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Rok 2020 sa niesol mnohými obmedzeniami spojenými s pandémiou covid-19. Vnútromisijné 

aktivity boli v značnej miere obmedzené a ak sa aj podarilo niektoré podujatia uskutočniť, boli veľmi 

obmedzené.  

Členovia VMV sa snažili pravidelne stretávať, pokiaľ im to pandémia dovoľovala. 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.  

Noc zo 14. februára na 15. februára 2020 patrila 2. Seniorátnemu plesu Gemerského seniorátu, ktorý 

sa tento rok konal v priestoroch Kultúrneho domu v Gemerskej Polome. Okrem domácich Gemerčanov sme 

medzi sebou mohli privítať aj hostí od Bardejova a tiež z rôznych končín Rimavského seniorátu. Zišlo sa nás 

niečo vyše 100 a do tanca nám hrala gemerská hudobná skupina „Impulz“. Celé podujatie začalo privítaním 

a organizačnými pokynmi brata seniora Radovana Gdovina. Nasledovalo duchovné zamyslenie domáceho 

zborového brata farára Daniela Gdovina, po ktorom zazneli 2 piesne v podaní spevokolu miestneho 

Cirkevného zboru pod vedením manželky brata farára Ľubice Gdovinovej. Po tomto duchovnom občerstvení 

program pokračoval vystúpením Folklórneho súboru „Dolina“ z Gemerskej Polomy. Po úvodnom prípitku 

sa ples začal prvým tanečným kolom a v dobrej zábave i nálade sme mohli zotrvať až do ranných hodín. 

Ples Gemerského seniorátu organizujeme predovšetkým preto, aby sme aj takýmto spôsobom „šli do sveta“ 

a vydávali svedectvo aj mimo priestor chrámu. Zároveň ho organizujeme aj preto, aby sme z jeho výťažku 

vedeli podporiť aktivity, ktoré ako Vnútromisijný výbor GES organizujeme na pôde nášho seniorátu.  

Obdobie, ktoré nielen celé Slovensko, ale celý svet veľmi intenzívne prežívalo a prežíva, bolo 

poznačené do istej miery samotou. Opatrenia, ktoré boli nariadené vládou, sa väčšina ľudí snažila 

dodržiavať, čo napokon prinieslo svoje ovocie. Síce to trvalo mnoho týždňov a naša trpezlivosť bola skúšaná 

z každej strany. Otvorili sa aj dvere chrámov Božích, ktoré dlhé týždne boli zamknuté a lavice v nich zívali 

prázdnotou. A tak v nedeľu 14. júna 2020 síce s obmedzeniami, ale predsa, sa stretli veriaci z Gemera 

v chráme Božom v Koceľovciach, kde sa uskutočnilo seniorátne stretnutie mužov Gemerského seniorátu 

ECAV na Slovensku. Približne stovka ľudí prišla, aby sa stretli po dlhom čase s priateľmi, ale najmä aby sa 

stretli pri Božom slove, piesni či modlitbe. Na úvod krátkym vstupom pozdravila a privítala prítomných 

bratov i sestry domáca sestra farárka Mgr. Emília Velebírová. Vzácnym hosťom nedeľného popoludnia bol 

brat generálny biskup Ivan Eľko, ktorý prijal naše pozvanie prísť a poslúžiť slovom ako prednášajúci. Sestra 

farárka Mgr. Martina Gdovinová brata biskupa na úvod trošku „vyspovedala“ v pomyselnom horúcom 

kresle, kde mu dala zopár zaujímavých otázok, na ktorých sme sa mohli aj milo pousmiať. Hlavnou témou 

bola otázka: „Čo nám hovorí o Duchu Svätom Jeho meno Paraklétos?“ Brat biskup poukázal na štyri 

biblické miesta z Jánovho evanjelia, ktoré opisujú resp. hovoria o Duchu Svätom. 
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J 14, 16-17: Duch Svätý nie iba „je“, „existuje“. Je a je aktívny! Pôsobí smerom od Boha, od Ježiša 

k nám. 

J 14, 26: Duch Svätý – Ježiš v novej podobe 

J 15, 26-27: Dokážem vyznať Ježiša a viesť k vyznaniu iných 

J 16, 7-14: Duch Svätý je súčasťou vzťahu, ktorý sa odohráva v Bohu, medzi Otcom, Synom 

a Duchom Svätým, zároveň ma uvádza do vzťahu, ktorý sa odohráva v mojom živote, medzi Bohom, Ježišom 

a mnou. 

Prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá. Rozprávanie brata biskupa bolo predelené 

mládežníckou piesňou Pane som tak veľmi rád, ktorú zaspievali sestry farárky Janka Ilčisková, Emília 

Velebírová a brat senior GES Radovan Gdovin. Na záver stretnutia prítomných pozdravil a pomodlil sa brat 

senior Gdovin, ktorý pripomenul dôležitosť spoločných stretnutí v chrámoch Božích ako aj radosť z toho, že 

je nám umožnené opäť sa stretávať.  Aj keď počas korona krízy sa na internete objavilo mnoho 

povzbudivých videí, kázní i celých služieb Božích, to skutočné stretnutie „face to face“ je nenahraditeľné.  

Posledne podujatie nášho seniorátu sa uskutočnilo v 11. nedeľu po Svätej Trojici (23.8.2020) , kedy 

sa stretli evanjelici Gemerského seniorátu na 2. dni Gemerského seniorátu na pôde cirkevného zboru ECAV 

Jelšava. Nedeľa sa začala službami Božími v chráme Božom. Na príklade farizeja a publikána nás 

slávnostný kazateľ Mgr. Dušan Pavel Hrivnak vtiahol do témy celej nedele, ktorá bola venovaná pýche a 

pokániu. Služby Božie spestrila dychová hudba z Jelšavy a prítomným sa prihovoril i Ing. Ľubomír 

Pankúch, dozorca východného dištriktu ECAV na Slovensku. Celé služby Božie sa vysielali na živo na 

facebookovej stránke GES. Pre deti počas služieb Božích bol pripravený program na miestnej fare a počas 

poobedňajšieho programu sa mohli vyšantiť pri vodnom futbale, na skákacom hrade alebo si mohli 

zastrieľať z luku. Po krátkom ale výdatnom letnom daždi sa účastníci Dňa GES presunuli do areálu kaštieľa 

Coburgovcov, kde sa po občerstvení začala druhá časť programu. Hlavným rečníkom bol Martin Vígľaš 

z Evanjelizačného strediska, ktorý hovoril o tom, že tak ako ženu hriešnicu minul kameň, tak môže minúť aj 

nás, ak sa nás Pán Ježiš zastane a ak my budeme o to  prosiť a budeme o to stáť. O hudobné vstupy sa 

postarala hudobná skupina Crossroads  z Banskej Bystrice. Vďaka Pánu Bohu a organizačnému tímu VMV 

GES mohla byť pre evanjelikov z Gemerského seniorátu pripravená požehnaná nedeľa. Aj  táto nedeľa  je 

dôkazom toho, že aj na Gemeri sa organizujú  príjemné podujatia. 

Drahí bratia, milé sestry! Máme za sebou veľmi náročný rok, ale vďaka Pánu Bohu, že sme spoločne 

mohli prežiť aspoň niektoré zo spoločných stretnutí. Obrovská 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!  
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