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Biblický úvod 

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.  

Matúš 24, 13 - 14 

Kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom 

svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.  

Vážení konventuáli, milé sestry, drahí bratia v Pánovi!  

 Tento rok sa na výročnom seniorátnom konvente stretávame naozaj v čudnom čase. To, 

čo bežne zvykneme realizovať koncom marca, resp. začiatkom apríla, tento rok realizujeme 

takmer na konci júla, a to mám pocit, že sme jedni z tých rýchlejších. Za všetko môže 

celosvetová pandémia, ktorá sa podpísala pod to, že život sa nám zmenil. Ba dovolím si 

povedať, že v niektorých oblastiach akoby až obrátil na ruby. Téma pandémie sa v kňazských 

správach za rok 2020 opakuje takmer ako refrén. Azda niet správy, kde by sa na ňu 

nepoukazovalo ako na faktor, ako na fenomén, ktorý hlboko zasiahol do života v našich 

cirkevných zboroch. Áno, mnohé aktivity sme museli vypustiť alebo aspoň výrazne 

zredukovať. Mnohé z toho, čo sme mali naplánované, sa jednoducho vykonať nemohlo. Ako 

ordinovaní i ako neordinovaní sme v podstate boli postavení do novej situácie, na ktorú sme 

neboli pripravení, s ktorou sme nepočítali, s ktorou sme sa museli nejakým spôsobom 

vysporiadať a naučiť sa v nej fungovať.  

 Prežívať nedeľné dopoludnie s tým, že ako farár nemusím, resp. nesmiem robiť to, čo 

sa odo mňa čaká, bolo pre nás, ordinovaných, myslím si, minimálne čudné a doteraz aj ťažko 

predstaviteľné. Nuž a prežívať nedeľné dopoludnie s tým, že sa nedá ísť do kostola na služby 

Božie pre vás, ktorí ste na to zvyknutí, bolo celkom určite zvláštne i pre vás, neordinovaných. 

Z mojich stretnutí s ľuďmi v Dobšinej počas lockdownu nejeden raz vystala jedna a tá istá 

otázka: Pán farár, kedy sa už bude dať vrátiť? Kedy už budeme mať zas kostol?  

 Nová situácia, do ktorej sme boli postavení, nás nútila začať robiť veci inak. Byť možno 

viac kreatívny, viac vynaliezavý, odvážny a skúšať nové formy, nové metódy, nové prístupy vo 

zvesti Božieho slova, v hlásaní evanjelia. Chcem sa na tomto mieste poďakovať tým oltárnym 

sestrám a bratom, ktorí šli takpovediac s kožou na trh. Mali tú odvahu postaviť sa pred objektív 

kamery alebo mobilu a aj takouto formou sa prihovoriť svojim veriacim, i keď nikto z nás nemá 

vyštudované herectvo alebo choreografiu. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí vytlačené 

kázne prinášali svojim veriacim do poštových schránok alebo šli na obecné úrady a prihovárali 

sa všetkým cez obecný rozhlas.  Rovnako tak chcem poďakovať všetkým tým, ktorí možno viac 

času ako obvykle strávili na telefóne a aj takouto formou povzbudzovali tých, za ktorých nesú 

duchovnú zodpovednosť. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí vyučovali náboženstvo, resp. 

konfirmandov online formou. Nuž a v neposlednom rade veľká vďaka vám všetkým, sestry 

a bratia, za vašu trpezlivosť vo všetkom tom navštívení, za vašu vernosť i odvahu vrátiť sa do 

spoločenstva, na spoločné bohoslužby, keď sa to už dalo a bolo to možné. Vďaka za 

vašu vytrvalosť. 

 Áno, drahí priatelia. Práve o vytrvalosti hovorí aj Pán Ježiš, keď pojednáva o tzv. 

znameniach konca.  Kto vytrvá do konca, bude spasený. Bez toho, aby som nejako strašil, 

panikáril či dramatizoval alebo traumatizoval celú situáciu, predsa len ja osobne akosi vnútorne 

cítim, že žijeme poslednú dobu. Mnohé z toho, čo Pán Ježiš predpovedá, sa nám akoby doslova 



napĺňalo pred očami ... lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus 

a mnohých zvedú (Mt 24,5).  Dnes možno nie je v móde vyhlasovať o sebe, že som Kristus, ale 

ako často počúvame z úst mnohých: Ja som vaša nádej ... Ja som vaša záchrana ... Ja som vaša 

budúcnosť... Ja som vaša sloboda ... a úspešne zvádzajú mnohých. Počujete o vojnách a zvesti 

o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec (Mt24,6). 

Človek, keď si zapne večer správy, hneď vidí, koľko nepokoja, rozbroja, bojovania a vojen je 

na tomto svete. Áno, ja viem. Ono to nakoniec vždy tak bolo. Ľudia mali stále tendenciu mlátiť 

sa medzi sebou. Ale človek sa až desí, keď vidí, že ono to akoby naberalo celosvetové rozmery, 

a pritom sa to deje ešte celkom sofistikovane, dokonca pod rúškom mieru, ochrany mieru 

a pokoja. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor 

a miestami zemetrasenia (Mt 24, 7). Či tomu nie je tak? USA verzus Rusko. Ukrajina verzus 

Rusko. OSN verzus Severná Kórea. NATO verzus Bielorusko. ASLOZ verzus oficiálna 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Lutherus verzus Evanjelický posol. A tak by sa dalo 

ešte dlho pokračovať kto každý je proti komu. Je mi jasné, priatelia, že nie každý sa musí 

stotožňovať s mojím názorom. Predsa len: Kto má oči, nech vidí! A kto má aspoň štipku 

rozumu, nech uvažuje! Nuž a pokiaľ si namiesto slovíčka „mor“ dosadíte aktuálny vírus, teda 

covid 19, resp. koronu, akoby Ježiš hovoril o našej dobe. O svete, v ktorom žijeme a sme jeho 

súčasťou.   

A všetko toto je počiatok bolestí (Mt 24,8). Akoby sa inak chcelo povedať to, že ono to 

bude ešte horšie. Bolesti budú pokračovať a zhoršovať sa. Nuž a Pán Ježiš to vo svojej 

apokalyptickej reči vyjadruje takto: Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy 

budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy mnohí sa pohoršia, budú sa navzájom udávať 

a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože neprávosť 

vyvrcholí, ochladne láska mnohých (Mt 24, 9 – 12). Áno, bratia a sestry, ja viem. Nám sa to 

vôbec nemusí zdať také hrozné. Zatiaľ nás nikto nesužuje ani nevraždí. Ale nie všade na svete 

sa kresťania majú tak dobre ako my. Koľko je však i v našej spoločnosti takých, ktorí sa pri 

slove cirkev pohoršia a jedným dychom povedia, že cirkev – to je najhoršie zlo. Koľko nelásky 

vie byť a aj je medzi ľuďmi? Koľko veľa o láske čítame, počúvame z piesní, pozeráme vo 

filmoch, ale pravdu povediac: Máme sa naozaj radi? Áno, láska mnohých ochladla. Presne ako 

to predpovedá Pán Ježiš. Láska k Bohu, láska ku Kristovej neveste – cirkvi, láska k druhému 

človeku ...   

 Bratia a sestry, zatiaľ môj biblický úvod asi nevyznieva príliš povzbudivo. A som si 

istý, že nie každý sa s mojim výkladom Ježišovej apokalyptickej reči musí stotožniť. No je 

reálny, pretože je to všetko tak. Napriek tomu Pán Ježiš, keď vyslovuje tieto svoje slová, 

neostáva iba pri vymenovaní všetkého zlého a negatívneho, s čím treba počítať a na čo sa treba 

pripraviť. Nie! On nám dáva aj konkrétnu radu, ako v tom všetkom obstáť a čo robiť. A to sú 

slová, ktoré som v úvode prečítal:  Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium 

o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde 

koniec. Áno, sestry a bratia! O nič viac ani menej nejde. Iba vytrvať vo viere v Boha a v láske 

k Nemu ako aj k svojmu blížnemu, až do konca. Nie je to ťažké na pochopenie. Skôr je to ťažšie 

na žitie a realizovanie. Ale aj v tomto nám dobrý Otec nebeský pomáha, a to tak, že nám na 

každý deň dáva svojho Svätého Ducha, aby sme takto vedeli žiť. Pretože zo svojich síl by to 

nedal nikto z nás. Bohu vďaka za to! Nuž a to ďalšie, čo nám Pán Ježiš adresuje, to je vernosť 

v zvestovaní evanjelia o kráľovstve Božom a vydávanie svedectva o spáse v Božom Synovi.  

 Drahí priatelia! Či už je nám umožnené stretávať sa a realizovať si duchovné aktivity 

na pôde našich cirkevných zborov, seniorátov, dištriktov, či na celo cirkevnej úrovni alebo nie, 

či už sme otvorení alebo zavretí, tohto sa držme! Vytrvajme, zvestujme, vydávajme svedectvo! 



Toto je totiž vôľa samotného Syna Božieho. Toto vám nehovorí kaplán, farár, senior alebo 

biskup. Toto nám hovorí sám Boží Syn! Tak konajme, aby sme boli spasení! A spolu s nami aj 

všetci tí, ktorí o spásu stoja a túžia po nej. Nech nám sám Otec nebeský v tomto programe, 

v tomto zápase pomáha a stojí pri nás, nech už budeme prechádzať čímkoľvek! Pán s nami! 

Amen.  

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

do diania v jednotlivých zboroch nášho seniorátu v uplynulom roku 2020.  

 

Betliar  

V CZ pôsobí ako administrátor Mgr. Daniel Gdovin, zb. farár v Gemerskej Polome. Vo svojom 

biblickom úvode ku kňazskej správe poukazuje na nádej, ktorej sa nám treba pridržať. 

Povzbudzuje k láske i k dobrým skutkom. Tiež k tomu, aby sme neopúšťali svoje 

zhromaždenia, ale ostávali ich aktívnou súčasťou. V CZ sa vykonalo 42 služieb Božích.  

Vykonali sa tiež 2 pôstne a 3 adventné večierne. Biblické hodiny, sobáše ako aj konfirmácia  sa 

nekonali.  Pokrstené boli 2 deti a k Večeri Pánovej pristúpilo 36 veriacich. Na nácvikoch sa 

stretával spevokol. Na poslednej ceste sa rozlúčili s 5 veriacimi. Tým, že je CZ administrovaný, 

je pochopiteľné, že zborový život je zredukovaný na nevyhnutný „servis“, ktorý bol počas roka 

2020 ešte viac obmedzený korona vírusom.  Citujem zo správy br. administrátora: Otázkou 

a výzvou je, obsadenie miesta zb, farára. Farárske miesto je už 2 roky administrované s tým, že 

konkrétne kroky k jeho obsadeniu neprichádzajú. Farská budova bola opravená aj vďaka 

podpore finančných prostriedkov z Nemecka, pričom v žiadosti bol uvedený fakt, že ide 

o rekonštrukciu farskej budovy pre zlepšenie bývania farára. Budova je pripravená. Na rade je 

snaha obsadiť miesto. Čo sa investícií týka, CZ investoval nemalé financie práve do spomínanej 

rekonštrukcie fary.   

Čierna Lehota  

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

biblického úvodu svojej kňazskej správy kladie aj takéto otázky: Kam asi zaradiť tento náš 

cirkevný zbor? Akí sme boli a sme my, ktorí tento zbor tvoríme, ktorí v ňom žijeme a v ňom 

pracujeme? Chladnúci, sužovaní, zápasiaci, napredujúci, odumierajúci, bohumilí, vlažní?   

Vykonaných bolo 30 služieb Božích. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 2x. Sobáš ani 

pohreby neboli žiadne. Deti z CZ sa náboženstva zúčastňujú na ZŠ v Slavošovciach. Žiaľ, 

okrem sl. Božích sa na pôde CZ nevykonáva žiadna ďalšia vnútromisijná práca. Akceptujem 

skutočnosť, že počas minulého roka to bolo prakticky ťažko vykonateľné, avšak keď sa situácia 

zastabilizuje, bolo by dobré pokúsiť sa naštartovať aj iné, ako len bohoslužobné stretnutia. Čo 

sa materiálnej stránky týka, podarilo sa opraviť strechu na kostole.  

Dlhá Ves 

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

svojom duchovnom zamyslení poukazuje na Krista ako na Toho, ktorý je našim pokojom. Ďalej 

poukazuje na to, že reakciou na všetko negatívne, čo okolo seba počúvame, je nejeden raz 

strach. Božie riešenie je však iné: Boží pokoj sa prejaví uprostred búrok a neistoty. Buď 

pokojný, lebo máš pevný bod, ktorým nikto nemôže pohnúť. Boh ťa neopustí  a nezanechá ani 

v chorobe ani v panike ani v neistote. Len treba svoj pohľad obrátiť na Neho. Potešiteľným je 

konštatovanie, že v cirkevnom zbore fungujú  pravidelné aktivity s ohľadom na časové 

možnosti administrátora a hľadajú sa ďalšie možnosti zintenzívnenia zborovej práce. V júli 

2020 sa CZ rozlúčil so sestrou farárkou Ferenczy Erszébet, ktorá nastúpila na starobný 



dôchodok a ktorá v oblasti Gemera pôsobila 5 rokov. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 4x. 

K Večeri Pánovej pristúpilo 81 komunikantov. Konfirmovaní boli 6 mladí ľudia. Pravidelnosť 

biblickej a vnútromisijnej práce bola kvôli covidu narušená. Z tohto dôvodu sa nepodarilo 

zrealizovať ani letný tábor. Prospešná je spolupráca s partnerským CZ v Maďarsku (Maglód). 

Vyučuje sa náboženstvo na ZŠ ako aj v materskej škôlke. Mám za to, že tomuto CZ by 

pomohlo, keby výsledkom rokovaní biskupov ECAV na Slovensku s ich maďarskými 

partnermi bolo poskytnutie personálnej pomoci z maďarskej strany, tak ako tomu bolo 

v prípade sestry farárky.  

Dobšiná   

 

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

svojom biblickom zamyslení povzbudzuje veriacich slovami : „Nechcem hľadať cesty ako od 

povinností ujsť. Chcem na modlitbe hľadať cesty, ako ich čo najlepšie zvládnuť. Pridajte sa, 

prosím, v tomto ku mne! Nech je rok 2021 rokom modlitby, v ktorej spolu so Šalamúnom chceme 

prosiť jednak za poslušné srdcia, jednak za schopnosť rozoznávať dobré od zlého.“ Pandemické 

opatrenia nepriaznivo zasiahli aj do aktivít v tomto CZ, avšak snažili sa maximálne využiť čas, 

kedy sa niečo robiť dalo. Takto sa vykonalo celkom 64 služieb Božích, z toho 15 

videopobožností. Pokrstených bolo celkom 49 ľudí, Večera Pánova bola prislúžená 138 

komunikantom. Konfirmované boli dve deti a traja dospelí. Zosobášených bolo 8 párov a na 

poslednej ceste sa rozlúčili s 8 ľuďmi. V CZ v čase, kedy to bolo možné, pravidelne prebiehali 

biblické hodiny (23x), nácviky spevokolu, modlitebná skupinka (18x) a detská besiedka. V CZ 

prebiehalo vyučovanie náboženstva, ktoré v minulom roku navštevovalo cca 130 detí. Rómska 

misia sa realizovala v takom rozsahu ako to opatrenia dovoľovali. Pastorálnych stretnutí bolo 

90. CZ má pravidelne aktualizovanú web stránku prepojenú na FB, na ktorej sú zverejňované 

kázne, či už v písomnej podobe alebo aj ako nahrávky vo forme podcastu, takisto rozpis aktivít, 

čo takisto slúži misijnému pôsobeniu. Nuž a kvôli uverejňovaniu videí sa vytvoril aj youtube 

kanál CZ. Čo sa týka hospodárskej oblasti: Podarilo sa vymeniť strešnú krytinu na budove 

zborového domu v hodnote 15.000,- EUR a opraviť vežové hodiny v hodnote 4.500,- EUR.  

 

Gemerská Poloma  

V tomto CZ pôsobí v pozícii zborového farára Mgr. Daniel Gdovin. Bolo vykonaných 45 sl. 

Božích. Žiaľ, v zbore zaznamenali pokles v účasti na nich. V Gemerskej Polome sa dvakrát 

nahrávali služby Božie prezentované Mediálnym výborom GES. Počas lockdownov sa 

distribuovali kázne do poštových schránok, a to v počte 90 každý týždeň. Okrem toho sa popri 

kázňach distribuovali deťom navštevujúcim náboženstvo aj pracovné listy na upevnenie učiva. 

Bolo pokrstených 12 ľudí. Večera Pánova bola prislúžená 4x a pristúpilo k nej 109 veriacich, 

čo br. farár hodnotí ako alarmujúco nízky stav. Boli vykonané 2 sobáše a na poslednej ceste sa 

rozlúčili so 14 ľuďmi. Modlitebné stretnutia kvôli pandémii absentovali. Rovnako tak práca 

s deťmi neprebiehala pravidelne. Spevokol sa stretával vtedy, kedy sa dalo a bolo to možné. 

Biblické hodiny, i keď to bolo naplánované, sa kvôli pandemickej situácii nepodarilo 

rozbehnúť. Náboženstvo na ZŠ sa vyučovalo v čase, kedy to bolo možné. Br. farár však 

používal pracovné listy, ktoré škola následne roznášala deťom. Nie všetci na ne však reagovali. 

Významnou aktivitou v hospodárskej oblasti bola výmena strešnej krytiny na chráme Božom. 

Veríme, že Pán cirkvi dopraje zlepšenie celej situácie, aby sa ľudský potenciál tohto CZ mohol 

ešte väčšmi prejaviť.  

 

 



Gemerské Teplice  

CZ je administrovaný br. farárom Ivanom Bojnom z Jelšavy. Jedná a o jeden z najmenších CZ 

v senioráte. Brat administrátor vo svojom zamyslení celkom zaujímavo prepája situáciu počas 

korony so situáciou, v ktorej sa ocitol prorok Jonáš: Jonáš ani na najkratší okamih nebol vydaný 

na milosť a nemilosť slepému údelu. Celý tento čas je pod Božou milosťou. Boh pripravil rybu 

na tom mieste, kde Jonáš spadol, aby Jonáš  nezahynul. Aj to je Božie dielo. Keď Pán Boh súdi 

Jonáša, tak ho uzdravuje. Keď naňho dopúšťa, tak ho usmerňuje. V ťažkostiach je mu prítomný 

sám Boh. Bolo vykonaných 6 pastorálnych návštev. Presbyteri sú pravidelnými návštevníkmi 

bohoslužieb. Deti z tohto CZ sa zúčastňujú vyučovania náboženstva na ZŠ v Jelšave. Žiaľ, 

okrem bohoslužieb a 3 pohrebov sa žiadne iné duchovné aktivity v zbore nekonali. V časoch 

odstávok br. administrátor roznášal veriacim kázne v tlačenej podobe. Otázka je, či 36 dušový 

zbor bude vládať, resp. ako dlho bude vedieť vládať plniť si svoje povinnosti čo sa týka 

prispievania Fondu finančného zabezpečenia.  

Chyžné  

V CZ pôsobí Mgr. Emília Volgyiová ako zborová farárka. Vo svojom biblickom zamyslení 

veľmi pútavým spôsobom rozoberá podobenstvo o stratenej ovci. Celá správa v podstate 

reflektuje skutočnosť pandémie, ktorá sa negatívne podpísala aj pod život v CZ. Takto sa 

v tomto CZ vykonalo 117 sl. Božích. Biblické hodiny sa nekonali a rovnako ani spevokol nemal 

možnosť prejaviť sa. K VP pristúpilo 273 komunikantov. VP sa spolu prisluhovala 19x, čo je 

na aktuálnu situáciu stále veľmi slušné číslo. Sestra farárka vykonala 12 pastorálnych návštev. 

Vyučuje sa náboženstvo tak na základnej škole ako aj v MŠ v počte 61 detí. Peknou tradíciou 

v CZ sa stalo organizovanie Aliančného modlitebného týždňa. CZ má tiež svoju vlastnú 

webovú stránku, ktorá funguje už 13. rok a je pravidelne aktualizovaná, okrem iného aj novými 

kázňami. V CZ Chyžné bola v roku 2020 vykonaná nahrávka rozhlasových služieb Božích. 

Z kňazskej správy cítiť to, že sestra farárka sa spolieha na Božiu pomoc v tomto neľahkom čase 

a k podobnému uvažovaniu vedie aj svojich veriacich, nezabúdajúc pritom na vďačnosť voči 

všetkým ochotným spolupracovníkom.  

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 12 pastorálnych návštev, počas 

ktorých ľuďom prinášal tak duchovnú literatúru ako aj iné pozornosti, resp. zdravotnícke 

pomôcky.  Na Základnej škole sa vyučovania náboženstva zúčastňuje 16 detí. Počas nútených 

odstávok br. farár distribuoval kázne do domácností. Okrem toho využíval internet pri 

vyučovaní náboženstva ako aj konfirmandov. Pri CZ pôsobí jediná dychová hudba 

v Gemerskom senioráte s 12 členmi. CZ Jelšava ako aj Mesto Jelšava boli našimi hostiteľmi 

počas 2. Dňa Gemerského seniorátu, za čo im vyslovujem ešte raz jedno veľké poďakovanie.  

Čo sa hospodárskej stránky týka, bolo vykonaných viacero svojpomocne vykonaných prác 

rôzneho charakteru.  

Kameňany  

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

v zborovej miestnosti. Vykonaných bolo 12 pastorálnych návštev.  V čase obmedzení br. 

administrátor za pomoci presbyterov roznášal veriacim kázne, ale aj inú duchovnú literatúru či 

nejakú milú pozornosť. CZ bol mimoriadne úspešný v projektoch na opravu kostola, keď sa mu 

takto podarilo získať až 65.000,- EUR. Pokrstené boli 4 deti a na poslednej ceste sa rozlúčili 

s dvoma veriacimi. Rozdiel medzi kartotékou CZ a posledným sčítaním je však v každom 



prípade takmer 300 duší. Otázka je, ako dlho vydrží 48 dušové spoločenstvo prispievať do 

Fondu finančného zabezpečenia a aká budúcnosť toto spoločenstvo očakáva.  

Koceľovce   

V tomto CZ na poste zborovej farárky pôsobí Mgr. Emília Velebírová. Vo svojom duchovnom 

zamyslení poukazuje na to, v čom spočíva Božie napomínanie a rovnako tak na dôležitosť 

Božieho slova v našich životoch. Bolo vykonaných 72 sl. Božích. V čase, keď sa bohoslužby 

konať nemohli, kázne boli distribuované veriacim tlačenou formou. Bola vykonaná jedna 

pôstna a 3 adventné večierne. I keď účasť na nich je nižšia, predsa len sestra farárka ich vníma 

ako čas, kedy sa človek akosi viac dokáže zamyslieť nad sebou samým a  svojím životom. Krsty 

sa, žiaľ, nekonali, a k VP pristúpilo 78 komunikantov. Ku konfirmácii sa pripravujú dvaja 

katechuméni.  Na poslednej ceste v časnosti sa CZ rozlúčil so 4 zosnulými. Do stavu 

manželského vstúpil jeden pár. Detská besiedka fungovala v obmedzenej forme, no 

zúčastňovalo sa jej 8 detí. Na stretnutia dorastu prichádzali 2 dorastenci. Bolo vykonaných 10 

pastorálnych návštev, ktorých význam a potrebu sestra farárka vysoko oceňuje.  Počas roka 

2020 sa na pôde CZ Koceľovce uskutočnili dve významné podujatia: a to Seniorátne stretnutie 

mužov GES za účasti generálneho biskupa ECAV na Slovensku, Mgr. Ivana Eľka a inštalácia 

zb. farárky, ktorá bola spojená s posviackou zreštaurovaného oltára, za účasti Mgr. Petra 

Mihoča, biskupa Východného dištriktu.  

Kunova Teplica 

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

konali prevažne v maďarskom jazyku. Začiatkom mesiaca júl sa rozlúčili s hosťujúcou sestrou 

farárkou z Maďarska Ferenczy Erszébet.. Vykonaných bolo celkom 15 služieb Božích. Počas 

lockdownu boli sprostredkované prenosy služieb Božích a biblických úvah prostredníctvom 

internetu v spolupráci s CZ Gemer a Dlhá Ves. Konfirmovaní boli 2 dospelí. V cirkevnom 

zbore badať vplyv hospodárskej krízy, poznačený exodom obyvateľstva za prácou. Pohreby ani 

sobáše neboli.  Spolupráca so samosprávou je veľmi dobrá. Na záver by som si dovolil 

zacitovať slová brata administrátora: Starosť o existenciu cirkevného zboru, o budúcnosť cirkvi 

i tu na južnom Gemeri je veľká. Leží to na srdci snáď každému človeku, ktorému nie je Božie 

slovo ľahostajné. Ale budúcnosť cirkvi a kresťanstva nie je a nemusí byť údolím suchých kostí. 

To sám Kristus povoláva z osídiel smrti do života. Jeho duch oživuje. 

Mokrá Lúka  

V tomto cirkevnom zbore na poste zborovej farárky pôsobí Mgr. Marta Klátiková. Tá vo 

svojom duchovnom zamyslení reflektuje uplynulý rok, ktorý bol poznamenaný pandémiou. Tá 

samozrejme i na pôde tohto CZ ovplyvnila duchovný život. V CZ bolo vykonaných 41 služieb 

Božích. V pôstnom i adventnom období sa vykonávali večierne.  VP bola prislúžená 75 

komunikantom. V krste svätom boli do cirkvi prijaté 3 deti. Na poslednej ceste sa rozlúčili 2x.  

Vykonaných bolo 11 pastorálnych návštev. Veľa pastorálnej činnosti bolo vykonanej 

prostredníctvom telefonátov, ktorých účelom bolo povzbudiť vo viere a vypočuť bratov 

a sestry  v rozličnom položení života. Je určite chvályhodné, že CZ má funkčné presbyterstvo 

a tiež personálne obsadené všetky dôležité funkcie v zbore.  

 

Muránska Dlhá Lúka  

 

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

vykonaných 42 služieb Božích. Ich pokles je priamym odzrkadlením opatrení prijatých počas 



roka 2020. V období pôstu sa stihla vykonať 1 večiereň a počas adventu sa vykonali 3 večerné 

služby Božie. Konali sa tiež ekumenické bohoslužby za jednotu kresťanov. Sviatosť krstu 

svätého bola prislúžená 1x. Večera Pánova bola prislúžená 237 hodovníkom. Pokles o 250 

komunikantov možno dať opäť do súvisu s korona krízou. Slávnosť konfirmácie sa nekonala. 

Do 1. ročníka sa však prihlásili 3 katechuméni.   Biblických hodín  sa vykonalo 7. Na doraste 

sa stretli 9x. Činnosť spevokolu bola, žiaľ, tiež značne zredukovaná.  Paralelne so sl. Božími sa 

konala aj detská besiedka, celkom 13x s priemernou účasťou 5 detí. Brat farár – konsenior 

vykonal 11 pastorálnych návštev pri rôznych príležitostiach. Po materiálnej stránke bolo 

vykonaných viacero menších i väčších opráv, resp. nákupov materiálu. Pevne verím, že po 

skončení všetkých nepriaznivých faktorov sa MDL čoskoro dostane do pôvodných čísel. Vzťah 

medzi bratom farárom a jeho veriacimi je dobrý a priateľský.   

 

Nandraž 

 

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

GES. Svoje duchovné zamyslenie ku kňazskej správe zakončuje slovami: Boh sa aj dnes na 

tomto konvente pýta: Koho pošlem? Boh aj dnes potrebuje ochotné ruky, nohy a ústa k  svojmu 

dielu. Boh aj pre nás má pripravenú úlohu. Boh aj dnes povoláva do práce rôznych ľudí 

a rôznym spôsobom. Pandémia i v tomto zbore spôsobila úbytok, čo sa týka vykonaných 

bohoslužieb i čo sa účasti na nich týka. Služby Božie sa konali už len vo fílii Rákoš. 

Vykonaných bolo 8 pastorálnych návštev. Iné aktivity aj kvôli opatreniam absentovali. Ako 

nebezpečné faktory br. administrátor vníma ľahostajnosť a migráciu mladých za prácou, čím 

klesá populácia a členská základňa CZ.  

 

Nižná Slaná – Kobeliarovo 

 

Po ukončení pôsobenia Mgr. Lucie Fagovej v pozícii námestnej farárky som sa 

administrátorom tohto CZ stal opäť ja. V mesiaci október bola do CZ ako zborová kaplánka 

menovaná sestra Mgr. Ľubica Štefanidesová. Tá si vo svojom duchovnom príhovore kladie 

otázky ako napríklad: Akí sme my učeníci? Koľko toho robíme pre Boha, pre druhých, pre seba 

samých? Svoju úvahu zakončuje výzvou: Snažme sa viac! Viac milovať, viac odpúšťať, viac 

pracovať na vinici Pánovej. Viac spoznávať nášho Otca, Syna a Ducha Svätého! Viac hľadať 

Kristovu tvár. Viac sa snažiť byť učeníkom Kristovým. Robme viac a viac aj dostaneme! V CZ 

bolo vykonaných 123 hlavných služieb Božích. Bolo vykonaných 14 krstov. Večera Pánova 

bola prislúžená celkom 163 komunikantom. Boli konfirmované 3 dievčatá, do stavu 

manželského vstúpili 2 páry a na poslednej ceste bolo vyprevadených 15 zosnulých. Iné 

vnútromisijné aktivity sa, žiaľ, kvôli pandemickým opatreniam nekonali. Evanjelické 

náboženstvo navštevovalo 93 detí, čo je nárast o 33.  Pastorálna činnosť prebiehala plánovane.  

 

Ochtiná  

 

V tomto CZ pôsobí br. diakon Martin Dudáš. CZ bol administrovaný Mgr. Vierou Kmecovou 

zo Slavošoviec. Tak ako aj inde, aj tu sa pandémia negatívne podpísala na bohoslužobnom 

živote. Snaha prisluhovať VP viac ako len dvakrát do roka ostala kvôli lockdownom iba 

v teoretickej rovine. K VP pristúpilo 34 duší. Bolo vykonaných 11 krstov. Vykonané boli 2 

sobáše a na poslednej ceste sa rozlúčili s 10 členmi. V zbore fungujú dva spevokoly, 

v matkocirkvi i filiálke, ktoré poslúžili najmä pri pohreboch. Pastorálne návštevy sa konali 

v rámci možností, ktoré situácia umožňovala.  V CZ sa vyučovalo náboženstvo. I keď 

prichádza len menší počet žiakov, predsa len túto aktivitu oceňujem. Spolupráca s vedením 

školy je dobrá.  Je potrebné vykonať viacero prác, predovšetkým na budove farského úradu, 



kde je poškodená strecha. Čo sa vykonaných prác týka, podarilo sa inštalovať zreštaurované 

mortuárium a opravilo sa niekoľko gotických okien na kostole. Svoju správu brat diakon 

zakončuje slovami povzbudenia k vytrvalosti vo viere v živého Boha, k vytrvalosti v účasti na 

službách Božích a vo vytrvalosti v členstve tohto cirkevného zboru. Nezaoberajme sa otázkou, 

čo bude. Svoj záujem sústreďme na prítomnosť, lebo práve ona má množstvo problémov a Pán 

Boh si nás používa pri ich riešení. Pamätajme na to, že sme rukami živého Boha. Ak Boh 

nekoná, tak len preto, lebo nekonáme my, kresťania tohto cirkevného zboru. A ak Pán Boh koná, 

tak cez naše ruky, naše nohy a naše ústa. 

 

Ratková  

V CZ Ratková došlo počas roka 2020 k personálnej výmene. V letných mesiacoch brat farár 

Mgr. Miroslav Kerekréty, ktorý zbor administroval,  odchádza zo seniorátu a  v mesiaci október 

nastupuje br. kaplán Mgr. Vladimír Vančík na miesto zb. kaplána do CZ Ratkovské Bystré. 

Zároveň je poverený duchovnou starostlivosťou o veriacich z CZ Ratková.  Administrátorom 

zboru sa stáva sestra farárka Mgr. Marta Klátiková.  Bolo vykonaných 18 sl. Božích. Oceňujem 

ako originálny nápad, že kázne počas odstávky boli veriacim doručované jednou ochotnou 

poštovou doručovateľkou. K VP pristúpilo 58 duší. Žiaľ, ani krsty ani konfirmácia sa nekonali. 

Osobne ako kľúčovú úlohu vnímam pokúsiť sa vrátiť do školského prostredia a aj takým 

spôsobom misijne a pozitívne vplývať na mladú, prevažne rómsku generáciu žiakov. Žiadalo 

by sa tuná realizovať zmysluplnú a organizovanú rómsku misiu. Bolo vykonaných viacero prác, 

či za pomoci dotácie z MK SR alebo aj svojpomocne, a to na kostoloch v Rybníku, Ratkovej 

a v Sáse.  Je milé, že i napriek rôznym obmedzeniam bolo vykonaných 15 pastorálnych návštev.  

Ratkovské Bystré 

I v tomto CZ došlo k zmene na pozícii duchovného. V letných mesiacoch brat farár Mgr. 

Miroslav Kerekréty odchádza zo zboru a  v mesiaci október nastupuje br. kaplán Mgr. Vladimír 

Vančík. Administrátorom zboru sa stáva br. konsenior Hrivnak.  Okrem hlavných služieb 

Božích v počte 36 sa konali aj večerné bohoslužby, a to v adventnom čase. Sviatosť krstu 

svätého sa realizovala 2x. Slávnosť konfirmácie však absentuje už niekoľko rokov po sebe. 

V každom prípade by bolo dobré opätovne oživiť tie aktivity, ktoré doteraz fungovali, avšak 

momentálne stagnujú. I keď je to stagnácia, ktorá zvlášť v minulom roku bola spôsobená 

opatreniami či zákazmi súvisiacimi s pandémiou. Je určite chvályhodné, že i napriek 

kadejakým opatreniam sa v CZ podarilo zrealizovať viacero projektov hospodárskej povahy. 

Citujem zo správy br. kaplána: Každý z nás tvorí podstatnú časť cirkevného zboru. Je to 

skromné, ale verím, že láskavé a vrelé spoločenstvo. Ja to tak vnímam a cítim.“ – Mňa ako 

seniora zas teší, že to br. kaplán vníma práve takto a nie inak. A nakoniec oceňujem jeho osobnú 

iniciatívu spraviť v obci samotný Štedrý večer aspoň trocha výnimočnejším a slávnostnejším, 

i keď na mnohých miestach sa už služby Božie nekonali, resp. konať nesmeli, a síce, že vo 

večerných hodinách  so saxofónom prešiel dedinou  a prehrával vianočné piesne, čo sa podľa 

odozvy stretlo s úspechom.  

Rejdová  

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

GES. Pandémia sa negatívne prejavila na živote aj v tomto CZ. Napriek tomu bola veľká snaha 

stretávať sa aspoň vtedy, kedy to bolo možné. Počas odstávok slovo Božie zaznievalo 

z miestneho rozhlasu a mohlo sa tak dostať aj k tým, ktorí by ho inak nepočúvali. Služby Božie 

takto boli vykonané celkom 39x. Krst bol jeden, konfirmácia ani sobáš neboli. Večera Pánova 

sa prislúžila 69 komunikantom.  Na poslednej ceste sa lúčili 6x. V CZ funguje ženský spevokol. 



Sestra administrátorka vyučuje náboženstvo na ZŠ, kde sa prihlásilo 71 detí z celkového počtu 

110 detí, ktoré navštevujú ZŠ. Pastorálne návštevy sa z dôvodu opatrení v podstate 

nerealizovali.  CZ má zriadenú FB stránku. Veľkou investíciou bola oprava strechy na kostole 

v hodnote vyše 50.000,- EUR, ktorú CZ zatiahol z vlastných finančných zdrojov.  

Revúca 

V tomto CZ na poste zborovej farárky pôsobí sestra Ing. Mgr. Danica Hudedová. V biblickom 

príhovore ku kňazskej správe rozoberá, na základe starozmluvného príbehu o zmierení Jozefa 

so svojimi bratmi, v čom spočíva svet spravodlivosti a svet lásky ako aj svet ľudskej 

„spravodlivosti“ a svet dokonalej Božej lásky. Svoju úvahu zakončuje slovami: Tento 

„covidový rok nám mnoho vzal, ale mnohému nás naučil. Vzal nám sociálne istoty, blízkych, 

priateľov, bratov a sestry, ale ukázal nám, čo sú priority v našich životoch, ako  máme za ne 

zápasiť a s nimi nakladať. Presvedčili sme sa, že bez viery, nádeje a lásky to nezvládneme, bez 

Božej ochrany, milosti, i vzájomného milosrdenstva, odpustenia a služby lásky neprežijeme. 

V CZ Revúca bolo vykonaných 41 služieb Božích. Okrem nich vykonali napríklad 

aj mládežnícke sl. Božie. Pokrstení boli 3 ľudia. K VP pristúpilo 173 komunikantov.  Korona 

i v tomto smere spôsobila výrazný pokles, tak ako aj v iných CZ. Do stavu manželského vstúpili 

2 páry a na poslednej ceste sa rozlúčili s 19 ľuďmi. Na biblických hodinách ako aj na nácvikoch 

spevokolu sa kvôli opatreniam stretli rovnako oveľa menej krát. Celkom pekne však fungovalo 

modlitebné spoločenstvo. V obmedzenom režime svoje aktivity vykonávali: spoločenstvo 

evanjelických žien, diakonia a Rodinné spoločenstvo. 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 seniorátny archív. Sestra farárka vykonávala  

pastorálne návštevy v rámci možností, ktoré aktuálna situácia počas roka dovoľovala. 

Oceňujem snahu vstupovať do mediálneho priestoru a aj takýmto spôsobom ľuďom 

sprostredkovávať slovo Božie.  

Roštár 

V tomto CZ ako administrátorka pôsobí Mgr. Emília Velebírová, zb. farárka v Koceľovciach.  

Bolo vykonaných 19 sl. Božích. I keď sa jedná, čo do počtu, o menšie bohoslužobné 

spoločenstvá, predsa len z nich cítiť radosť zo spoločného stretávania. Počas odstávok boli 

kázne doručované v tlačenej podobe, ale tiež prostredníctvom webu. Krsty sa nekonali. Je to 

podľa slov sestry administrátorky neraz výsledok toho, že ľudia Pána Boha nepotrebujú. Aspoň 

sa tak profilujú. K VP pristúpilo 17 komunikantov.   Na poslednej ceste v časnosti sa v CZ 

rozlúčili s 5 zosnulými. Sestra administrátorka vykonala 3 pastorálne návštevy, z čoho jedna 

bolo spojená s požehnaním domácnosti. Osobne mám za to, že vzhľadom na zloženie 

obyvateľstva v Roštári je nevyhnutné začať realizovať serióznu a systémovú misijnú prácu 

s rómskym etnikom.  Sestra administrátorka svoju správu zakončuje slovami: vďaka najmä v 

prvom rade Pánu Bohu že nás ochraňoval a napriek všetkému sme pod jeho požehnaním mohli 

prežiť rok plný Božej blízkosti, nádeje a viery, že On svojich verných neopustí. Nech je pre nás 

povzbudením do ďalších dní i rokov, že nech sa deje čokoľvek, Jeho slovo sa nikdy nezmení a 

bude tu pre nás v každej životnej situácii. Spoliehajme sa na Hospodina deň čo deň. 

 

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, v 2 domovoch seniorov 

a v nemocnici. Žiaľ, pandémia značne zredukovala počet aktivít aj v tomto CZ. Pokrstených 



bolo 15 ľudí a VP bola prislúžená takmer 500 komunikantom. 2 páry vstúpili do stavu 

manželského a s 13 sa rozlúčili na poslednej ceste.  V CZ sa konali biblické hodiny, tak 

v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku.  Vykonalo sa 20 stretnutí dorastu a 9 stretnutí 

mládeže. Detská besiedka sa konala  okrem priestorov CZ aj v komunitnom centre. Cirkevnú 

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

opäť jedinú v rámci GES, navštevuje zatiaľ 18 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. Ešte pred vypuknutím pandémie sa podarilo zrealizovať týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov. Oceňujem v tomto smere veľkú snahu duchovných prinášať Božie slovo veriacim 

počas lockdownov rôznymi spôsobmi, či už elektronickými, internetovými, resp. distribúciou 

kázní v klasickej papierovej podobe.  

Rožňavské Bystré 

V CZ pôsobí ako zborový kaplán br. Mgr. Peter Hlavatý. Administrátorkou CZ je sestra farárka 

Mgr. Ľubica Olejárová, PhD. Br. kaplán vo svojom duchovnom zamyslení ku kňazskej správe 

veľmi trefne mapuje situáciu dnešného sveta: Nech sa pozerám ako chcem, tak nevidím, že by 

dochádzalo k obnove duchovného života. Utiekania sa k Bohu. Práve naopak. Miesto viery 

vidíme všade naokolo strach. A miesto pokánia a odvrátenia  sa od zlého počínania, vidíme 

opäť spoliehanie sa na múdrosť ľudstva. Pravá záchrana ale spočíva v našom spoločenstve 

s Pánom Bohom. V spoločenstve, kde nie je strach, ale viera.   Priemerná účasť na službách 

Božích sa, žiaľ, znížila. Boli pokrstené 3 deti. VP sa prisluhovala 123 komunikantom. 

Konfirmované boli 2 dospelé osoby.  Na poslednej ceste sa v CZ rozlúčili s 3 zosnulými. 

Vykonaných bolo 5 biblických hodín, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala viac.  Žiaľ, 

absentuje práca s mladou generáciou. Na náboženstvo v Materskej škole sa prihlásilo 12 detí.  

Problémom je nezapájanie sa mladých ľudí do CZ. V hospodárskej oblasti sa vykonalo 

množstvo menších i väčších prác. Na tomto mieste chcem br. kaplánovi osobne poďakovať 

v mene celého Gemerského seniorátu za jeho nasadenie, čas, kreativitu i angažovanosť, ktoré 

venoval natáčaniu video bohoslužieb a ktoré nám ako seniorátu robili veľmi dobré meno.  

Sirk 

V CZ pôsobí sestra námestná farárka Mgr. Adriana Hrivnaková. Počet bohoslužobných 

podujatí ako aj účasť na nich, žiaľ, kvôli pandemickým opatreniam poklesla. To spôsobilo aj 

výpadok v príjmoch. Nuž a to malo za následok, že viaceré naplánované práce sa nepodarilo 

zrealizovať. Pokrstených bolo 7 ľudí.  K VP pristúpilo 51 hodovníkov. Pokles komunikantov 

bol spôsobený tým, že sa VP nemohla prisluhovať tak často ako po iné roky. 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. 

Pozitívom je snaha rozbehnúť vyučovanie náboženstva na miestnej ZŠ. Veríme, že tento zámer 

sa aj podarí zrealizovať. V spolupráci s Komunitným centrom sa podarilo zrealizovať projekt 

„Vianočné dieťa“. Pastorálna činnosť bola vykonávaná pri rôznych príležitostiach, celkom 12x. 

Vzťahy medzi sestrou farárkou a veriacimi sú dobré, za čo je sestra farárka vďačná.  

 

Slavošovce 

 

V CZ pôsobí ako námestá farárka Mgr. Viera Kmecová. V biblickom zamyslení ku kňazskej 

správe pekne prepája postavu vojvodcu Józuu s Pánom Ježišom. Toto zamyslenie zakončuje 

povzbudením: Starý Izrael mal prejsť Jordán, aby vošiel do zeme zasľúbenej. Aj my máme 



prejsť ten náš niekedy rozvodnený, nebezpečný Jordán pozemského života, aby sme prišli k 

Otcovi. Sami to nedokážeme, ale s Pánom Ježišom Kristom áno. V CZ sa vykonalo 44 sl. 

Božích. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 11x. Vyučovania náboženstva sa zúčastňovalo 

79 detí. K VP pristúpilo 139 komunikantov. Do stavu manželského vstúpil jeden pár a na 

poslednej ceste sa rozlúčili s dvoma svojimi členmi. Konfirmácia nebola. Iné aktivity sa kvôli 

opatreniam, žiaľ, nekonali. Verme, že sa táto situácia v budúcnosti obráti k lepšiemu a to, čo 

v tomto CZ bolo rozbehnuté, sa opäť podarí oživiť. Takéto duchovné oživenie by 

v neposlednom rade celkom isto pomohlo zlepšiť aj finančnú kondíciu slavošovského 

cirkevného zboru.  

 

Šivetice  

CZ je administrovaný br. farárom Mgr. Ivanom Bojom z Jelšavy. Jedná sa o jeden z najmenších 

cirkevných zborov v našom senioráte. Brat administrátor v úvode svojho zamyslenia píše: 

Tento rok bol rozhodne časom, keď bola vyskúšaná viera mnohých. Všetci sme mali mnoho 

možností a príležitostí preukázať ochotu k pomoci pre svoje okolie. Rovnako som mohol aj ja v 

priebehu nasledovného roka prijímať milosť Božiu v službe Ježiša Krista. Pristupovať k ľuďom 

za nových podmienok ako ich Pán Boh pre nás pripravil. Služby Božie boli vykonávané 

v chráme Božom v Prihradzanoch. Brat administrátor roznášal vytlačené kázne veriacim 

v tomto CZ a cítil pozitívnu spätnú väzbu a odozvu. Žiaľ, okrem služieb Božích a 2 pohrebov 

sa nekonali žiadne iné aktivity. V každom prípade bude treba riešiť asanáciu zdevastovanej fary 

v Šiveticiach, ktorá svojim zjavom jednak špatí, jednak ohrozuje miestnych. Na vedomie 

seniorátu boli doručené dve výzvy z OÚ Šivetice adresované cirkevnému zboru, aby začal 

konať v tejto veci. Otázka je, ako sa i tento zbor vysporiada s príspevkom do Fondu finančného 

zabezpečenia a čo tým pádom tomuto zboru prinesie budúcnosť.   

Štítnik 

 V CZ Štítnik pôsobí ako zborová farárka Mgr. Janka Ilčisková. Pandémia zasiahla do aktivít 

aj tohto CZ. Napriek tomu sa podarilo vykonať  99 služieb Božích. Do cirkvi vo sviatosti krstu 

svätého bolo prijatých 9 ľudí. Slávnosť konfirmácie absolvovali 8 mladých ľudí. V prvom 

ročníku sa vyučuje 6 detí. Do stavu manželského vstúpili 2 páry. Na poslednej ceste sa rozlúčili 

so 14 zosnulými. Náboženstvo sa vyučuje na prvom stupni ZŠ v počte 12. Začalo sa tiež 

s vyučovaním náboženstva v Materskej škole, kde sa prihlásilo 14 detí.  Nácviky spevokolu 

prebiehali, ale kvôli okolnostiam nebolo kde veľmi spievať. Na detskej besiedke sa stretli 19x 

s priemernou účasťou 8 detí. Biblická hodina sa kvôli opatreniam vykonala len 4x. Na 

modlitebnom spoločenstve sa stretli 8 krát.  CZ je jeden z mála, ktorý vydáva zborový časopis. 

Práve táto skutočnosť našla svoje opodstatnenie počas mesiacov nútenej odstávky 

a lockdownov. Štítnický chrám Boží ako turistickú atrakciu na Gotickej ceste navštívilo viac 

ako 2000 turistov. V CZ sa uskutočnil výročný konvent Gemerského seniorátu.  V mesiaci 

august sa podarilo zrealizovať Detský tábor. Po materiálnej stránke sa podarilo opraviť zvony 

vo veži štítnického chrámu v sume 10.000,- EUR. Problém je chátrajúci chrám Boží 

v Gočaltove, ku ktorému CZ prišiel v rámci zrušenia už neexistujúceho CZ Rozložná.  

Vlachovo  

 

V CZ pôsobí ako zborová farárka Mgr. Martina Gdovinová. Vo svojom duchovnom zamyslení 

pekne rozvíja úvahu o Trojjedinom Bohu, ktorý má v rukách nielen našu minulosť, ale tiež 

prítomnosť a budúcnosť. Aj v tomto CZ zaznamenali pokles služieb Božích, ktorý bol 

zapríčinený korona krízou. Ich absencia bola vynahradzovaná tlačenými kázňami a ich 

distribúciou do domácností, video nahrávkami či publikačnou činnosťou na sociálnych sieťach. 



Okrem toho príhovormi cez Obecný rozhlas a intenzívnou pastorálnou činnosťou v rámci 

možností, ktoré opatrenia dovoľovali. Boli pokrstené 3 deti. K VP pristúpilo 504 

komunikantov. Konfirmovaných bolo 9 mladých ľudí. Ku konfirmácii sa pripravuje ďalších 8 

mladých ľudí. Na poslednej ceste sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojimi 

13 členmi. V CZ je veľmi pekne rozvinutá práca s deťmi, i keď počas minulého roka v značne  

zredukovanej podobe. Za mnohé spomeniem aspoň Divadielka, fašiangovú párty či 

Vlachovskie hry. 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. Stretáva sa modlitebné spoločenstvo. Prebehlo 53 pastorálnych 

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

vlastný Youtube kanál. Podarilo sa zorganizovať podujatie: Koľko lásky sa zmestí do krabice 

od topánok (pre deti zo Srbska), Koľko lásky sa zmestí pre seniorov?, rovnako tak Noc 

kostolov.  Spolupráca so samosprávou je veľmi dobrá.  

 

Vyšná Slaná  

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

Kvôli pandémii bolo vykonaných menej služieb Božích ako sa štandardne vykonáva. Celkom 

37.  Sestra farárka využívajúc dobré vzťahy so samosprávou sa počas lockdownov prihovárala 

občanom Vyšnej Slanej pravidelne cez obecný rozhlas, rovnako však využívajúc aj FB stránku 

CZ. V krste svätom do cirkvi vstúpilo jedno dieťa a jeden dospelý. Konfirmácia ani sobáše 

neboli.   K VP pristúpilo 40 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. Pastorálne návštevy sa veľmi realizovať nedali. V rámci opráv sa okrem 

iného podarilo zrealizovať opravu strechy na hospodárskej budove.  

 Vážený seniorátny 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 : všetci 

sme boli preskúšaní.  Povzbudzujem nás všetkých, aby sme zostali 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. 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! Vytrvajme, zvestujme, vydávajme svedectvo! 

Vážený seniorátny 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 Jelšave, 24.7.2021 

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES  


