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Predsedom Vnutromisijného výboru Gemerského seniorátu je od 30. marca 2019        

Mgr. Jana Ilčisková, ktorá túto funkciu v senioráte prebrala po Mgr. Viliamovi Solárikovi. 

Členmi Vnútromisijného výboru sú: Mgr. Martina Gdovinová, Mgr. Karmen Želinská,     

Mgr. Emília Velebírová a senior GES Mgr. Radovan Gdovin. Členovia VMV sa pravidelne 

stretávali raz v mesiaci. Na každom stretnutí sa zhodnotilo organizované podujatie a pripravil 

návrh na ďalšie. Tesne pred stretnutím sa vždy organizovalo aj prípravné stretnutie             

tzv. „K-čko“, ktorého sa zúčastnili viacerí z radov ordinovaných bratov a sestier, ktorí tak 

prispeli veľkou mierou k zdarnému priebehu podujatia.  

Niektoré stretnutia v našom senioráte sa tešia svojej obľube a konajú sa pravidelne, iné 

sa organizovali až v uplynulom roku po prvý raz. Jedným z takých podujatí bol 1. Seniorálny 

ples evanjelikov Gemerského seniorátu, ktorý sa konal dňa 1. 2. 2019 v priestoroch 

kultúrneho domu v Štítniku. Stretlo sa nás približne 130, aby sme sa jednak lepšie spoznali, 

utužili doterajšie dobré vzťahy a rovnako tak si vytvorili vzťahy nové. Stretli sme sa aj preto, 

aby sme výťažkom z plesu podporili vnútromisijné podujatia v našom Gemerskom senioráte.  

V evanjelickom a. v. chráme Božom v Revúcej sa 31. marca 2019 v 4. pôstnu nedeľu 

zišlo 153 veriacich, aby čo najhlbšie prežili i prostredníctvom hudby vnútornú prípravu        

na najdôležitejšie sviatky v cirkevnom roku – sviatky Kristovho utrpenia i slávneho 

zmŕtvychvstania. Stretlo sa približne 16 spevokolov. Tieto stretnutia spevokol sa v našom 

senioráte tešia obľube.  

Podobne sa každoročne koná aj seniorálne stretnutie dorastu Gemerského seniorátu, 

ktoré bolo 13. apríla 2019 a na ktorom sa stretlo  asi 50 mladých priateľov z blízka i z ďaleka 

v kultúrnom dome v Koceľovciach. Tohtoročná téma stretnutia znela: Kto povedal, že je to 

zlé? Aké hodnoty má mladý človek dnešnej doby, čím všetkým žije a kto ovplyvňuje najviac 

život dnešných teenegerov – týchto a im podobných myšlienok sa dotkli dvaja rečníci, a to 

brat farár z CZ Ratkovské Bystré Mgr. Miroslav Kerekréty a brat farár Mgr. Jaroslav Petro 

z CZ Obišovce v Košickom senioráte. Spracovanie samotnej témy stretnutia bolo obohatené 

premietnutím svedectva človeka, ktorý po rôznych negatívnych životných skúsenostiach 

mohol zažiť dotyk a prítomnosť Pána Boha. 

Dňa 12. apríla 2019 (piatok) sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády GES 

ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Vyšná Slaná. Priestory na zrealizovanie olympiády 

nám poskytol obecný úrad. Seniorálneho kola sa zúčastnilo 23 detí vo všetkých kategóriách. 
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Dňa 19. 5. 2019 (nedeľa) sa v chráme Božom v Dobšinej konalo obľúbené seniorálne 

podujatie venované ženám a matkám. Pozvanie na stretnutie žien prijala Mgr. Eva Oslíková, 

námestná farárka v Modre a predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ), ktorá nám 

poslúžila aj prednáškou na tému „Ženský svet z Božej perspektívy“. Najprv poukázala          

na spoločné nuansy života z pohľadu tak žien ako aj mužov, potom na rozdiely vo vnímaní 

určitých fenoménov. Nuž a nakoniec nás pozvala k tomu, aby sme sa, tak ženy ako aj muži, 

učili pozerať sa na svet Božími (Kristovými) očami.  

V 1. nedeľu po sv. Trojici (23. 6. 2019) sa v evanjelickom a. v. chráme Božom             

v Ochtinej konalo Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu. Celé stretnutie bolo 

venované postave M.R. Štefánika, ktorého 100. výročie tragickej smrti sme si začiatkom mája 

tohto roku pripomenuli. Účastníkom stretnutia o ňom pútavým spôsobom prednášal            

kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, ktorý pôsobí ako evanjelický duchovný v Ozbrojených silách SR     

v Trenčíne. Vo svojej prednáške poukázal na viaceré známe, ale i menej známe detaily         

zo života velikána našich dejín –  na veľký podiel pozitívnych vzorov pre jeho osobnostný 

rast a vývin, na jeho vzťah s otcom, tiež na krízu vieru, ktorou si Štefánik prešiel.                   

V záverečnej časti celého podujatia prítomných pozdravil i senior GES Mgr. Rado Gdovin, 

ktorý účastníkov povzbudil k tomu, aby  neostali iba pri obdive evanjelických velikánov 

našich dejín, ale boli vzormi viery pre svoje deti, vnúčatá, cirkevné zbory a spoločnosť           

v súčasnosti.  

Dňa 25. 8. 2019 na 10. nedeľu po sv. Trojici (Kajúcu) sa na pôde Cirkevného zboru 

Štítnik uskutočnil 1. Deň Gemerského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo okolo 300 sestier      

a bratov z rôznych cirkevných zborov Gemerského seniorátu.  Niesol sa pod heslom : „Takto 

vraví Hospodin, Boh Izraela : Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto 

mieste.“ (Jer 7,3).  Samotné podujatie začalo službami Božími s Večerou Pánovou 

a spoveďou. Po ukončení bohoslužobného spoločenstva sa účastníci premiestnili do areálu 

tzv. Vodného hradu v Štítniku, kde po obedňajšej prestávke pokračoval popoludňajší 

program. V ňom vystúpila hudobná formácia KVD (Kapela Východného dištriktu). 

Prednáškou na tému „Generácie spolu“ poslúžil br. farár Ondrej Kolárovský, pracovník 

Evanjelizačného strediska, ktorý poukázal na to, že i keď rozdiely medzi generáciami tu vždy 

boli, predsa len jedna generácia potrebuje tú druhú – mladší starších a starší mladších. 

Rovnako tak poukázal na potrebu pokánia v uzdravovaní našich vzájomných vzťahov.         

Pre mladších účastníkov popoludňajšieho programu boli pripravené aktivity (skákací hrad, 

vodný futbal), ktoré zabezpečilo Spoločenstvo evanjelickej mládeže. Po prednáške nás ďalej 
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svojim program potešilo a povzbudilo hudobné teleso „Podľa Božej mapy“, ktoré tvorí brat 

farár Roman Dovala z Badína so svojim dcérami. Ich vystúpením sa 1. Deň Gemerského 

seniorátu ukončil. Bol to požehnaný čas a utvrdili sme sa ako VMV GES v tom, že takéto 

podujatia sú potrebné aj v našom senioráte.  

V dňoch 6. – 8. september 2019 sme sa prvýkrát spoločne s našimi konfirmandmi       

z Gemerského seniorátu zúčastnili konfivíkendovky vo Veľkom Slavkove. Konfirmandi         

z cirkevných zborov Dobšiná, Vlachovo, Nižná Slaná, Rožňava a Štítnik sa stretli ako jedna 

veľká rodina. Vďaka Spoločenstvu evanjelickej mládeže spoločne prežili skutočne požehnaný 

čas naplnený pokojom, radosťou,  ale aj vážnymi témami, ktoré každý kresťan vo svojom 

život prežíva.  Celý víkend sa niesol témou „emotion“ – pocity.  

Pravidelným stretnutím je stretnutie dozorcov a presbyterov, ktoré sa dňa 13. 10. 2019  

uskutočnilo v kultúrnom dome vo Vlachove. Zúčastnilo sa ho takmer 160 ľudí. 

Prednášateľom bol brat farár Mgr. Vladimír Ferenčík, ev. kňaz v Liptovskom Mikuláši           

a dočasný riaditeľ vydavateľstva Tranoscius. Brat farár v prednáške hovoril o povinnostiach 

aj právach členov cirkevného zboru, presbyterov a dozorcov.  

Máme za sebou vďaka Pánu Bohu skutočne požehnaný rok a veľká vďaka patrí 

všetkým, ktorí sa na prípravách vnútromisijnýh podujatí Gemerského seniorátu 

spolupodieľali. Je to skutočne požehnanie, keď sa vieme navzájom aj takýmto spôsobom 

povzbudiť v službe na Pánovej vinici. Ďakujeme aj predsedníctvu seniorátu za ich pomoc, 

podporu a účasť na každom podujatí. Veľmi si vážime, že môžeme tvoriť jedno spoločenstvo 

a veríme, že aj v tomto roku nám Pán Boh dá dostatok síl, zdravia a chuti pripravovať 

stretnutia na Jeho chválu. Bez Jeho pomoci, by bola márna každá naša snaha!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Ilčisková 

zborová farárka CZ ECAV Štítnik 

predsedkyňa Vnútromisijného výboru GES 


