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Biblický úvod 

Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen.  

Marek 5, 36  

Neboj sa, len ver! 

Jeremiáš 29, 11 – 14a 

11 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k 

blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete 

a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete 

hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov ...  

Vážení konventuáli, drahí bratia, milé sestry v Pánovi!  

 Pripravujem si tento biblický úvod k správe seniora Gemerského seniorátu za rok 2019 

s tým, že neviem kedy vám ho prednesiem. Píšem ho totiž 16. apríla 2020, v čase mimoriadnej 

situácie na Slovensku, ktorá trvá už vyše mesiaca. Píšem ho v čase, keď sa korona vírus začína 

šíriť už aj v okr. Rožňava, dokonca aj medzi zdravotníkmi, či vojakmi – teda medzi tými, ktorí 

v boji s vírusom už celý mesiac stoja v prvej línii. Pripravujem si ho s tým vedomím, že si 

netrúfam odhadnúť, čo nás ešte čaká, čím všetkým si ešte budeme musieť prejsť, dokedy bude 

zakázané stretávať sa, dokedy budú doma deti a či niekto z mojich blízkych či členov 

cirkevného zboru neochorie.  

 Napriek neistote, ktorá mnou lomcuje, tento biblický úvod nepíšem v panike, strese, či 

strachu. Naopak! V duchu si pripomínam povzbudzujúce citáty a zasľúbenia z Písma svätého. 

Sú pre mňa uistením, že „tým, ktorí Boha milujú, všetky veci slúžia na dobro.“ A tak jedna 

z prvých výpovedí, ktorá mi napadá, je Ježišova odpoveď predstavenému synagógy Jairusovi. 

Ten je v danej chvíli konfrontovaný s azda najzdrvujúcejšou správou, ktorá sa mu počas života 

dostala do uší : jeho dcérka, jeho jediné dieťa zomrelo. Na to mu z Ježišových úst zaznieva : 

Neboj sa, len ver! 

 Áno, priatelia, strach. Strach je reakcia, keď je človek konfrontovaný s niečím, čo mu 

môže ublížiť, poprípade ho aj zničiť. Za istých okolností môže byť strach osožný, pretože nás 

chráni pred zranením, úrazom, či konaním, ktorým by sme si mohli navodiť smrť. Je to akási 

ochranná, obranná reakcia tela. Inokedy je zas strach reakcia na to, čo vidíme okolo seba. Keď 

počúvam v správach o iných nakazených ľuďoch, mám strach, aby som sa i ja sám nenakazil. 

Mám strach o svoju rodinu, mám strach o členov môjho cirkevného zboru, mám strach 

o svojich kamarátov a pod. Uvedomujem si totiž, že nie každý z nich by sa z toho musel dostať 

bez komplikácií, resp. následkov, ktoré by mohli byť fatálne.  

 No uvedomujem si ešte jedno. A síce to, že v blízkosti Ježiša faktor strachu nemá 

miesto. Tak to vyplýva zo známeho príbehu o utíšení búrky na mori. Tak to nakoniec vyplýva 

aj z príbehu predstaveného synagógy Jairosa a jeho mŕtvej dcérky, ktorú však Ježiš čo chvíľa 

vzkriesi a vráti ju tým do života, vráti ju tým jej rodičom, rodine a pospolitosti. A preto, 

priatelia, snažím sa v týchto dňoch nebáť. Viem totiž, že ten istý Ježiš je v týchto dňoch nielen 

so mnou, ale aj so všetkými nami. Ba čo viac! Z Jeho moci vôbec neubudlo. A i keby muselo 



prísť k najhoršiemu, viem, že On raz mňa, mojich blízkych i mojich blížnych vzkriesi a dá 

večný život vo svojom kráľovstve. A preto sa snažím nebáť sa ...  

 Drahý brat, milá sestra : Neboj sa, len ver! Neboj sa, pretože niekoľko týždňov sme 

v našich zboroch nemali príjmy! Pán svojej cirkvi nedá zahynúť! Ten, ktorý otváral oči slepým; 

Ten, ktorý vrátil hluchým sluch; Ten, ktorý očistil malomocných; Ten, ktorý na nohy postavil 

ochrnutých; Ten, ktorý vyháňa z posadnutých démonov; Ten, ktorý do života vrátil Jairovu 

dcérku, priateľa Lazára i mládenca v mestečku Naim – Ten si poradí aj s koronou. Ten požehná 

aj financiám, a my budeme mať toľko, aby sme prežili. Len Mu verme! Verme mu ako 

jednotlivci a verme Mu ako spoločenstvo cirkvi! Nepodliehajme strachu a panike, pretože toto 

nie je práve najlepšia a najkrajšia vizitka veriaceho človeka! Verme Mu aj v tom zmysle, že On 

nás aj cez toto obdobie chce niečomu naučiť a že nič okolo nás sa nedeje náhodne. Verme mu, 

že On si aj to zlé vie a chce použiť na dobré. Len žime s otvorenými očami a hlavne 

s otvoreným srdcom! Majme oči i srdcia otvorené tak pre ľudí okolo seba, pre ich potreby ako 

aj pre Pána Boha, pre Jeho hlas, pre Jeho slovo, s ktorým k nám prichádza a niečo dôležité nám 

chce povedať:   

 Možno to, že sme až príliš všetko brali samozrejme. Samozrejmé pre nás bolo 

stretávanie na zborovej, seniorálnej či dištriktuálnej úrovni. A tak si teraz musíme vyskúšať aké 

to je, keď sa stretnúť nemôžeme, keď nemôžeme mať spoločenstvo. Možno to, čo nám Pán Boh 

chce povedať je to, že naše vzťahy neboli vždy príkladné a zdravé. Síce sme sa ako bratia 

a sestry oslovovali, ale nežili sme medzi sebou vždy tak ako sa na bratov a sestry sluší. 

Namiesto toho medzi nami panovalo veľa neúprimnosti, falošnosti, upodozrievania, 

neprajnosti, škodoradosti, neraz i závisti. Priatelia, čo s tým mienime urobiť? Možno to, čo nám 

Pán Boh v tejto situácii chce povedať je to, že sme si jedni druhých prestali vážiť, prestali sme 

Bohu jedni za druhých ďakovať, prestali sme sa o seba zaujímať a žili sme si takpovediac pre 

seba. Sestry a bratia, je táto lekcia pre nás dostatočná? Alebo na nás ako jednotlivcov, národ či 

cirkev musí prísť ešte niečo horšie?  

 11 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly 

smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, 

keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď 

ma budete hľadať celým srdcom, 14 dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov ...  Bratia a sestry, 

ako balzam nám znejú tieto slová. Sú to totiž slová o blahu, budúcnosti a nádeji. Zaznievajú 

Izraelcom v babylonskom otroctve. Sú poukazom na to, že každé otroctvo raz skončí a bude 

zrušené. Aj „otroctvo korony“ raz skončí. Áno, priatelia, verím, že je to Boží úmysel s nami 

a pre nás, pokiaľ sme i my samotní ochotní niečomu sa z toho všetkého priučiť, spraviť analýzu, 

či revíziu svojich vzťahov, spraviť korekciu svojich priorít, a predovšetkým spraviť hĺbkovú 

sebareflexiu : Akým človekom som ja vlastne? Aké svedectvo vydávam svojim životom? Aké 

hodnoty tu po mne ostávajú? Akú reklamu robím Bohu, v ktorého som uveril? ...  

 No zároveň nezabúdajme, neprehliadajme to, o čom sa v prečítanom texte hovorí ďalej, 

drahí priatelia! Sú to slová v ktorých od nás Hospodin niečo očakáva. To, čo sa od nás čaká je, 

že budeme k Hospodinu volať, prídeme k Nemu, budeme sa k Nemu modliť a budeme Ho 

hľadať. A keď hľadať, tak nielen tak – leda bolo – ale celým srdcom! Teda celou svojou 

bytosťou, celou svojou existenciou. Potom môžeme dúfať, že Hospodin nás vypočuje a dá sa 

nám nájsť.  

 Mám za to, bratia a sestry, že i táto neľahká skúška, ktorej sme ako jednotlivci, rodiny, 

spoločnosť i ako cirkev vystavení, nás práve tomu chce naučiť. Chce nás naučiť, aby sme sa 



bez strachu, vo viere, dokázali spoľahnúť na úžasné Božie prísľuby. No zároveň nás tento čas 

chce naučiť  tomu, aby sme neostali len pritom, ale pokračovali ďalej. Je to vynikajúca lekcia, 

ktorá nás chce naučiť volať k Bohu, prichádzať k Nemu, modliť sa k Nemu a hľadať Ho.  

 V tejto škole, v tejto skúške nech nám On sám skrze svojho Svätého Ducha pomáha 

obstáť. Pomáha nám obstáť ako jednotlivcom, cirkevným zborom, ako seniorátu, ako 

Evanjelickej cirkvi i ako národu. V tejto skúške nech nás Hospodin vypočuje a dá sa nám nájsť. 

Dá sa nám opätovne nájsť ako náš Stvoriteľ i Spasiteľ. Dá sa nám nanovo nájsť ako náš nebeský 

Otec, ktorý má s nami úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. 

Pán cirkvi nech nás preto všetkých zachová. Nech zachováva naše rodiny, naše cirkevné zbory, 

náš Gemerský seniorát i celú našu Evanjelickú cirkev. My veríme, že On to učiní. Jemu preto 

chvála a vďaka za to už teraz, keď ešte dnes nevieme ako sa situácia s korónou bude vyvíjať 

zajtra! No jedno vieme : On  s nami má svoje úmysly. Úmysly smerujúce k blahu, a nie k 

nešťastiu: dať nám budúcnosť a nádej. Nuž a slová Kristovho zasľúbenia : Ajhľa ja som s vami 

po všetky až do konca sveta – nikdy nestratili svoju platnosť. Ani teraz nie! Haleluja! Amen.  

  

Vážení konventuáli, bratia a sestry, nahliadnime teraz prostredníctvom malých okienok 

do diania v jednotlivých zboroch nášho seniorátu v uplynulom roku 2019.  

 

Betliar  

V CZ došlo počas roka k zmene štatutárov. Svoje pôsobenie v CZ ukončil Mgr. Ján Gdovin 

tým, že odišiel na dôchodok. Administrovaním bol poverený jeho syn, Mgr. Daniel Gdovin, zb. 

farár v Gemerskej Polome. V CZ sa pravidelne konali služby Božie v počte 62. Vykonávali sa 

tiež pôstne a adventné večierne. Biblické hodiny boli vykonané 9x a ich zintenzívnenie je 

prioritou pre rok 2020. Pokrstené boli 2 deti a k Večeri Pánovej pristúpilo 74 veriacich. Na 

nácvikoch sa stretával spevokol. Tým, že je CZ administrovaný, je pochopiteľné, že zborový 

život je zredukovaný na nevyhnutný „servis“. V každom ohľade by bolo dobré, keby si zbor 

hľadal svojho vlastného duchovného, ktorý by naštartoval predovšetkým prácu  s deťmi 

a mladšou generáciou, tiež by vykonával pastorálne návštevy, čo by výrazne napomohlo 

životaschopnosti CZ.  

Čierna Lehota  

CZ je administrovaný sestrou farárkou Mgr. Vierou Kmecovou zo Slavošoviec, ktorá sa v rámci 

biblického úvodu svojej kňazskej správy veľmi pútavo zamýšľa nad slovami apoštola Pavla: 

„Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov!“  Pravidelne sa tu konali služby 

Božie v počte 54. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 1x. K Večeri Pánovej pristúpilo 119 

komunikantov. Slávnosť konfirmácie sa v CZ nekonala, sobáš bol 1 a na poslednej ceste sa 

rozlúčili s 3 členmi. Deti z CZ sa náboženstva zúčastňujú na ZŠ v Slavošovciach. Žiaľ, okrem 

sl. Božích sa na pôde CZ nevykonáva žiadna ďalšia vnútromisijná práca. Povzbudzujem z tohto 

miesta aspoň k stretávaniu sa na biblických hodinách, resp. na modlitebnom spoločenstve. To 

nestojí až tak veľa síl ani administrátora ani samotných cirkevníkov. Určite by bolo dobré nájsť 

primeraný spôsob práce s mladšou generáciou, pretože pokiaľ sa v tomto smere nepodnikne 

v najbližšej dobe nič, neveští to pre budúcnosť CZ nič dobré.   

Dlhá Ves 



CZ je administrovaný br. farárom Mgr. Viliamom Solárikom z Rožňavy od roku 2011.  

Potešiteľným je konštatovanie, že v cirkevnom zbore fungujú  pravidelné aktivity s ohľadom 

na časové možnosti administrátora a hľadajú sa ďalšie možnosti zintenzívnenia zborovej práce. 

Veľmi potešiteľná je pokračujúca práca s deťmi a mládežou, za čo patrí vďaka predovšetkým 

hosťujúce ses. farárke Ferenczy Erzsébet z Maďarska. Celkovo sa vykonalo 108 sl. Božích. 

Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 5x. K Večeri Pánovej pristúpilo 112 komunikantov. 

Konfirmovaní boli 3 mladí ľudia. V cirkevnom zbore sa konali biblické hodiny. Uskutočnil sa 

biblický tábor koncom júla, na ktorom sa zúčastnilo asi 40 detí z cirkevného zboru. Prospešná 

je spolupráca s partnerským CZ v Maďarsku (Maglód). Potešiteľné je, že sa konajú rodinné 

bohoslužby, pravidelne v 1. nedeľu v mesiaci. Vyučuje sa náboženstvo na ZŠ ako aj 

v materskej škôlke. V CZ sa vykonala Kontrolná návšteva seniora, ktorá, žiaľ, konštatovala 

veľkú nedôslednosť vo vedení administratívy CZ. Žiaľ, ani po 6 mesiacoch, počas ktorých sa 

mali nedostatky odstrániť, sa väčšina nedostatkov neodstránila. Takto napríklad na senioráte 

chýbajú zápisnice zo zborových presbyterstiev či konventov, výkazy o hospodárení či rozpočty 

za niekoľko posledných rokov, čo je neuveriteľný stav!  

 

Dobšiná   

 

V tomto CZ ako zborový farár pôsobí Mgr. Rado Gdovin, aktuálny senior GES. Vo 

svojom biblickom zamyslení povzbudzuje veriacich slovami : „Nerezignujte! Nepodliehajte 

frustrácii! Nestrácajte nádej! Má to zmysel. Má zmysel kráčať po Božích cestách. Má zmysel 

rozsievať okolo seba dobré semeno Božieho slova, evanjelia a viery v Ježiša Krista. Nič to, že 

nevidíte vo svojej službe zázraky. Dôležité je len jedno : verne si konať svoju službu a mocne 

dôverovať svojmu Pánovi.“ V CZ sa v minulom roku zrealizovalo viacero aktivít. Medzi 

výnimočné podujatia možno zaradiť : Kresťanský ples, Spomienkové služby Božie na 

Přerovské tragické udalosti, pri ktorých bola odhalená nová spomienková tabuľa padlým 

obetiam, spomienkové sl. Božie  na vpád Turkov a rovnako tak sl. Božie, na ktorých sme si 

pripomenuli 100. výročie narodenia Jozefa Bedricha Kasanického, ev. kňaza prenasledovaného 

pre svoju vieru, za účasti jeho rodinných príslušníkov, na ktorých bola rovnako odhalená 

spomienková tabuľa. Ďalej to bola prednáška sestry Violy Fronkovej o ev. kňazoch 

prenasledovaných počas komunizmu;  Koncert spevokolu Krédo – Viruju; Prednáška sestry 

PhDr. Daniely Baranovej o význame Dobšinej počas SNP a nahrávanie reportáže pre RTVS. 

V CZ pravidelne prebiehali biblické hodiny (29x) , nácviky spevokolu, modlitebná skupinka 

(22x), detská besiedka a modlitebné týždne. Na Veľký Piatok sa organizovalo „Stretnutie pri 

kríži“ a na Bielu sobotu „Stretnutie pri hrobe“. V CZ prebiehalo vyučovanie náboženstva, ktoré 

v minulom roku navštevovalo cca 140 detí. V CZ sa intenzívne vykonávala rómska misia, 

najmä prostredníctvom návštev na kolónii sestrou zástupkyňou zb. dozorcu Mgr. Annou 

Kavkovou, ktorých dovedna bolo cca 60.  Bolo vykonaných 62 krstov, 12 sobášov a 2 

požehnania manželstva.  Organizovalo sa podujatie Pro Christ vysielané z Nemecka aj za účasti 

členov blížších či vzdialenejších okolitých CZ. CZ má pravidelne aktualizovanú web stránku 

prepojenú na FB, na ktorej sú zverejňované kázne, či už v písomnej podobe alebo aj ako 

nahrávky, takisto rozpis aktivít, čo takisto slúži misijnému pôsobeniu.   

 

Gemerská Poloma  

V CZ došlo počas uplynulého roka k personálnej zmene, keď za zborového farára bol zvolený 

Mgr. Daniel Gdovin. V biblickom zamyslení ku kňazskej správe sa zamýšľa nad cirkvou ako 

nad spoločenstvom lásky, pričom prízvukuje, že dnešný stav cirkvi je výsledkom našej 

lásky/nelásky voči sebe. Veriacich v Gem. Polome preto povzbudzuje, aby tvorili 



predovšetkým spoločenstvo lásky. O ostatné sa potom rád postará Pán cirkvi. Bolo vykonaných 

62 sl. Božích. Okrem toho aj adventné a pôstne večierne. Bolo pokrstených 10 ľudí. Večera 

Pánova bola prislúžená 9x. Zrealizovala sa opäť tzv. zlatá konfirmácia po 50 rokoch. Boli 

vykonané 3 sobáše a 11 pohrebov.  Postupne sa rozbieha práca s deťmi a dorastom, okrem 

iného aj formou tvorivých dielní, i keď je to beh na dlhé trate. Pod odborným vedením funguje 

zb. spevokol. Biblické hodiny počas roka 2019 stagnovali. Ich obnovenie je prioritou pre rok 

2020. Náboženstvo na ZŠ navštevuje 91 detí, čo je výrazný vzostup oproti minulému šk. roku.  

Brat farár vykonal 8 pastorálnych návštev, pričom si uvedomuje, že sa jedná o dôležitú súčasť 

jeho služby. Pevne veríme, že voľbou nového zb. farára sa bude postupne aj prebúdzať vnútorný 

potenciál druhého najväčšieho CZ v GES, ktorý doteraz nebol ani zďaleka naplno využitý. 

Povzbudzujem týmto veriacich CZ k aktívnejšej účasti na seniorálnych akciách.  

Gemerské Teplice  

CZ je administrovaný br. farárom Ivanom Bojnom z Jelšavy. Bolo vykonaných 12 pastorálnych 

návštev. Presbyteri sú pravidelnými návštevníkmi bohoslužieb. Tieto podujatia br. 

administrátor vníma aj ako detskú besiedku, či stretnutie mládeže, nakoľko sa týchto podujatí 

zúčastňujú celé rodiny.  Spolupráca br. administrátora CZ a sestry dozorkyne je veľmi dobrá. 

CZ posiela jubilantom z obce pozvánky na služby Božie, aby i takýmto spôsobom do svojich 

radov integroval čím viacerých. V každom prípade je treba položiť si otázku : Pokiaľ CZ 

eviduje podľa evidenčných kariet iba 41 veriacich, dokedy vie takto samostatne existovať? 

Nebolo by lepšie pričleniť sa k silnejšiemu susedovi, čím by sa zjednodušila administratíva 

a veriaci by pri tom o svoj bohoslužobný život neprišli? Zdá sa, že reformy, ktoré vedenie cirkvi 

chce presadiť na tohoročnej synode ohľadom financovania cirkvi zo strany zborov, veľmi 

rýchlo preveria a ukážu, kto na samostatnosť ešte má a kto už nie.  

Chyžné  

V CZ pôsobí Mgr. Emília Volgyiová, ktorá bola v roku 2019 zvolená za zborovú farárku. V CZ 

sa za uplynulý rok vykonalo celkom 195 sl. Božích. Konali sa adventné a pôstne večierne. 

Vykonalo sa 30 biblických hodín. K VP pristúpilo takmer 494 komunikantov. VP sa spolu 

prisluhovala 32x. Sestra farárka vykonala 37 pastorálnych návštev. Vyučuje sa náboženstvo tak 

na základnej škole ako aj v MŠ v počte 61 detí. Pravidelne sa na nácvikoch stretáva spevokol 

Lechem, ktorý počas roka viackrát poslúžil v rámci i mimo CZ.  Peknou tradíciou v CZ sa stalo 

organizovanie Aliančného modlitebného týždňa. CZ má tiež svoju vlastnú webovú stránku, 

ktorá funguje už 12. rok a je pravidelne aktualizovaná. Na pôde CZ bolo vykonaných veľa 

hodnotných a požehnaných podujatí. Z kňazskej správy cítiť to, že sestra farárka svoju službu 

koná predovšetkým s radosťou, ale tiež s nasadením a zodpovedne, nezabúdajúc pritom na 

vďačnosť voči všetkým ochotným spolupracovníkom i za dôveru, ktorú jej veriaci preukázali, 

keď si ju zvolili za svoju zborovú farárku. Kiežby sme podobných služobníkov na pôde GES 

mali čím viacej!  

Jelšava  

V CZ pôsobí Mgr. Ivan Bojna v pozícii námestného farára. Služby Božie boli vykonávané 

v chráme Božom, ale aj v zb. sieni. Brat farár vykonal v CZ 17 pastorálnych návštev a 6 

pastorálnych návštev v nemocnici či inom podobnom zariadení. Minulý rok bola v CZ 

vykonaná biskupská vizitácia, ktorá odhalila viacero závažných nedostatkov vo vedení 

administratívy CZ. Z nich väčšina bola v požadovanom termíne odstránená. Presbyterstvo CZ 

hodnotilo túto kontrolu ako dobrú a osožnú, nakoľko sa mnohé veci dali na poriadok. Žiaľ, br. 

farár určitými nepremyslenými vyjadreniami urobil atmosféru medzi svojou osobou 

a presbyterstvom napätou, čo negatívne vplýva na ďalší rozvoj CZ. Veríme, že sa situácia 



v najbližšej dobe upokojí a hlavne znormalizuje, a to pre dobro a pokoj v CZ, ináč budú musieť 

byť vyvodené nepríjemné dôsledky. V škole prebieha vyučovanie náboženstva a začalo sa tiež 

s prípravou detí ku konfirmácii. Biblické hodiny a detská besiedka sa vykonávajú popri 

návštevách v domácnostiach. CZ sa zapojil do projektu „Vianočné dieťa“. Obnovila sa činnosť 

zborového spevokolu. Podarilo sa zrealizovať prázdninový tábor pre deti.  

Kameňany  

CZ je administrovaný br. farárom Mgr. Ivanom Bojnom z Jelšavy. Služby Božie sa vykonávali 

v zborovej miestnosti, ale aj po domácnostiach presbyterov. Presbyteri sú pravidelnými 

účastníkmi služieb Božích. Vykonaných bolo 12 pastorálnych návštev.  Ich cieľom je obnoviť 

kontakt zboru s rodinami, ale tiež riešiť praktické záležitosti. Biblické hodiny sa vykonávali 

priamo v domácnostiach, aj rómskych. V zbore funguje komunitné centrum pre Rómov. 

Podarilo sa zrealizovať projekt „Vianočné dieťa“. V CZ si pripomenuli 40. výročie úmrtia br. 

farára Martina Viesta. CZ bol úspešný v projekte MKSR. Rozdiel medzi kartotékou CZ 

a posledným sčítaním je však v každom prípade takmer 300 duší. Osobne mám za to, že pokiaľ 

kartotéka CZ obsahuje iba 52 duší, je to spoločenstvo zrelé skôr na zlúčenie sa silnejším 

susedom a nie na dokazovanie si samostatnosti za každú cenu. Chcem týmto veriacich CZ 

Kameňany pozvať k aktívnejšej účasti na VMV podujatiach organizovaných seniorátom.  

Koceľovce   

V CZ došlo v polovici mesiaca október k zmene na poste administrátora. Po úspešnom 

absolvovaní farárskej skúšky z postu administrátora bola odvolaná ses. farárka Jana Ilčisková 

a do CZ bola menovaná ako námestná farárka Mgr. Emília Velebírová. Z kňazskej správy cítiť, 

že príchodom nového duchovného sa i v tomto CZ veci „hýbu k lepšiemu“. Bolo vykonaných 

119 sl. Božích, pričom na celkový počet veriacich CZ sa priemerná účasť na sl. Božích 

pohybuje v rozmedzí 20 – 25%.  Na konci i začiatku šk. roka boli vykonané sl. Božie 

s požehnaním detí. Boli vykonávané pôstne i adventné večierne. Pokrstené boli 3 deti. Počas 

roka sa veriaci naučili celý liturgický poriadok k VP, keďže predchádzajúci br. farár to nejako 

divne skracoval. Na poslednej ceste v časnosti sa CZ rozlúčil so 6 zosnulými. Na konfirmáciu 

sa prihlásili 2 mladí. Milou a požehnanou aktivitou je detská besiedka, ktorej sa zúčastňuje 5 - 

9 detí. Vrcholom stretávania bol letný detský tábor, na ktorom, sa stretlo skoro 30 detí 

v spolupráci s CZ Štítnik a za pomoci dobrovoľníkov z CZ Bardejov, pod vedením manželov 

Velebírovcov z BJ. Naštartovala sa tiež práca s dorastom. Na stretnutia prichádzajú 4 

dorastenci. Bolo vykonaných 9 biblických hodín a 23 pastorálnych návštev. Ako požehnanie 

vníma CZ započatú družbu s CZ Bratislava – Legionárska, ktorý chce koceľovských veriacich 

podporovať  počas istej doby nielen finančne, ale tiež fyzicky alebo aj inak.   

Kunova Teplica 

CZ je administrovaný br. Mgr. Viliamom Solárikom z Rožňavy od roku 2011.  Sl. Božie sa 

konali prevažne v maďarskom jazyku. Niekoľkokrát poslúžili aj hosťujúci kazatelia – sestra 

farárka Ferenczy Erzsébet z Maďarska a br. Tibor Lóczy z Gemera. Vykonaných bolo celkom 

25 služieb Božích. V cirkevnom zbore badať vplyv hospodárskej krízy, poznačený exodom 

obyvateľstva za prácou. Konfirmácia ani sobáše neboli. Pokrstení boli 3 chlapci a jeden 

dospelý. Biblické hodiny prebiehali pravidelne. Bude potrebné začať sa viac venovať práci 

s Rómami. Spolupráca so samosprávou je veľmi dobrá. Obecný úrad veľmi vychádza v ústrety 

pri organizovaní cirkevných podujatí. V CZ sa vykonala Kontrolná návšteva seniora, ktorá, 

žiaľ, tak ako aj v Dlhej Vsi, aj tuná konštatovala veľkú nedôslednosť vo vedení administratívy 

CZ. Takto napríklad na senioráte chýbajú zápisnice zo zborových presbyterstiev či konventov, 

výkazy o hospodárení či rozpočty za niekoľko posledných rokov, a to nie je jediný nedostatok. 



Okrem toho je CZ v súdnom spore, nakoľko bol podvodom pripravený o svoje pozemky. Len 

pre vašu predstavu : v hre je okolo 30.000 EUR. Veríme, že súdy spravodlivo rozhodnú a CZ 

sa k svojmu majetku dostane.  

Mokrá Lúka  

Sestra farárka Mgr. Marta Klátiková vo svojej kňazskej správe reflektuje na putovanie Izraelcov 

po púšti a zaujímavým spôsobom ho aplikuje na putovanie CZ počas roka. V CZ bolo 

vykonaných 69 služieb Božích. V pôstnom i adventnom období sa vykonávali večierne.  VP 

bola prislúžená 6x, v krste svätom boli prijaté 2 deti a konfirmované boli 2 dievčatá. Na 

poslednej ceste sa rozlúčili 5x.  V CZ sa konali detské služby Božie, celkom 23x. Vykonaných 

bolo 7 pastorálnych návštev. Povzbudzujem predsedníctvo CZ, aby si čím skôr medzi sebou 

vyriešilo vzájomné nedorozumenia, nakoľko daná situácia nedobre vplýva na pokojné 

fungovanie CZ. Rovnako tak povzbudzujem k uvažovaniu nad tým, čo viac by sa dalo v rámci 

aktivít veriacim v CZ ešte ponúknuť (biblické hodiny, MoS?).  

 

 

Muránska Dlhá Lúka  

 

V CZ pôsobí ako zborový farár a súčasne konsenior GES Mgr. Dušan P. Hrivnak. V CZ bolo 

vykonaných 63 služieb Božích. V období pôstu a adventu sa konali večerné služby Božie. 

Konali sa tiež ekumenické bohoslužby za jednotu kresťanov. Sviatosť krstu svätého bola 

prislúžená 8x. Večera Pánova sa prisluhuje každú prvú nedeľu v mesiaci. K tejto sviatosti 

pristúpilo 488 hodovníkov. Konfirmovaní boli 3 dospelí.  Biblické hodiny sa konali 27x aj 

počas letných mesiacov. Paralelne so sl. Božími sa konala aj detská besiedka, celkom 47x 

s priemernou účasťou 5 detí. Na nácvikoch sa schádzal spevokol, ktorý poslúžil nielen na pôde 

CZ, ale aj na iných podujatiach v senioráte. Brat farár – konsenior vykonal 19 pastorálnych 

návštev pri rôznych príležitostiach. MDL je jeden z mála CZ v GES, ktorý rastie čo sa počtu 

členov týka. Osobne vnímam tento zbor ako spoločenstvo, kde prevládajú dobré vzťahy medzi 

veriacimi a aj preto členovia CZ radi prichádzajú na bohoslužobné podujatia.  

 

Nandraž 

 

CZ je administrovaný br. administrátorom Mgr. Dušanom Pavlom Hrivnákom, konseniorom 

GES. Cítiť mierny pokles v účasti na sl. Božích, ktorý je spôsobený predovšetkým stúpajúcim 

vekom členov CZ.  Najmä v matkocirkvi Nandraž generácia starne a slabne. A tak sa väčšia 

časť bohoslužobného života presúva do filiálky Rákoš. Účasť na bohoslužbách podľa počtu 

duší CZ  percentuálne vychádza na 40 %. Menšie deti si pripravili pásmo básničiek 

k Vianociam. Pre potreby práce s deťmi sa pripravujú dve miestnosti v budove, ktorá patrí 

cirkvi. Vykonaných bolo 12 pastorálnych návštev. Ako nebezpečné faktory br. administrátor 

vníma ľahostajnosť a migráciu mladých za prácou, čím klesá populácia a členská základňa CZ. 

Otázka je, ako dlho do budúcnosti aj tento CZ vydrží ako samostatný.  

 

Nižná Slaná – Kobeliarovo 

 

CZ bol do 15.10.2019 administrovaný br. Radovanom Gdovinom z Dobšinej. Od tohto dátumu, 

po úspešnom vykonaní farárskej skúšky bola do CZ menovaná za námestnú farárku Mgr. Lucia 

Fagová. V CZ bolo vykonaných 137 hlavných služieb Božích. Okrem nich sa vykonávali aj 

pôstne a adventné večierne. Bolo vykonaných 19 krstov. Večera Pánova bola prislúžená celkom 

9x s počtom 219 komunikantov. Bolo konfirmovaných 8 osôb, do stavu manželského vstúpili 



3 páry a na poslednej ceste bolo vyprevadených 10 zosnulých. Na biblických hodinách sa v CZ 

stretli 52x. Zrealizovalo sa niekoľko stretnutí v rámci detskej besiedky, na ktorých prebiehali 

tvorivé dielne, ale aj športové hry. Práca s dorastom, resp. mládežou sa konala v rámci výučby 

konfirmácie. CZ nemá vlastný zborový spevokol, ale na sl. Božích viackrát poslúžili členovia 

FSk Hrabina a Slanka.  Evanjelické náboženstvo navštevuje 60 detí. Sestra farárka aktívne 

realizuje pastorálnu činnosť, keď vykonala celkom 120 pastorálnych stretnutí, čo ju radí na prvé 

miesto v GES. Pri tomto CZ osobne vnímam, že vzhľadom na zloženie obyvateľstva 

jednotlivých obcí, z ktorých je tvorený, bude nevyhnutné započať na jeho pôde seriózny 

a systémovú prácu s Rómami.    

 

Ochtiná  

 

CZ bol administrovaný do polovice februára ThDr. Zuzanou Polákovou,  od polovice februára 

2019 Mgr. Vierou Kmecovou zo Slavošoviec. V samotnom zbore pôsobí br. diakon Martin 

Dudáš. Podľa jeho slov bohoslužobný život je skromný, jednoduchý a Ježišovo zasľúbenie: 

Kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene – sa uplatňuje doslova. V CZ sa VP prisluhuje 

stále iba dvakrát do roka čo ako senior GES vnímam ako nepostačujúce. Milé je, že br. diakon 

navrhuje možnosti zlepšenia tohto stavu. Dôležitejšie však bude, aby sa to aj zrealizovalo.  Bolo 

vykonaných 8 krstov. V zbore fungujú dva spevokoly, v matkocirkvi i filiálke, ktoré veľmi 

dobre reprezentujú CZ tak na domácej pôde ako aj na seniorálnych či obecných podujatiach. 

Vykonané boli 2 sobáše a 2 požehnania manželstva.  Prebiehali pastorálne návštevy. V CZ sa 

vyučovalo náboženstvo, i keď sa ho zúčastňujú iba 4 žiaci.  CZ participoval pri organizovaní 

stretnutia rodákov.  Je potrebné vykonať viacero prác, tak na kostole ako aj na budove farského 

úradu.  Celkovo je kňazská správa br. diakona okrem zmapovania diania na pôde CZ Ochtiná 

aj celkom podrobným zmapovaním diania nielen v GES, ale aj vo Východnom dištrikte či celej 

ECAV a osobne mám za to, že citáty z nej by pokojne mohli zaznieť aj v správe generálneho 

biskupa, ktorú predkladá synode ECAV alebo aspoň v správe biskupa VD, ktorú predkladá na 

konvente VD        

 

Ratková  

CZ bol administrovaný br. farárom Mgr. Miroslavom Kerekrétym z Ratkovského Bystrého. Vo 

svojom duchovnom zamyslení ku kňazskej správe poukazuje na rôznorodosť duchovných 

darov v cirkvi, ale predovšetkým na to, že každý v cirkvi je dôležitý a potrebný. Bolo 

vykonaných 33 sl. Božích. Pozitívne je, že na služby Božie do matkocirkvi Ratková prichádzajú 

aj veriaci z odľahlejších kútov tohto CZ. Na službách Božích riešia účasť rómskych detí tým, 

že najprv sa istý čas venujú iba im (jednoduchý výklad Božieho slova a detské pesničky) 

a potom deti odchádzajú, aby si duchovné požehnanie z bohoslužieb smeli vziať aj dospelí. VP 

bola prislúžená 7x a pristúpilo k nej 75 duší. CZ vyprevadil na poslednej ceste svojich troch 

kľúčových funkcionárov z jednotlivých fílií, čo CZ vníma ako veľkú stratu. Mimoriadnou 

udalosťou bolo Stretnutie rodákov z Ratkovej, ktorí sa zúčastnili aj sl. Božích. Bolo 

vykonaných viacero prác, či za pomoci dotácie z MK SR alebo aj svojpomocne, a to na 

kostoloch v Rybníku a v Ratkovej. Členovia CZ sa zúčastnili niektorých podujatí v rámci VMV 

GES. Projekt „mobilná knižnica“ sa i tu, podobne ako v Ratkovskom Bystrom, teší svojej 

obľube. V každom prípade členovia CZ sa musia kvôli nízkej členskej základni vážne zamýšľať 

do budúcnosti nad zlúčením s iným CZ.   

Ratkovské Bystré 



Brat farár Mgr. Miroslav Kerekréty pútavo a zaujímavo vysvetľuje Ježišovo podobenstvo 

o kúkoli medzi pšenicou a prakticky ho aplikuje na život veriaceho človeka i na potreby 

a podmienky CZ.  Okrem hlavných služieb Božích sa konali aj večerné bohoslužby, a to 

v pôstnom a adventnom čase. V zbore funguje aj detská besiedka, ktorú vedie manželka br. 

farára, avšak od septembra stretávanie detí, žiaľ, ustalo. Bolo vykonaných 9 biblických hodín. 

Sviatosť krstu svätého sa nerealizovala ani raz. Rovnako tak ani konfirmácia. Výučba 

náboženstva na ZŠ Ratková kvôli nízkemu záujmu bola ukončená. Veriaci CZ Ratkovské 

Bystré sa zúčastnili viacerých vnútromisijných podujatí v rámci GES.  Projekt mobilnej 

knižnice sa osvedčil a existuje reálny záujem o túto službu. V každom prípade by bolo dobré 

opätovne oživiť tie aktivity, ktoré doteraz fungovali, avšak momentálne stagnujú.  

Rejdová  

CZ je administrovaný sestrou farárkou Mgr. Karmen Želinskou z Vyšnej Slanej, konseniorkou 

GES. V biblickom zamyslení ku kňazskej správe rozoberá príbeh o búrke na mori, v ktorom 

poukazuje na potrebu a dôležitosť bezpodmienečnej dôvery v Ježiša aj počas búrok nášho 

života. Rovnako tak poukazuje na potrebu uznania si vlastnej slabosti na jednej strane a Božej 

moci na strane druhej.  V tomto CZ bolo viacero tematických služieb Božích, rovnako tak 

večierne v čase adventu a pôstu. Služby Božie a návštevy ležiacich pacientov boli vykonávané 

aj v Dome seniorov. Večera Pánova sa prislúžila 6x a na poslednej ceste sa lúčili 13x. V CZ 

funguje ženský spevokol. Sestra administrátorka vyučuje náboženstvo na ZŠ, kde sa prihlásilo 

70 detí z celkového počtu 105 detí, ktoré navštevujú ZŠ, ako aj v Materskej škôlke, kde 

náboženstvo navštevuje 22 detí. Deti pracujú s časopisom „Dúha“ a zapojili sa tiež do tzv. 

Vianočnej pošty. Vykonávali sa pastorálne návštevy. CZ má zriadenú FB stránku. V pôste 

i advente sa realizovalo stretávanie detí. Zaujímavosťou je tiež organizovanie tzv. Sederovej 

večere. Na Deň matiek uskutočnili „Projektové služby Božie“, ktoré sestra farárka pripravila 

so žiakmi 8. ročníka. V 1. nedeľu po Trojici sa nahrávali pre Slovenský rozhlas služby Božie. 

a pri príležitosti Gemerského folklórneho festivalu sa vykonali otváracie sl. Božie, na ktorých 

službou poslúžili ev. duchovní – rodáci z Rejdovej.  

Revúca 

V biblickom príhovore ku kňazskej správe rozoberá sestra zborová farárka oslovujúco 

a povzbudzujúco biblický príbeh o tom, ako Ježiš chodil po mori a ku jednoznačnému kroku 

viery povzbudil aj Petra. Okrem hlavných služieb Božích sa v CZ konali pôstne a adventné 

večerné sl. Božie, takisto domáce pobožnosti a mládežnícke sl. Božie. Sl. Božie sa konali aj 

v ZOS Cilka. Tiež sa konali evanjelizačné večery „Pro Christ“. Pokrstených bolo 10 ľudí. K VP 

pristúpilo 522 komunikantov.  V CZ sa konajú biblické hodiny a nácviky spevokolu. Funguje 

tiež modlitebné spoločenstvo, spoločenstvo evanjelických žien a diakonická práca. V CZ sa po 

prvýkrát zapojili do tzv. Národného týždňa manželstva. Detská besiedka fungovala sporadicky. 

Náboženstvo sa vyučuje na viacerých školách v rámci mesta, avšak celkový počet prihlásených 

(21) na okresné mesto nie je príliš vysoký. V rámci mesta Revúca pekne funguje ekumenická 

spolupráca, ktorá sa neobmedzuje iba na bohoslužobné aktivity, ale aj na iné podujatia. Dobre 

funguje a dobre je postarané o seniorálny archív. Sestra farárka vykonáva pastorálne návštevy. 

Osobnou návštevou alebo listom pozdravujú jubilantov CZ nad 70 rokov. Napriek tomu 

ochotných služobníkov je pomenej. Veľký rozdiel je medzi sčítaním obyvateľstva a zborovou 

kartotékou. Tiež medzi zb. kartotékou a platcami cirkevného príspevku.   

Roštár 

V CZ došlo v polovici mesiaca október k zmene na poste administrátora. Po úspešnom 

absolvovaní farárskej skúšky administrovanie po ses. farárke Janke Ilčiskovej prebrala sestra 



farárka Emília Velebírová z Koceľoviec. Bolo vykonaných 32 sl. Božích. Krsty sa nekonali, 

nakoľko rodičia požadujúci krst neboli ochotní splniť ani základe podmienky podľa CPP.  Na 

poslednej ceste v časnosti sa v CZ rozlúčili so 6 zosnulými. Sobáše ako aj konfirmácia 

absentujú už niekoľko rokov po sebe. Ľudia v podstate nerozumejú čo konfirmácia je a mnohí 

ju vnímajú ako „novotu“, ktorú doteraz nebolo treba. Sestra farárka vykonala niekoľko 

pastorálnych návštev a teší sa na ďalšie stretnutia.  Tak ako vo svojej minuloročnej správe, 

i teraz, vidiac priemernú účasť na sl. Božích, musím konštatovať, že by bolo vhodné  začať 

seriózne rozmýšľať nad zlúčením tohto menšieho CZ spolu s Koceľovcami, čím by veriaci 

v podstate o nič neprišli a administratíva by sa zjednodušila, keďže tento CZ je už aj tak 

dlhodobo administrovaný z Koceľoviec. Vzhľadom na zloženie obyvateľstva v Roštári je 

nevyhnutné začať realizovať serióznu a systémovú misijnú prácu s rómskym etnikom.    

 

Rožňava 

V tomto CZ pôsobia ako zboroví farári na slovenskej kňazskej stanici manželia Jerguš a Ľubica 

Olejárovci a na maďarskej stanici pôsobí br. Mgr. Viliam Solárik.  V CZ sa vykonávali sl. Božie 

a to nielen v chráme Božom, ale tiež v Domove dôchodcov, Domove seniorov a v nemocnici. 

Pokrstených bolo 11 ľudí a VP bola prislúžená takmer 900 komunikantom. 3 páry vstúpili do 

stavu manželského a s ôsmymi sa rozlúčili na poslednej ceste.  V CZ sa konali biblické hodiny, 

tak v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku.  Vykonalo sa 12 stretnutí dorastu a 9 stretnutí 

mládeže. Začiatkom leta sa zrealizoval denný tábor, ktorého sa zúčastnilo cca 20 detí. Detská 

besiedka sa konala  okrem priestorov CZ aj v komunitnom centre, celkovo 60x. Cirkevnú 

materskú školu, jedinú tohto druhu v rámci GES navštevuje 70 detí. Cirkevnú základnú školu, 

opäť jedinú v rámci GES, navštevuje zatiaľ 9 detí. Diakonická práca sa realizuje najmä 

prostredníctvom návštev. Na viacerých školách v rámci mesta sa vyučuje náboženstvo. 

S Rómami sa pracuje pravidelne najmä v priestoroch Komunitného centra. Okrem klasického 

zborového spevokolu v CZ pôsobí aj vokálna skupina 4G a hudobno – spevácka skupina 

Permoníci. Popri pestrej duchovnej a misijnej práci na pôde samotného CZ povzbudzujem 

veriacich tohto najväčšieho zboru v GES aj k väčšiemu záujmu a účasti na aktivitách 

organizovaných seniorátom.  

Rožňavské Bystré 

CZ bol do februára 2019 administrovaný ThDr. Zuzanou Polákovou, potom sestrou Mgr. 

Ľubicou Olejárovou PhD., zb. farárkou v Rožňave. Veľmi krátky čas pôsobil v CZ ako 

námestný farár Mgr. Marek Tomčík, ktorý však koncom augusta ukončil pracovný pomer 

s ECAV. Administrovaním bola tak opätovne poverená sestra Olejárová z RV. Na jeseň bol do 

CZ menovaný br. Mgr. Peter Hlavatý na pozíciu zborového kaplána.  Bolo vykonaných 99 

služieb Božích, okrem toho aj pôstne a adventné večierne. Boli pokrstené 3 dievčatá. VP sa 

prisluhovala 16x spolu 264 komunikantom. Konfirmovaní boli 3 mladí muži.  Do stavu 

manželského vstúpili 2 páry a na poslednej ceste sa v CZ rozlúčili s 5 zosnulými. Vykonaných 

bolo 11 biblických hodín. Žiaľ, absentuje práca s mladou generáciou. Na náboženstvo 

v Materskej škole sa prihlásilo 12 detí.  Problémom je nezapájanie sa mladých ľudí do CZ. 

I keď sa jedná, čo do počtu, o jeden z menších CZ, predsa len sa podarilo úspešne zrealizovať 

nákladnú a náročnú opravu interiéru kostola v RV Bystrom, ktorý od Veľkej noci opäť slúži 

svojmu účelu. Pevne veríme, že obsadenie kňazskej stanice br. kaplánom bude pre CZ oživením 

a pre veriacich povzbudením k aktívnemu životu viery.   

Sirk 



V CZ pôsobí sestra námestná farárka Mgr. Adriana Hrivnaková. V biblickom zamyslení ku 

kňazskej správe na základe príbehu o dvoch košoch fíg sa pýta, aké bolo ovocie života veriacich 

v CZ Sirk počas roka 2019. Bolo vykonaných 63 služieb Božích. V pôste a advente sa konali 

tzv. roráty. V zimnom období sa konali biblické hodiny, a to v počte 17. K VP pristúpilo 143 

hodovníkov. Problémom naďalej ostáva odliv mladých ľudí za prácou mimo región. Tí sa 

potom domov vracajú už len na sviatky. Takto členská základňa CZ postupne starne 

a nerozrastá sa o nových členov. Pastorálna činnosť bola vykonávaná pri rôznych 

príležitostiach, celkom 22x. Sestra farárka si uvedomuje, aká dôležitá je služba kňaza aj v tomto 

smere. V CZ sa podarilo v hospodárskej oblasti zrealizovať celkovú opravu strechy na kostole 

v Sirku.  Tak ako aj iné CZ na tejto doline, tak i sirkovský zbor bude zrejme musieť v krátkej 

budúcnosti riešiť svoju budúcnosť ohľadom samostatnosti.  

 

Slavošovce 

 

V CZ pôsobí ako námestá farárka Mgr. Viera Kmecová. Svoje biblické zamyslenie ku kňazskej 

správe založila na slovách Žalmu 105,4: „Dopytujte sa na Hospodin a na Jeho silu, hľadajte 

ustavične Jeho tvár!“ V CZ sa vykonalo 59 hlavných sl. Božích.  Konali sa tiež pôstne 

a adventné večierne. 4x boli vykonané aj mládežnícke bohoslužby. Sviatosť krstu svätého bola 

prislúžená 6x. K VP pristúpilo 250 komunikantov. Konfirmácia nebola. V CZ fungujú biblické 

hodiny a modlitebné spoločenstvo. Obidve podujatia sa podarilo vykonať 30x. Takisto funguje 

15 členný spevokol a hudobná skupina Radostná zvesť. Deti sa pravidelne stretávali na detskej 

besiedke, celkom 24x. Rovnako tak prebiehalo stretávanie dorastu v počte 20. Vyučuje sa 

náboženstvo na ZŠ, ktoré navštevuje 79 žiakov. I napriek pekným a početným aktivitám, ktoré 

sa konajú i za pomoci nadšených spolupracovníkov z radov neordinovaných,  sa však CZ borí 

s finančnými ťažkosťami a čelí vážnej výzve ako ich už v najbližšej budúcnosti riešiť.  

 

Šivetice  

CZ je administrovaný br. farárom Mgr. Ivanom Bojom z Jelšavy. Služby Božie boli 

vykonávané v chráme Božom v Prihradzanoch alebo na OÚ Prihradzany. Z kňazskej správy 

vyplýva, že sl. Božie v matkocirkvi Šivetice sa zrejme vôbec nevykonávajú. Žiaľ, vedenie 

seniorátu po niekoľkých telefonátoch od veriacich zo Šivetíc zistilo, že pri voľbe presbyterov 

a dozorcu boli títo obídení a neinformovaní o dianí v zbore. Takto celé presbyterstvo CZ je 

tvorené iba sestrami a bratmi z Prihradzan, čo sa stretlo s nevôľou a zrejme už aj s rezignáciou 

veriacich zo Šivetíc. Osobne to nevnímam ako dobré pre integritu a jednotu CZ, keď sa pracuje 

iba s jednými, zatiaľ čo tí druhí sú na druhej koľaji, i keď mi je jasné, že zloženie obyvateľstva 

v Šiveticiach je také aké je.  V každom prípade by bolo treba riešiť asanáciu zdevastovanej fary 

v Šiveticiach, ktorá svojim zjavom jednak špatí, jednak ohrozuje miestnych. Bolo vykonaných 

12 pastorálnych návštev vedených v misijnom a biblickom duchu. Podľa br. administrátora 

prioritou je vytvoriť si vzťah s ľuďmi, pomáhať pri riešení ich problémov a obnoviť kontakt 

s rodinami, ktoré do zboru nechodia. A ja za seba by som dodal, že ako kardinálnu úlohu 

vnímam obnovenie vzťahu duchovného s veriacimi zo Šivetíc. Chcem týmto pozvať veriacich 

CZ k aktívnejšej účasti na vnútromisijných podujatiach GES.  

Štítnik 

 V CZ Štítnik pôsobí ako zborová farárka Mgr. Janka Ilčisková. V biblickom zamyslení ku 

kňazskej správe poukazuje na rozdiel medzi srdcom kamenným a mäsitým. Bolo vykonaných 

135 služieb Božích. Okrem nich boli vykonané aj pôstne a adventné večierne. Do cirkvi vo 

sviatosti krstu svätého bolo prijatých 7 ľudí. Slávnosť konfirmácie absolvovali 3 dospelí muži.  

Do stavu manželského vstúpil 1 pár, manželstvo bolo požehnané 2x.  Na poslednej ceste sa 



rozlúčili so 7 zosnulými. Náboženstvo sa vyučuje na prvom stupni ZŠ. V CZ pekne funguje 

spevokol dospelých. Na detskej besiedke sa stretli 26x s priemernou účasťou 6 detí. Biblická 

hodina sa vykonala 8x a v Honciach začalo fungovať modlitebné spoločenstvo. CZ je jeden 

z mála, ktorý vydáva zborový časopis. Štítnický chrám Boží ako turistickú atrakciu na Gotickej 

ceste navštívilo 1507 turistov. V CZ sa uskutočnila milá slávnosť inštalácie zb. sestry farárky. 

Okrem toho sa CZ Štítnik významnou mierou zaslúžil o organizovanie dvoch „pilotných“ 

podujatí v rámci GES, a síce Seniorálneho plesu GES ako aj Dňa Gemerského seniorátu. 

Obidve akcie sa diali práve na pôde CZ Štítnik, za čo im aj takýmto spôsobom ďakujem.  

V spolupráci s CZ Koceľovce bol vykonaný spoločný detský tábor, zrealizovalo sa podujatie 

určené pre deti „Operácia Vianočné dieťa“. Okrem toho to boli ďalšie aktivity tak duchovného 

ako aj kultúrneho charakteru. Bolo rovnako tak vykonaných viacero finančne náročnejších 

opráv, tak na farskom príbytku ako aj na chráme Božom. Spolupráca so samosprávou je veľmi 

dobrá. Na tomto CZ pekne vidieť, že pokiaľ farár chce a vie správne osloviť, či motivovať aj 

svojich spolupracovníkov, dá sa vykonať skutočne veľa požehnanej a dobrej práce.   

Vlachovo  

V CZ pôsobí ako zborová farárka Mgr. Martina Gdovinová. V CZ bolo vykonaných 130 sl. 

Božích. Sestra farárka sa snaží bohoslužobný život spestriť rôznorodými aktivitami. Vo svojej 

správe pozýva pravidelných účastníkov sl. Božích, aby aj oni k aktívnej účasti v spoločenstve 

pozývali ostatných. V CZ je veľmi pekne rozvinutá práca s deťmi. Za mnohé spomeniem aspoň 

Divadielka, fašiangovú párty, Vlachovskie hry, tábor na fare pre najmenšie deti, Olympijské 

hry v Gočove či adventnú párty.  V CZ sa vyučuje náboženstvo tak na ZŠ ako aj v obidvoch 

materských škôlkach. Stretáva sa mládež a funguje hudobná skupina. Pravidelne sa konali 

biblické hodiny a nácviky 2 spevokolov. Vykonali sa 3 modlitebné týždne. Stretáva sa 

modlitebné spoločenstvo. Takisto boli vykonané pôstne a adventné večierne.  Prebehlo 30 

pastorálnych návštev a pohovorov. CZ má svoju webovú stránku prepojenú aj na sociálnu sieť. 

V CZ bolo zorganizovaných aj viacero ďalších podujatí. Za všetky spomeniem aspoň : Noc 

kostolov, Sederova večera, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, či aktívna účasť na 

Vlachovskom jarmoku.  Spolupráca so samosprávou je veľmi dobrá. Väčšou investíciou bola 

oprava strechy kostola v Gočove vo výške vyše 25.000,- EUR    

 

Vyšná Slaná  

V CZ pôsobí  Mgr. Karmen Želinská ako zborová farárka a zároveň ako konseniorka GES. 

V biblickom úvode ku kňazskej správe ses. konseniorka pozýva veriacich CZ k tomu, aby sa 

pre nich chrám Boží stal miestom, kde sa môžu i majú zastaviť a nájsť si pre Boha čas, tak ako 

sa in On zastavuje pri nás a nachádza si čas pre nás. V CZ bolo vykonaných 59 služieb Božích. 

Organizovali sa tiež adventné a pôstne večierne, biblické hodiny a modlitebné stíšenia. Bolo 

vykonaných viacero tematických sl. Božích. V krste svätom do cirkvi vstúpili 3 dievčatá. 

Konfirmovaných bolo 6 mladých ľudí.  K VP pristúpilo 283 komunikantov. V CZ funguje 

ženský spevokol, ktorý poslúžil nielen na cirkevných, ale aj obecných príležitostiach. Prebieha 

vyučovanie detí v MŠ a rovnako tak na ZŠ v Rejdovej. Deti sa zapojili do projektu „Vianočná 

pošta“, ktorý bol venovaný klientom Domovov dôchodcov po celom Slovensku. Bolo 

vykonaných 15 pastorálnych návštev.  Prebieha stretávanie detí v priestoroch FÚ. Vysokej 

účasti sa teší tzv. Sederová večera. Zrealizovali sa tzv. Projektové sl. Božie. Počas adventu 

prebiehalo adventné stretávanie detí. Deti sa zapojili do projektu Darované Vianoce. A okrem 

toho ešte viacero podujatí väčšieho či menšieho rozsahu.  

 Vážený seniorálny konvent Gemerského seniorátu! Využijúc okienka do cirkevných 

zborov nášho seniorátu ste si mohli vypočuť stručnú analýzu života v jednotlivých zboroch. 

Iste, nedá sa tu povedať všetko. Z časového hľadiska to ani nie je možné. Predsa len : v niečom 



sa nám darí, v niečom pomenej. Pri niektorých kňazských správach je človeku ľúto, že mu 

časový priestor nedovolí vymenovať ešte viac. A zas pri iných je problém z nich niečo 

vytiahnuť... Povzbudzujem nás všetkých, aby sme zotrvali verní a horliví v tom, v čom sa nám 

darí. No ešte viac povzbudzujem do aktivít, v ktorých máme veľké rezervy. A to je tak ako aj 

pred rokom : práca s dorastom a mladou generáciou, práca s  rodinami,  pastorálne návštevy, či 

rómska misia. Som presvedčený, že pokiaľ si toto v cirkevných zboroch nášho seniorátu pre 

rok 2020 určíme ako prioritu, bude to správny ťah. I keď nás obmedzenia v súvise s koronou 

nútia určité aktivity termínovo preložiť, resp. zrušiť, predsa len : využívajme moderné formy 

komunikácie Božieho slova a robenia misie! Nebojme sa vstupovať aj do mediálneho priestoru, 

a to s vierou, že i takúto formu služby si Boh môže použiť na svoju oslavu. A i keď sú naše 

chrámy z dôvodu nariadenia vlády zatvorené, dajme o sebe vedieť inak! Buďme inovatívni, 

buďme vynaliezaví a kreatívni! Prekonajme ostych a hanbu! Veď ani Kristus sa nehanbil visieť 

za nás na kríži ...  

Čo ma osobne mrzí je to, že účasť na jednotlivých podujatiach Gemerského seniorátu ako aj 

ich organizovanie zabezpečujú akoby stále iba tie isté cirkevné zbory. Priatelia, bratia a sestry, 

my tu na Gemeri musíme ťahať za jeden koniec. Inak ako evanjelici neprežijeme. A preto 

okrem vyššie povedané povzbudzujem aj k väčšej jednote. Sme síce v mnohom rozdielni, ale 

to nám predsa nebráni byť jednotní. Vnímam to skôr tak : Kiežby naša rozdielnosť pre nás bola 

skôr vzájomným obohatením, nie odcudzením. A tak, vážený seniorálny konvent Gemerského 

seniorátu, vo všetkej úcte, po preštudovaní všetkých kňazských správ jednotlivých zborov 

nášho seniorátu vám predkladám túto výročnú správu ako senior Gemerského seniorátu na 

schválenie.  

 

S O L I   D E O   G LO R I A ! 

 

 V Štítniku, 27.6.2020  

 

 

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES  


