Výročná správa farára za rok 2018 o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hlohovec.
Výročný konvent, Hlohovec, 10.2.2019.
1.)

Kázňový úvod
„Neprestajne sa modlite!“ (1Tes 5, 17)

Priznám sa, že pri uvažovaním nad tým, ktorý biblický verš by mal byť nosným pre výročnú správu za rok 2018
som nemal tak jasno, ako to bolo naposledy. No v hĺbke môjho osobného duchovného hľadania rezonoval počas celého
uplynulého roka. Len sa akosi nevedel dostať von.
Napadol mi, keď som čakal Barborku neďaleko nitrianskej nemocnice. Bol to čas, ktorý som mohol využiť
viacerými spôsobmi. Obvykle si vtedy čítam. No bola zima, a tak som sa šiel prejsť na najbližší kopec, ktorý dôverne
poznám od svojho detstva. Počas prechádzky som sa mohol venovať svojim vlastným myšlienkam, alebo úplne vypnúť
a iba dýchať mrazivý vzduch a užívať si krásu zimnej prírody. A vtedy vo mne skrsla myšlienka, ktorej obsahom bol
dnešný nosný biblický verš od apoštola Pavla: „Neprestajne sa modlite!“
Potom sa spustila lavína myšlienok – modli sa – veď neustále je dôvod, aby si Pánu Bohu predkladal prosby,
poďakovania, no i oslavu a chválu, a toľkokrát aj bolesť, žiaľ a zúfanie mnohých okolo seba, ktorí prosia a potrebujú
modlitbu... Pred očami sa mi stále dookola vynárali tváre ľudí, ktorí prosili o modlitbu (dávnejšie, alebo v tom čase) a ja
som sa jednoducho modlil. Dával do Božích rúk a do Božej moci ľudí okolo seba, situáciu okolo seba, všetko, čo spoločne
prežívame ako jedna duchovná rodina v našom Cirkevnom zbore. Prerušil ma až Barborkin telefonát, že už môžem pre ňu
prísť. Pozrel som sa na hodinky a uvedomil som si, že to bola hodina, ktorá akoby bola jediným okamihom. A to práve
preto, že sa stala „neprestajnou modlitbou...“
Mohli by sme sa spýtať, čo sa stalo ďalej? Pretože takáto chvíľa sa javí skôr ako výnimočný okamih života, ale čo
potom, najmä v každodennej bežnej realite, v rutine, či v strese. Úprimne odpoviem, tie myšlienky vo mne neprestali
rezonovať doteraz! Pokračujú... bez zastavenia sa, a to aj napriek a navzdory každodennej realite, rutine i stresu! A to je
dobré. Obzvlášť dnes...
Aby to celé nebolo iba tak jednoducho poňaté, do situácie, kedy som začal hodnotiť uplynulý rok 2018, mi prišla
jedna fotografia. V krátkosti ju opíšem: kdesi v Indii, pri ceste kľačí skupinka veriacich kresťanov, spoločne vytvárajú
polkruh a na jeho prednej strane spolu s nimi kľačí ich farár s Bibliou v ruke a spolu sa modlia. Všimol som si detaily –
najprv prvý pohľad: tá skupinka veriacich spolu s farárom kľačia pri ceste. No indické cesty sú skôr niečo ako naše cesty
cez role. Kľačia v blate, v špine. Naokolo sú odpadky.... Potom ich odev. Nie sú vyobliekaní „ako do kostola“, ani ich farár
nie je oblečený „ako v kostole“. Všetci sú v obyčajnom, jednoduchom miestami roztrhanom odeve. Sú bosí a neupravení...
Viete, čo mi napadlo? Predstavme si, že by sa táto skupinka veriacich spolu s ich farárom zastavila v nedeľu
v niektorom z našich kostolov. Sú úprimne veriaci, ocitli sa u nás a uvidia kostol, čakajú, kedy sa otvorí a jednoducho túžia
vstúpiť. Čo my nato? Ani jeden z nich, vrátane ich farára, by nespĺňal naše zaškatuľkované predstavy ako sa „má chodiť
do kostola, ako sa má obliecť do kostola, ako sa upraviť do kostola a ako sa tváriť v kostole“. Pohoršovali by sme sa nad
nimi, aj nad ich farárom. Ohovorili by sme ich a možno by sme na protest ani len nevošli do kostola, pretože s takými tam
predsa nebudeme, tí sem nepatria.
Určite sem nepatria? Všimnime si ešte iné detaily – druhý pohľad... Tie podstatnejšie – celá táto skupinka mala
spoločných niekoľko vecí – v prvom rade, nestretli sa, aby sa navzájom pozerali na to, kto je ako oblečený a upravený,
alebo ako sa tvári. Oni sa stretli, pretože túžili spolu prežívať vieru v Pána Ježiša Krista! Túžili byť v blízkosti Pána Ježiša
Krista! Túžili byť v spoločenstve, ktoré má práve toto za svoj stred a cieľ, byť pri Pánovi Ježišovi Kristovi... Nemala by to
byť naša najvlastnejšia a najhlbšia motivácia, prečo tu práve teraz sme?
A napokon tretí pohľad na najdôležitejší detail: títo ľudia sa túžia neustále spolu modliť. Verím, že v rámci svojich
možností, no túžia. Preto sa vedia stretávať a nemajú problém modliť sa pri prašnej a zablatenej ceste. Vo výraze ich tvárí
je vypovedaná túžba po „neprestajnej modlitbe“. Netrápi ich, ako je kto z nich oblečený. Netrápi ich ako je oblečený ich
farár. Netrápi ich, že nemajú pohodlný a upravený kostol. Netrápia ich ľudia naokolo, že čo si kto o nás pomyslí.
Jednoducho tam kľačia a spolu sa modlia. Spontánne, bez vyzvania a úprimne.
Spomínaná fotografia ma veľmi dojala, ale aj dostala. Bol nad ňou nápis: cirkev. Nič viac, nič menej... A spustila
ďalšiu lavínu myšlienok. Títo ľudia napriek vlastnej biede nepôsobia ako tí, ktorí by sa sťažovali, mali zachmúrenú tvár
akoby bez života, či bez radosti. Oni sú spolu a modlia sa. A sú tam radi, čo vidno z ich tvárí. Vtedy mi napadlo, keď sa tak
rozhliadam po kostoloch, koľkí z nás sa v kostole usmievajú? Koľkí z nás prežívajú radosť, že sú pri svojom milovanom
Pánovi Ježišovi Kristovi a v spoločenstve rovnako zmýšľajúcich bratov a sestier? Koľkí z nás sa netrápia nad tým, čo si
o mne kto pomyslí, pretože ja som tu v prvom rade pred Pánom Bohom, a On je tu pre mňa? Koľkí z nás naozaj túžime
úprimne a spontánne sa modliť tak, že sa rozprávam so svojim Pánom a Majstrom ako so svojim najlepším Priateľom
a najbližšou a najdrahšou osobou v živote? Alebo, koľkí z nás túžia iba tak, aspoň vo chvíli ticha zotrvávať pri Pánových
nohách, lebo vieme, že On nás miloval ako prvý a neustále naďalej miluje napriek našej hriešnosti a našim chybám?
Úprimne... Obzrime sa naspäť. Je fajn, keď sa stretneme pred Službami Božími a chvíľku sa porozprávame
a privítame. No koľkokrát je v kostole ruch, ktorý náhle stíchne, až keď sa vo dverách objaví farárova noha. Alebo je fajn,
ak sa do kostola oblečieme tak, ako sa patrí, pretože aj to je vyjadrenie úcty voči Pánu Bohu i voči ľuďom okolo nás. No je
odev najpodstatnejší? Je skutočne tak dôležité ako sa kto upraví? Alebo či farárovi trčí spod luteráka biela košeľa
s manžetovými gombíkmi a čierne nohavice, vyžehlené na „puky“? Alebo, koľkí z nás do kostola jednoducho ani neprídu,

pretože v sebe živíme najrôznejšie predstavy a predsudky o tom, ako sa na mňa všetci pozerajú, ako ma všetci ohovárajú
a ako majú všetci so mnou problém? Alebo, koľko z nás prídu iba preto, aby počuli svoje meno, keď si splnia svoju
povinnosť voči cirkvi? A na druhej strane, koľkí sme v kostole s tým úprimným úmyslom stretnúť sa so svojím Pánom?
S bratmi a sestrami? Navzájom si odpúšťať a ísť ďalej v hľadaní nových horizontov pre nás samotných, pre naše rodiny,
pre náš zbor... a mohol by som pokračovať.
Ja však nechcem kritizovať, iba hľadím do vlastného vnútra v súvislosti so slovami apoštola Pavla o „neprestajnej
modlitbe“, a pozerám sa na ne v zmysle tých pár veriacich, kľačiacich na okraji cesty kdesi v Indii. Áno, sú mi vzorom.
A môžu byť vzorom nám všetkým, pretože nepotrebujú mať to, čo my možno pokladáme za dôležité a naopak, potrebujú
mať a žiť to, čo nám toľkokrát uniká. Vzťahy – s Pánom Bohom – i medzi nami navzájom. Ich netrápi, či majú alebo
nemajú kúrenie v kostole, pretože ho nemajú, no dokážu sa i napriek tomu stretnúť a kľaknú si hoc aj v blate, pretože
majú motiváciu – byť spolu – byť s Pánom a modliť sa. Ich netrápi ich odev, ani odev ich farára, pretože aj napriek svojej
chudobe sú bohatí, majú totiž jeden druhého, vedia si odpustiť a vedia svoju vieru prežívať kedykoľvek a kdekoľvek.
Viera je pre nich živým vzťahom s Pánom Bohom i s bratmi a sestrami. Nie je to „zdedená tradícia“, ani niečo „čo sa
patrí“, alebo na čo sme si „zvykli“. Živý vzťah a živé vzťahy. So všetkým, čo k tomu patrí.
Môžem povedať, že po dojatí a potom, ako ma táto fotografia dostala, som si uvedomil, že títo ľudia sú novými
misionármi nielen vo svojom okolí, ale svojim spôsobom aj pre nás tu dnes. Pre náš spôsob uvažovania, posudzovania
a vôbec, prežívania vlastnej viery. Nie je hanbou povedať si, aká je skutočne moja viera? Ako ju prežívam? A aké
svedectvo ňou vydávam? Nič z toho nie je hanba.
Už len skutočnosť, že sme tu je výsledok pôsobenia Ducha Svätého, ktorý si nás Evanjeliom práve teraz povolal,
svojimi darmi osvietil a chce nás v pravej viere posväcovať. Máme nádej, navonok i vo vnútri. Chce to len prehodnotiť
veľa vecí. A začať v prvom rade od seba samého, nie od suseda vedľa mňa, či kohokoľvek druhého. Neurobíte tým radosť
mne (vlastne urobíte), ale v prvom rade sami sebe, bude to totiž nádherná zmena. Urobíte tým radosť Pánu Bohu, veď
práve o vzťah s Ním tu ide. Nie?
A urobíte si tým radosť medzi sebou navzájom, lebo mnohé malichernosti, ktoré sme považovali za
„najdôležitejšie“ sa stanú smeťami a naopak, možno znovu objavíme tú autentickú hĺbku života viery bratov a sestier, ktorí
sa dokážu stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek, ktorí budú vidieť jeden druhého s úprimnou túžbou a radosťou, že prečo
sme tu spolu a pred Kým sme tu spolu a naše hlasy i srdcia sa spoja v „neprestajnej modlitbe“. Tak poďme do toho!
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 naďalej pokračujeme 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 „Strom
života“, 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 opakovaný, už dvojnásobný zážitok. Ďakujeme sestrám, ktoré obetavo
pripravovali pre deti desiatu a olovrant a vypomáhali pri zabezpečení všetkého potrebného. V decembri bolo pre deti
pripravené v Pastuchove podujatie „vianočné pečenie“, ktoré sme organizovali po druhý 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, taktiež sa podujali na prípravu vianočných
balíčkov pre deti zo sociálne slabších rodín vo Vojlovici v Srbsku.
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 výučba ENV pokračovala na všetkých školách (okrem
ZŠ A.Felcána, kde od septembra 2018 nevyučujeme). 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.
S mládežníkmi (dorast a konfirmandi) sme mali ešte v januári víkendovku v centre Prameň na Súši, ktorej sa
zúčastnilo okolo 10 mladých a v priebehu roka sme pokračovali vo viac – menej pravidelných stretnutiach. Okrem nich
sme mali jednu grilovačku na fare pre mladých a večer s pizzou a fotkami z akcií. Počas stretnutí sme sa rozprávali
o aktuálnych témach a reflektovali ich cez Božie Slovo.
V priebehu roka pokračovali stretnutia Modlitbového spoločenstva v jeho viacerých formách, a tiež sme mali dva
modlitbové týždne v rámci každého miesta v zbore (v Tichom týždni a pred 501. výročím Reformácie).
Rodinné spoločenstvo sa stretávalo viac – menej pravidelne, mali sme dve spoločné dovolenky: v zime
v Oravskom Veselom a v lete v Gerlachove, výlet do Beckova a Nového Mesta nad Váhom, víkendovku v centre Prameň
na Súši, podporu detí na tábore v rámci štvrtkovej opekačky, šarkaniádu počas víkendovky na Javorine. Počas stretnutí
RoS mávame vždy výklad Božieho Slova zameraného na povzbudenie manželov a rodín, piesne buď chvál, alebo aj
z Evanjelického spevníka, čas na modlitby, zdieľanie a rozhovory. Pre deti je vždy pripravený program. V rámci oboch

dovoleniek a víkendovky RoS sme ako vyvrcholenie slávili Večeru Pánovu na povzbudenie a upevnenie nášho
spoločenstva ako jednej duchovnej rodiny pred naším Pánom.
Podarilo sa nám pokračovať vo Večeroch s hosťom (1x v kostole v Hlohovci a 2x v AXA klube v Hlohovci),
ktoré boli pekne navštívené, a ktoré plánujeme organizovať aj v tomto roku spoločne s o.z. ThDr. Jána Hanu.
Pokračovali sme vo vydávaní nášho zborového časopisu a priebežne dopĺňame a aktualizujeme našu zborovú
webstránku www.ecavhc.sk.
V pôste a advente sme pokračovali v stredtýždňových večierňach, ktoré sme mávali vo všetkých kostoloch a veľmi
nás tešila pekná účasť veriacich.
11.4. sa v Sasinkove uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Bratislavského seniorátu. Začala sa
spoveďou spolu so slávením Večere Pánovej v sasinkovskom kostole, potom pokračovala programom v kultúrnom dome
v Sasinkove a vyvrcholila spoločným obedom. Ďakujeme sestrám a bratom za organizačnú pomoc, napečené dobroty
a nápoje. Ďakujeme aj pánovi starostovi Jaroslavovi Jamrichovi a obci Sasinkovo za výborný guláš a za zapožičanie
kultúrneho domu.
13.5. sme mali slávnosť konfirmácie, počas ktorej vyslovili svoje vyznanie viery, ako aj sľub čistoty života
a vernosti cirkvi dvaja chlapci a štyri dievčatá. Veríme, že to pre nich nebude ich posledná návšteva Cirkevného zboru, ale
skôr začiatok živej a úprimnej cesty spolu s Pánom Ježišom Kristom.
25.5. sme mali po druhý krát v Evanjelickom kostole v Hlohovci podujatie Noc kostolov, v ktorom chceme
pokračovať aj v tomto roku.
3.6. sme na volebných konventoch vo všetkých kostoloch volili biskupa ZD. Zo štyroch kandidátov na funkciu
biskupa ZD bol napokon v rámci celého Západného dištriktu zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov dovtedajší zborový
farár v Cirkevnom zbore Bratislava – Dúbravka, Mgr. Ján Hroboň.
24.6. sme na volebných konventoch vo všetkých kostoloch volili predsedníctvo ECAV. Napokon boli do funkcií
zvolení v rámci celej ECAV: zo štyroch kandidátov na generálneho biskupa bol zvolený dovtedajší zborový farár
v Cirkevnom zbore Nitra a konsenior DNS, Mgr. Ivan Eľko a ako jediný kandidát na funkciu generálneho dozorcu Ing.
Ján Brozman, dovtedy dozorca VD.
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. Po skončení Služieb Božích sme sa presunuli do Košarísk a navštívili sme múzeum
M.R.Štefánika.
9.9. sme sa stretli na 3. zborovom dni, tentokrát v Hlohovci, na ktorom sme na Službách Božích privítali sestru
farárku Olinu Kolar z Cirkevného zboru Horné Zelenice s manželom, ako aj zástupcov samospráv. V rámci programu
Služieb Božích sme spolu s deťmi spievali ich táborové piesne, kázala sestra Olina Kolar a po kázni sme spoločne
požehnávali deti, mládež a pracovníkov s deťmi pred novým školským rokom 2018/2019. Po Službách Božích sme sa
presunuli do jedálne Food farm, kde už na deti čakal pripravený skákací hrad a na všetkých ostatných výborný guláš. Po
obede nasledoval rozhovor a diskusia s hosťom o živote farárky na Dolnej zemi, ako aj jej porovnanie s pomermi u nás.
Predstavili sa nám priatelia z Athletes in Action, ktorí nám už tretí rok poslúžili s atrakciami pre deti. Opäť sa nás stretol
veľmi pekný počet, podobne ako pred rokom v Pastuchove a tešíme sa na tohtoročný zborový deň v Sasinkove. Je však
možné, ako to aj odznelo, že si spravíme spoločný zborový deň s cirkevníkmi z Horných Zeleníc u nich.
15.9. sme sa stretli spoločne s rodákmi v obci Tekolďany pri tamojšej evanjelickej zvonici a následne sme sa
presunuli na cintorín, kde sme si pripomenuli predkov, kedysi žijúcich v tejto obci a povzbudili sa Slovom Božím
i piesňami. Program pokračoval v kultúrnom dome, kde nás za obec Tekolďany pozdravila pani starostka Alena Rolincová
a za rodákov brat Ján Foltín z Bratislavy. Počas rozhovorov sme si vymenili kontakty a veríme, že sa rodí nová tradícia
stretnutí rodákov spoločne s Cirkevným zborom. Ďakujeme sestrám a bratom za prípravu občerstvenia a pani starostke za
zapožičanie kultúrneho domu a účasť.
31.10. sme si na všetkých miestach pripomenuli večernými Službami Božími 501. výročie Reformácie a modlili
sme sa za cirkev v jej súčasnom kontexte.
1.12. sme sa stretli na 2. ročníku vianočného pečenia v kultúrnom dome v Pastuchove, ktorý organizačne
pripravila obec Pastuchov v spolupráci s ochotnými bratmi a sestrami z nielen nášho Cirkevného zboru. Okrem pečenia
dobrôt a výroby vianočných ozdôb si deti mohli vypočuť príbeh o radostnom darcovstve a mohli prijať pozvanie
pripraviť vianočný balíček pre deti zo sociálne slabších rodín vo Vojlovici v Srbsku. Následne sme počas mesiaca
december pripravili 32 vianočných balíčkov, ktoré boli poslané do Vojlovice.
b)
Hospodárska oblasť
V rámci opráv a investícií boli v Cirkevnom zbore sme vykonali nasledovné:
Kostol Hlohovec: revízia zvonov (215,- €), maľovanie exteriéru kostola spolu s opravou atiky (milodar Bohuznámeho
darcu), výmena vykurovacích trubíc (dar 2 bratov v celkovej hodnote 2.158,85 €), zakúpenie a inštalácia nového
ozvučovacieho systému (1.113,38 €, pričom na prenosnú časť ozvučenia prispeli aj filiálky a RoS), výsadba 3 ks okrasných
čerešní a 1 ks okrasného buku (darovali a zasadili bratia Páleníkovci), oprava poškodeného plota (milodar), výmena
verejných WC (302,80 €) a záručná oprava strechy kostola.
Kostol Sasinkovo: revízia zvonov (215,- €).
Kostol Pastuchov: oprava mikrofónu (61,20 €).

Farský úrad a byt farára: výmena oboch WC, jedného umývadla a batérií (655,50 €), prerábka plynovej prípojky
z Rázusovej ul. (zadarmo realizoval SPP), oprava auta (162,50 € - polovičný príspevok CZ).
Výbava Cirkevného zboru: Projektor (589,48 €), laminovačka (24,99 €).
Opäť sme vykonali niekoľko brigád okolo kostolov v Hlohovci, Pastuchove a Sasinkove. V Hlohovci bolo
niekoľko brigád, v rámci ktorých sa čistilo okolie kostola po výrube stromov a frézovaní zvyšných pňov. Taktiež sme mali
brigádu spojenú s odmontovaním starých vykurovacích trubíc a namontovaním nových a brigáda spojená s uprataním
kostola a okolia pred konfirmáciou a po dennom detskom tábore. Prijali sme milodar a to v podobe vymaľovania exteriéru
kostola a opravy atiky lemujúcej vrch pod strechou kostola. Začali sme výsadbu nových stromov, ktoré boli vytvarované
a budú udržiavané tak, aby nezasahovali do priestoru a základov kostola
V kostole v Pastuchove bola vykonaná oprava vypadaných škridiel v okolí veže, boli natreté rosné žľaby pod
oknami a v okolí kostola boli vykonávané pravidelné udržiavacie práce, kosenie a čistenie.
V kostole v Sasinkove bola vykonaná ročná revízia úložiska zvonov a v okolí kostola boli vykonávané pravidelné
udržiavacie práce, kosenie a čistenie.
c)
Organizácia Cirkevného zboru
V personálnej oblasti sme sa v uplynulom roku nemuseli zaoberať riešením mandátovej otázky. Všetci presbyteri
a funkcionári v zbore majú riadne plynúci mandát.
V kostole v Hlohovci sme privítali nového brata kantora Daniela Šomodiho, pochádzajúceho zo Silbaša v Srbsku
a rozlúčili sme sa s bratom kantorom Milošom Sobotom, ml., ktorý sa pre štúdium na vysokej škole nemôže úplne
venovať kantorskej službe. Sme mu vďační za jeho doterajšiu službu a tešíme sa z jeho občasnej výpomoci a prítomnosti
medzi nami. Nech ho Pán Boh sprevádza na štúdiách hojným požehnaním!
V Sasinkove sme sa rozlúčili so sestrou kurátorkou Zuzanou Budáčovou, ktorá sa pre svoj vek rozhodla odovzdať
kurátorstvo mladším. Zostávame s vďakou za jej cennú, dlhoročnú a obetavú službu, ako aj za všetky rady! Nech ju Pán
naďalej sprevádza svojou milosťou a požehnaním! Taktiež pre svoj vek odovzdali službu mladším aj brat zvonár Martin
Páleník a sestra kostolníčka Matilka Surkošová. Aj im ďakujeme za dlhoročnú, vytrvalú a obetavú službu! Nech ich Pán
naďalej sprevádza svojou milosťou a požehnaním! Službu zvonára a kostolníčky v Sasinkove následne prijali a obetavo
vykonávajú manželia Dušan a Elena Mažárovci.
Na poslednej ceste z tejto časnosti sme vyprevadili nášho čestného presbytera, brata Štefana Makýša zosnulého vo
veku 85 rokov. Ďakujeme Pánovi za jeho život a službu medzi nami i v jeho rodine medzi jeho drahými. Nech ich Pán
poteší v zármutku!
3.)

Bohoslužobný život
a)
Hlavné Služby Božie
V nedele a počas cirkevných sviatkov sme mali dovedna 187 (+3) hlavných Služieb Božích na všetkých troch
miestach Cirkevného zboru. Priemerná návštevnosť Služieb Božích na všetkých troch miestach je okolo 125 veriacich
(rovnako). Návštevnosť Služieb Božích sa drží v relatívne stabilnej úrovni, stále 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. V kostole v Hlohovci bol
zriadený detský kútik pre mamičky s deťmi, ktorý bude čoskoro aj ozvučený. Občasne je využívaný niekoľkými
mamičkami. Podobne je k dispozícii takýto kútik aj v spoločenskej miestnosti v kostole v Sasinkove a v OcÚ v Pastuchove,
zatiaľ však takto využitý veľmi nebol. Opäť opakujem výzvu z minuloročnej správy, že deti patria do kostola od
najútlejšieho veku. 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 aj u konfirmandov druhákov, zvlášť vo filiálkach. 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 detí a
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: 2x Jan Oslík, zb. farár Modra, 1x Olina
Kolar, zb. farárka Horné Zelenice a 1x levítske Služby Božie sestry Anna a Zuzana Medveďové a vo filiálkach boli 3x
levítske Služby Božie pod vedením sestier a brata: Zuzany Budáčovej a Radovana Ostrovského (Sasinkovo) a Vlasty
Repkovej (Pastuchov).
Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali počas Služieb Božích pripomíname nasledovné: 11.2. – výročný konvent
v Hlohovci, 10.5. – skúška konfirmandov počas Služieb Božích na Vstúpenie Pána v Hlohovci, 13.5. – Slávnosť
konfirmácie, 3.6. – mimoriadny volebný konvent s voľbou biskupa ZD, 24.6. – mimoriadny volebný konvent s voľbou

predsedníctva ECAV, 5.8. – Kajúca nedeľa, 9.9. – zborový deň v Hlohovci s vystúpením detí a mládeže a s požehnaním
detí a mládeže pred novým školským rokom, kázala sestra farárka Olina Kolar, 31.10. – 501. výročie Reformácie.
Okrem toho sme sa zúčastnili Služieb Božích počas dištriktuálneho dňa ZD na hrade Branč (5.7.) a pri tej
príležitosti sme navštívili múzeum M.R.Štefánika v Košariskách.
b)
Mimoriadne podujatia
V nedeľné poobedia boli členom Cirkevného zboru ponúknuté tieto mimoriadne podujatia: 8.4. – stretnutie RoS
v Zámockej záhrade v Hlohovci, 20.5. – 1. večer s hosťom na tému „Susedské vzťahy“, hosť Peter Peružek, 17.6. – 2.
večer s hosťom na tému „Keď lieky škodia“, hosť Anna Šándorová, 24.6. – stretnutie RoS v Pastuchove, 23.9. – 3. večer
s hosťom na tému „Nutná obrana a krajná núdza“, hosť Peter Peružek.
Mimo nedieľ sa uskutočnilo: 2. – 7.1. – zimná dovolenka RoS v Oravskom Veselom, 26. – 28.1. – víkendovka
konfirmandov a dorastencov v centre Prameň na Súši, 11.4. – Seniorálna pastorálna konferencia BAS v Sasinkove, 4.5. –
pochod z Pastuchova do Nových Sadov, 8.5. – zborový výlet do Beckova a Nového Mesta nad Váhom, 18.5. –
mládežnícka grilovačka na fare v Hlohovci, 25.5. – Noc kostolov v Evanjelickom kostole v Hlohovci, 9. – 13.7. – denný
detský tábor „Strom života“ v Hlohovci, 12.7. – opekačka RoS v rámci predposledného dňa denného detského tábora, 16.
– 21.7. – dovolenka RoS v Gerlachove, 27. – 30.7. zborová návšteva vo Vojlovici v Srbsku, 15.9. – stretnutie rodákov
v Tekolďanoch, 21.9. – spoločné zvonenie zvonov v meste Hlohovec, 5. – 7.10. – víkendovka RoS v centre Prameň na
Súši, 1.12. – vianočné pečenie v Pastuchove, 21.12. – predaj vianočných výrobkov cez OZJH na vianočných trhoch
v Hlohovci, 21.12. – odvoz vianočných balíčkov pre deti do Vojlovice v Srbsku, 26.12. – 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, v Sasinkove a v Pastuchove. Tieto stredtýždňové stretnutia sme začali Popolcovou stredou (v
Hlohovci) a pokračovali sme témou: „postavy učeníkov v posledných chvíľach nášho Pána Ježiša Krista“. Stretli sme sa 5x
v kostole v Hlohovci a 4 v kostoloch v Sasinkove a v Pastuchove s priemernou účasťou za celý zbor 25 veriacich (+10).
d)
Adventné večerné Služby Božie
Obdobne ako v pôstnom čase, tak aj v očakávaní adventu sme sa pripravovali na pripomenutie si Pánovho
narodenia a túžili sme po stíšení v tak hektickom a z duchovného hľadiska komerciou a konzumom vyprázdnenom
období. Adventné večerné Služby Božie bývali v Hlohovci, v Sasinkove a v Pastuchove. V oboch našich filiálkach sme sa
tak, ako v minulom roku, stretli s pekným záujmom o stredtýždňové stretnutia na Službách Božích. Témou týchto
stretnutí bola osobnosť Jána Krstiteľa. Stretli sme sa v každom kostole 3x, s priemernou účasťou za celý zbor 37 veriacich
(-2).
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 DSS Harmonia a v DSS Humanus,
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 3. piatok v mesiaci o 10:00, slávnosti a sviatky, rovnako aj spoveď a Večera
Pánova podľa dohody. Stretnutia v DSS Humanus vždy 3. štvrtok v mesiaci o 13:00, slávnosti a sviatky, rovnako aj spoveď
a Večera Pánova podľa dohody.
4.)

Sviatosti
a)
Krst Svätý
Pokrstili sme 4 deti: 3 chlapcov a 1 dievča. 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 42x (+16), 14x v kostole v Hlohovci, 7x v kostole v Sasinkove, 7x v kostole
v Pastuchove, 8x v DSS, 3x v domácnosti a 3x v rámci akcií RoS. Najviac osôb prijalo Večeru Pánovu v advente (113)
(+3), počas Vianoc (84) a počas kajúcej nedele (78). K Večeri Pánovej prichádza o niečo viac žien ako mužov.
Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v roku 2017: 839 (+104)

Počas Služieb Božích v kostoloch: 774 (+54), 327 (rovnako) mužov a 447 (+54) žien.
Počas podujatí RoS: 35, 17 mužov a 18 žien.
Jednotlivci doma, v nemocnici a sociálnych zariadeniach: 30 (+19), 5 mužov (+4) a 25 žien (+15).
5.)

Konfirmácia
Slávnosť konfirmácie sme v roku 2018 zadržali v nedeľu po Vstúpení (13.5.) v kostole v Hlohovci. Konfirmovaní
boli 6 konfirmandi (2 chlapci a 4 dievčatá; 2 z Hlohovca, 2 z Leopoldova, 1 zo Sasinkova a 1 z Horného Trhovišťa), ktorí
počas Služieb Božích na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo (10.5.) absolvovali skúšku konfirmandov.
V októbri 2018 sme pokračovali aj s výučbou konfirmandov druhákov (4 chlapci a 3 dievčatá; 2 z Hlohovca, 2
z Pastuchova, 1 z Leopoldova, 1 zo Sasinkova a 1 z Kľačian). Do prvého ročníka sa neprihlásil nik. 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, 2.6.2019 v Hlohovci. Predchádzať jej
bude skúška konfirmandov, ktorá bude vo štvrtok, 30.5.2019 v Hlohovci, počas sviatku Vstúpenia.
6.)

Vnútromisijná práca
a)
Detská besiedka
Stretnutia Detskej besiedky prebiehali v roku 2018 podobne, ako v roku 2017, 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. Rovnako v Pastuchove v rámci Služieb
Božích, ktoré pripadli na 11:30. Besiedku viedli: Radovan a Zuzana Ostrovskí (Sasinkovo), Zuzana Medveďová
(Sasinkovo, Hlohovec, Pastuchov a príležitostne počas akcií RoS) a Daniela Pallerová (Pastuchov). Na besiedku prichádzal
relatívne stabilný počet detí: v Sasinkove 3 – 5 (občasne až 9), v Hlohovci taktiež 3 – 7 detí a v Pastuchove 6 – 11 detí.
Neustále povzbudzujeme deti vo všetkých kostoloch, ktorých 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 v rámci besiedky vyrábali kvety (Veľkonočná nedeľa) a snehuliakov (Štedrý
večer) s biblickými veršíkmi pre cirkevníkov alebo vyrábali rôzne prekvapenia pre svojich rodičov.
Vyvrcholením aktivít Detskej besiedky bol denný detský tábor „Strom života“, ktorý prebiehal v Hlohovci od 9.7.
do 13.7., a na ktorý sa prihlásilo 18 detí. Počas jednotlivých dní spoznávali deti, ako môžu rásť vo viere, 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 DSS Harmonia a DSS Humanus, ktorých sme potešili s piesňami,
sprievodným slovom, s tiramisu a vôbec s prítomnosťou a radosťou detí. V predposledný večer tábora bola opäť rodinná
opekačka za kostolom, súťaže pre deti a napokon deti opäť prenocovali v zadnej časti kostola. Ja už len dodám tak ako aj
v uplynulom roku, 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.
Pracovníkov s deťmi a mládežou sme požehnávali v rámci zborového dňa v Hlohovci, tu boli požehnané aj deti
a mládež pred novým školským rokom 2018/2019 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: denný detský tábor
„Strom života“ v Hlohovci, zborový deň v Hlohovci, podujatie vianočné pečenie v Pastuchove spojené s prípravou
vianočných balíčkov pre deti vo Vojlovici, 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 dovoleniek spoločne so svojimi rodinami.
b)
Dorast a spoločenstvo Evanjelickej mládeže (SEM)
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. A je

na nich, nakoľko budú o túto ponuku stáť a prijmú ju za svoju v konkurencii svojho osobného voľného času, kamarátov,
krúžkov, a žiaľ aj v konkurencii mobilov, počítačov, televízorov a celkového nezáujmu.
Stretnutia dorastu a 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, výletov a víkendovky v centre Prameň na Súši. Niektoré z dievčat
sa zúčastnili dievčenskej víkendovky, organizovanej Švajčiarskou misiou viery 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. Stále je teda pred nami
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. A napokon aj tretia výzva: 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 mali zborový farár a Andrej Kuruc.
c)
Modlitbové spoločenstvo (MoS) a modlitbové týždne
Stretávalo sa občasne. V Hlohovci najmä pred začiatkom nedeľných Služieb Božích je ponúknutá chvíľka na
stíšenie, ktorú vedie ses. Magdaléna Boborová. Stretnutia vyvrcholili v dvoch modlitebných týždňoch (1. v tichom týždni
a 2. pred 501. 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.
d)

Rodinné spoločenstvo (RoS)

Pokračovalo vo svojich stretnutiach raz do mesiaca vždy v nedeľné popoludnia na rôznych miestach – či už na
fare – alebo v niektorej rodine. Stretli sme sa aj na bowlingu v hoteli Jeleň, ako aj na popoludní v Zámockej záhrade. Mali
sme spoločný výlet v Beckove a v Novom Meste nad Váhom, spoločnú víkendovku v centre Prameň na Súši a dve
spoločné dovolenky – v zime v Oravskom Veselom a v lete v Gerlachove.
Ako stále sa formujúce a rozrastajúce spoločenstvo trávime spoločný čas 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.
Počas väčších podujatí (víkendovka a obe dovolenky) sme mali duchovný program zavŕšený slávením Večere
Pánovej, ako stretnutie spoločenstva rodín v jednej rodine Božej, v spoločnom vyjadrení si vzájomného odpustenia
i potreby vždy znova a znova začínať a napokon vnútornej jednoty v Pánovi Ježišovi Kristovi, Garantovi nás samotných
i našich rodín.
Stretnutí spoločenstva rodín sa pravidelne zúčastňuje 5 – 9 rodín, ako aj viacero jednotlivcov. Pre deti je
pripravený ich vlastný program. Stále opakujem, že dvere tohto spoločenstva sú otvorené pre všetkých. Tešíme sa na tieto
stretnutia aj v tomto roku: na fare, v domácnosti konkrétnej rodiny, počas výletov, víkendovky a dovolenky. Určite budú
opäť požehnaním a povzbudením pre nás všetkých. Na prvé stretnutie v tomto roku Vás srdečne pozývame práve dnes!
e)
Večer s hosťom (VsH)
Poobedné stretnutia s pozvaným hosťom (hosťami) na vopred určenú tému v kostole v Hlohovci a v AXA klube
v Hlohovci. Boli spoluorganizované o.z. ThDr. Jána Hanu s podporou vzdelávania a prevencie. Stretli sme sa tri krát: 1.
krát 20.5. s hosťom JUDr. Petrom Peružekom, ktorý nám rozprával na tému: „Susedské vzťahy“, 2. krát 17.6. s hosťom
PharmDr. Annou Šándorovou, ktorá nám rozprávala na tému „Keď lieky škodia“ a 3. krát 23.9. s hosťom JUDr. Petrom
Peružekom, ktorý nám rozprával na tému: „Nutná obrana a krajná núdza“.
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.
f)
Káva po Službách Božích v Sasinkove
V závere roka sme v Sasinkove vyskúšali spontánny nápad tamojších cirkevníkov, že v čase, keď sú Služby Božie
ráno o 8:30 by ľudia mohli zotrvať aj po Službách Božích pri káve, čaji a pri koláčiku a zadržali by aj takáto neformálne
spoločenstvo s možnosťou porozprávať sa. Už dávnejšie sme si všimli, že po Službách Božích zostáva vonku pred
kostolom skupinka 10 – 15 cirkevníkov, ktorí sa zvyknú rozprávať. Takto sa môžeme rozprávať spoločne a cítiť sa lepšie

pri čaji a káve. Nápad sa ujal a po ranných Službách Božích stretávame v Sasinkove pri čaji a káve, sestry sa striedajú pri
príprave koláčika. O pohostenie sa starajú Radovan a Zuzana Ostrovskí, za čo im ďakujeme a veríme, že by sa tento nápad
mohol ujať aj v ostatných kostoloch.
7.)

Výučba Evanjelickej náboženskej výchovy (ENV)

V Hlohovskom regióne vyučujeme ENV už stabilným spôsobom. V školách, v ktorých vyučujeme, už máme
nadviazané korektné vzťahy s vedením a dá sa povedať, že vzájomná spolupráca je na dobrej úrovni. Samozrejme, nájdu
sa aj výnimky. To, čo ma neustále trápi, je skutočnosť posúvania ENV na posledné hodiny, čo má dosť negatívny vplyv na
pozornosť a výkon detí. Zvlášť, ak sa nájdu skupiny, v ktorých sú spojené oba stupne. Taktiež aj výučba troch učív
v rámci jednej hodiny je mnohokrát neefektívna (príklad: spojený 1., 2. a 3. ročník, v ktorom všetci majú látku podľa
ročníkov). Žiaľ, je nás málo, no o to väčšia výzva osloviť tých, o ktorých vieme, že majú deti, ktoré by mohli byť na
školách prihlásené na ENV a nie sú. Čím viacej nás bude, tým menej budeme prehliadaní.
Ďalšou vecou sú aj iné komplikácie: 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.
Žiaľ, matriky nás nepustia, vieme, 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 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 prvom polroku 2018/2019 bola ENV vyučovaná v ZŠ Kľačany (18), ZŠ M.R.Štefánika (3), ZŠ Leopoldov (7),
ZŠ Podzámska (6), ZŠ Pastuchov (8), ZŠ Kopernikova (5), ZŠ Rišňovce (4), ZŠ Horné Otrokovce (1) a v Gymnáziu
I.Kupca (2). Náboženstvo vyučujú zborový farár a námestná farárka. Spolu 10 hodín a 54 žiakov (-2), z ktorých je 46 detí
ev.a.v. z nášho Cirkevného zboru, 2 deti ev.a.v. z Horných Zeleníc, 4 deti z Apoštolskej cirkvi a 2 deti zo Srbska.
V rámci výučby ENV sa niekoľko žiačok zo ZŠ Leopoldov pripravovalo na Biblickú olympiádu. Po úspešnom
absolvovaní školského kola postúpila do seniorálneho kola žiačka: Lucia Šándorová, ktorá sa ho zúčastnila v sprievode so
sestrou námestnou farárkou na pôde EBF UK dňa 20.4., kde sa umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii, čím postúpila
do celoslovenského kola. Tešíme sa z jej úspechu!
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, diakonia a dobročinnosť
Vopred vyžiadané, ale aj spontánne a neplánované stretnutia a rozhovory pastorálneho charakteru s farárom
(farárkou) na farskom úrade: 41x (-17).
Návštevy nemocných v domácnosti a v nemocnici: 2x (-2).
Prislúženie Večere Pánovej v domácnosti: 3x (+1).
Prislúženie Večere Pánovej v nemocnici: 0x (-5).
Pastorálne návštevy farára (väčšinou spoločne s farárkou) v domácnosti: 72x (-16).
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 2018 sme pokračovali v návštevnej službe najstarších členov Cirkevného zboru. 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 – 2018, 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 budeme aj v tomto roku pozývať hostí, ktorí by nám pootvorili
nové možnosti na poli služby sociálne odkázaným bratom a sestrám nielen ako Cirkevný zbor, ale aj cestou o.z. ThDr.
Jána Hanu a ekumenickou spoluprácou.
V praktickej službe diakonie a dobročinnosti sme pomohli najmä zbierkami šatstva a obuvi, z ktoré boli určené
pre DSS Harmonia, NÚDCH v Bratislave – Kramároch a pre útulok mužov „Pokoj a dobro“. Časť zo zbierky je uložená
na priamu diakonickú pomoc chudobným, ktorí o takúto pomoc požiadajú. Priebežne sme zbierali prebytočnú vlnu na

štrikovanie pre Misiu na Níle. Opätovne sme sa zapojili 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 závere roka sme v spolupráci s o.z. ThDr. Jána Hanu pripravili 32 balíčkov pre deti zo sociálne
slabších rodín v partnerskom Cirkevnom zbore Vojlovica v Srbsku.
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 31.12.2018 sme podľa celocirkevnej štatistiky „Maurit“ evidovali 875 (-4) členov. Založili sme 4 nové evidenčné
karty pre pokrstené deti, ktoré boli pokrstené v uplynulom roku a 4 nové evidenčné karty pre prihlásených do Cirkevného
zboru. Z 18 zosnulých 6 zosnulých neboli členmi Cirkevného zboru.
24.5.2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie EÚ, ktorým sa zmenil pohľad na ochranu osobných údajov (ďalej
GDPR), u nás ako zákon 18/2018 zb., na základe ktorého sme v rámci Bratislavského seniorátu absolvovali niekoľko
školení a bola vypracovaná spoločná agenda GDPR pre seniorát i cirkevné zbory. Na základe GDPR sme museli
prehodnotiť nielen naše archívne záznamy, ale aj celú evidenciu cirkevníkov. V praxi to znamená, že na každý úkon
potrebujeme jednotlivý súhlas od cirkevníkov, ako aj na samotný evidenčný záznam. Preto sme počas niekoľkých
mesiacov distribuovali našim cirkevníkom formuláre na vyjadrenie súhlasu s evidovaním cirkevníkov v databáze. Nastal
však legislatívny problém, nakoľko ak niekto odmietol dať Cirkevnému zboru svoj súhlas, my ho ďalej nemôžeme viesť
ako člena. Ku koncu roka sme takto získali 750 súhlasov, t.j. môžeme v evidencii uvádzať 750 členov Cirkevného zboru,
čo je o 125 členov menej ako v celocirkevnej štatistike „Maurit“. Naša Ústava však v otázke vzniku a zániku členstva
nebola novelizovaná v súlade s GDPR. Otázka teda znie: Ako máme nakladať s „rozdielovými členmi“, ktorých podľa
GDPR nemôžeme evidovať, ale Ústava ECAV nám ich nedovoľuje vyradiť z evidencie? A za koľkých členov máme platiť
odvody voči vyšším COJ, za 875 alebo 750?
V priebehu roka 2018 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 máme kompletne spracovanú v rámci celého zboru (v súlade s GDPR) 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 2018 a porovnanie s rokom 2017:
Pokrstení: 4 (-1), 3 chlapci (+2), 1 dievča (-3), v dospelosti nikto (rovnako); z toho: 2 krsty v Hlohovci, 1 krst
v Sasinkove a 1 krst v Pastuchove.
Konfirmovaní: 7 (+7), 2 chlapci (+2), 4 dievčatá (+4) a jeden dospelý brat (+1); z toho: 3 konfirmovaní z Hlohovca,
2 konfirmovaní z Leopoldova, 1 konfirmovaná zo Sasinkova a 1 konfirmovaný z Horného Trhovišťa.
Vstup do ECAV: nikto (tak isto).
Výstup z ECAV: nikto (tak isto).
Prihlásenie sa do zboru: 8, z toho 4 pokrstení.
Odhlásenie sa zo zboru: nikto (tak isto).
Sobášení: 1 (+1), jeden evanjelický pár z Pastuchova(+1).
Požehnanie manželstva: 0 (-1).
Manželské jubileá: 1 (+1), 50 rokov manželstva.
Pochovaní: 18 (-10), 10 mužov (-6), 8 žien (-4), žiadne dieťa (0); z toho: 6 v Sasinkove (3 ž/3 m), 4 v Hlohovci (2
ž/2 m), 4 v Leopoldove (2 ž/2 m), 2 v Pastuchove (1 ž/1 m), 1 v Rišňovciach (m) a 1 v Dolnom Trhovišti (m). Štyria
z pochovaných mužov a dve z pochovaných žien neboli členmi Cirkevného zboru, z nich jeden pohreb sa konal so
súhlasom FÚ Nitra.
11.)

Spravovanie Cirkevného zboru
a)
Konventy
V priebehu roka sa konali 3 konventy: 1 riadny (11.2. – výročný konvent) a 2 mimoriadne (3.6. – volebný konvent,
voľby biskupa ZD a 24.6. – volebný konvent, voľby predsedníctva ECAV).
b)
Presbyterstvo Cirkevného zboru
Zborové presbyterstvo sa zišlo v riadne ohlásených termínoch 4x (2.2., 3.4., 27.4. a 21.9.). Počet členov
presbyterstva je 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.
Do budúcna potrebujeme stanoviť presný počet presbyterov, ktorý bude priamo úmerný počtu cirkevníkov
v jednotlivých častiach Cirkevného zboru. Ten bude následne zakotvený v pripravovanom štatúte Cirkevného zboru.
c)
Predsedníctvo a funkcionári
Zborovým farárom je Ľuboš Vontorčík (1. volebné obdobie 2016 – 2026). Zborovou dozorkyňou je 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 je: Pavol Korbel.
Kurátormi vo filiálkach sú: Zuzana Budáčová – do prvej polovice 2018 – momentálne neobsadené (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 – do prvej polovice 2018 –
momentálne Elena Mažárová (Sasinkovo) a Viliam Trgala (Pastuchov).
Organistami sú: Miloš Sobota (Hlohovec, Pastuchov) – do prvej polovice 2018 – momentálne Daniel Šomodi
(Hlohovec), Juraj Ostrovský (Sasinkovo) a príležitostne Stanislav Repka (Pastuchov).
Zvonármi sú: Ľubomír Srnec (Hlohovec), Martin Páleník – do prvej polovice 2018 – momentálne Dušan Mažár
(Sasinkovo) a Viliam Trgala (Pastuchov).
Zapisovateľkou na zborových presbyterstvách a konventoch je: Jarmila Mocková.
Delegáti na seniorálny konvent sú: Ľuboš Vontorčík a Zuzana Medveďová (z titulu funkcie), Radovan Ostrovský
(Sasinkovo) a Elena Vallovics – Lutovská (Pastuchov).
V tomto roku potrebujeme obsadiť funkcie: zborový kurátor – aktuálne nikto nekandiduje, kurátor vo filiálke
Sasinkovo – aktuálne kandiduje Radovan Ostrovský, členov revíznej komisie v zložení: Viera Levárska – predsedníčka,
Pavel Mosnák a Ivan Makýš a delegátov na seniorálny konvent: za Sasinkovo – Radovan Ostrovský a za Pastuchov –
Elena Vallovics – Lutovská.
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 buď kurátor Pavol Korbel, alebo brat
Marián Žovák 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.
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 (prvé bolo dvojčíslo). Tretie vydanie bolo financované prostredníctvom o.z.
ThDr. Jána Hanu, ktoré na to získalo prostriedky z dotácie od pána primátora mesta Hlohovec, Miroslava Kollára. 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, Jarmila Dananajová, 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, v zborovej knižnici
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
koncoročnú revíziu účtovníctva.
Hospodársky výbor (Monika Sobotová – predsedníčka, Ľuboš Vontorčík, Zuzana Medveďová, Elena Vallovics –
Lutovská, Pavel Korbel, Dušan Roháček, Anna Sklenárová, Jarmila Dananajová a Zuzana Drábeková) pripravil rozpočet
zboru na rok 2019.
Sestry a bratia zo všetkých častí Cirkevného zboru boli pri rôznych príležitostiach nápomocní, vítali, starali sa
a pohostili nielen domácich viery, ale aj návštevy.
Aj v uplynulom roku sme sa posúvali postupnými, malými krokmi smerom k postupnej realizácii skutočného
života Cirkevného zboru, v ktorom život 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.
Verím, že aj naďalej budeme rásť v tom, že každý prevezmeme svoj diel zodpovednosti v Cirkevnom zbore, že to
jednoducho budeme vidieť a urobíme to. Že sa naozaj nájdeme v ňom a bude našim duchovným domovom. A napokon je
mojim najväčším prianím, aby to bolo miesto, kde sa intenzívne stretávame s Pánom Ježišom Kristom, kde máme svoje
miesto pred Pánom Bohom a vytvárame v ňom jednu veľkú rodinu na viacerých miestach, ale jednu rodinu. Že sa
nedelíme na tých a tamtých, že náš obzor sa nekončí pri plote našej záhrady, ale ide ďalej a otvára sa pre všetkých... A tak
vydáme živé svedectvo viery činnej skrze lásku!
Nech nás Pán Ježiš Kristus v tomto sprevádza na ceste duchovného rastu, pokornej, trpezlivej a obetavej lásky
v moci a milosti Ducha Svätého. Nech nás uchráni od zničujúcich, ale aj drobných konfliktov a rozdelení, ktoré na nás
doliehajú pre naše vlastné ja a nepoddajnosť Božej vôli. Nenechajme sa ničím odradiť na ceste spolupatričnosti a snahy
o každé dobré dielo!
12.)

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (OZ JH)

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (OZ JH), ktoré sme zaregistrovali v závere roka 2017 začalo taktiež
malými, ale istými krokmi kráčať vpred. Prvou úlohou pred nami bolo samotné zriadenie OZ JH, schválenie stanov na
zakladajúcej členskej schôdzi, predstavenie cieľov v krátkodobom i dlhodobom horizonte a napokon vytvorenie orgánov
OZ JH. Zakladajúca členská schôdza sa konala 13.4., na ktorej boli s niekoľkými úpravami prijaté stanovy OZ JH, boli
predstavené ciele OZ JH, a napokon bol zvolený 7 členný výbor OZ JH a 3 členná dozorná rada na päť ročné funkčné
obdobie. Tým bol program zakladajúcej členskej schôdze naplnený.
Hneď po ukončení zakladajúcej členskej schôdze sa stretol výbor OZ JH na prvom stretnutí, ktorý si v zmysle
stanov zvolil zo svojho stredu predsedu (štatutára), podpredsedu, tajomníka a hospodára. Zvolení boli: Ľuboš Vontorčík –
predseda, Zuzana Medveďová – podpredseda, Anna Šándorová – tajomník a Jana Makýšová – hospodár. Výbor zároveň
v zmysle stanov formálne schválil prvých prihlásených členov OZ JH a stanovil si termín ďalšieho stretnutia a stručne
načrtol program nasledovného stretnutia. Obdobne sa v ten istý deň stretla dozorná rada, ktorá si taktiež v zmysle stanov
zvolila zo svojho stredu predsedu: Katarínu Peružekovú.
Po praktickom vzniku OZ JH sme začali jeho činnosť, bola vytvorená pečiatka, účet v Slovenskej sporiteľni,
vlastná sekcia na zborovej webstránke: www.ecavhc.sk/oz-thdr-jana-hanu/ a v závere roka registrácia na Daňovom úrade
a na notárskom úrade kvôli asignácii 2 % - 3 % z daní fyzických osôb, resp. časti dane právnických osôb.
Majetok OZ JH pochádzal momentálne z členského príspevku, darov a z účelovej dotácie od primátora mesta
Hlohovec, ktorá bola riadne zúčtovaná v závere roka, ako aj z vianočného predaja pečiva a výrobkov detí z vianočného
pečenia (v Pastuchove a Hlohovci). Zo získaných prostriedkov sme v roku 2018 podporili tieto zborové i spoločenské
aktivity: cestovné výdavky účastníčok seniorálneho kola Biblickej olympiády v Bratislave, zborový deň v Hlohovci, Večer
s hosťom v AXA klube v Hlohovci (2x), celé vydanie 3. čísla Nových smerovatiek a pomohli sme deťom v núdzi.
V závere len opäť zopakujem, že činnosť OZ JH úzko súvisí so sociálnymi, vnútromisijnými a vzdelávacími
aktivitami Cirkevného zboru. OZ JH môže sprostredkovávať rôzne druhy sociálnej a materiálnej pomoci pre tých, ktorí ju
v núdzi alebo v odkázanosti potrebujú, ako aj diakonickú prácu v Cirkevnom zbore. Snažíme sa o spoluprácu so
združeniami a nadáciami rovnakého ideového zamerania na Slovensku a v zahraničí. Cez OZ JH môžeme organizovať a
podporovať aktivity detí, ktoré navštevujú Detskú besiedku, Evanjelickú náboženskú výchovu, konfirmačnú prípravu,
stretnutia Dorastu a stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže. OZ JH môže 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 môže 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 môže podporovať rôzne formy
ekumenickej spolupráce jednotlivých cirkví a denominácii v Hlohovci a v okolitých obciach. V rámci cezhraničných
vzťahov môže podporovať partnerské zbory v zahraničí, najmä ich sociálnu, misijnú a vzdelávaciu činnosť. Taktiež môže
vytvárať a spravovať majetkové, materiálne a finančné zdroje na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov a dbať na ich
účelné využívanie, či poskytovanie.
V tomto roku sme oprávnení poberať 2 % - 3 % z daní fyzických osôb, resp. časti dane právnických osôb, ktoré
by za iných okolností skončili v štátnej pokladnici. Vo všetkých kostoloch sú pripravené tlačivá na asignáciu časti z Vašej
dane, ako aj na zborovej webstránke. Dávame aj túto formu pomoci do Vašej pozornosti!
13.)

Mimozborová činnosť predstaviteľov, funkcionárov a členov Cirkevného zboru
Zborový farár Ľuboš Vontorčík prispel zamysleniami do zbierky zamyslení evanjelických duchovných Hrad
prepevný, do homiletického časopisu Služba slova a do občasníka obce Pastuchov. 3x zastupoval na pohreboch (Horné
Zelenice, Piešťany a Siladice), zúčastnil sa dňa učiteľov usporiadaného Gymnáziom I.Kupca v reštaurácii Jašter (4.10.),
kázal na Službách Božích počas návštevy partnerského Cirkevného zboru vo Vojlovici v Srbsku (29.7.), zúčastnil sa
stužkovej slávnosti študentov 4. ročníka Gymnázia I.Kupca v empírovom divadle (9.11.) a posedenia s dôchodcami
v Pastuchove usporiadaného OcÚ Pastuchov v tamojšom kultúrnom dome (10.12.).
Námestná farárka Barbora Vontorčíková taktiež prispela do zbierky zamyslení evanjelických duchovných Hrad
prepevný aj do homiletického časopisu Služba slova. Zúčastnila sa so žiačkou ZŠ Leopoldov seniorálneho kola Biblickej
olympiády na pôde EBF UK (20.4.), liturgovala na Službách Božích počas návštevy partnerského Cirkevného zboru vo
Vojlovici v Srbsku (29.7.), spievala spolu s FS Ponitran na miestnom Memoriáli v Kozárovciach (14.10.) a zastupovala
Služby Božie v Horných Zeleniciach a Siladiciach (21.10.).
Zborový farár sa spolu so sestrou predsedníčkou HV, Monikou Sobotovou, zúčastnil školenia o GDPR
organizovaného Bratislavským seniorátom v Piešťanoch (16.4.).
Zborový farár sa zúčastnil spolu s námestnou farárkou teologickej konferencie v Nimnici na tému: Cirkev a štát,
organizovanej GBÚ ECAV na Slovensku (19. – 21.9.).
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 15 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 2018 s vydávaním vlastného štvrťročníka „Nové smerovatky“, ktorým sme
nadviazali na v minulosti vydávaný občasník Hlohovských mládežníkov. Boli pripravené 3 čísla v náklade 100 ks (dvojčíslo
pred letom a pred adventom). Posledné číslo bolo vydané prostredníctvom o.z. ThDr. Jána Hanu, ktoré na jeho získanie
získalo účelovú dotáciu od primátora mesta Hlohovec. V tomto roku plánujeme vydať opäť aspoň 3 čísla v náklade 100 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 roka sme vykonali inventarizáciu 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 udržiavaní a dopĺňaní knižnice ďakujeme sestrám Janke Makýšovej a Zuzane Medveďovej.
15.)

Zborový archív
V rámci archívu tak, ako aj v minulom roku, postupne 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. Rovnako sme sa aj my zúčastňovali rôznych podujatí na pôde miestnych samospráv.
a)

koncerty a vystúpenia

V roku 2018 sme v našich kostoloch nemali žiaden koncert ani vystúpenie.
b)
Bohoslužobné a mimoriadne podujatia
V Evanjelickom kostole v Hlohovci sme mali dve Bohoslužobné podujatia, ktoré mali (alebo mohli mať) širší
dosah než len na naše vlastné spoločenstvo: prvým (25.5.) bola Noc kostolov, do ktorej sa zapájajú kostoly viacerých cirkví
už niekoľko rokov, do ktorej sme sa zapojili už po druhý krát. Druhým (9.9.) bol náš 3. zborový deň, na ktorý sme dotáciu
od pána primátora mesta Hlohovec, a ktorý podporilo aj o.z. ThDr. Jána Hanu. Ako aj v uplynulom roku sa na ňom
zúčastnili zástupcovia miestnych samospráv: pán primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár s manželkou a pán starosta
obce Sasinkovo Jaroslav Jamrich s manželkou.
Okrem Bohoslužobných podujatí sme mali v Evanjelickom kostole v Hlohovci aj jedno mimoriadne podujatie,
ktoré bolo otvorené pre širokú verejnosť, a v ktorých sme pokračovali v AXA klube v Hlohovci: 1. večer s hosťom (20.5.)
na tému „Susedské vzťahy“, 2. večer s hosťom (17.6.) na tému „Keď lieky škodia“ a 3. večer s hosťom (23.9.) na tému
„Nutná obrana a krajná núdza“.
c)
spolupráca s miestnymi samosprávami
Od samospráv Hlohovec a Pastuchov sme prijali nasledovné dotácie: z fondu primátora mesta Hlohovec 300,- €
na podporu zborového dňa v Hlohovci. O.z. ThDr. Jána Hanu dostalo taktiež dotáciu z fondu primátora mesta Hlohovec
vo výške 300,- € na podporu vydávania zborového občasníka a na podporu podujatí organizovaných na pôde mesta
Hlohovec. Z fondu starostu obce Pastuchov sme prijali dotáciu vo výške 250,- € na rozvoj cezhraničnej spolupráce
s krajanmi vo Vojlovici v Srbsku. Všetky dotácie boli včas a kompletne vyúčtované voči spomínaným zastupiteľstvám.
Ešte raz úprimne ďakujeme za túto pomoc!
V Evanjelickom kostole a v kultúrnom dome v Sasinkove sa uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia
duchovných Bratislavského seniorátu (11.4.), pri ktorej nám organizačne výrazne pomohol OcÚ Sasinkovo a pán starosta
Jaroslav Jamrich.
Na cintoríne a v kultúrnom dome v Tekolďanoch (15.9.) sa uskutočnilo stretnutie tamojších rodákov, ktoré sme
spoluorganizovali spolu s obcou Tekolďany a pani starostkou Alenou Rolincovou.
V kultúrnom dom v Pastuchove pokračoval už druhý ročník podujatia vianočné pečenie (1.12.) organizovaného
pod záštitou obce a pána starostu Daniela Tejkala..
17.)

Pohľad viery dopredu na rok 2019
Chceme pokračovať v začatej činnosti všetkých našich spoločenstiev a pripraviť nové vnútromisijné i ekumenické
podujatia, aktivity a tábory, podobne ako v uplynulom roku 2018. Chceme prostredníctvom všetkých týchto spoločenstiev,
podujatí a aktivít vytvárať duchovný domov a duchovnú rodinu pre všetkých. Zároveň chceme v tomto všetkom vytvárať
stále väčšiu a väčšiu jednotu nášho Cirkevného zboru ako celku.
Chceme si dôstojným spôsobom pripomínať pamiatku prvého zborového farára v obnovenom Cirkevnom zbore,
ThDr. Jána Hanu pri 30. výročí jeho úmrtia v roku 1989 ako aj 100. výročie jeho narodenia v roku 1920, ktoré pripadne na
budúci rok. Pri tejto príležitosti si chceme pripomenúť aj 70. výročie obnovenia nášho Cirkevného zboru, v ktorom brat
farár Hano slúžil 40 rokov.
Chceme opätovne usporiadať stretnutie rodákov v Tekolďanoch, tak ako aj v uplynulom roku 2018 a to nielen na
základe získaných kontaktov, ale aj nových, o ktorých vieme a veríme, že by sa radi zúčastnili tohto stretnutia.
Žiaľ, ani v uplynulom roku sa nám nepodarilo aktualizovať štatút Cirkevného zboru v súlade s aktuálnou
občianskou i cirkevnou legislatívou. Verím, že v tomto roku dokážeme konštruktívne vyriešiť všetky problematické otázky,
týkajúce sa štatútu nášho Cirkevného zboru a štatút aktualizujeme.
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 ďalej rozvíjať činnosť nášho Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu a hľadať najlepšie stratégie na
jeho presadenie sa v konkurencii podobných OZ.
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.

Legislatívne vyriešiť ústavnú otázku vzniku a zániku členstva v ECAV aj na základe nového nariadenia EÚ –
GDPR – v zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
19.)

Modlitba
Drahý Pane Ježiši Kriste! Ďakujeme Ti, že všetko, čokoľvek si robil v našej časnosti, si robil v hľadaní vôle a slávy Nebeského Otca.
Dal si nám príklad neprestajnej modlitby, ktorá prekonáva všetko v našich životoch, nesie našu radosť a pokoj, no i smútok, bolesť, trápenie
a ostatné, čo prežívame. Vieme, že práve skrze neprestajnú modlitbu sme s Tebou spojení, že nie sme opustení a osamotní, a že aj v tichu sa
s nami rozprávaš a vedieš si nás. Nech sa deje čokoľvek okolo nás, Ty si stále s nami a v nemom úžase vidíme, že napriek a navzdory je všetko
v Tvojej moci a milosti. Ďakujeme Ti za to i za všetko, čím si nás obdarovával zo svojej lásky v uplynulom roku. Pomôž nám, vo všetkom Ti
naplno dôverovať, vo všetkom sa iba na Teba spoliehať a vo všetkom sa Ti odovzdávať. Ďakujeme! A prosíme, naďalej nás veď, dávaj nám
rásť, byť stále lepšími a lepšími, a keď padneme, zdvihni si nás a pomôž nám ísť ďalej. Nenechaj nás na tom mieste, kde sme teraz, ale posuň
nás ďalej a ďalej, bližšie k Tebe!
Do tvojich rúk, do Tvojej moci a milosti vkladáme aj tento rok 2019 so všetkým, čo nám prinesie. Vkladáme do tvojich rúk všetky
podujatia, aktivity, investície i všetkých, ktorí akokoľvek priložia ruku k dielu na Tvojej vinici. Sme Tvoja firma, sme závislí iba a jedine od
Teba. I to nás ešte viacej nauč a pomôž v slabosti viery dôverovať, že Ty máš moc i nad peniazmi a hmotným zabezpečením. Veď toľkokrát si
nás o tom presvedčil. Napokon nás veď k poznaniu, že sme jedna rodina. Že hoci sme rôznych miest, predsa sme jedna rodina a tá musí držať
pokope, pomáhať si, spolu sa radovať, spolu i plakať a byť tu jeden pre druhého. Veď nás k takejto jednote, aby veci druhých boli našimi,
a naše ich. Aby sme sa spolu navštevovali a trávili čas spolu a to čím častejšie, ako nám dá Tvoja milosť. Zostaň s nami, Pane. Amen.
Ľuboš Vontorčík, zborový farár

