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  Biblický úvod 

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

 

Matúš 26, 36 – 46  

36 Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, kým 

odídem a pomodlím sa tamto. 37 Vzal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť 

úzkosť. 38 I riekol im: Veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou! 39 Nato poodišiel 

trochu, padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja 

chcem, ale ako Ty. 40 Príduc k učeníkom, našiel ich spať; i riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so mnou ani 

hodinku? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé. 42 A zase 

odišiel a druhý raz modlil sa takto: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane Tvoja 

vôľa. 43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. 44 Nechal ich teda, opäť odišiel a modlil 

sa tretí raz tými istými slovami. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: A vy len spíte a odpočívate? Ajhľa, 

priblížila sa hodina! Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. 46 Vstaňte, poďme! Ajhľa, priblížil sa môj 

zradca! 

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!  

 Jedna ľudová múdrosť hovorí, že „v núdzi poznáš priateľa“. Myslím si, že udalosť, ktorá sa odohrala 

v Getsemanskej záhrade, je veľmi názornou ilustráciou tejto múdrosti. Ježiš sa ocitá v núdzi. Ide takpovediac 

do tuhého. Evanjelista Matúš charakterizuje Ježišovo rozpoloženie ako zármutok, či úzkosť. Nuž a samotný 

Ježiš svoj duševný stav definuje slovami: Veľmi smutná je mi duša až na smrť.  

 Dalo by sa povedať, že udalosť v záhrade Getsemane tvorí zvláštny, veľmi výrazný predel v pašiovom 

príbehu. Až do tejto chvíle je Ježiš takpovediac „pánom situácie“. Všetko si organizuje podľa seba, tak ako to 

cíti, tak ako Ho vedie Duch Boží. Jedná iniciatívne, uniká z nastražených pascí. Na konci tejto kapitoly však 

bude vydaný do rúk hriešnikov a pôjde doslova z ruky do ruky, a to bez toho, aby mal veľa možností ovplyvniť 

dianie okolo svojej osoby.  

 Chvíľa v Getsemanskej záhrade je poslednou, kedy by ešte bolo hypoteticky možné situáciu vyriešiť 

aj inak – napríklad: pokúsiť sa ešte o útek alebo si aspoň nájsť lepšiu, spoľahlivejšiu skrýšu. Pokiaľ Ježiš 

v Getsemane zostane, pôjdu ďalej veci už len svojim spádom. V tejto chvíli tak Ježiš prežíva krízu, ktorú 

evanjelisti ani nemajú snahu nejako opomenúť alebo zastierať. Naopak! Je to jasný poukaz na Ježišovo 

človečenstvo, na ľudskú stránku Jeho osoby.  

 36 Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, 

kým odídem a pomodlím sa tamto. 37 Vzal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť 

úzkosť. So situáciou, kedy Ježiš vyhľadáva samotu, aby sa modlil, sa v evanjeliu nestretávame prvý krát. Tu 

to však vyzerá tak, akoby vyhľadával samotu, no predsa v skutočnosti akoby nechcel ostať sám. Učeníkov 

síce ponechá stranou, no predsa len si so sebou berie troch najbližších. No aj od nich nakoniec poodíde trocha 

ďalej. Poodíde, ale opakovane sa pritom k učeníkom vracia.   

Prítomnosť troch najbližších učeníkov naznačuje, že sa jedná o mimoriadnu situáciu. Podobne sa Peter 

a bratia Zebedeovi – Jakub a Ján – s Ježišom nachádzajú aj na Hore premenenia. Petrova prítomnosť však 

rovnako tak môže, snáď aj chce čitateľovi evanjelia pripomenúť Petrovo dušovanie sa, že svojho Majstra 

nezaprie a neodpadne .... Avšak: v núdzi poznáš priateľa. Nuž a prítomnosť Jána a Jakuba, bratov 

Zebedeových, nám zas zrejme chce pripomenúť ich túžbu sedieť Ježišovi po pravici i ľavici v Jeho kráľovstve, 

ba dokonca ochotu piť „kalich“, aký bude piť On. Avšak: v núdzi poznáš skutočného priateľa. Ten, ktorý 



nemal zaprieť a odpadnúť, predsa len odpadáva, a síce najprv od únavy a neskôr zo strachu. Nuž a tí, ktorí 

boli ochotní piť rovnaký kalich utrpenia ako ich Majster, k nemu ani nepričuchli, pretože ich rovnako tak 

zmohla únava a následne strach o holý život ...  

 Drahí priatelia, iba dobré motívy, predsavzatia, či odhodlanie niekedy nestačia. Veď aj učeníci boli 

odhodlaní a mali tie najlepšie motívy. Zvlášť, čo sa jedná tých troch spomínaných. Avšak aj napriek svojej 

najlepšej vôli ísť a zotrvať s Ježišom, nakoniec všetci podliehajú únave. Keďže sa učeníci spoliehajú iba sami 

na seba, sú premožení. Keďže dôverujú iba svojej vlastnej odhodlanosti, prehrávajú a strácajú všetko. Už viac 

nie sú v stave niečo urobiť. Nie sú viac v stave dokázať svoju vernosť Ježišovi.  

 Áno, bratia a sestry, takáto akási duchovná únava a ospalosť môže veľmi poľahky postihnúť a opantať 

aj nás. Vkráda sa potichu, nenápadne, celkom nevinne a neškodne. No pokiaľ jej razom nespravíme „halt“ – 

koniec, nakoniec nás môže celkom opantať a znefunkčniť. Myslím si, že niečo podobné sa pri viacerých 

veriacich odohralo počas nútených odstávok a lockdownov, kedy nám bolo znemožnené prichádzať do 

chrámov na bohoslužby, resp. na iné podujatia, ktoré sa v našich cirkevných zboroch realizovali. Ľudia si 

akoby odvykli prichádzať. Spohodlneli. Mnohých načisto opantal strach. Zapnúť si doma TV, rádio, You 

Tube či Facebook a niečo si z pohodlia domova vypočuť či pozrieť, je určite príjemnejšie ako ráno včas vstať, 

nahodiť sa a ešte ísť na hodinku do neraz vychladeného, studeného kostola. Veľmi dobrým dôvodom prečo 

tam neísť, i keď sa už neskôr aj dalo, potom bola zodpovednosť. Sme zodpovední: nechceme sa nakaziť, resp. 

nechceme nakaziť druhých. To síce znie veľmi šľachetne, ale nakoniec mi to neraz prišlo ako pekné 

maskovanie našej lenivosti. A tak postupne, krok za krokom, mnohí duchovne zaspávali a pri niektorých mám 

dojem, že spia ešte stále. Tak ako aj učeníci v Getsemanskej záhrade. Nuž a čo je ešte smutnejšie, to je 

skutočnosť, ktorú som si uvedomoval ako senior Gemerského seniorátu pri čítaní kňazských správ niektorých 

mojich kolegov zo seniorátu. Žiaľ, z viacerých správ som sa skôr dozvedel to, čo všetko sa nerobilo a len 

minimum alebo aj celkom nič z toho, čo sa robilo. Z niektorých správ sa nedalo vybrať skoro nič, a tak som 

tam musel pridať nejakú svoju „omáčku“, aby som takým zborom vo svojej seniorskej správe mohol vytvoriť 

aspoň miniatúrne okienko.  

 Žiaľ, aj niektorí duchovní akoby boli oťapení a zaspatí. V nie jednej ani dvoch správach sa ako refrén 

opakuje to, že skoro žiadne duchovné aktivity sa na pôde našich cirkevných zborov realizovať nedali, a síce 

kvôli proti pandemickým opatreniam. A tak z mnohých správ sa na človeka pozerajú a valia sa naň iba samé 

veľké, tučné nuly ... A ja sa sám seba pýtam: ako to, že niekto stihne spraviť vyše 20 biblických hodín a niekto 

ani jednu? Ako to, že niekto vie spraviť 50 pastorálnych návštev a niekto iba 2? Ako to, že niekto sa vie 

stretnúť s mládežou 10x, iný ani len neuvažuje nad tým, že by s touto vekovou kategóriou začal vôbec niečo 

robiť? Veď tie isté obmedzenia platili všade rovnako! Naozaj sa nedalo takmer nič? Alebo sa len nechcelo?  

 Bratia a sestry, ešte že je tu Ježiš. Tak ako vtedy poznal prostriedok proti ospalosti a duchovnej únave, 

ktorý adresoval svojim učeníkom, tak ten istý recept dnes adresuje i nám:  Bdejte a modlite sa! Áno, priatelia! 

Je to práve modlitba, ktorá nám pomáha bojovať s prekážkami, ktoré sú v nás i s okolnosťami, ktoré nás 

obklopujú a bránia nám žiť tak, ako sa to Bohu páči. Vtedy nám neostáva nič iné iba obrátiť sa v modlitbe na 

svojho Boha. A keď nám chýbajú či dochádzajú slová, môžeme zakaždým použiť tie slová, ktoré nás naučil 

náš Pán vo svojej modlitbe – Otčenáši.  

 Je nesporne zaujímavé, že úryvky z modlitby, ktorú naučil svojich učeníkov, sa teraz objavujú aj 

v Ježišovom modlitebnom zápase s Jeho Otcom nebeským: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. 

– Sestry a bratia, nepripomína vám to prosby z Otčenáša: Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého? Alebo 

tiež: Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty. Nepočujete v tom inú prosbu z Otčenáša, konkrétne: Buď vôľa Tvoja 

ako v nebi, tak i na zemi? Alebo tiež: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane 

Tvoja vôľa.  



 Drahí priatelia, je to jasné povzbudenie pre všetkých nás nebáť sa používať modlitbu, ktorú nás naučil 

Boží Syn. Veď On sám ju použil vo chvíli, kedy Mu bolo naozaj ťažko. Použil ju vo chvíli, keď si bol vedomý 

toho, čo Ho čaká. Vedel, že koniec je tu, a to je pre človeka zakaždým enormná psychická záťaž. No trápil sa 

aj preto, že tento zápas si nakoniec musí vybojovať iba sám, pretože Jeho priatelia Ho zanechali v núdzi 

samého a nedokázali s Ním bdieť ani hodinku.  

 Sestry a bratia, modlitba Pánova je tu aj pre nás. Sám Kristus nám vkladá jej slová do našich úst. Sú 

to slová, ktoré majú moc dodať nám silu vtedy, keď sa cítime slabí, keď prežívame strach. Sú to slová, ktoré 

pomohli Ježišovi obstáť a zvíťaziť nad sebou samým v modlitebnom zápase. Sú to to slová, ktoré majú tú moc 

pomôcť aj nám.  

 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: A vy len spíte a odpočívate? Ajhľa, priblížila sa hodina! Syn 

človeka je vydaný hriešnikom do rúk. 46 Vstaňte, poďme! Ajhľa, priblížil sa môj zradca! Sestry a bratia, 

posledné slová z nášho dnešného kázňového textu so sebou prinášajú jeden prekladový problém. Mnoho 

prekladov, i ten náš, interpretuje Ježišove slová ako otázku: A vy len spíte a odpočívate? V každom prípade, 

pôvodné rukopisy neobsahujú žiadne interpunkčné znamienka. A preto by sa Ježišove slová dali interpretovať 

aj takto: teraz už nespite, začína sa niečo diať! Český biblický komentátor Jiří Mrázek, jeden z mojich 

obľúbených, Ježišove slová dokonca interpretuje ako povzdych: tak... teraz už kľudne môžete spať a odpočívať 

... Takéto vnímanie Ježišových slov pritom krásne vystihuje atmosféru celej tej chvíle: Hlavný zápas sa 

odohral práve tu, v Getsemane. Bol to zápas, v ktorom ešte bolo možné zlyhať. Tento zápas vybojoval Ježiš 

sám. Teraz Ho „už“ len zatknú a ukrižujú. A na tom už nieto čo pokaziť. No podstatné je, že necúvol 

a neutiekol teraz, ale verne a poslušne vyplnil vôľu svojho Otca.  

 Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. Áno, priatelia! Syn človeka je vydaný. Najprv Judáš vydá 

Ježiša z kruhu Dvanástich do rúk veľkňazov. Veľkňazi Ho vydajú zo spoločenstva Izraela do rúk pohanov 

(Piláta). A Pilát Ho vydá z ľudského spoločenstva na smrť. A to všetko nielen kvôli svojim ospalým 

a unaveným učeníkom a ich hriechom. To všetko nielen kvôli zadubeným vodcom izraelského národa a ich 

hriechom. To všetko nielen kvôli mocibažným a arogantným Rimanom a ich hriechom. To všetko aj kvôli 

mojej a tvojej duchovnej únave, ospalosti, pohodlnosti, či dokonca lenivosti. To všetko aj kvôli mojim i tvojim 

hriechom.  

 Vstaňte, poďme! Áno! Vstaňme aj my! Prebuďme sa konečne! Ordinovaní i neordinovaní! Prekonajme 

únavu, ospalosť, otupenosť, pohodlnosť, či lenivosť! Vstaňme a poďme s našim drahým Majstrom a Pánom 

Ježišom v ústrety Jeho pozemskému umučeniu, potupeniu a smrti, aby sme nakoniec mohli byť účastní aj Jeho 

nebeského oslávenia a slávy večnosti! Amen.  

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

v jednotlivých zboroch nášho seniorátu v uplynulom roku 2021.  

 

Betliar  

V CZ pôsobil do konca septembra ako administrátor Mgr. Daniel Gdovin. Po jeho odchode zo seniorátu bol 

za administrátora CZ od 1.10.2021 menovaný ThDr. Jerguš Olejár, PhD. Vo svojom biblickom úvode ku 

kňazskej správe sa zamýšľa nad príbehom Ježišovho premenenia pred očami učeníkov na vrchu, v ktorom 

okrem iného zaznieva: Naša zahľadenosť na samých na seba, na vlastné túžby je mnohokrát prekážkou pre 

pravé nasledovanie Krista. Nemôžeme byť pre ostatných svetlom, ktoré im bude svietiť na cestu pri hľadaní 

Krista, ak my samy nebudeme chcieť. Ak budeme skrývať tie poklady viery len pre seba. V CZ sa vykonalo 39 

služieb Božích. Biblické hodiny, sobáše ako aj konfirmácia  sa nekonali.  Pokrstený bol 1 chlapec a k Večeri 

Pánovej pristúpilo 42 veriacich. Čo sa týka hospodárskej stránky, podarilo sa vykonať niekoľko väčších 



i menších prác, napríklad: maľovanie MŠ či oprava vchodu do kostola. Pevne verím, že ak všetko dobre pôjde, 

tohto roku dôjde k obsadeniu kňazskej stanice, nakoľko kroky k tomu sú už podniknuté.  

Čierna Lehota  

CZ je administrovaný sestrou farárkou Mgr. Vierou Kmecovou zo Slavošoviec, ktorá svoj biblický úvod 

kňazskej správy zakončuje konštatovaním: tak ako viera jednotlivca, ani viera zboru nie súkromnou 

záležitosťou. Tým viac rastie a sa upevňuje, keď sa zdieľa, žije spoločne. Vykonaných bolo 33 služieb Božích. 

Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 1x. K Večeri Pánovej pristúpilo 77 hodovníkov. Sobáš nebol žiaden. 

Na poslednej ceste sa rozlúčili so 4 ženami. Deti z CZ sa náboženstva zúčastňujú na ZŠ v Slavošovciach. Žiaľ, 

tak ako po minulé roky: okrem sl. Božích sa na pôde CZ nevykonáva žiadna ďalšia vnútromisijná práca, čo je 

z môjho pohľadu neakceptovateľné. Myslím, že vždy je priestor či už na biblickú hodinu, modlitebné 

spoločenstvo alebo na nejaké stretnutia so ženami, kde sa dajú robiť ručné práce, len to treba chcieť začať 

robiť. Vysoko aktuálna otázka je: ako dlho po finančnej stránke spoločenstvo evanjelikov v Čiernej Lehote 

vydrží pod „vlastnou hlavičkou“ a či by nebola prospešná fúzia s vedľajším CZ Slavošovce.  

Dlhá Ves 

CZ je administrovaný br. farárom Mgr. Viliamom Solárikom z Rožňavy od roku 2011.  Vykonaných bolo 59 

služieb Božích. V  prípade neprítomnosti, alebo zaneprázdnenosti administrátora, vypomohol br. Tibor Lóczy 

z Gemera a sestrá farárka Pethő Judit, spirituálka z Miškolca. Počas lockdownu boli distribuované kázne 

online, celkovo 13 vysielaní; na Veľkú Noc a na Štedrý večer bola vysielaná pobožnosť prostredníctvom 

obecného rozhlasu. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 3x. K Večeri Pánovej pristúpilo 68 komunikantov. 

Do stavu manželského vstúpil 1 pár. 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. Čo sa hospodárskej oblasti 

týka, opravy väčšieho charakteru neboli. CZ čaká realizácia opravy kostola, nakoľko bola schválená podpora 

z Maďarska, ktorá v tomto čase už aj prebieha.  

 

Dobšiná   

 

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

zamyslení koncipovanom na základe evanjeliového textu o Ježišovom premení hovorí: to, čo dnes ako 

členovia cirkevného zboru potrebujeme vidieť je: Ježišova tvár žiariaca ako slnko a Jeho rúcho biele ako 

svetlo. Potrebujeme to vidieť zvlášť v tomto čase, kedy mnohé správy a prognózy  ako aj celkový vývoj sa nám 

javia skôr v tmavých farbách. Spoločnosť začína byť plná skeptických, frustrovaných a vyhorených ľudí. To 

druhé, čo potrebujeme počuť, to je priznanie sa samotného Otca k svojmu Synovi ako aj výzva, či príkaz 

adresovaný nám všetkým: „Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte!“ Pandemické 

opatrenia nepriaznivo zasiahli aj do aktivít v tomto CZ. Takto sa vykonalo celkom 64 služieb Božích, z toho 

24 videopobožností. Pokrstených bolo celkom 89 ľudí, Večera Pánova bola prislúžená 95 komunikantom. 

Zosobášených bolo 7 párov a na poslednej ceste sa rozlúčili so 16 ľuďmi. V CZ v čase, kedy to bolo možné, 

pravidelne prebiehali biblické hodiny (22x), modlitebná skupinka (15x) 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 vyše 70. 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. CZ má 

vytvorený aj vlastný youtube kanál.  

 



Gemerská Poloma  

V tomto CZ pôsobil v pozícii zborového farára až do jesene Mgr. Daniel Gdovin. Žiaľ, ani nie po uplynutí 3 

rokov od jeho voľby tento zbor a náš seniorát nečakane opúšťa. Nech to neznie ako vychvaľovanie, ale stálo 

ma to ako seniora nemálo úsilia, aby už v advente  mali evanjelici v Polome svoju riadne  zvolenú sestru 

farárku Mgr. Janku Kendžurovú. Tá si v biblickom úvode svojej kňazskej správy kladie spolu so žalmistom 

otázku: Dokedy? Nuž a na túto pálčivú otázku hľadá odpovede, analyzujúc aktuálny stav cirkevného zboru. 

Bolo vykonaných 39 sl. Božích. Žiaľ, tak ako aj v iných zboroch, i tu účasť na bohoslužbách očividne 

poklesla.  V Gemerskej Polome sa dvakrát nahrávali služby Božie prezentované Mediálnym výborom GES. 

Počas lockdownu sa distribuovali kázne vo vytlačenej podobe, využili sa tiež obecné noviny a rozhlas. Bolo 

pokrstených 6 ľudí. Večera Pánova bola prislúžená 4x a pristúpilo k nej 98 veriacich. Na poslednej ceste sa 

rozlúčili až s 31 ľuďmi. Zaviedlo sa nosenie kríža na pohreboch.  Práca s deťmi neprebiehala pravidelne. Nová 

sestra farárka má však enormný záujem na tom, aby sa pandémiou či ľahostajnosťou umŕtvené aktivity opäť 

rozbehli a ožili. Náboženstva na ZŠ sa zúčastňovalo 70 detí. Príchodom novej sestry farárky sa začali využívať 

moderné online spôsoby stretávania, keď už to nebolo možné naživo. Oceňujem prehľadný a jasný rozpis 

priorít tak pre hospodársku ako aj duchovnú oblasť pre CZ na rok 2022, ktorý sa nachádza v závere kňazskej 

správy. Verím, že väčšinu aktivít sa s Božou pomocou podarí aj zrealizovať.  

Gemerské Teplice  

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

aktuálne evidujúci len 36 členov platiacich si cirkevný príspevok. Bolo vykonaných 6 pastorálnych návštev. 

Deti z tohto CZ sa zúčastňujú vyučovania náboženstva na ZŠ v Jelšave. Na detskej besiedke sa stretávalo 6 

detí. Dorast sa stretával v Gemerskom Milhosti. V časoch odstávok br. administrátor roznášal veriacim kázne 

v tlačenej podobe. CZ sa zapojil do projektu Vianočné dieťa. Spolupráca so sestrou dozorkyňou a presbytermi 

je dobrá. Pokrstených bolo 9 detí, konfirmovaní 3 a na poslednej ceste sa rozlúčili s jedným členom.  Otázka 

je, ako dlho 36 dušový zbor s každoročným priemerným rozpočtom do 1000 EUR bude vedieť finančne prežiť 

do budúcnosti. Opäť preto nastoľujem myšlienku hľadania ciest spájania sa s okolitými zbormi, a tým 

vytvorenia väčšieho celku, silnejšieho finančne aj čo do počtu členov, a nie dokazovať si samostatnosť za 

každú cenu.  

Chyžné  

V CZ pôsobí Mgr. Emília Volgyiová ako zborová farárka. Veľká časť  správy reflektuje situáciu v CZ 

spôsobenú pandémiou kovidu, ktorá negatívne neovplyvnila iba život CZ, ale samotný zbor pripravila o  15 

členov, medzi inými aj o br. dozorcu Málika a br. presbytera Kučeráka. Sestra zborová farárka na margo týcho 

udalostí píše:  Bez Boha by sme toto obdobie len veľmi ťažko prežili. Viera nám dávala silu, motiváciu do 

životných bojov a zápasov. Ono vždy je to tak, že to čo sa nás nejako bytostne nedotýka je od nás vzdialené, 

ale zrazu to všetko bolo príliš blízko. Takto sa v tomto CZ vykonalo 99 sl. Božích. K VP pristúpilo 250 

komunikantov. Do cirkvi vo sviatosti krstu svätého bolo prijatých 14 detí a 2 dospelí.  Vyučuje sa náboženstvo 

tak na základnej škole ako aj v MŠ v počte 60 detí. Čo sa hospodárskej stránky týka, väčšia investícia sa 

realizovala v Revúckej Lehote, a síce: vysprávky, cokle okolo kostola v celkovej hodnote 2000,- eur. Sestra 

farárka svoju správu zakončuje slovami: Vypadlo nám veľa služieb Božích a množstvo aktivít, na ktoré sme 

roky boli naučení a zvyknutí. Napriek tomu všetkému, ďakujeme Pánu Bohu, že zo svojej milosti nás tu ešte 

ponechal a stará sa o nás. 

Jelšava  

V CZ pôsobí Mgr. Ivan Bojna v pozícii námestného farára. Ten vo svojom biblickom úvode ku kňazskej 

správe zdôrazňuje fakt, že Pán Ježiš je Ten, kto nás i dnes pozýva do služby. Ide len o to, aby sme sa dali 

pozvať a boli Mu poslušní. Služby Božie boli vykonávané v chráme Božom, ale aj v zb. sieni. Brat farár 



vykonal v CZ 6 pastorálnych návštev, počas ktorých ľuďom prinášal tak duchovnú literatúru ako aj iné 

pozornosti, resp. zdravotnícke pomôcky.  Na Základnej škole sa vyučovania náboženstva zúčastňuje 22 detí. 

Br. farár distribuoval kázne do domácností. Hľadal možnosti ako distribuovať Božie slovo svojim 

cirkevníkom, ale aj iným, napríklad aj za pomoci mestského časopisu, či web stránky. Okrem toho využíval 

internet pri vyučovaní náboženstva. Konfirmovaných bolo 5 teenagerov. Pri CZ pôsobí dychová hudba s 12 

členmi. Čo sa hospodárskej stránky týka, CZ bol úspešný v projekte, ktorého cieľom bolo zabezpečiť statiku 

krovu kostola. Okrem toho boli vykonané iné práce, či už za pomoci Mestských služieb Jelšava alebo aj 

svojpomocne. V krste svätom do cirkvi prijali 4 členov. Na poslednej ceste sa rozlúčili so 6 členmi. 

Sympatickým gestom bol otvorený kostol v čase lockdownu pre individuálne návštevy či modlitebné stíšenia. 

Cirkevný zbor sa zapojil do akcie s názvom Vianočné dieťa a s mladšou generáciou bolo zrealizovaných 

niekoľko športových podujatí.  

Kameňany  

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

sieni. Vykonaných bolo 6 pastorálnych návštev.  V čase lockdownu  br. administrátor distribuoval veriacim 

kázne, ale aj inú duchovnú literatúru či nejakú milú pozornosť. Na Základnej škole sa vyučovala detská 

besiedka, ktorej sa pravidelne zúčastňovalo 15 detí. V CZ sa konalo podujatie organizované občianskym 

združením Gotická cesta. CZ sa rovnako tak zapojil do projektu Vianočné dieťa. Kameňany boli mimoriadne 

úspešné v projektoch na opravu kostola, keď sa im takto podarilo získať opäť až 65.000,- EUR. Okrem toho 

sa podarilo inštalovať kamerový systém okolo kostola, či navýšiť múrik okolo fary. Pokrstené bolo 1 dievča 

a na poslednej ceste sa rozlúčili so 7 veriacimi. To samozrejme ovplyvnilo aj reálny počet členov CZ 

v kartotéke, ktorý opäť klesol na 43. Otázka je, ako dlho vydrží 43 dušové spoločenstvo prispievať do Fondu 

finančného zabezpečenia a aká budúcnosť toto spoločenstvo očakáva. Namieste je otázka, či by počtom malé 

CZ nemali začať uvažovať nad vytvorením jedného väčšieho a životaschopnejšieho celku. Myslím, že situácia 

nás skôr či neskôr dotlačí k takémuto kroku.  

Koceľovce   

V tomto CZ na poste zborovej farárky pôsobí Mgr. Emília Velebírová. Od jesene kvôli nástupu sestry farárky 

na materskú dovolenku bola za administrátorku CZ menovaná sestra farárka Mgr. Janka Ilčisková zo Štítnika. 

Vo svojom duchovnom zamyslení sestra farárka poukazuje na dôležité kresťanské kategórie a hodnoty, ako 

sú: pravda, záchrana, či nasledovanie. Bolo vykonaných 69 sl. Božích. V krste svätom do cirkvi prijali jedného 

chlapca. Večera Pánova sa prisluhovala 6x a pristúpilo k nej 67 komunikantov. Konfirmovaní boli dvaja 

teenageri. Na poslednej ceste v časnosti sa CZ rozlúčil s 13 zosnulými. Boli vykonané 3 pastorálne návštevy 

a jedno požehnanie manželstva. Pevne dúfam, že po nastúpení sestry farárky Velebírovej do aktívnej služby 

začiatkom mesiaca máj sa aktivity v tomto CZ, najmä v školských zariadeniach v Markuške a Roštári, 

rozbehnú. Veď aj za tým účelom bolo tomuto CZ darované služobné motorové vozidlo z CZ Kežmarok.  

 

Kunova Teplica 

CZ je administrovaný br. Mgr. Viliamom Solárikom z Rožňavy od roku 2011. Vo svojom biblickom 

zamyslení zameranom na Ježišovu kázeň na vrchu sa zameriava na problém duchovnej rozpoltenosti človeka 

a rovnako tak na problém ustarostenosti. Riešením je konanie Božej vôle a život podľa Božieho slova.  Sl. 

Božie sa konali prevažne v maďarskom jazyku. Vykonaných bolo celkom 16 služieb Božích. Počas 

lockdownu boli sprostredkované prenosy služieb Božích a biblických úvah prostredníctvom internetu 

v spolupráci s CZ Gemer a Dlhá Ves. Žiaľ, okrem služieb Božích sa v tomto CZ nič viac nekonalo. Spolupráca 

so samosprávou je dobrá. Čo sa hospodárskej stránky týka, pripravuje sa oprava fasády kostola, a to vďaka 

dotácii z KSK. Ešte by som citoval jedno tvrdenie z kňazskej správy: Členovia cirkevného zboru sa 



zúčastňovali na aktivitách poriadaných GES a cirkvou ... Ja čestne priznávam, že členov tohto CZ som nevidel 

ani na jednom podujatí, ktoré bolo organizované GES, dokonca ani na výročnom seniorátnom konvente, a to 

už viac rokov po sebe! Z tohto CZ na seniorát neboli doručené dokonca ani zápisnice z výročného 

presbyterstva a konventu ani rozpočet na rok 2022. Je tu vážne podozrenie, či sa spomínané zasadnutia vôbec 

konali! Ani po kontrolnej návšteve seniora tak nedošlo k žiadnej výraznejšej zmene v administrovaní tohto 

CZ, čo ma osobne veľmi mrzí. Myslím, že je to jasné svedectvo o nefunkčnosti CZ a o lajdáckom prístupe 

administrátora tohto CZ ani nehovorím. Ako predsedníctvo GES sme iniciovali začiatok rozhovorov o zlúčení 

tohto CZ s druhým maďarsky hovoriacim CZ Dlhá Ves. Verím, že by to bolo na prospech veci. Ak Pán Boh 

dá, tohto roku by tieto zbory mohli dostať nového námestného farára, ktorého si nakoniec aj želajú, ktorého 

poznajú a sú s ním vysoko spokojní.  

Mokrá Lúka  

V tomto cirkevnom zbore na poste zborovej farárky pôsobí Mgr. Marta Klátiková, ktorá po uplynutí 10 

ročného volebného obdobia bola v minulom roku opätovne zvolená do tejto pozície. Vo svojom duchovnom 

zamyslení uvažuje nad mannou a nad všetkým, čo dnes máme ako mannu, ako dar od Boha vnímať a prijímať. 

Najväčším darom pre nás je však sám Syn Boží – chlieb života, ktorého nám treba prijímať vierou a ktorý je 

našim pokrmom pre večnosť. Vo svojej správe sestra farárka reflektuje uplynulý rok, ktorý bol poznamenaný 

pandémiou. Tá samozrejme i na pôde tohto CZ ovplyvnila duchovný život. V CZ bolo vykonaných 43 služieb 

Božích. Sviatosť krstu svätého prijali 3 ľudia. VP bola prislúžená 67 komunikantom. Na poslednej ceste sa 

rozlúčili 7x. Konfirmačnú prípravu navštevujú 4 deti.  Do stavu manželského vstúpil 1 pár. Vykonaných bolo 

17 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 kľúčové funkcie v zbore. V každom 

prípade za zmienku stojí konštatovanie sestry farárky ohľadom počtu členov v CZ: K 31.12.2021 má náš zbor 

podľa kartotéky 131 členov. Podľa sčítania ľudu v r. 2011 sme mali 176 členov. Pred týždňom však boli 

zverejnené údaje najnovšieho sčítania ľudu z r. 2021 a tam sa k ECAV v Mokrej Lúke prihlásilo už len 114 

členov. Ako vidíme je to zarmucujúci údaj, ktorý môže do budúcna rozhodnúť aj o neexistencii samostatného 

cirkevného zboru. Sú tu ľudia, aj mladí, ktorí dali pokrstiť svoje deti, ale s cirkvou nežijú, čo je veľmi smutné. 

 

Muránska Dlhá Lúka  

 

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

povzbudzuje veriacich CZ k znášanlivosti, odpúšťaniu, pokoju a láske. V CZ bolo vykonaných 39 služieb 

Božích s priemernou účasťou 30 duší. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 2x. Večera Pánova bola 

prislúžená 142 hodovníkom. Pokles možno dať do súvisu s dlhou odstávkou, ktorá trvala 4 mesiace. Slávnosť 

konfirmácie sa nekonala. Bol vykonaný 1 sobáš a 5 pohrebov. Na doraste sa stretli 27x. Paralelne so sl. Božími 

sa konala aj detská besiedka, celkom 20x s priemernou účasťou 3 detí. Brat farár – konsenior vykonal 8 

pastorálnych návštev pri rôznych príležitostiach. Po materiálnej stránke bolo vykonaných niekoľko menších 

opráv ako aj nákup materiálu pre kancelárske účely, resp. do kuchyne.  Vzťah medzi bratom farárom a jeho 

veriacimi je dobrý a priateľský. Br. konseniorovi sa pomaličky k záveru blíži jeho prvé 10 ročné volebné 

obdobie v pozícii zb. farára v tomto CZ.  

 

Nandraž 

 

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

Pretrvávajúca pandémia sa i v tomto zbore negatívne podpísala na počet vykonaných duchovných aktivít 

a podujatí.  Služby Božie v počte 10 sa konali už len vo fílii Rákoš. Na poslednej ceste sa rozlúčili s dvoma 



bratmi. Iné aktivity, či už krsty, Večera Pánova, konfirmácia alebo výchovná činnosť sa, žiaľ, nekonali. Brat 

administrátor vykonal 4 pastorálne návštevy. Ako nebezpečné faktory br. administrátor vníma ľahostajnosť 

a migráciu mladých za prácou, čím klesá populácia a členská základňa CZ. V každom prípade CZ vykazuje 

iba 52 duší vo svojej kartotéke. Otázka znie: ako dlho CZ dokáže finančne prežívať, pokiaľ si má každoročne 

odvádzať do Fondu finančného zabezpečenia stanovené poplatky a či by nebolo múdrejšie dať sa dokopy 

napríklad s CZ Sirk.  

 

Nižná Slaná – Kobeliarovo 

 

Administrátorom tohto CZ som ja. Počas celého roka 2021 v ňom však ako zborová kaplánka pôsobila Mgr. 

Ľubica Štefanidesová. V biblickom zamyslení ku kňazskej správe ako administrátor konštatujem: „pokiaľ náš 

život neskončí jednou veľkou chválou Hospodina, ktorý preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi, 

lebo v týchto veciach má záľubu – potom sme nepochopili nič, ani sme sa nenaučili nič a sme len malí krikľúni, 

ktorí sa chcú hrať na veľkých.“ V CZ bolo vykonaných 110 hlavných služieb Božích. Bolo vykonaných 9 

krstov. Večera Pánova bola prislúžená celkom 185 komunikantom, čo je dokonca viac ako v roku 

predchádzajúcom. Konfirmovaní boli 3 dospelí, do stavu manželského vstúpil 1 pár a na poslednej ceste bolo 

vyprevadených 8 zosnulých. Nakoľko sa služby Božie konajú každú nedeľu na troch bohoslužobných 

miestach, sestra kaplánka navrhla, aby sa raz za mesiac konali služby Božie iba na jednom mieste, a síce kvôli 

tomu, aby sa veriaci aspoň takto mohli stretnúť a vedeli o sebe. Takto sa podarilo zrealizovať 4 spoločné 

služby Božie. Počas roka 2021 si na pôde CZ, konkrétne v Kobeliarove pripomenuli 160. výročie úmrtia 

slávneho rodáka Pavla Jozefa Šafárika.  Podarilo sa vykonať 9 biblických hodín. Evanjelické náboženstvo 

navštevovalo 76 detí. Podarilo sa rovnako tak začať vyučovať náboženstvo aj na Materskej škole.  

Pastorálnych stretnutí bolo vykonaných 35. Čo sa materiálnej oblasti týka, podarilo sa vykonať viacero 

náročných prác: vymaľovanie vnútorných priestorov fary, kompletná výmena a inštalácia novej kuchynskej 

linky, oprava havarijného stavu kanalizácie, výmena radiátorov a plynového kotla na fare.  

 

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. Brat diakon do definuje 

slovami: Z našich skromných bohoslužieb sa pomaly ale isto vytrácajú cirkevníci. Táto skutočnosť je o to viac 

nepríjemná, že vlastne sme na hranici života cirkevného zboru. Intenzita prisluhovania VP sa zvýšila, čo ma 

osobne teší. K tejto sviatosti pristúpilo 47 duší. Bolo vykonaných 8 krstov. Vykonané boli 2 sobáše a na 

poslednej ceste sa rozlúčili s 12 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. 

Žiaľ, práve v nich sa ukazuje celková situácia v zbore. Ľudia sú voči cirkvi ľahostajní. Stupňuje sa celkový 

nezáujem o veci cirkevné. 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. CZ negatívne zasiahla strata dlhoročnej 

zapisovateľky. Mimoriadnymi príležitosťami v CZ boli koncerty, tiež návštevy redaktoriek z médií ohľadom 

fresiek v kostole. Zvýšil sa i počet turistov, ktorých br. diakon s nadšením sprevádza, pričom CZ má z turizmu 

celkom slušný príjem, čo osobne oceňujem.  Čo sa vykonaných prác týka, podarilo sa inštalovať zreštaurované 

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

Pán Boh má v moci aj pandémiu a aj ona je súčasťou Božieho plánu. V Božom pláne je teda dnešný, hriešny 

človek. Áno, aj naša cirkev, aj náš zbor je súčasťou tohto plánu. Toto je úžasná správa, lebo Boh hoci dopustí, 

nikdy neopustí. 

 

Ratková  



V CZ Ratková ako administrátor pôsobí br. farár Mgr. Vladimír Vančík, ktorý túto úlohu prevzal po sestre 

farárke Mgr. Marte Klátikovej. Bolo vykonaných 18 sl. Božích. Kázne počas odstávky boli veriacim 

doručované dvoma ochotnými poštovými doručovateľkami. K VP pristúpilo 58 duší. Žiaľ, ani krsty ani 

konfirmácia sa nekonali. Verím, že od septembra sa podarí obnoviť vyučovanie náboženstva na ZŠ. Osobne 

to vnímam ako kľúčovú úlohu. I školské prostredie sa môže stať priestorom, kde sa dá misijne pôsobiť 

a pozitívne vplývať na mladú, prevažne rómsku generáciu žiakov. Žiadalo by sa tuná realizovať zmysluplnú 

a organizovanú rómsku misiu. Boli vykonané práce, zväčša za pomoci dotácií z MK SR. Vykonané boli 3 

pastorálne návštevy.  

Ratkovské Bystré 

Rovnako v tomto CZ došlo ku personálnej zmene. Po úspešnom absolvovaní farárskej skúšky bol za 

námestného farára menovaný br. farár Mgr. Vladimír Vančík. Z postu administrátora bol súčasne odvolaný 

br. konsenior Dušan Hrivnak. Br. farár vo svojom duchovnom zamyslení ku kňazskej správe na základe slov 

apoštola Pavla povzbudzuje veriacich k láske a jednomyseľnosti. Bolo vykonaných 42 hlavných služieb 

Božích. Počas Štedrého večera za pomoci zvukovej techniky sa z priestoru pred kostolom mohli šíriť prorocké 

a evanjeliové texty a mohli znieť adventné a vianočné piesne. Sviatosť krstu svätého sa realizovala 1x. K VP 

pristúpilo 63 komunikantov. Vykonaných bolo 7 pastorálnych návštev. Nakoľko sa na území CZ školské 

zariadenie nenachádza, náboženská výučba sa nerealizovala. V každom prípade bolo dobré rozbehnúť 

vyučovanie náboženstva aspoň vo vedľajšom CZ Ratková. Za pomoci MKSR sa pokračovalo v reštaurovaní 

kazateľnice, ktorá by mala byť budúci rok hotová.   

Rejdová  

CZ je administrovaný sestrou farárkou Mgr. Karmen Želinskou z Vyšnej Slanej, konseniorkou GES. Tá sa vo 

svojom biblickom zamyslení sústreďuje na moc Božieho slova. Citujem z jej slov: Božie slovo dokáže robiť 

obrovské divy v tých, ktorí ho príjmu, ale voči tým, ktorí Božie slovo neprijímajú, je bezmocné; a je to preto, 

lebo Pán Boh sa nám nasilu nevnucuje ale čaká na náš súhlas. Pán Boh vždy rozsieva svoje slovo a my len 

potrebujeme mať otvorené srdce a ochotu to počuté Božie slovo uskutočniť v živote. 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. Za dospelých členov cirkevného zboru boli v slávnosti konfirmácie 

prijatí piati mladí ľudia. Do stavu manželského vstúpil 1 pár. Večera Pánova sa prislúžila 98 komunikantom.  

Na poslednej ceste sa lúčili 10x. V CZ funguje ženský spevokol v počte 14 členov, i keď kvôli opatreniam len 

v obmedzenom režime. Sestra administrátorka vyučuje náboženstvo na ZŠ, kde sa prihlásilo 52 detí.  

Pastorálne návštevy sa z dôvodu opatrení v podstate nerealizovali.  CZ má zriadenú FB stránku. V tomto 

covidovom čase na stránke boli pravidelne uverejňované biblické zamyslenia, ktoré si našli svojich 

pravidelných i nových čitateľov, píše sestra konseniorka. V roku 2021 sa práve na pôde tohto CZ podarilo 

úspešne zrealizovať 3. Deň GES, za čo patrí poďakovanie tak CZ ako aj výbornej spolupráci s pani starostkou.  

Revúca 

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

kňazskej správe si kladie pálčivé otázky: Či by som ja, ty, obstál, ak by Pán a Sudca živých a mŕtvych prišiel 

už dnes? Či by som vyšiel bez poškvrny z Jeho taviacej pece? Či by ma oheň Jeho hnevu neroztavil, nezničil?  

Kam utiecť, kam sa skryť pred hnevom Spravodlivého a Svätého Boha a môjho Sudcu? Existuje jedno miesto, 

kde sa môžeme ukryť, nájsť útočište a život. Je to miesto v Ježišových ranách, je to miesto pod Jeho krížom, 

na Golgote. V CZ Revúca bolo vykonaných 40 služieb Božích. Väčšina služieb Božích bola streamovaná.  

Pokrstení boli 9 ľudia. K VP pristúpilo 183 komunikantov. Do stavu manželského vstúpili 3 páry a na 

poslednej ceste sa rozlúčili až s 25 ľuďmi. Na biblických hodinách sa nestretávali. Spevokol fungoval 

v značne obmedzenom režime. Dobre funguje a dobre je postarané o seniorátny archív. Sestra farárka 



i napriek rôznym obmedzujúcim opatreniam vykonala 24  pastorálnych návštev. Žiaľ, vyučovania 

náboženstva sa zúčastňuje iba 19 detí, čo je na okresné mesto z môjho pohľadu žalostne málo. Ešte viac ma 

mrzí výsledok posledného sčítania obyvateľstva v tomto meste. Citujem zo správy: Možno nás bude zaujímať, 

že pri sčítaní ľudí sa k našej cirkvi prihlásilo 1396 osôb, čo predstavuje 12,16 %, kým rímskych katolíkov je 

3230 – 28,13 %. K našej cirkvi sa tak prihlásilo o 564 menej ako pred 10 rokmi.  Z toho vyplýva, že z bývalej 

bašty luteranizmu na Gemeri sa nám postupne stáva bašta rímskych katolíkov, ktorých je podľa sčítania 

takmer o 2000 viac ako nás. Zrejme by nebolo na škodu na veci hľadať príčiny tohto obrovského poklesu. 

V CZ už dlhodobo nie je riadne zvolený zborový dozorca. Problematické je to aj s inými funkciami, i keď zo 

správy vyplýva, že je veľká snaha obsadiť ich. V každom prípade sestre farárke ďakujem za vykonávanie 

funkcie koordinátorky SEŽ v GES a tiež ako členky Revíznej komisie, v ktorých, ako sa sama v správe 

vyjadrila, už nehodlá pokračovať.  

Roštár 

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

nástupu na materskú dovolenku sestry Velebírovej je za administrátorku menovaná sestra farárka Ilčisková zo 

Štítnika. V biblickom úvode ku kňazskej správe sa objavuje aj táto pekná myšlienka: To, že sme cirkev slova 

by nemalo znamenať, že vieme len veľa rozprávať a málo sme schopní urobiť. To, čo nám Pán Ježiš ponúka 

je: pravda a záchrana. To, čo od nás očakáva je nasledovanie. Bolo vykonaných 17 sl. Božích. Sú zdraví, 

dospelí, mladší, pre ktorých nedeľa nie je sviatočným dňom. Týmto ľudom treba vydať svedectvo, že prežiť 

sviatočný deň v blízkosti Pána Boha a ľudí v Neho veriacich znamená radosť, pokoj, úžitok. V krste svätom 

do cirkvi prijali 4 deti. Večera Pánova sa prisluhovala 2x. Na poslednej ceste v časnosti sa v CZ rozlúčili so 7 

zosnulými. Sestra administrátorka vykonala 2 pastorálne návštevy. Osobne mám za to, že vzhľadom na 

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

s rómskym etnikom.  Na záver okienka do tohto zboru si trúfnem povedať, že takéto samostatné okienko za 

Roštár zaznieva tento rok na seniorátnom konvente zrejme naposledy, nakoľko tento CZ prejavil túžbu spojiť 

sa so susedným zborom Koceľovce a koceľovskí veriaci túto iniciatívu kladne prijali. Takže, pokiaľ všetko 

prebehne tak ako má, je dosť možné že od 1.1.2023 to už bude jeden CZ a nie dva, čo minimálne ušetrí 

administratívu pre duchovného.   

 

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 roku 2021 došlo k prevoľbe sestry farárky 

Olejárovej na ďalšie 10 ročné funkčné obdobie. Rovnako sa v CZ zrealizovala voľba zborového dozorcu. 

V biblickom úvode ku kňazskej správe zaznievajú veľmi trefné myšlienky o milosti. Mimo iné aj toto: V 

minulosti, v stredoveku, ľudia museli platiť veľa peňazí, aby si zaslúžili odpustkovú listinu. Tento blud je preč. 

Ale namiesto neho sme si vynašli ešte horší. Je to lacná milosť, ktorá nás nestojí ani pokánie, ani 

ospravedlnenie za zlé slovo, ani ľútosť. Jednoducho, zvyknutí sme, že nám Pán Boh akosi zakaždým odpustí, 

veď On je Boh na to, aby odpúšťal. Počas lockdownu sa Božie slovo ako aj pastorálno - diakonický prístup 

veriacim od svojich duchovných dostával v rozmanitej podobe. Od tej papierovej, osobnej až po internetovú. 

Keď to bolo možné, sl. Božie sa vykonávali nielen v chráme Božom, ale tiež v Domove dôchodcov a v 2 

domovoch seniorov. Pokrstených bolo 5 ľudí a VP bola prislúžená 430 komunikantom. 5 párov vstúpilo do 

stavu manželského a s 12 sa rozlúčili na poslednej ceste.  V CZ sa konali biblické hodiny, tak v slovenskom 

ako aj v maďarskom jazyku.  Vykonalo sa 10 stretnutí dorastu a 5 stretnutí mládeže. Detská besiedka sa konala  

okrem priestorov CZ aj v komunitnom centre, celkom 20x. Cirkevnú materskú školu, jedinú tohto druhu 

v rámci GES, navštevuje 70 detí. Cirkevnú základnú školu, opäť jedinú v rámci GES, navštevuje 22 detí. Na 

viacerých školách v rámci mesta sa vyučuje náboženstvo. S Rómami sa pracuje pravidelne najmä 



v priestoroch Komunitného centra. Cirkevný zbor sa zapojil do prípravy vianočných balíčkov pre deti v 

Srbsku s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 

Rožňavské Bystré 

V CZ do jesene pôsobil ako zborový kaplán br. Mgr. Peter Hlavatý. Po úspešnom absolvovaní farárskej skúšky 

neskôr už ako námestný farár. Br. farár v závere kňazskej správy takto trefne analyzuje: I napriek 

nepriaznivým podmienkam sme sa však snažili hľadať cesty a spôsoby, aby cirkevný zbor neupadal ani po 

duchovnej, či hospodárskej stránke. Bolo by zlé, ak by sme sa snažili za všetko viniť nepriaznivú situáciu vo 

svete aj spoločnosti. V prvom rade všetko začína od postojov a priorít jednotlivca ... Práve takéto náročné 

obdobie a s ním spojené problémy nám dokážu nastaviť zrkadlo a odhaliť, ako na tom v skutočnosti sme. 

Existuje ešte ochota hľadať skutočné riešenia, odvaha stáť za evanjeliom Ježiša Krista a za hodnotami 

Nebeského kráľovstva, alebo sa iba odhaľuje (obrazne povedané) kráľ vo svojej celej nahote a my zisťujeme, 

že v mnohom ešte zlyhávame a za prezentovanou pozlátenou maskou sa skrýva iba bieda, skazenosť a 

pokrytectvo? I v tomto nám mohol byť rok 2021 akoby zrkadlom, ale zároveň aj určitou hybnou silou, ktorá 

nás môže posunúť smerom k rastu a uzdraveniu, alebo práve naopak ešte k väčšiemu úpadku. Je na nás, ako 

sa k tejto veci každý postavíme. Bolo vykonaných 68 služieb Božích s priemernou účasťou 28 ľudí.  Bolo 

pokrstených 6 osôb. VP sa prisluhovala 92 komunikantom. Na poslednej ceste sa v CZ rozlúčili s 13 

zosnulými. Vykonaných bolo 6 biblických hodín. Žiaľ, absentuje práca s mladou generáciou. Do značnej 

miery je tento stav spôsobený neprítomnosťou mladých ľudí v mieste bydliska, ale aj demografickou absenciou 

ľudí v daných vekových kategóriách v rámci cirkevného zboru – poznamenáva br. farár. Vykonaných bolo 72 

pastorálnych návštev. V hospodárskej oblasti sa vykonalo viacero menších i väčších prác. Na tomto mieste 

chcem br. kaplánovi osobne poďakovať v mene celého Gemerského seniorátu za jeho nasadenie, čas 

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

Sirk 

V CZ pôsobí sestra námestná farárka Mgr. Adriana Hrivnaková. Vo biblickom úvode ku kňazskej správe 

rozoberá evanjeliový príbeh o stretnutí Ježiša so ženou Samaritánkou. V ňom poukazuje na Krista ako zdroj 

živej vody a tiež ako na Toho, ktorý prekonáva rozdiely medzi ľuďmi, tradíciami, či kultúrami. On svojou 

obeťou zbúral všetky hradby, ktoré rozdeľujú človeka s človekom. Len v Ňom a s Ním prichádza pravý a 

skutočný život. Kto je kresťanom vo svojom vnútri, pre toho už nie sú rozhodujúce ani naše názory, ani naše 

úsudky. Nie je rozhodujúca ani naša hodnosť, ani naša – ľuďmi posudzovaná kvalita, - ba nie je už 

rozhodujúca ani naša vina. Ak na niečom záleží, tak je to ten fakt, či je medzi nami Kristus prijímaný ako Boží 

dar k životu večnému ... – poznamenáva sestra farárka. Na službách Božích sa stretli 36x. Pokrstených bolo 7 

ľudí.  K VP pristúpilo 84 hodovníkov. Na poslednej ceste sa rozlúčili so svojimi 4 členmi. 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, že sa rozbehlo vyučovanie 

náboženstva na miestnej ZŠ, kde na prvom stupni hodiny navštevuje 52 žiakov. Je ochota i záujem zo strany 

vedenia školy postupne rozšíriť vyučovanie náboženstva aj na druhom stupni. Podarilo sa zrealizovať projekt 

„Vianočné dieťa“. Pastorálna činnosť bola vykonávaná pri rôznych príležitostiach, celkom 10x. Vzťahy medzi 

sestrou farárkou a veriacimi sú dobré.  

 

Slavošovce 

 

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

zamýšľa nad prikázaním lásky: Božie prikázania lásky stále svietia na doskách zákona, kedykoľvek otvoríme 

Písmo sväté. Žime slobodne, ale ako milované Božie deti. Boh je láska a zákon, ktorý nám dal, je zákonom 

lásky. V CZ sa vykonalo 37 sl. Božích. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 10x. Vyučovania náboženstva 

sa zúčastňovalo 79 detí. K VP pristúpilo 63 komunikantov. Do stavu manželského vstúpili tri páry a na 



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

žiaľ, nekonali. CZ Slavošovce bol počas roka 2021 postihnutý nielen pandémiou, ale aj nečakanými 

zdravotnými komplikáciami sestry farárky, ktoré jej znemožnili fungovať niekoľko mesiacov. Chcem sa 

týmto poďakovať všetkým ochotným duchovným z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ktorí boli ochotní 

zastupovať. Rovnako tak chcem poďakovať veriacim zo slavošovského CZ za samostatnosť. Za to, že mnohé 

duchovné aktivity si zriešili sami, pokiaľ nemal kto. Tento CZ by v každom prípade potreboval duchovné 

prebudenie a akýsi reštart, nakoľko upadá, a to dosť viditeľne. Pritom potenciál  na obnovu tam stále je.  

 

Šivetice  

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

zborov v našom senioráte, ktorý aktuálne eviduje v kartotéke už len 37 členov.  Brat administrátor sa vo 

svojom biblickom úvode zamýšľa nad svetlom, ktoré je tu preto, aby svietilo a bolo ho vidno. Tým svetlom 

sme my, kresťania. Našou úlohou nie je stáť nenápadne v kúte, ale byť viditeľnými vo svojom kresťanskom 

svedectve.  Služby Božie boli vykonávané v chráme Božom v Prihradzanoch. Brat administrátor roznášal 

vytlačené kázne veriacim v tomto CZ, vykonal 6 pastorálnych návštev, na ktorých rozdával okrem iného aj 

literatúru. V CZ sa podarilo zrealizovať projekt Vianočné dieťa. Podarilo sa vykonať  práce na šivetickom 

kostole v hodnote 600,- EUR. Otázka je, ako sa i tento zbor vysporiada s príspevkom do Fondu finančného 

zabezpečenia a čo tým pádom tomuto zboru prinesie budúcnosť.  Tak ako pri Kameňanoch, Gemerských 

Tepliciach, i tu je namieste uvažovať nad tým, či by týmto trom zborom nebolo lepšie pod jednou hlavičkou. 

Administrátorovi CZ by sa minimálne ušetrilo kopec administratívnej činnosti. Zvlášť keď na zasadnutí 

presbyterstiev, konventov, či na službách Božích sa jedná takmer stále o tých istých ľudí.  

Štítnik 

 V CZ Štítnik pôsobí ako zborová farárka Mgr. Janka Ilčisková. V biblickom úvode ku kňazskej správe sa 

zamýšľa nad Božím slovom ako darom, ktorý v našom živote nemôže ostať nerozbalený ležať niekde v kúte. 

Ďalej píše: Pán Boh si nás chce používať ako tých, ktorí chodia v Božom slove a pridŕžajú sa jeho svedectiev, 

ako tých, ktorí ho hľadajú celým srdcom a kráčajú po Jeho cestách. Podarilo vykonať  89 služieb Božích. Do 

cirkvi vo sviatosti krstu svätého boli prijaté 3 deti. Večera Pánova bola prislúžená 177 komunikantom. Na 

konfirmáciu sa pripravujú 6 katechuméni. Do stavu manželského vstúpil 1 pár. Na poslednej ceste sa rozlúčili 

s 12 zosnulými. Náboženstvo sa vyučuje na prvom stupni ZŠ v počte 14.  Zborový spevokol kvôli opatreniam 

fungoval iba v obmedzenom režime. Na detskej besiedke sa stretli 17x s priemernou účasťou 6 detí. Biblická 

hodina sa vykonala 12x.  CZ je jeden z mála, ktorý vydáva zborový list, aspoň k významným sviatkom. Čo sa 

hospodárskej činnosti týka, podarilo sa opraviť zvony v Honciach. Podarilo sa zrealizovať Detský biblický 

tábor, ktorého sa zúčastnilo 23 detí. Štítnický chrám Boží ako turistickú atrakciu na Gotickej ceste navštívilo 

aj v roku 2021 viac ako 2000 turistov. Svoju správu sestra farárka zakončuje slovami: Som rada, že aj v 

ťažkých časoch pandémie sme sa zomkli ako jedna veľká rodina a spoločne sa držali na modlitbách. Každá 

stavba, ktorú stavia mocný Boh a Pán obstojí, preto aj naďalej sa držme Jeho Slova a stavajme na pevnom 

základe, ktorým je Kristus sám. 

Vlachovo  

 

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

tieto otázky: Ak Boh bude pri nás niečo hľadať, čo nájde? Ak Pán Ježiš pri nás niečo hľadal v minulom roku, 

čo našiel? Našiel vieru, z ktorej vyplýva láska a nádej? Našiel dôveru aj v ťažkých časoch? Našiel zbožnosť, 

ktorú nezničia ani svetské zákony a našiel vernosť, ktorá sa nenechala zlomiť ani protipandemickými 

opatreniami? Vykonaných bolo 44 bohoslužieb na dvoch bohoslužobných miestach, spolu teda 88. Počas 

celého roka na nedele a sviatky boli vytvorené videá na YT, čo je spolu 68 videí. Počas Veľkej noci do rozhlasu 

vo Vlachove boli nahrávané príhovory. Na sociálnej sieti je skupina „Na každý deň“ so zamysleniami na 



pracovné dni v roku. Bolo pokrstených 6 detí. K VP pristúpilo 130 komunikantov. Prislúženie VP 

v domácnosti využilo takmer 50 ľudí. Na konfirmáciu sa pripravuje 8 konfirmandov. Na poslednej ceste sa 

v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojimi 25 členmi. Práca s deťmi či mládežou kvôli 

protipandemickým opatreniam, žiaľ, nemohla fungovať naplno a normálne. I tak sa však podarilo stretnúť 

18x. V CZ sa vyučuje náboženstvo tak na ZŠ ako aj v obidvoch materských škôlkach. Pravidelne sa konali 

biblické hodiny a nácviky 2 spevokolov. Stretáva sa modlitebné spoločenstvo. Prebehlo 52 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 do škatule od topánok pre seniorov nad 75 rokov vo Vlachove aj v Gočove, 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. Pandémia, tak ako 

aj inde, aj v tomto CZ negatívne zasiahla do bohoslužobného života. Bolo vykonaných 37 bohoslužieb.  Sestra 

farárka využívajúc dobré vzťahy so samosprávou sa počas lockdownov prihovárala občanom Vyšnej Slanej 

pravidelne cez obecný rozhlas, celkom 33x, rovnako však využívajúc aj FB stránku CZ. V krste svätom do 

cirkvi vstúpili dve deti a jeden dospelý, celkom 3. Aktom konfirmácie sa dospelými členmi cirkvi stalo 7 

tínedžerov. Zosobášené boli dva páry.  K VP pristúpilo 228 komunikantov. Na poslednej ceste sa rozlúčili 

s 10 členmi. V CZ funguje ženský spevokol, ktorý poslúžil nielen na cirkevných, ale aj obecných 

príležitostiach. Vyučovanie detí v MŠ sa kvôli opatreniam nedalo realizovať. Deti z CZ sa vyučovania 

náboženstva zúčastňujú na ZŠ v Rejdovej. Pastorálnych návštev sa vykonalo 7.  V adventnom čase sa podarilo 

uskutočniť akciu s názvom: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Rovnako v adventnom čase sestra 

farárka spolu s pánom starostom zapaľovali sviece na adventom venci.  V rámci opráv sa zakúpila brána pred 

budovu farského úradu a zrealizovali sa tiež ďalšie menšie úpravy kancelárskeho charakteru.   

 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. 

Predsa len : všetci prechádzame nie jednoduchou skúškou.  Povzbudzujem nás všetkých, aby sme sa prebudili, 

ostali bdelí a nespali. Kým počas minulých rokov som povzbudzoval k väčšej horlivosti do aktivít, v ktorých 

máme veľké rezervy, ako sú: práca s dorastom a mladou generáciou, práca s  rodinami,  pastorálne návštevy, 

či rómska misia – teraz povzbudzujem k duchovnému reštartu a prebudeniu v absolútne vo všetkom. Korona 

pre nás nesmie byť výhovorkou ako sa veci nedajú robiť. Nemôže byť veľmi dobrým a vhodným 

ospravedlnením našej neaktivity, pasivity, ospalosti či lenivosti. Skôr sa pre nás musí stať impulzom 

k hľadaniu nových ciest a metód. Buďme preto 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 Rožňavskom Bystrom, 9.4.2022 

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES  
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