Gemerský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Seniorátny konvent za rok 2018,
dňa 30.3.2019, CZ Vlachovo, fília Gočovo

SPRÁVA O VÝCHOVNEJ ČINNOSTI V GES ECAV

➢ Výučba Evanjelického náboženstva na školách
➢ Konfirmačná výučba

Správu vypracovala: Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné
Dňa: 18.3.2019, Chyžné

Úvod
Vážený seniorátny konventuáli GES ECAV ,
predkladám správu o výchovnej činnosti v Gemerskom senioráte, ktorá pozostáva z dvoch
hlavných bodov: 1. Výučba náboženstva v GES ECAV / Biblická olympiáda /
2. Konfirmačná výučba v GES ECAV
za rok 2018. Správu som zosumarizovala z podkladov uvádzaných v kňazských správach
jednotlivých zborov nášho seniorátu, zo štatistických podkladov vytvorených biskupským
úradom VD ECAV a z portálu ecav.maurit.sk. Veľmi oceňujem kolegov v senioráte, ktorí si
splnili povinnosť a podklady dodali v stanovenom termíne, žiaľ, sú aj takí, ktorí si túto
povinnosť nesplnili, či odignorovali. Moje poďakovanie patrí aj bratovi Mgr. Čurlíkovi z BÚ VD
ECAV za jeho ochotu a pomoc. Tie CZ, ktoré nezaslali potrebné podklady v správe vystupujú
len na základe získaných štatistických údajov z BÚ VD ECAV.

1. Výučba náboženstva v GES ECAV
Sumarizácia prehľadu vyučovania náboženskej výchovy vo VD ECAV v školskom roku 2018/2019

V senioráte vyučujú náboženskú výchovu 13 (12)* farári, 1 (1) kaplán a 0(1)
neodinovaných. Celkovo sa v senioráte vyučuje 60,5 (63) hodín náboženskej výchovy na
verejných školách. Celkovo náboženskú výchovu absolvuje 737 (739) žiakov z toho
v materských školách 92 (98) detí, na neplnoroganizovaných základných školách 34 (32)
žiakov , na plnoorganizovaných základných školách 600 (597) a na stredných školách 11 (12)
žiakov. Väčšina skupín je kumulovaná z viacerých ročníkov. Na verejných materských
školách sa náboženská výchovy vyučuje v CZ Chyžné, Rejdová, Vlachovo, Vyšná Slaná.
Z dôvodu toho, že na území CZ nie je škola, alebo sa žiaci neprihlásili, sa náboženská výchova
nevyučuje v CZ: Betliar, Čierna Lehota, Gemerské Teplice, Kameňany, Koceľovce, K.Teplica,
M. Lúka, M. D .Lúka, Nandraž, Ratkovské Bystré, Rožňavské Bystré Roštár, Sirk, Šivetice.
Najviac žiakov sa vyučuje v Dobšiná , N. Slaná – Kobeliarovo, Rejdová, a Slavošovce. Na
území seniorátu je aj Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave (50 detí). Do siete bola
zaradená aj Evanjelická cirkevná základná škola v Rožňave so začiatkom činnosti od
1.9.2019. Počet detí neevidujem.
*údaje z roku 2017

Tab 1 Náboženská výchova rok 2018/2019- Prehľad počtu vyučovacích hodín a žiakov

CIRKEVNÝ ZBOR

CZ Dlhá Ves
CZ Dobšiná
CZ Gemerská Poloma
CZ Chyžné
CZ Jelšava
CZ Ochtiná
CZ Nižná Slaná- Kobeliarovo
CZ Ratková
CZ Rejdová
CZ Revúca
CZ Rožňava
CZ Slavošovce
CZ Štítnik
CZ Vlachovo, Gočovo
CZ Vyšná Slaná

VYUČUJÚCI

Mgr. Solárik
Mgr. Gdovin
Mgr. Volgyiová
Mgr. Bojna
Mgr. Dudáš
Mgr. Fagová
Mgr. Kerekréty
Mgr. Želinská
Mgr.Ing. Hudecová
Mgr. Oleárová/
ThDr. Oleár, PhD.
Mgr. Kmecová
Mgr. Ilčisková
Mgr. Gdovinová
Mgr. Želinská

výučba
materská
počet
náboženstva
škola/
vyučovacích
I. a II.
počet
hodín
stupeň/
detí
počet detí
?
15
?
7
130
0
?
56
?
5
41
9
?
32
?
1
4
0
6
85
?
15
?
4
65
22
4
21
0
?
4
1
3
1

75
86
8
16

?

28
15

Výučba náboženstva bola zaradená späť do škôl ako jeden z voliteľných predmetov.
Často je dávaná na posledné vyučovacie hodiny a vyučované sú viaceré spojené ročníky, čo si
vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti. Napriek neraz „bojovým podmienkam“, oceňujem prácu
svojich kolegov a veľmi si ju vážim, páči sa mi ich kreativita a odhodlanie. Chcem vyzdvihnúť
br. Mgr. Martina Dudáša z Ochtinej, kde po mnohých rokoch sa začalo s výučbou
náboženstva, síce v malom kolektíve, ale Boh vidí snahu. Niekto by sa zasmial, čo sú to 4
deti? Dnes sú to možno 4 a o rok kto z nás vie povedať??? Možno je to mravenčia práca, ale
ako sa dnes lepšie priblížiť k deťom, škola je často jediné prostredie, kde majú deti kontakt
s farárom, cirkvou, Bohom... som rada, že využívame túto formu práce aj v našom senioráte.
V Rejdovej sa zapojili deti do riešenia úloh v Dúhe a stali sa úspešnými riešiteľmi, redakcia
odmenila deti drobnými darčekmi. Sestra konseniorka Mgr. Želinská dokonca dostala od
školy možnosť viesť krúžok s názvom- Zvedaví a šikovní luteráni, so žiakmi sa cez internetový
portál zapojili do Vianočnej pošty, ktorá bola venovaná klientom v Domovoch dôchodcov po
celom Slovensku, ktorým rozposlali ručne vyrobené vianočné pohľadnice.
Toto je cesta! Áno, nie všade je to ideálne. Narážame na nezáujem, ľahostajnosť zo strany
rodičov a detí. Keby som mala zhrnúť a porovnať dedinské a mestské cirkevné zbory, tak
lepšie z toho vychádzajú dedinské zbory, kde anonymita ešte nie je taká viditeľná a citeľná.
Povzbudzujem vás bratia a sestry, vyučujte, vzdelávajte, odovzdávajte, čo ste vy sami prijali.
Pán Boh nech vás žehná aj v tejto službe.

Seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV
Aj v tomto roku sa konalo 20. apríla 2018 seniorátne kolo biblickej olympiády GES
ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Vlachovo. Priestory na zrealizovanie olympiády nám
poskytol klub seniorov. Seniorátneho kola sa zúčastnilo 18 detí vo všetkých kategóriách. Po
povzbudivých slovách domácej sestry farárky Mgr. Martiny Gdovinovej sme sa stíšili
v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 3. kategórii a mohli sa
začať písať testy. Seniorátne kolo poskytuje priestor nielen na získanie nových vedomostí,
ale je aj možnosťou, spoznať nových kamarátov z okolitých cirkevných zborov seniorátu.
Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli ochotní a pripravili deti so svojich
cirkevných zborov na biblickú olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh
odmení vaše úsilie.
Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Vlachovo

2. Konfirmačná výučba v GES ECAV
Tab 2 Konfirmácia, rok 2018- prehľad počtu konfirmovaných dospelých, dievčat a chlapcov
CIRKEVNÝ ZBOR

FARÁR

konfirmácia/ konfirmácia/ konfirmácia/
počet
počet
počet
dospelých
chlapcov
dievčat

CZ Dlhá Ves

Mgr. Solárik

2

1

CZ Dobšiná

Mgr. Gdovin

5

CZ Gemerská Poloma

Mgr. Ilčisková

2

CZ Chyžné

Mgr. Volgyiová

CZ Jelšava

Mgr. Bojna

4

CZ Mokrá Lúka

Mgr. Klátiková

1

CZ Muránska Dlhá Lúka

Mgr. Hrivnák

1

CZ Nandraž

Mgr. Hrivnák

1

CZ Ochtiná

Mgr. Dudáš

CZ Nižná Slaná- Kobeliarovo

Mgr. Fagová

CZ Rejdová

Mgr. Želinská

CZ Revúca

5

1

3

CZ Rožňava
CZ Šivetice

Mgr.Ing. Hudecová
Mgr. Oleárová/ThDr.
Oleár, PhD.
Mgr. Bojna

5
3

3

1

CZ Štítnik

Mgr. Ilčisková

4

CZ Vlachovo, Gočovo

Mgr. Gdovinová

1

CZ Vyšná Slaná

Mgr. Želinská

1
10

13

2
1

5

2

1

17
1

50

Spolu: 73

Cirkevné zbory bez konfirmácie v roku 2018- Betliar, Čierna Lehota, Gemerské Teplice,
Kameňany, Koceľovce, Kunová Teplica, Ratková, Ratkovské Bystré, Roštár, Rožňavské Bystré,
Sirk, Slavošovce.

Grafický prehľad konfirmovaných v roku 2018
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Pri konfirmačnej výučbe musím vyzdvihnúť nový fenomén v mnohých cirkevných
zboroch nášho seniorátu a to veľmi viditeľní, že nám oveľa viac vzrástol počet dospelých,
ktorí prejavili záujem o vzdelávanie v dospelom veku ako mladých ľudí ochotných sa
konfirmovať. Mnohí kolegovia vo svojich kňazských správach uvádzajú, že záujem mladých
ľudí je veľmi slabý, ak prejdú konfirmačným vzdelávaním, tak je to na dlhú dobu posledný
krát, kedy ich vidíme. Ale, žiaľ sú aj mnohé prípady, keď sa mladí ľudia tvária, že
duchovného ani nepoznajú, odvrátia tvár miesto toho, aby sa pozdravili. Určite to je smutné
a človeka to zabolí. Hovoriť o pokonfirmačnej mládeži v našom senioráte je už asi len snom
mnohých z nás. Je to ťažká služba, keď ani sami rodičia si veľa- krát nevedia dať rady so
svojimi vlastnými deťmi, tak ako uvádza jedna kolegyňa vo svojej kňazskej správe. Napriek
situácii s mladými ľuďmi, máme v srdci nádej , že možno azda nebude neskoro a príde
vhodný čas keď cestu k svoju Pánovi, ktorému niečo sľubovali nájdu a spomenú si.

Záver
Pán je s nami všade! Na to nezabúdajme, milí bratia a sestry, či sme 3 –ja na
náboženstve či je nás 130. Pán odmeňuje každý dobrý úmysel. Vytrvajme v službe, neraz nie
ľahkej. Je to Božia milosť, že výchovná práca kvalitatívne i kvantitatívne napreduje. Prosím
vás o modlitby za múdrosť, trpezlivosť, horlivosť a zmocnenie Ducha Svätého pre všetkých ,
ktorí v tejto oblasti aktívne pôsobia. Prosím o modlitby za deti, mládež, aby mali srdcia
otvorené pre Pána Boha. Prosím o modlitby za rodiny, aby bol v nich priestor pre duchovný
rast a vývoj potomkov.
Ďakujem.

