu vo Svätom Jure, 4.6. – 2. večer s hosťom na tému „Možnosti zborovej diakonie“, hosť
Katarína Šoltésová, 3.12. – koncert zborového spevokolu „Ratolesť“ z Horných Zeleníc v Evanjelickom kostole v
Sasinkove, 17.12. – vystúpenie DFS Inovček v Evanjelickom kostole v Hlohovci.
Mimo nedieľ sa uskutočnilo: 24.3. – 1. večer s hosťom na tému „Slováci na Dolnej zemi“, hostia: prof. Jaroslav
Čukan a doc. Branislav Michalík, 8.5. – zborový výlet do Podolia a Ducového, 26. – 28.5. – víkendovka RoS v centre
Prameň na Súši, 31.5. – stretnutie predsedníctiev CZ s predsedníctvom BAS vo Veľkom Grobe pred prípravou dňa BAS,
9.6. – Noc kostolov v Evanjelickom kostole v Hlohovci, 10.6. – Deň detí v Pastuchove, 10. – 14.7. – denný detský tábor
„Príbeh spasenia“ v Hlohovci, 13.7. – opekačka RoS v rámci predposledného dňa denného detského tábora, 19. – 23.7. –
tábor RoS v Oravskom Veselom, 9.12. – advent deťom v Pastuchove, 30.12. – koledovanie „Dobrá novina“ v Pastuchove.
c)
Pôstne večerné Služby Božie
V rámci prehĺbenia duchovného života v období príprav na pripomenutie si Pánovho utrpenia, umučenia, smrti,
ale aj slávneho vzkriesenia v tichom pôstnom čase sme pokračovali v pravidelných večerných stretnutiach na Službách
Božích v Hlohovci. Tieto stredtýždňové stretnutia sme začali Popolcovou stredou a pokračovali sme témou: „kríž nášho
Pána Ježiša Krista“. Stretli sme sa 6x v kostole v Hlohovci, s priemernou účasťou 15 veriacich (+2).
d)
Adventné večerné Služby Božie
Obdobne ako v pôstnom čase, tak aj v očakávaní adventu sme sa pripravovali na pripomenutie si Pánovho
narodenia. Avšak adventné večerné Služby Božie nebývali už iba v Hlohovci, ale naše stretnutia sme rozšírili aj do
Sasinkova a Pastuchova, a v oboch našich filiálkach sme sa stretli s pekným záujmom o stredtýždňové stretnutia na
Službách Božích. Témou týchto stretnutí boli „reformačné zásady: sola Scriptura, sola gratia a sola fide, v živote kresťana“.
Týmto spôsobom sme si pripomenuli a oživili reformačné povedomie v rámci 500-ho výročia Reformácie, a zároveň sme
sa stíšili v čase predvianočného zhonu. Stretli sme sa v každom kostole 3x, s priemernou účasťou za celý zbor 39 veriacich.
e)
Domovy dôchodcov (DSS)
Pravidelné stretnutia v domove sociálnej starostlivosti Harmonia sme vykonávali občasne, podľa potreby, či podľa
dohody. Neskôr sme pokračovali v tejto službe aj v domove sociálnej starostlivosti Humanus. Počas denného detského
tábora sme s deťmi pripravili evanjelizačný program, s ktorým sme navštívili starkých v oboch častiach DSS Harmonia,
a týmto spôsobom im poslúžili radostnou zvesťou, piesňou a prítomnosťou detí, pri ktorých aj najstarší omladli. Na
požiadanie sme navštevovali ležiacich klientov pri potrebe prislúžiť Večeru Pánovu alebo pri modlitebnom sprevádzaní, či
rozhovoroch. Ku koncu roka sa nám podarilo stabilizovať pravidelný termín stretnutí v oboch zariadeniach.
Stretnutia v DSS Harmonia vždy v 2. utorok v mesiaci o 10:00, slávnosti a sviatky, rovnako aj spoveď a Večera
Pánova podľa dohody. Stretnutia v DSS Humanus vždy 3. stredu v mesiaci o 14:30, slávnosti a sviatky, rovnako aj spoveď
a Večera Pánova podľa dohody.
4.)

Sviatosti
a)
Krst Svätý
Pokrstili sme 5 detí: 1 chlapca a 4 dievčatá. 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 spolu 26x (+5), 12x v Hlohovci, 6x v Sasinkove, 6x v Pastuchove a 2x v rámci akcií
RoS. Najviac osôb prijalo Večeru Pánovu v advente (110) (-3), na Zelený štvrtok (86) a v pôste (85). K Večeri Pánovej
prichádza o niečo viac žien ako mužov.
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v roku 2017: 735 (+87)
Počas Služieb Božích v kostoloch: 720 (+79), 327 (+53) mužov a 393 (+26) žien.
Jednotlivci doma, v nemocnici a sociálnych zariadeniach: 11 (+4), 1 muž a 10 žien.
5.)

Konfirmácia

Konfirmácia v roku 2017 nebola. No pokračovala výučba konfirmandov prvákov (zapísaných do 1. ročníka
prípravy v septembri 2016), ktorí dokončili prvý ročník a od októbra pokračovali v druhom ročníku. V druhom ročníku
pokračujú 6 konfirmandi (2 chlapci a 4 dievčatá; 2 z Hlohovca, 2 z Leopoldova, 1 zo Sasinkova a 1 z Horného Trhovišťa).
V októbri 2017 sme začali aj s výučbou konfirmandov prvákov, do prvého ročníka sa prihlásili 7 konfirmandi (4
chlapci a 3 dievčatá; 2 z Hlohovca, 2 z Pastuchova, 1 z Leopoldova, 1 zo Sasinkova a 1 z Kľačian). Konfirmačnú prípravu
vedie brat zborový farár a v jeho neprítomnosti sestra námestná farárka.
Opätovne zdôrazňujeme, že je neskoro, ak rodičia prihlásia svoje dieťa na konfirmačnú prípravu, ak toto dieťa
nebolo dovtedy vedené k životu viery, a ak toto dieťa nevidelo doma prežívaný príklad kresťanskej domácnosti.
Konfirmačná príprava vieru do života konfirmandov nenaleje, a preto je potrebné, aby deti už od najútlejšieho veku boli
vychovávané vo viere, prežívali vieru spoločne s rodičmi, a taktiež aj so spoločenstvom bratov a sestier na Službách
Božích, či svojich vlastných rovesníkov v rámci spoločenstiev v Cirkevnom zbore.
Ťažko sa apeluje na deti, ktoré zažívajú skúsenosť s „vierou“ až počas konfirmačnej prípravy, ak dovtedy táto
skúsenosť absentovala a v rodinách bola prežívaná menej, než sporadicky. Ťažko sa buduje vzťah so živým a osobným
Pánom Ježišom Kristom, ak už je dieťa v rovine, kedy to jednoducho nepokladá za dôležité. Ešte ťažšie za okolnosti, keď
sa preň konfirmačná príprava, spolu s „povinným“ náboženstvom a „povinným“ chodením do kostola, stanú len nutnou
métou, ktorú „musí“ prekonať. Žiaľ, najmä z tohto dôvodu sme svedkami toho, prečo sa pre mnohých konfirmovaných
stáva táto skúsenosť rozlúčkou s cirkvou, namiesto novým štartom v osobne vyznanej viere a prijatí do objatia Nebeského
Otca.
V tomto roku je slávnosť konfirmácie naplánovaná na nedeľu po Vstúpení, 13.5.2018 v Hlohovci. Predchádzať jej
bude skúška konfirmandov, ktorá bude vo štvrtok, 10.5.2018 v Hlohovci, počas sviatku Vstúpenia.
6.)

Vnútromisijná práca
a)
Detská besiedka
Stretnutia Detskej besiedky prebiehali v prvom polroku 2017 podobne, ako v roku 2016, a to v Sasinkove v rámci
Služieb Božích, ktoré pripadli na 11:30 a v Hlohovci v ten istý deň, vždy raz za dva týždne. Besiedku viedli: Radovan
Ostrovský (Sasinkovo) a Anna Medveďová (Hlohovec). Na besiedku prichádzal relatívne stabilný počet detí: v Sasinkove 3
– 5 (občasne až 9) a v Hlohovci taktiež 3 – 5 detí. Neustále povzbudzujeme deti v Hlohovci, ktorých tu občasne býva
viacej, aby sa nebáli a využili tento čas, ktorý je určený práve pre ne. Pozývame do týchto spoločenstiev všetky deti, ktoré
prídu na Služby Božie, aby sa taktiež mohli stretnúť so svojimi vrstovníkmi a vytvárať spoločenstvo, v rámci ktorého je
pripravený ich veku primeraný výklad Božieho Slova, pieseň a rôzne aktivity. Deti si vyzdobujú svoje nástenky a pripravujú
si v rámci aktivít rôzne veci, ktoré majú vystavené v zborovej miestnosti, či v sakristii kostola v Sasinkove alebo vyrábajú
rôzne prekvapenia pre svojich rodičov.
Vyvrcholením aktivít Detskej besiedky bol denný detský tábor „Príbeh spasenia“, ktorý prebiehal v Hlohovci od
10.7. do 14.7., a na ktorý sa prihlásilo 18 detí. Počas jednotlivých dní spoznávali deti, ústredné body našej spásy, učili sa
piesne a biblické veršíky. Mali sme viacero kreatívnych aktivít, ale aj výletov, najmä do Zámockej záhrady. Počas jedného
dňa sme s evanjelizačným programom navštívili starkých v oboch častiach DSS Harmonia, ktorých sme potešili s piesňami,
sprievodným slovom a vôbec s prítomnosťou a radosťou detí. V predposledný večer tábora bola rodinná opekačka za
kostolom, súťaže pre deti a napokon mali deti možnosť prenocovať v zadnej časti kostola, čo bol pre ne nový zážitok.
Spoznali, že kostol vôbec nie je nudným miestom, a že ľudia sa v ňom môžu cítiť veľmi dobre, a ak sa k tomu pridá
úprimnosť, spontánnosť a radosť nadobúda rozmer skutočnej Božej rodiny.
V druhom polroku 2017 sme po dohode s OcÚ v Pastuchove obnovili Detskú besiedku aj na tomto mieste,
taktiež v čase, keď sú v Pastuchove Služby Božie o 11:30. V Pastuchove nás prekvapil veľký záujem detí o besiedku, býva
ich priemerne 9 – 11 detí, tešíme sa nielen z nich, ale aj z ich rodičov a starých rodičov, ktorí ich privádzajú do kostola a na
Detskú besiedku. Taktiež sme pokračovali v Detskej besiedke aj v Sasinkove a Hlohovci a v druhom polroku bola už
Detská besiedka v rámci každej jednej nedele. Besiedku viedli: Radovan a Zuzana Ostrovskí (Sasinkovo), Zuzana
Medveďová (Sasinkovo, Hlohovec, Pastuchov a príležitostne počas akcií RoS), Ľuboš Vontorčík (Pastuchov) a Daniela
Hrivnáková – Pallerová (Pastuchov).
Pracovníkov s deťmi a mládežou sme požehnávali v rámci zborového dňa v Pastuchove, tu boli požehnané aj deti
a mládež pred novým školským rokom 2017/2018 a deti vystúpili so svojimi táborovými piesňami. V rámci zborového
dňa mali deti svoj už „tradičný“ skákací hrad, zapožičaný spoločenstvom Athletes in Action a rôzne aktivity korunované
zmrzlinou.
Mimo bežného „besiedkového“ programu, boli pre deti pripravené aj mimoriadne podujatia: Deň detí spoločne
s obcou Pastuchov, denný detský tábor „Príbeh spasenia“ v Hlohovci, zborový deň v Pastuchove, podujatie advent deťom
v Pastuchove, vystúpenie počas Štedrovečerných Služieb Božích s odmenou pod stromčekom v každom kostole a
napokon koledovanie s „Dobrou novinou“ v Pastuchove.
Okrem týchto aktivít, určených výslovne pre deti, sa deti zúčastňovali aj aktivít RoS: výletov, víkendovky a tábora
spoločne so svojimi rodinami.
b)
Dorast
V uplynulom roku sa postupne začalo z oboch ročníkov konfirmandov postupne formovať zatiaľ ešte nesúrodé,
ale predsa spoločenstvo s potenciálom do budúcnosti. Je teda na nás, nakoľko využijeme tento nový potenciál v našich
konfirmandoch a ešte pred samotnou konfirmáciou ich zapojíme do spoločných aktivít v dorastovom spoločenstve.

c)
Spoločenstvo Evanjelickej mládeže (SEM)
Stretnutia mládeže sa konali sporadicky v piatky. Niekoľko krát sme sa stretli aj v inom termíne, napríklad
v pizzerii, aby sme si mohli neformálne porozprávať a niesť svoje radosti aj starosti. Viacero mladých sa v priebehu roka
zúčastnilo spoločných akcií spolu s RoS, najmä výletov a víkendovky v centre Prameň na Súši.
Žiaľ, spoločné stretania nám viazli z viacerých dôvodov, najmä z ťažkosti nájsť a zladiť si spoločný čas pre
spoločenstvo. Mnohí z mládežníkov navštevujú stredné školy, či gymnáziá mimo Hlohovec, a tak pre dochádzanie sa ich
čas obmedzuje. Rovnako sme pociťovali problém pri dochádzaní do Hlohovca z oboch filiálok. Pred nami teda stojí
výzva: ako, kedy a kde sa stretávať tak, aby naše stretnutia boli efektívne a mohlo na ne prichádzať čo najviac mladých
ľudí v pokonfirmačnom veku. A rovnako druhá výzva: znovu objaviť v životoch našich mladých zápal pre Pána Ježiša
Krista a pre spoločenstvo. V platnosti zostáva aj výzva z minulého roku: hľadať mladých ľudí, ktorí už boli konfirmovaní,
a ktorých je bez pochýb dosť, aby sa pridali do spoločenstva a prirodzene vytvárali vzťahy so svojimi vrstovníkmi.
Hlavnú zodpovednosť za prípravu programu mal zborový farár.
d)
Modlitbové spoločenstvo (MoS) a modlitbové týždne
Stretávalo sa občasne v Hlohovci pred pôstnymi večernými Službami Božími. Stretnutia vyvrcholili v dvoch
modlitebných týždňoch (1. v tichom týždni a 2. pred 500. výročím Reformácie), kedy sme sa postupne stretli v každom
z kostolov a pripravovali sa v spoločných modlitbách na ústredné sviatky našej viery, ako aj na pripomenutie si toho, prečo
vlastne sme evanjelici a čo prináša živý hlas Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista do môjho konkrétneho života.
V oboch filiálkach funguje v rámci modlitbového spoločenstva takzvané modlenie pred pohrebom. Ďakujeme za
túto službu, ktorá je povzbudením nielen najbližšej rodiny po zosnulom (zosnulej), ale aj živým spoločenstvom nádeje a
spolupatričnosti v Cirkevnom zbore. Modlitbové spoločenstvo pred pohrebom viedli vo filiálkach sestry: Zuzana
Budáčová (Sasinkovo), Vlasta Repková (Pastuchov) a 1x brat zborový farár.
e)
Rodinné spoločenstvo (RoS)
Začalo svoje nepravidelné stretnutia „kontaktným“ výletom v parku miniatúr Slovenských hradov a kostolov
v Podolí, kde sme okrem spoznávania histórie na maketách hradov a kostolov mohli zažiť aj spoločnú opekačku a prvé
osobnejšie a neformálne rozhovory. Druhým cieľom výletu bolo Veľkomoravské hradisko v Ducovom, kde sme mali čas
na spev piesní, výklad Božieho Slova, a potom na spoločné hry a ďalšie rozhovory. Mali sme možnosť spoznávať sa nielen
ako „ľudia z kostola“, ale najmä ako ľudia s konkrétnymi rodinami a deťmi, s konkrétnymi radosťami aj starosťami
a prežili sme iný čas, aký obvykle prežívame. Tento prvý výlet bol teda dobrým štartom do ďalších aktivít, do ktorých sme
sa následne pustili: víkendovka v centre Prameň na Súši, letný tábor v Oravskom Veselom a jesenný výlet na Katarínku.
Ako novo sa formujúce spoločenstvo sme prejavili 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 v tomto roku, buď na fare, alebo v domácnosti konkrétnej rodiny. Určite budú
požehnaním a povzbudením pre nás všetkých.
f)
Večer s hosťom (VsH)
Poobedné až večerné stretnutia s pozvaným hosťom (hosťami) na vopred určenú tému v kostole v Hlohovci.
Stretli sme sa dva krát: 1x 24.3. s hosťami prof. Jaroslavom Čukanom a doc. Branislavom Michalíkom z katedry
manažmentu kultúry FF UKF v Nitre, ktorí nám porozprávali na tému: „Slováci na Dolnej zemi“; a 2x 4.6. s hosťom
Katarínou Šoltésovou z Ústredia evanjelickej diakonie v Bratislave, ktorá nám porozprávala na tému „Možnosti zborovej
diakonie“.
Po oboch večeroch sme zotrvali v ďalšom spoločenstve pri káve, čaji a koláčikoch a mali sme chvíľku čas
rozprávať sa o dojmoch z prednášky, či diskusie, či v neformálnom spoločenstve sa porozprávať s prednášajúcimi.
7.)

Výučba Evanjelickej náboženskej výchovy (ENV)
V Hlohovskom regióne stále platí skutočnosť, o ktorej som sa zmienil aj pred rokom, že evanjelici sú
v menšinovom postavení a je im to aj patrične naznačované práve pri možnostiach výučby ENV. Samozrejme veľkými
spolufaktormi sú aj iné komplikácie: vyučovanie v čase 5., 6. či 7. hodiny, konkurencia krúžkov, kde školy mnohokrát
jednoducho prehliadnu ENV, športy, doučovania, ale aj naša vlastná ľahostajnosť. O to viac nás teší každé jedno dieťa
z Cirkevného zboru, ktoré sa napriek všetkým týmto komplikáciám prihlási na ENV a poctivo ju navštevuje.
Napriek tomu, po preskúmaní matrík, sme si vedomí, že detí v školskom veku je v rámci nášho Cirkevného zboru
podstatne viacej, a predsa nevyužívajú túto možnosť. Snažíme sa chápať situácie v mnohých rodinách a zvažujeme
s osobitým prístupom každé jedno nie, či nemôžeme. No so smútkom mnohokrát konštatujeme, že predsa len, ak sme pri
Krste Svätom svojich detí niečo sľubovali nie pred farárom (farárkou), ale pred Pánom Bohom a spoločenstvom veriacich,

potom sa budeme musieť práve Pánu Bohu zodpovedať za neuvážené sľuby, ale aj spoločenstvu bratov a sestier, ktoré má
právo sa spýtať: a kde sú títo? Aj toto je pre náš Cirkevný zbor veľká výzva v dlhodobom horizonte.
V druhom polroku 2016/2017 bola ENV vyučovaná v ZŠ Kľačany (14), ZŠ M.R.Štefánika (4), ZŠ Leopoldov
(12), ZŠ Podzámska (5), ZŠ Pastuchov (7), ZŠ Kopernikova (1), ZŠ A.Felcána (5) a v Gymnáziu I.Kupca (4). Náboženstvo
vyučoval zborový farár. Spolu 9 hodín ENV a 52 žiakov (+26), z ktorých bolo 40 detí ev.a.v. z nášho Cirkevného zboru, 3
deti ev.a.v. z Horných Zeleníc a 9 detí z Apoštolskej cirkvi.
V prvom polroku 2017/2018 bola ENV vyučovaná v ZŠ Kľačany (14), ZŠ M.R.Štefánika (3), ZŠ Leopoldov (12),
ZŠ Podzámska (6), ZŠ Pastuchov (7), ZŠ Kopernikova (3), ZŠ A.Felcána (6), ZŠ Rišňovce (2), ZŠ Horné Otrokovce (1)
a v Gymnáziu I.Kupca (1). Náboženstvo vyučujú zborový farár a námestná farárka. Spolu 15 hodín a 56 žiakov (+4),
z ktorých je 45 detí ev.a.v. z nášho Cirkevného zboru, 2 deti ev.a.v. z Horných Zeleníc a 10 detí z Apoštolskej cirkvi.
V rámci výučby ENV sa niekoľko žiačok zo ZŠ Leopoldov pripravovalo na Biblickú olympiádu. Po úspešnom
absolvovaní školského kola postúpili do seniorálneho kola dve žiačky: Žofia Matiová a Lucia Šándorová, ktoré sa ho
zúčastnili spolu so sestrou námestnou farárkou na pôde EBF UK dňa 30.3.
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.
Napokon k výučbe ENV treba z dlhodobého hľadiska skonštatovať vzhľadom na rastúcu tendenciu prihlásených
detí z Apoštolskej cirkvi, že do budúcna budeme musieť rokovať s predstaviteľmi Apoštolskej cirkvi, aby aj oni vyvinuli
iniciatívu v rámci škôl, v ktorých majú prihlásené svoje deti a vyučovali ich v náboženskej výchove svojej vlastnej cirkvi.
Diferencie v učení medzi oboma cirkvami totiž nemožno odbiť iba konštatovaním, že stojíme na rovnakom biblickom
základe.
8.)

Pastorálna činnosť, diakonia a dobročinnosť
Vopred vyžiadané, ale aj spontánne a neplánované stretnutia a rozhovory pastorálneho charakteru s farárom
(farárkou) na farskom úrade: 58x.
Návštevy nemocných v domácnosti a v nemocnici: 4x.
Prislúženie Večere Pánovej v domácnosti: 2x.
Prislúženie Večere Pánovej v nemocnici: 5x.
Pastorálne návštevy farára (alebo aj spoločne s farárkou) v domácnosti: 88x.
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.
Aj v roku 2017 sme pokračovali v návštevnej službe najstarších členov Cirkevného zboru, v závere roku zvlášť
v Pastuchove pri koledovaní „Dobrej noviny“. Do budúcna stojí pred nami výzva inštitucionalizovať diakonickú prácu
v Cirkevnom zbore, buď cestou rozšírenia návštevnej služby a praktickou pomocou najstarším členom zboru
v domácnostiach, alebo sa vydať cestou denného stacionára. Vzhľadom na tendenciu pribúdania starších členov nášho
zboru, budeme musieť zvážiť, ktorou z ciest sa postupne vyberieme.
Opätovne opakujem pozvanie, ktoré sme uverejňovali v zborovom časopise v priebehu rokov 2016 – 2017, aby
sme sa začali vážne zaoberať aj touto témou života v Cirkevnom zbore a hľadali východiská a riešenia v diakonickej
službe. V rámci hľadania možností pre zborovú diakoniu sme navštívili pracovné stretnutie záujemcov o zborovú
diakoniu, ktoré usporiadal Bratislavský seniorát vo Svätom Jure, a taktiež sme usporiadali aj náš vlastný večer s hosťom
v Hlohovci o možnostiach zborovej diakonie, kde nám prednášala a s nápadmi poslúžila sestra Katarína Šoltésová
z Ústredia evanjelickej diakonie v Bratislave.
V praktickej službe diakonie a dobročinnosti sme pomohli najmä viacerými zbierkami šatstva a obuvi, ktoré boli
určené pre detský domov v Nitre, pre detský domov „Teen challenge“ v Hlohovci, pre DFNsP v Bratislave – Kramároch,
pre OZ Esther a DSS Harmonia. Časť zo zbierky je uložená na priamu diakonickú pomoc chudobným, ktorí o takúto
pomoc požiadajú. Zapojili sme sa do zbierky plastových vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu, ktorého mama
Alexandra Zimová nám niekoľko krát pomohla napečením spomienkových medovníčkov na akcie Cirkevného zboru.
V rámci praktickej pomoci po celý rok štrikovala svetríky a deky pre Misiu na Níle sestra Anna Medveďová.
Uvedomujeme si, že v čase, kedy sa stále viac prehlbujú sociálne rozdiely, je každodenná prosociálna, diakonická
a dobročinná služba už neodmysliteľnou nutnosťou pri vydávaní svedectva lásky nášho Pána Ježiša Krista. Ak niekto
klope a je hladný, nech dostane najesť a napiť, alebo nech je odetý. Možností, ako denne pomáhať, vidíme okolo seba
dosť. Aj to výzva pre nás... nielen hľadať riešenia, ale svedčiť skutkami lásky.
9.)

Členstvo v Cirkevnom zbore
K 31.12.2017 sme podľa celocirkevnej štatistiky „Maurit“ evidovali 879 (-22) členov. Založili sme 5 nových
evidenčných kariet pre pokrstené deti, ktoré boli pokrstené v uplynulom roku. Z 28 zosnulých 2 bratia neboli členmi
Cirkevného zboru.

V priebehu roka 2017 bola upresnená evidencia členov v matkocirkvi Hlohovec, ako aj v diasporách. O úplnej
presnosti nemôžeme hovoriť, nakoľko v meste nie je ľahké povedať, koľko anonymných evanjelikov sa tu nachádza.
Podstatné je, že evidenciu už máme kompletne spracovanú v rámci celého zboru a stačí ju už iba priebežne aktualizovať.
Evidencia členov (ale aj anonymných evanjelikov) predstavuje pre náš zbor výzvu. Nielen v tom, či niekto má
„zaplatenú daň“, alebo nie. Skôr v hľadaní a spoznávaní tých, ktorí z určitých dôvodov boli a nechcú byť viacej členmi
v zbore, ako aj tých, ktorí by možno chceli byť členmi, len čakajú na oslovenie. Je to ďalší z našich dlhodobých cieľov ako
zaistiť, aby Cirkevný zbor bol otvoreným miestom, ktoré nielen pozýva, ale aj hľadá a oslovuje.
10.)

Štatistika
Údaje zo zborových matrík za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016:
Pokrstení: 5 (-12), 1 chlapec (-8), 4 dievčatá (-3), v dospelosti nikto (-1); z toho: 4 krsty v Hlohovci a 1 krst
v Sasinkove.
Konfirmovaní: 0.
Vstup do ECAV: nikto (tak isto).
Výstup z ECAV: nikto (tak isto).
Prihlásenie sa do zboru: 5, z toho 5 pokrstených.
Odhlásenie sa zo zboru: nikto (tak isto).
Sobášení: 0.
Požehnanie manželstva: 1 pár (+1).
Pochovaní: 28 (+12), 16 mužov (+9), 12 žien (+4), žiadne dieťa (-1); z toho: 8 v Sasinkove (4 ž/4 m), 7
v Pastuchove (4 ž/3 m), 5 v Hlohovci (3 ž/2 m), 3 v Leopoldove (3 m), 1 v Kľačanoch (m), 1 v Tekolďanoch (ž), 1
v Jalšovom (m, so súhlasom FÚ PN), 1 v Rišňovciach (m) a 1 v Dolnom Trhovišti (m). Dvaja z pochovaných mužov
neboli členmi Cirkevného zboru.
11.)

Spravovanie Cirkevného zboru
a)
Konventy
V priebehu roka sa konali 3 konventy: 1 riadny (12.2. – výročný konvent) a 2 mimoriadne (24.9. – volebný
konvent, voľby presbyterov Cirkevného zboru a 3.12. – volebný konvent, voľba zborovej dozorkyne).
b)
Presbyterstvo Cirkevného zboru
Zborové presbyterstvo sa zišlo v riadne ohlásených termínoch 4x (3.2., 12.5., 8.9. a 10.11.). Do 24.9. malo 34
členov, z ktorých sa v priebehu roka vzdali funkcie brat Jozef Košnár a sestra Marta Martínyová (obaja z Pastuchova). Po
preskúmaní stavu mandátov bola presbytermi dohodnutá spoločná kandidátka a nové voľby presbyterov, ktoré prebehli
v rámci volebných konventov na všetkých miestach v zbore dňa 24.9. K 31.12. malo nové presbyterstvo počet členov 27
menovite:
Hlohovec: Trvanie mandátu od 31.1.2016 do 31.1.2022: Ing. Ľuboš Budač, Mgr. Eva Černá a Ľubomír Srnec;
trvanie mandátu od 24.9.2017 do 24.9.2023: Pavol Korbel, Mária Korbelová, Ján Kováčik, Viera Levárska, Katarína
Majzlová, Mgr. Zuzana Medveďová, Jarmila Mocková, Anna Sklenárova a Ing. Monika Sobotová (12);
Sasinkovo: Trvanie mandátu od 24.9.2017 do 24.9.2023: Jarmila Dananajová, Miloš Ešmír, Ing. Pavel Mosnák,
Dušan Náhlik, Ing. Radovan Ostrovský, PhD., Jana Slížiková a Miroslav Surkoš (7);
Pastuchov: Trvanie mandátu od 15.3.2015 do 15.3..2021: Ivan Makýš; trvanie mandátu od 12.2.2017 do 12.2.2023:
Mgr. Elena Vallovics – Lutovská a Ing. Miloš Makýš; trvanie mandátu od 24.9.2017 do 24.9.2023: Ján Lutovský, Vlasta
Repková, Dušan Roháček, Daniela Roháčková a Daniel Synak (8).
Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát, navštevovali Služby Božie a zaujímali sa o dianie v Cirkevnom zbore. Aj
v tomto roku chceme pokračovať v rámci pastorálnych návštev v rodinách presbyterov, aby sme sa spoznali vo viac
neformálnom duchu.
c)
Predsedníctvo a funkcionári
Zborovým farárom je Ľuboš Vontorčík (1. volebné obdobie 2016 – 2026). Zborovou dozorkyňou bola Viera
Levárska, ktorej aj touto cestou ďakujeme za všetku prácu, ktorú vykonávala v Cirkevnom zbore počas svojho mandátu.
Od 26.12.2017 je zborovou dozorkyňou Zuzana Medveďová (2017 – 2023).
Ďalej sú obsadené tieto funkcie:
Na mieste zborového kaplána je: Barbora Vontorčíková, námestná farárka.
Zástupcom zborového dozorcu je: Miloš Makýš.
Zborovým kurátorom bol: Pavol Korbel.
Kurátormi vo filiálkach boli: Zuzana Budáčová (Sasinkovo) a Dušan Roháček (Pastuchov).
Zborovou účtovníčkou je: Elena Vallovics – Lutovská.
Pokladníkmi sú: Monika Sobotová (zborová), Anna Sklenárova (Hlohovec), 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 kurátor – aktuálne nikto nekandiduje, kurátor vo filiálke
Sasinkovo – aktuálne nikto nekandiduje a kurátor vo filiálke Pastuchov – kandidát doterajší brat kurátor Dušan Roháček.
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 vedie evidenciu brat Ľuboš Budač spolu s pokladníčkou a zborovým farárom.
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.
Rôzne drobné opravy v kostole a v okolí kostola v Hlohovci vykonával kurátor Pavol Korbel spoločne s pomocou
ochotných bratov a sestier. Obdobne aj v kostole a v okolí kostola v Pastuchove vykonával 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, najmä brat Dušan Trgala a do svojho úmrtia
aj v Pánu zosnulý brat Miloš Mišut.
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 a fotografiami: Ľuboš Vontorčík, Barbora Vontorčíková, Zuzana Medveďová, Bohumil Proksa, deti a rodičia z
RoS. Do finálnej podoby boli vydané 3 čísla v rámci jedného z nich bola aj reformačná záložka k jubilejnému výročiu 500.
rokov Reformácie. Tlač za výhodnú cenu nám poskytla a zabezpečuje tlačiareň Váry, s.r.o. z Trnavy.
Zborový web www.ecavhc.sk spravuje a priebežne dopĺňa zborový farár. O programátorskú, grafickú
a administratívnu stránku sa bezplatne stará Ján Porubský.
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 (Monika Sobotová – predsedníčka, Pavol Korbel, Zuzana Budáčová, Dušan Roháček)
vykonala prostredníctvom samostatných dielčích komisií inventarizáciu stavu majetku vo všetkých častiach Cirkevného
zboru menovite: v matkocirkvi Hlohovec, vo farskom úrade, v zborových priestoroch fary a v služobnom byte zborového
farára, vo filiálke Sasinkovo a vo filiálke Pastuchov.
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 Medveďová, Zuzana Budáčová, Jarmila
Dananajová, Zuzana Drábeková, Pavol Korbel, Viera Levárska, Zuzana Ostrovská a Dušan Roháček) pripravil rozpočet
zboru na rok 2018.
Sestry a bratia zo všetkých častí Cirkevného zboru boli pri rôznych príležitostiach nápomocní, vítali, starali sa
a pohostili nielen domácich viery, ale aj návštevy.
Opäť len zopakujem povzbudenie, ktoré som uviedol už pred rokom. Život v Cirkevnom zbore nestojí iba na
farárovi, ale je to naša spoločná služba a naša spoločná zodpovednosť. Pretože to nie je „farárov“ zbor, ale Váš zbor, Váš
duchovný domov a Vaša duchovná rodina. Preto ma o to viacej teší 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. A aj po roku môžem celkom
zodpovedne povedať, že tento Cirkevný zbor skutočne potrebuje odhodlaný, obetavý a jednotne zohratý tím
spolupracovníkov, ktorí dokážu zaručiť upevnenie a rozvoj nášho Cirkevného zboru.
Uvedomujem si tiež, že napriek všetkým naším nedokonalostiam, hriešnosti a nepoddajnosti sa voči Božej vôli, je
to predsa len Pán Ježiš Kristus, ktorý nás ako Víťaz vo všetkom vedie a sprevádza. Preto prosme práve nášho Pána, aby
nás v našej spoločnej službe uchránil od všetkých nedorozumení, sporov a konfliktov. Práve o to ide diablovi, aby nás
rozdelil a takto oslabil, až napokon postupne po jednom úplne znechutil a odradil od služby. Čím viacej pokušení a útokov
zažívame, o to viacej si môžeme byť istí, že si nás Pán vedie po dobrej ceste. Nenechajme sa ničím odradiť!
12.)

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (OZ JH)
V súčasnosti funguje v priestore cirkevných zborov viacero občianskych združení, ktoré 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 2 a za určitých podmienok aj 3 % z daní fyzických i právnických osôb.
V závere roku 2017 sa nám podarilo zaregistrovať minuloročným konventom schválené občianske združenie
ThDr. Jána Hanu. Predkladateľmi návrhu na registráciu boli: Ľuboš Vontorčík, Anna Šándorová a Zuzana Medveďová.

Návrh spoločne s dvoma exemplármi stanov zaregistrovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 6.12.2017 a dňa
14.12.2017 mu bolo Štatistickým úradom Slovenskej republiky pridelené IČO: 51257483. Týmto spôsobom vznikol na
pôde nášho Cirkevného zboru nový právny subjekt, určený v zmysle vlastných stanov práve na podporu života
Cirkevného zboru v jeho vlastnom živote, ako aj v kontexte života mesta a regiónu.
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.
Momentálne stojíme pred viacerými výzvami: jednak potrebujeme zvolať prvé valné zhromaždenie, na ktorom
budú navrhnutí a následne zvolení funkcionári OZ JH, taktiež stojí pred nami úloha získavať členov do OZ JH,
propagovať naše OZ JH, ako aj jeho činnosť a hľadať možnosti, ako sa efektívne presadiť v širokej konkurencii OZ
súťažiacich o 2, či o 3 % z daní fyzických i právnických osôb. Rovnako sa musíme zamyslieť o čo najefektívnejšiu
spoluprácu s inštitúciami, ktoré by naše OZ JH mohli podporiť, avšak nepodporili by cirkev. Aj v tomto je priestor práve
pre naše OZ JH. No takýchto výziev je samozrejme podstatne viac.
13.)

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. 1x zastupoval na pohrebe v Piešťanoch a 1x krstil v Nitre, zúčastnil sa dňa
učiteľov usporiadaného Gymnáziom I.Kupca v reštaurácii Jašter (29.3.) a posedenia s dôchodcami v Sasinkove
usporiadaného OZ a OcÚ Sasinkovo v tamojšom kultúrnom dome (8.12.).
Námestná farárka Barbora Vontorčíková taktiež prispievala do zbierky zamyslení evanjelických duchovných Hrad
prepevný a počas administrovania Cirkevného zboru Horné Zelenice občasne chodila zastupovať Služby Božie, kde sa tiež
zúčastnila inštalácie Oliny Kolar – novozvolenej zborovej farárky (10.12.). Okrem toho sa zúčastnila so žiačkami ZŠ
Leopoldov seniorálneho kola Biblickej olympiády na pôde EBF UK (30.3).
Zborový farár spolu s námestnou farárkou a so sestrou Annou Medveďovou navštívili seniorálne stretnutie
záujemcov o zborovú diakoniu vo Svätom Jure (21.5.).
Zborový farár sa spolu s bývalou sestrou zborovou dozorkyňou Vierou Levárskou zúčastnili prípravného
stretnutia predsedníctiev CZ s predsedníctvom BAS vo Veľkom Grobe (31.5.) pred prípravou dňa BAS.
Zborový farár spolu s námestnou farárkou boli hosťami na inštalácii Branislava Kováča – novozvoleného
zborového farára vo Zvolenskej Slatine (9.9.).
Napokon sa zborový farár spolu s námestnou farárkou zúčastnili Medzinárodného vedeckého kolokvia na tému
„Reformácia a holokaust“ v Modre – Harmónii (29.9.).
14.)

Tlač a zborová knižnica
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 sú ponúknuté pre všetkých čitateľov v rámci
knižnice v zborovej miestnosti.
Taktiež odoberáme aj 10 ks časopisu pre deti Dúha, ktorý rozdávame deťom v rámci detskej besiedky v Hlohovci,
Sasinkove a Pastuchove. 1 ks z každého vydania časopisu Dúha je taktiež prehľadne zoradený podľa ročníkov v šanónoch
a je ponúknutý v zborovej knižnici.
Cirkevný zbor pokračoval v roku 2017 s vydávaním vlastného štvrťročníka „Nové smerovatky“, ktorým sme
nadviazali na v minulosti vydávaný občasník Hlohovských mládežníkov. Boli pripravené 3 čísla v náklade 100 ks (na
začiatku roku 2017, pred Veľkou nocou a pred Svätým Duchom). V tomto roku plánujeme vydať aspoň 3 čísla
v zníženom náklade 90 ks (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“.
Počas jarných mesiacov sme vykonali inventarizáciu kníh, ktoré sa nachádzali vo farskej kancelárii, taktiež aj kníh,
ktoré sme buď zakúpili, alebo dostali ako dar. Knihy boli opatrené signatúrami, roztriedené podľa žánru a postupne počas
niekoľkých večerov boli skatalogizované. Momentálne sa nachádzajú v zborovej knižnici a je možné si ich zapožičať.
Katalóg kníh sa nachádza v sakristii každého kostola, ako aj vo farskej kancelárii.

Za službu pri vytvorení knižnice ďakujeme manželom Milošovi a Janke Makýšovcom, sestre Zuzane Medveďovej
a bratom Bohumilovi a Miroslavovi Foltínovcom zo Sasinkova za vytvorenie a namontovanie policového systému
v zborovej miestnosti na fare v Hlohovci.
15.)

Zborový archív
V rámci archívu momentálne pokračujeme v celkovej inventarizácii, katalogizácii, ako aj v štúdiu spisov. Následne
sú písomnosti uložené vo farskej kancelárii podľa jednotlivých druhov a v rámci druhov podľa rokov. Staršie ročníky
spisov sú uložené a uzamknuté v archívnej skrini.
16.)

Služba zboru v Hlohovskom regióne
Cirkevný zbor je otvoreným miestom pre spoluprácu ako s mestom Hlohovec, tak aj s obcami Sasinkovo
a Pastuchov (a aj s inými v rámci svojho obvodu). Ponúkali sme viacero podujatí, ktoré neboli iba pre domácich viery, ale
mohol sa ich zúčastniť ktokoľvek.
a)
koncerty a vystúpenia
V Evanjelickom kostole v Hlohovci sa uskutočnili dva koncerty: prvým (26.3.) bolo vystúpenie hudobného telesa
„Zvonkohra“ z Košarísk – Priepasného, ktoré duchovným slovom sprevádza sestra farárka Zuzana Durcová, druhým
(17.12.) bolo vystúpenie DFS Inovček. Po oboch podujatiach bolo pripravené občerstvenie, voda, káva a čaj, mali sme
priestor na rozhovory a zdieľanie dojmov. V Evanjelickom kostole v Sasinkove bol (3.12.) koncert zborového spevokolu
„Ratolesť“ z Horných Zeleníc.
b)
Bohoslužobné a mimoriadne podujatia
V Evanjelickom kostole v Hlohovci sme mali tri Bohoslužobné podujatia, ktoré mali (alebo mohli mať) širší
dosah než len na naše vlastné spoločenstvo: prvým (16.4.) boli nesporne slávnostné Služby Božie z Veľkonočnej nedele,
ktoré v priamom prenose vysielala televízia TA3. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.
Druhým podujatím (9.6.) bola Noc kostolov, do ktorej sa zapájajú kostoly viacerých cirkví už niekoľko rokov, v rámci
ktorej sme pripravili svoj vlastný program k téme 500-ho výročia Reformácie a života Dr. Martina Luthera. Tretím (19.11.)
bola slávnostná posviacka obnovenej veže kostola, na ktorú boli pozvaní a pozvanie aj prijali predstavitelia miestnych
samospráv (Hlohovec, Sasinkovo aj Pastuchov). V Evanjelickom kostole v Pastuchove sa uskutočnil náš 2. zborový deň
(3.9.), ktorý sme organizovali spoločne s obcou Pastuchov za jej výraznej pomoci. Taktiež sa na ňom zúčastnili zástupcovia
obecných samospráv (Sasinkovo, Pastuchov).
Okrem Bohoslužobných podujatí sme mali aj dve mimoriadne podujatia, ktoré sú otvorené pre širokú verejnosť,
v ktorých mienime pokračovať aj v tomto roku, obe boli v Evanjelickom kostole v Hlohovci: 1. večer s hosťami (24.3.) na
tému „Slováci na Dolnej zemi“ a 2. večer s hosťom (4.6.) na tému „Možnosti zborovej diakonie“.
c)
spolupráca s miestnymi samosprávami
Od všetkých troch samospráv sme v minulom roku dostali dotáciu na nasledovné účely: od OZ Sasinkovo na
činnosť detí a mládeže v obci a na podporu vydávania zborového časopisu 500,- €, od OZ Pastuchov na činnosť detí
a mládeže, ako aj na podporu miestnej filiálky 1.500,- € a od MZ Hlohovec na obnovu veže Evanjelického kostola
v Hlohovci 2.000,- €. Všetky dotácie boli včas a kompletne vyúčtované voči spomínaným zastupiteľstvám. Ešte raz
úprimne ďakujeme za túto pomoc!
Okrem finančnej pomoci sme v spoluorganizácii s obcou Pastuchov sme uskutočnili tieto podujatia: (10.6.) Deň
detí na ihrisku, poobede opekačka pri poľovníckej chate, (3.9.) Zborový deň v kostole a kultúrnom dome a (9.12.) Advent
deťom v kultúrnom dome.
17.)

Pohľad viery dopredu na rok 2018
Chceme pokračovať v začatej činnosti všetkých našich spoločenstiev a pripraviť nové vnútromisijné podujatia,
aktivity a tábory, podobne ako v uplynulom roku 2017. Chceme prostredníctvom všetkých týchto spoločenstiev vytvárať
duchovný domov a duchovnú rodinu pre všetkých.
Hoci sa nám to v uplynulom roku nepodarilo, chceme sa v tomto roku stretnúť spolu s rodákmi pri zvoničke
v Tekolďanoch. Predbežne naplánovaný termín je 15.9.2018.
Taktiež sa nám to v uplynulom roku nepodarilo, ale chceme v tomto roku aktualizovať štatút Cirkevného zboru
v súlade s aktuálnou občianskou i cirkevnou legislatívou.
Chceme pokračovať vo výučbe EVN a zodpovedne privádzať deti k viere v Pána Ježiša Krista a spolu deťmi
privádzať do rodiny nášho zboru aj ich rodičov a príbuzných. To isté platí aj o príprave konfirmandov a vytváraní
spoločenstiev mladých. Rovnako chceme pokračovať v oslovovaní ľudí na okraji zborového života a hľadať riešenia, ako
ich môžeme priviesť naspäť do rodiny nášho zboru.
Chceme pokračovať vo vydávaní nášho zborového časopisu „Nové smerovatky“ a priebežne aktualizovať
a dopĺňať našu webstránku www.ecavhc.sk.
Chceme rozvinúť činnosť nášho Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu a hľadať najlepšie stratégie na jeho
presadenie sa v konkurencii podobných OZ.

Chceme sa zodpovedne pripraviť na voľby, ktoré nás čakajú ako na úrovni generálneho predsedníctva, tak aj na
úrovni dištriktuálneho predsedníctva ZD. Taktiež chceme v zmysle nového štatútu vykonať doplnkové voľby presbyterov,
funkcionárov a výborov v zbore.
Chceme si priebežne stanovovať prioritné, krátkodobé a dlhodobé ciele v živote nášho zboru ako v duchovnej
oblasti, tak aj v investičnej a materiálnej. Chceme spoločne hľadať možnosti a riešenia, ako čo najlepšie spoločne
komunikovať, pracovať a vytvárať jednotné, živé a spolucítiace spoločenstvo, ktoré má jeden cieľ: ťahať za jeden povraz
a nasledovať nášho Pána Ježiša Krista.
18.)

Návrhy pre činnosť vyšších COJ
Začať podnikať konkrétne kroky na reštrukturalizáciu a zjednodušenie fungovania ECAV na Slovensku,
a posilnenia postavenia cirkevných zborov ako miestnych cirkví, od ktorých sú odvodené vyššie COJ.
19.)

Modlitba
Drahý Pane Ježiši Kriste! Opäť sme svedkami v nemom úžase, ako tajomne si vedieš nás, ľudí, v akomkoľvek rozpoložení života.
Ako v najrôznejšom navštívení spoznávame, že nič sa nestalo iba tak, ale že za všetkým si stál Ty a v tom všetkom si nás učil spoliehať sa iba
a jedine na Tebe. My Ti v tejto chvíli, do ktorej sme dospeli cez mnohé ťažkosti, s radosťou ďakujeme za všetko, čo nám z milosti a lásky
úplne zadarmo dávaš. V radosti ďakujeme, že sme sa v uplynulom roku mohli ešte viacej stretávať okolo Tvojho Slova a pri Tvojom štedro
prestretom stole Večere Pánovej. V radosti ďakujeme za mnohé podujatia, aktivity a stretnutia, ktorých sme boli účastní na všetkých miestach
nášho zboru, a aj mimo neho. V radosti ďakujeme za investičné aktivity, materiálnu pomoc, ako aj za každú podporu a pomocnú ruku, ktorá
nám akýmkoľvek pomohla práve vtedy, keď sme to potrebovali. V radosti ďakujeme, že smieme ako Tvoj zbor rásť vo viere, v láske, v nádeji
a vo vzájomnej spolupatričnosti a o to viac túžime, aby si Ty sám bol stredom nás, našej duchovnej rodiny, ako aj našich vlastných rodín
a spoločenstiev. Daj nech naša radosť, tá skutočná radosť kresťanov, Tebou vykúpených, netrvá iba v čase nášho entuziazmu, ale ešte viac
v čase skúšok a trápenia. Veď nás aj v tomto roku 2018 v moci svojho Svätého Ducha a dávaj nám spoznávať príhodný čas a vôľu nášho
Nebeského Otca. Prosíme Ťa, pomáhaj nám vo všetkých rovinách, kde zlyhávame a potrebujeme uzdravenie a Tvoj milostivý dotyk. Nech je
Tvoje meno medzi nami neustále oslávené radosťou kresťanov a naša vernosť voči Tebe nech nikdy nezanikne. Amen.
Ľuboš Vontorčík, zborový farár

