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 Biblický úvod 

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

 

Ján 6, 60. 66 - 69 

60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: „Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať?“ 66 Odvtedy 

mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. 67 Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68 

Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili a poznali, 

že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží. 

 Vážení konventuáli, milé sestry, drahí bratia v Pánovi!  

 Po roku sa na seniorátnom konvente schádzame opäť, aby sme bilancovali a hodnotili tak duchovný 

ako aj materiálny život na pôde nášho seniorátu. Vďaka Bohu a Jeho milosti sme sa v uplynulom roku 2022 

smeli vrátiť do „normálu“, na aký sme boli zvyknutí aj pred korónovým časom. Avšak, pravda je taká, že 

štatistiky a počty sa nám akosi do pred korónového normálu nevrátili. Z viacerých kňazských správ sa ozýva 

frustrácia z toho, že i keď situácia nám už dovoľuje slobodne sa realizovať a dýchať, predsa len: ľudí v našich 

spoločenstvách je pomenej. Nie všetci z tých, na ktorých sme boli zvyknutí, sa aj vrátili. A keď: tak sa vracajú 

a prichádzajú len sporadicky, nie pravidelne. Podobne to vidno pri krstoch, pri počte komunikantov Večere 

Pánovej, pri počtoch účastníkov biblických hodín, besiedok, spevokolov a pod. Vidno to na počte tých, ktorí 

sú ochotní prísť a poslúžiť – celkom nezištne, odovzdane. Skutočne: len z lásky ku Kristovi a Jeho cirkvi.  

 Vo viacerých cirkevných zboroch nášho seniorátu počas roka 2022 intenzívne prebiehala, resp. aj 

prebieha intenzívna aktualizácia našej zborovej členskej základne. Tú spôsobil predovšetkým synodou prijatý 

ústavný cirkevný zákon o Fonde finančného zabezpečenia. Nikto nechce platiť viac než nevyhnutne musí. To 

je pochopiteľné. Nie málo v našom senioráte je aj takých, ktorí do Fondu neplatia vôbec. Dôvod je zväčša ten 

istý: niet z čoho. Keď nás brat riaditeľ Generálneho biskupského úradu ako predsedníctvo seniorátu žiada, aby 

sme takéto cirkevné zbory navštevovali a takpovediac im prehovorili do srdca, poukazovali im na solidaritu 

a spoločnú zodpovednosť za cirkev, mohol som odpovedať len slovami: tie cirkevné zbory v Gemerskom 

senioráte, ktoré neplatia do Fondu, to na 90% nerobia z trucu alebo preto, že by túto cirkev nemilovali. 

Jednoducho si nemôžu dovoliť odoslať do Fondu neraz aj 70% svojich celoročných príjmov, pretože finančne 

skrachujú a skončia.   

Poviem to kacírsky: niekedy sám neviem, či tejto cirkvi nejde práve o to. Dokázať slabým, že nemajú 

právo na existenciu. Veď aj jedna osoba, ktorá stojí vo vysokej pozícii v našej cirkvi, sa nepriamo vyjadrila, 

že južné senioráty sú pre túto cirkev príťažou ... Južným seniorátom sme aj my ... No tak ako každá minca má 

dve strany, tak treba povedať aj to, že tie cirkevné zbory, ktoré do fondu neprispievajú, sa v podstate zadarmo 

vezú na vlaku, ktorý ťahajú tí, ktorí platia. Dôchodcovia v Šarišsko – zemplínskom senioráte majú také isté 

vysoké dôchodky ako aj dôchodcovia  na Gemeri. Prečo sa tam veriaci vedia vyskladať aj na niekoľko tisícové 

poplatky do fondu, no tu sa niektorí nevedia vyskladať ani na zopár stoviek?  

Ja sám osobne som zástancom zlučovania slabších cirkevných zborov do väčších celkov. Toto som 

pochopil už dávnejšie, keď sme boli pred viacerými rokmi ako reprezentanti Gemerského seniorátu na 

návšteve v našom partnerskom senioráte Neuenbürg v Schwarzwalde, na juhozápade Nemecka. Tam sa 

dokopy dávali niekoľko tisícové zbory, aby prežili, utiahli to a dokázali i naďalej robiť kvalitnú pedagogickú, 

misijnú, evanjelizačnú i diakonickú službu. Je mi preto tak trochu na smiech, keď v prostredí Gemera máme 

aj také cirkevné zbory, ktorých členovia by nenaplnili ani jeden autobus. No kvôli silnému lokálpatriotizmu 

si to spoločne nikto s nikým nevie predstaviť. Ja sám pochádzam z cirkevného zboru, ktorý je tvorený 12 

obcami! A nie je to problém, keďže si tam všetci uvedomujú, že len v jednote, nie roztrieštenosti je ich sila. 



Česť výnimkám v tomto smere na Gemeri! Jednoducho: sami musíme pochopiť, že doba sa zmenila. Baníctvo, 

ktoré z Gemera robilo priemyselnú pýchu a výkladnú skriňu Uhorska, na väčšine miest skončilo.  Množstvo 

perspektívnych mladých ľudí a rodín z Gemera odchádza preč za prácou, pretože tu si nedokážu zarobiť toľko, 

aby to spĺňalo ich predstavy a životné očakávania. Nemožno im to zazlievať.  Presúvajú sa buď na vyspelejší 

západ našej krajiny alebo rovno do zahraničia. Naše zbory tým pádom starnú a slabnú. Tak finančne ako aj 

personálne. Inú cestu ako cestu zlučovania, spájania sa a vytvárania silnejších celkov – tak po stránke 

personálnej ako aj duchovnej, preto nevidím.  

V každom prípade by však ten proces mal prebiehať citlivo. Viac pastorálne, nie akýmsi finančným 

vydieraním a neprestajným poukazovaním na to, že vy na to nemáte. Že ste pre nás príťažou. Že na vás iba 

doplácame. No a niekedy som mal, žiaľ, pocit, že aj niektorých duchovných akoby to až tešilo, že sa im zbory 

scvrkávajú. Áno, pri aktualizácii kartoték a členskej základne našich cirkevných zborov sme si natvrdo naliali 

čistého vína. Je to čisté víno pravdy. Ale tá pravda je akási trpká a to víno nám nechutí. Presne ako v tej 

Izaiášovej piesni o vinici, od ktorej sa čakalo, že prinesie dobré hrozno, ale priniesla trpčiaky.  

Milí priatelia, akú úrodu z vinice cirkvi Gemerského seniorátu sme priniesli my? My ako duchovní, 

vy ako neordinovaní. Ako veľmi sme sa vedeli zjednotiť na celoseniorátnych vnútromisijných podujatiach? 

Koľko len pozývania?! Či už osobne alebo cez webovú stránku alebo cez sociálnu sieť ... Koľko roznášania 

plagátov, ktoré neraz ani neboli na území cirkevných zborov vyvesené ... A ako málo úprimného záujmu 

a spätnej väzby ... Ako veľmi sme priložili ruku k spoločnému dielu?   

Čisté víno je aj v tom, že zatiaľ, čo niektorí sa len pohodlne viezli, iní makali a ťahali za sebou – až sa 

mi žiada povedať: káru plnú bolesti (ako sa volá aj jeden slovenský film o dvoch nešťastníkoch, ktorí napriek 

všetkému neprestávajú snívať o krajšom svete a hlavne o svojej krajšej budúcnosti). Bratia a sestry, kiežby 

nás tých, ktorí snívame o lepšej budúcnosti tohto seniorátu bolo viacej. Ale nestačí len snívať. Stačí sa len 

pridať. Pomôcť, zúčastniť sa, podporiť, spropagovať, pozvať.  Zatiaľ, čo jedni investovali kopec svojho času, 

úsilia, energie a potenciálu, aby sme dokázali, že aj v podmienkach Gemera sú veci možné, iní tie podujatia 

nepodporili, žiaľ, ani len pasívnou účasťou. Dovolím si povedať, že ich na celej čiare odignorovali. Aké sme 

to potom spoločenstvo? Akí sme to potom bratia a sestry? Čo si tu vlastne potom dokazujeme? Koho takto 

chceme osloviť? Koho k čomu potom vlastne chceme pozvať? Načo tu potom sme? Nie sme potom už iba tou 

soľou z Ježišovej kázne na hore, ktorá stratila svoju chuť? Nestali sme sa medzičasom už len svetlom, ktoré 

nesvieti? Čo potom z takej soli? Čo z takého svetla?  

60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: „Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať?“ 66 

Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. Áno, tak tomu bolo vtedy, tak je tomu aj dnes. 

Povedzte niekomu pravdu, a začne vás nenávidieť. Ježišovi poslucháči Jeho kritické slová nebrali tak, že im 

ich hovorí s láskou a úprimným záujmom o nich. Ani dnes to ľudia tak neberú. Namiesto, aby sa ľudia 

zamysleli nad tým, či v slovách kritiky nie je aj kúsok pravdy, ktorá nás chce i má posunúť vpred, zatvrdia sa. 

Obrnia sa a povedia: Kto si ty, že nám toto hovoríš? Pozri sa na seba! Pozri sa na svoj zbor! Hráš sa na 

lepšieho? Akým právom si toto dovoľuješ?  

67 Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? Drahí priatelia, to je otázka, ktorá dnes zaznieva 

i nám. Čo vlastne chcete? Chcete odísť? Tak choďte! Boh pri sebe nikoho nasilu nedrží. Veď buď to robíme 

z lásky ku Kristovi a Jeho cirkvi alebo to radšej nerobme! Alebo chcete ostať? Tak podľa toho fungujte 

a nerobte Bohu hanbu!  

68 Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili 

a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží. Prajem nám všetkým, drahí konventuáli, ktorí zastupujete v tejto 

chvíli celý Gemerský seniorát, aby sa toto čisté, úprimné a silné Petrovo vyznanie a svedectvo stávalo deň čo 

deň aj našim osobným vyznaním. Nemáme ku komu inému ísť. Istotu nenájdeme ani v politikoch, ani 



v mocných tohto sveta, ani akýchkoľvek ľuďoch či sľuboch. Istota je jedine v Kristovi. V Tom, ktorý je ten 

Svätý. V Tom, ktorý k nám prišiel od Boha. Jedine v Jeho rukách je náš život. A to tak ten pozemský ako aj 

ten večný! Jemu ostaňme verní aj v roku 2023! Jemu sa totiž raz budeme aj zodpovedať, ako sme s darmi, 

ktoré nám dal, naložili. Kráčajme za Ním a k Nemu! Pretože to je ten správny smer. Nie preč od Neho. Pretože 

to je cesta vedúca do záhuby. A to tak pre nás ako jednotlivcov, ale tiež pre nás ako cirkevné zbory, pre nás 

ako seniorát i pre nás ako celú Evanjelickú cirkev. Po tejto ceste, verím, že ísť nechceme. Pán Boh nám 

všetkým pomáhaj! Amen.  

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

v jednotlivých zboroch nášho seniorátu v uplynulom roku 2022!  

 

Betliar  

V CZ pôsobil do polovice roka ako administrátor ThDr. Jerguš Olejár, PhD. Po ňom na miesto zborovej 

farárky nastúpila Mgr. Erika Valková Krišťáková. Po dlhšom čase tak má tento CZ opäť riadne volenú 

zborovú farárku. Vo svojom biblickom úvode ku kňazskej správe sa sestra farárka zamýšľa nad slovami 

apoštola Pavla, v ktorých vyjadruje svoju vieru, že od lásky Pána Ježiša nás nebude môcť oddeliť nič. A pokiaľ 

predsa len niečo, potom my sami, naša vlažnosť, ľahostajnosť, či nezáujem. V CZ sa vykonalo 61 služieb 

Božích. Biblické hodiny sa nekonali. Svoju činnosť obnovil spevokol. Podarilo sa obsadiť miesto zborového 

kantora.   Pokrstené boli 2 deti a k Večeri Pánovej pristúpilo 68 veriacich. Konfirmácia ani vyučovanie 

konformácie neprebiehalo, vykonané boli dva sobáše. Na poslednej ceste sa lúčili 7x. Rozbehlo sa vyučovanie 

náboženstva na Materskej škole, čo vysoko oceňujem. Takisto je dobré, že pastorálna činnosť prebieha aj 

v Dome seniorov Zálesák. Betliar, v ktorom sa takmer 50% obyvateľov pri sčítaní neprihlásilo k žiadnej 

konfesii, ostáva obrovským misijným poľom. Čo sa týka hospodárskej stránky, podarilo sa vykonať viacero 

prác súvisiacich s farským úradom a tým, aby bol obývateľný a pripravený pre novú sestru farárku. Milá 

udalosť, ktorá je naplánovaná na rok 2023, je inštalácia zborovej sestry farárky.  

Čierna Lehota  

CZ bol do polovice augusta administrovaný sestrou farárkou Mgr. Vierou Kmecovou zo Slavošoviec. Od 

polovice augusta sa novou administrátorkou stala Mgr. Jana Hrivniaková, zborová farárka to Štítnika. Tá sa 

v biblickom zamyslení ku kňazskej správe zamýšľa nad kategóriami ako sú: anarchia, priadok, pokoj a láska.  

Vykonaných bolo 33 služieb Božích. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 3x. K Večeri Pánovej pristúpilo 

82 hodovníkov. Sobáš nebol žiaden. Na poslednej ceste sa rozlúčili so 4 členmi CZ. Žiaľ, tak ako po minulé 

roky: okrem sl. Božích sa na pôde CZ nevykonáva žiadna ďalšia vnútromisijná práca, čo je z môjho pohľadu 

na škodu, keďže poznám z tohto zboru ľudí, ktorí sa vedia bez problémov sami od seba verejne pomodliť 

a deklarovať svoju vieru pred týmto svetom.  Myslím, že vždy je priestor či už na biblickú hodinu, modlitebné 

spoločenstvo alebo na nejaké iné stretnutia, len to treba chcieť začať robiť. Počty zrejme nebudú vysoké, ale 

potenciál ešte stále je. Vysoko aktuálna otázka je, či by nebolo prospešné spojenie s vedľajším CZ Slavošovce, 

keďže členská základňa eviduje iba 60 duší. Po duchovnej ani po finančnej stránke by Čierna Lehota o nič 

neprišla. Akurát by sa zjednodušila administratíva. V každom prípade by tento proces mal dozrieť v samotnom 

CZ a nemalo by sa to konať nasilu, proti vôli veriacich.  

Dlhá Ves 

CZ bol administrovaný br. farárom Mgr. Viliamom Solárikom z Rožňavy do konca roka 2022.  Od nového 

roka 2023 sa jeho novým administrátorom stal Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár z Rožňavského Bystrého. 

Vo svojom biblickom zamyslení sa na základe slov apoštola Pavla zamýšľa nad láskou „agapé“ a tiež nad 

jednotlivými duchovnými darmi, pričom najvyšším darom stále ostáva láska. Vykonaných bolo 96 služieb 



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

z Gemera, ktorému sa v minulom roku podarilo ukončiť štúdium teológie v Budapešti. Začiatkom mesiaca 

november bol ordinovaný za kňaza a po vzájomnej dohode Maďarskej Evanjelickej cirkvi a ECAV na 

Slovensku má na starosti duchovnú prácu v 3 dvojjazyčných CZ v rámci RIS a v dvoch CZ v rámci GES.  

Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 2x. K Večeri Pánovej pristúpilo 74 komunikantov. V CZ sa konala tiež 

slávnosť konfirmácie. Na poslednej ceste sa lúčili 4x. Prospešná je spolupráca s partnerským CZ v Maďarsku 

(Maglód). Vyučuje sa náboženstvo na ZŠ. Boli vykonané 3 pastorálne návštevy. Počas roka 2022 prebehla 

oprava fasády kostola v Dlhej Vsi. Celá táto záležitosť bola ukončená slávnosťou Pamiatky posvätenia 

chrámu, ktorá sa konala v 3. adventnú nedeľu za účasti biskupa Maďarskej Evanjelickej cirkvi, pána Tamása 

Fabýniho, tiež za účasti biskupa VD ECAV na Slovensku – Petra Mihoča, ako aj za účasti zástupcov GES.  

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: Dnes smieme i my 

počuť Boží hlas: Ježiš je môj Syn. Jeho počúvajte! Počúvať Ježišov hlas, riadiť sa Jeho slovom a poslúchať 

Ho je totiž posilnením vždy vtedy, keď sa nám nebo zdá ako veľmi vzdialený sen, alebo ako veľmi ďaleká 

budúcnosť. Je posilnením vždy vtedy, keď sa ocitneme, obrazne povedané: v údolí života, bez veľkolepého 

výhľadu, obklopení strmými stenami vlastných pochybností, bolestí či útlaku a nepochopenia zo strany 

druhých ľudí.  A preto: prajem nášmu cirkevnému zboru dobrý výhľad. Výhľad na nebo, výhľad do neba. 

Výhľad do konečného oslávenia, ktoré je pre nás pripravené. Práve sláva neba nech je pre nás tým najväčším 

stimulom v službe na poli nášho cirkevného zboru, seniorátu i našej drahej Evanjelickej cirkvi ako takej! 

Pokrstených bolo celkom 52 ľudí, Večera Pánova bola prislúžená 279 komunikantom. Zosobášených bolo 13 

párov a na poslednej ceste sa rozlúčili s 12 ľuďmi. V CZ v čase pravidelne prebiehali biblické hodiny (37x), 

modlitebná skupinka (28x) a detská besiedka. V CZ prebiehalo vyučovanie náboženstva, ktoré aktuálne 

navštevuje niečo vyše 200 detí v rámci 15 vyučovacích hodín na Základnej i Špeciálnej spojenej škole. 

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. CZ má vytvorený aj vlastný youtube kanál. Po materiálnej stránke sa podarilo zakúpiť nové ozvučenie 

do kostola v hodnote 5000,- EURO a opraviť strechu na hospodárskej budove rovnako v hodnote 5000,- 

EURO.  

Gemerská Poloma  

V tomto CZ pôsobí v pozícii zborovej farárky Mgr. Janka Kendžurová. Biblický úvod ku kňazskej správe 

zakladá na Ježišovom podobenstve o dvoch staviteľoch. Povzbudzuje veriacich, aby si každý deň za základ 

svojho života vyvolil Krista, tú pevnú skalu. Rovnako tak ju však trápi nezáujem mnohých evanjelikov 

o dianie v CZ, neochota prihlásiť sa cez evidenčný list za člena, tiež pomerne nízka účasť na službách Božích.  

Všetkých služieb Božích bolo vykonaných 71. Je milé, že služieb Božích sa zúčastňujú aj mladšie deti, i keď 

niekedy snáď aj vyrušujú. Ale toto je jediná cesta pre našu cirkev, myslím si. Žiaľ, v CZ nie je už dlhší čas 

riadne obsadená funkcia zborového dozorcu, kurátora ani kantora. Bolo pokrstených 15 ľudí. Večera Pánova 

bola prislúžená 7x, no pristúpilo k nej len 110 veriacich, čo je na celkový počet veriacich tohto zboru pomerne 

málo. Do stavu manželského vstúpili 4 páry. Spevokolík funguje v oklieštenej zostave, ale funguje. Sestra 

farárka je veľmi aktívna v práci s mladou generáciou, či už formou detskej besiedky, letného tábora, 

vyučovania konfirmácie, či náboženstva, ktorého sa zúčastňuje 92 detí, čo osobne vysoko oceňujem. Bolo 

vykonaných 11 biblických hodín a 8 pastorálnych návštev. Na poslednej ceste sa rozlúčili so 16 ľuďmi. 

Zaviedlo sa nosenie kríža na pohreboch. Verím, že cirkevníci si na systém práce svojej zborovej farárky 

postupne zvyknú a že to bude na osoh a požehnanie celého CZ. Tiež verím, že aj po finančnej stránke sa CZ 

dá čoskoro do dobrej kondície.  



Gemerské Teplice  

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

aktuálne evidujúci len 38 členov platiacich si cirkevný príspevok. Bolo vykonaných 12 pastorálnych návštev. 

Deti z tohto CZ sa zúčastňujú vyučovania náboženstva na ZŠ v Jelšave a rovnako tak vyučovania konfirmácie. 

Br. administrátor distribuoval veriacim kázne, resp. výklady k biblickým hodinám v tlačenej podobe. 

Spolupráca so sestrou dozorkyňou a presbytermi je veľmi dobrá. Pokrstený bol 1 chlapec. Na poslednej ceste 

sa rozlúčili s 2 členmi.  10. septembra sa konala cyklojazda po stopách Samuela Tomášika, rodáka z Jelšavskej 

Teplice, za účasti viacerých predstaviteľov samosprávy ako aj Matice slovenskej.  

Chyžné  

V CZ pôsobí Mgr. Emília Volgyiová ako zborová farárka. Vo biblickom zamyslení ku kňazskej správe sa 

zamýšľa nad príbehom o obetovaní Izáka, pričom zdôrazňuje Abrahámovu vieru. Všetko, čo je pred nami, sa 

dá zvládnuť práve prostredníctvom viery v Boha. Takto sa v tomto CZ vykonalo 162 sl. Božích, čo predstavuje 

obrovský nárast, pokiaľ rok predtým sa podarilo vykonať „len“ 99 bohoslužieb.  K VP pristúpilo 334 

komunikantov. Do cirkvi vo sviatosti krstu svätého bolo prijatých 5 osôb.  Bolo vykonaných 16 pastorálnych 

návštev. Pričom sa nepočíta množstvo telefonátov, či mailovej alebo whatsupovej komunikácie. Do stavu 

manželského vstúpili 4 páry. Na poslednej ceste sa rozlúčili so svojimi 5 členmi. Vyučuje sa náboženstvo tak 

na základnej škole ako aj v MŠ v počte 54 detí. Potešujúce a povzbudzujúce sú slová sestry farárky na záver: 

Napriek tomu, že nás mnohí členovia opustili a ich miesta ostali prázdne, vidím snahu u mnohých bratov 

a sestier k obnove duchovného života. Veľmi citeľné a viditeľné je to v Revúckej Lehote, kde sa viera mnohých 

prebudila a priviedla ich do chrámu Božieho, ale títo ľudia majú aj ochotu sa zapájať do práce v cirkevnom 

zbore. Či je to kostolníctvo, či iné úlohy, ktoré chcú plniť. Tak isto život prebieha aj v našich menších fíliách 

– Mníšany a Lubeník, kde verní bratia a sestry, síce nie sú vo veľkom počte, ale na služby Božie prichádzajú 

pravidelne aj sa zapájajú do aktivít, ktoré sa konajú na pôde nášho cirkevného zboru. 

Jelšava  

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

Brat farár vykonal v CZ 12 pastorálnych návštev, počas ktorých ľuďom prinášal tak duchovnú literatúru ako 

aj iné pozornosti.  Okrem toho navštevoval klientov v Domove opatrovateľskej služby a v Mestskom 

stacionári. Na Základnej škole sa vyučovania náboženstva zúčastňuje 50 detí, čo predstavuje pekný nárast. 

Začalo sa s vyučovaním konfirmácie. V mesiaci august sa podarilo usporiadať detský tábor spolu s 

Komunitným centrom pod názvom Učeníci Pána Ježiša. V čase adventu sa konal koncert učiteľov Základnej 

umeleckej školy Revúca spojený s vianočnými trhmi. Stretávala sa pokonfirmačná mládež. Rovnako 

prebiehali športové súťaže na farskom dvore, ale aj na bowlingovom ihrisku. Biblické hodiny pokračovali 

výkladom knihy Jonášovej. Br. farár hľadal možnosti ako distribuovať Božie slovo svojim cirkevníkom, ale 

aj iným, napríklad aj za pomoci mestského časopisu. Pri CZ pôsobí dychová hudba. Čo sa hospodárskej 

stránky týka, bolo vykonaných viacero prác, či už za pomoci Mestských služieb Jelšava alebo aj svojpomocne. 

V krste svätom do cirkvi prijali 27 členov. Na poslednej ceste sa rozlúčili s 5 členmi.  

Kameňany  

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

sieni. Vykonaných bolo 12 pastorálnych návštev.  Brat administrátor píše: Pravidelne som navštevoval klub 

dôchodcov a mal som k nemu blízko, pretože sa stretáva na evanjelickom farskom úrade. Tam som rozdával 

duchovnú literatúru, čítanie na každý deň a kázne Božieho slova. Na Základnej škole sa vyučovalo 

náboženstvo, ktorého sa pravidelne zúčastňovalo 15 detí. 9. až 11. augusta sa konal biblický tábor na chate 

Mestských lesov Jelšava v spolupráci s občianskym združením Rómsky sen s členmi cirkevného zboru 

a rodičmi detí. Kameňany boli mimoriadne úspešné v projektoch na opravu kostola. Cirkevný zbor reagoval 



na výzvu Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie a získal finančnú hotovosť na 

zborový účet vo výške 100 000 EUR na rekonštrukciu zvonice chrámu Božieho. Počet členov sa jemne navýšil 

zo 43 na 52. Na poslednej ceste sa rozlúčili so 6 ľuďmi.  

Koceľovce   

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

sestra farárka zdôrazňuje potrebu dodržiavania napomenutí, ktoré k nám zaznievajú z Božieho slova. To prvé 

hlavné napomenutie je láska k Bohu. To druhé napomenutie je láska k blížnemu. Bolo vykonaných 98 sl. 

Božích. Boli vykonané tri adventné večierne.  Tieto večierne sú vždy výnimočné, umocnené adventnou 

atmosférou, ktorá je jedinečná – citujem zo správy sestry farárky. V krste svätom do cirkvi prijali jednu osobu. 

Večera Pánova sa prisluhovala 6x a pristúpilo k nej 57 komunikantov. Do stavu manželského vstúpil 1 pár. 

Rozbehli sa biblické hodiny. Sú to veľmi príjemné chvíle strávene pri vyučovaní, vzdelávaní ale aj pri 

rozhovoroch, ktoré po výklade témy začnú a na ktoré sa vždy obzvlášť sama teším. Počúvať vaše svedectvá, 

skúsenosti života kresťana je pre mňa ako farárku potešujúce, že žijete životom s Pánom Bohom aj v bežný 

deň, nie len v nedeľu v kostole – opäť citujem zo správy sestry farárky. Prebiehala rovnako tak detská besiedka. 

Na poslednej ceste v časnosti sa CZ rozlúčil s 8 zosnulými. Podarilo sa zorganizovať detský letný biblický 

tábor.  

Kunova Teplica 

CZ bol administrovaný br. Mgr. Viliamom Solárikom z Rožňavy do konca roka 2022. Prvým dňom roka 2023 

bol za administrátora menovaný br. farár Mgr. Peter Hlavatý z Rožňavského Bystrého. Vo svojom biblickom 

zamyslení zaujímavo prepája príbeh Ježišovho pokúšania na púšti s toreadorom a býkom počas býčieho 

zápasu v koride. Vykonaných bolo celkom 22 služieb Božích. Na poslednej ceste sa rozlúčili s jedným 

človekom. K VP pristúpilo 30 ľudí. Krsty, konfirmácia ani sobáše sa nekonali. Rovnako tak ani žiadna ďalšia 

vnútromisijná činnosť.  Spolupráca so samosprávou je dobrá. Čo sa týka hospodárskej oblasti: prebiehala 

rekonštrukcia vonkajšej fasády kostola. Opravovala sa aj veža kostola. Ku koncu roka 2022 sa o duchovné 

potreby maďarsky hovoriacich veriacich stará misijný br. farár Tibor Lóczy z Gemera, ktorému sa podarilo 

v Budapešti ukončiť štúdium teológie a rovnako v Budapešti bol ordinovaný za kňaza. Veríme, že aj tieto 

personálne zmeny budú nápomocné v duchovnom a hospodárskom reštarte tohto maličkého cirkevného 

zboru.  

Mokrá Lúka  

V tomto cirkevnom zbore na poste zborovej farárky pôsobí Mgr. Marta Klátiková. Vo svojom duchovnom 

zamyslení sa zamýšľa nad útokmi, ktorým sme boli ako jednotlivci i ako spoločenstvá vystavení, podobne 

ako Izraelci počas svojho putovania do zasľúbenej zeme. Avšak stále je tu Boh, ktorý nás vedie, ostáva s nami 

a dovedie nás do zeme zasľúbenej. V CZ bolo vykonaných 67 služieb Božích. Sviatosť krstu svätého prijalo 

6 detí. VP bola prislúžená 124 komunikantom. Na poslednej ceste sa rozlúčili 3x. Konfirmačnú prípravu 

navštevujú 4 deti, ktoré absolvovali 40 hodín konfirmačnej prípravy. Do stavu manželského vstúpili 3 páry. 

Vykonaných bolo 9 pastorálnych návštev. Čo mňa osobne mrzí je, že tento zbor sa okrem účasti na 

seniorátnom konvente a vyplatenia si seniorátneho príspevku v podstate nezapája do ničoho v tomto senioráte. 

Pritom potenciál tu je. Vyjadril by som to slovami: CZ je tu a nie je tu. Žiaľ, ani sestre farárke nehodno 

z pozície seniora nič negatívne povedať, hlavne čo sa týka častých neúčastí na pravidelných mesačných 

schôdzach duchovných Gemerského seniorátu. Niekto je zrejme presvedčený a verí, že prežije aj sám 

a kolegov nepotrebuje. Neostáva nič, iba popriať: veľa síl k prežitiu bez všetkých ... Predsa len: veľa peňazí 

na zborovom účte ešte neznamená, že všetko v CZ je aj v najlepšom poriadku ... V každom prípade sestra 

farárka svojim prístupom k ostatným duchovným vedie aj vlastný zbor k izolácii.  

Muránska Dlhá Lúka  



 

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

v ktorom veľmi pekne rozoberá prvých sedem veršov knihy Józuovej  povzbudzuje veriacich CZ k poslušnosti 

voči Božím nariadeniam, tiež k dôvere voči Božím zasľúbenaim. V CZ bolo vykonaných 63 služieb Božích. 

Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 5x. Večera Pánova bola prislúžená  390 hodovníkom, čo predstavuje 

výrazný nárast oproti minulému roku. Slávnosť konfirmácie absolvovali 3 teenageri a 6 dospelí. Boli 

vykonané 2 sobáše a 3 pohreby. Na doraste sa stretli 21x. Paralelne so sl. Božími sa konala aj detská besiedka, 

celkom 27x s priemernou účasťou 5 detí. Brat farár – konsenior vykonal 11 pastorálnych návštev pri rôznych 

príležitostiach. Po materiálnej stránke bolo vykonaných niekoľko opráv, ako napr.: oprava zvona, nákup novej 

tlačiarne a iné.   Vzťah medzi bratom farárom a jeho veriacimi je dobrý a priateľský. Br. konsenior bol zvolený 

na ďalšie 10 ročné volebné obdobie za zborového farára. Dovoľte, aby som zacitoval zo záveru správy brata 

konseniora: Prosím Pána Boha, aby sa priznal aj naďalej k mojej  práci, ktorú mám tu konať medzi Vami 

ďalších 10 rokov, verím, že moja služba nebola a ani nebude v tomto cirkevnom zbore márna, odpusťte ak 

som niekomu ublížil, ak to aj bolo tak určite to bolo  nechtiac a nevedomky . Viete, že mám rád humor, mám 

rád ľudí, mám rád službu ktorú konám, mám rád Pána Boha, ktorému slúžim, mám rád život a všetko čo mi 

prináša. Mám rád svoju rodinu a rodinu Božích detí, ktorú tvoríme v tomto malom cirkevnom zbore. Ďakujem 

Vám všetkým, že mi Vás Pán Boh dal do cesty a môžem s Vami kráčať ďalší úsek spoločnej cesty týmto životom 

a zároveň Vás prosím, ostaňte na ceste po ktorej kráčate s Pánom a zostaňte Mu verní, veď sme Jeho vyvolení 

a požehnaní. 

 

Nandraž 

 

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

Božie v počte 16 sa konali už len vo fílii Rákoš. Večera Pánova bola prislúžená 2x. Pristúpilo k nej 44 duší, 

čo je na taký malý CZ veľmi sympatické číslo. Do stavu manželského po dlhšom čase vstúpil 1 pár. Na 

poslednej ceste sa rozlúčili so 4 ľuďmi. Sestra dozorkyňa CZ nacvičila s deťmi vianočný program. Brat 

administrátor vykonal 6 pastorálnych návštev. 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 48 duší vo svojej kartotéke. I keď podľa sčítania sa k ECAV prihlásilo 119 duší.  Samostatnosť tohto CZ 

je tak vysoko otázna. Ako seniorovi GES mi je nesmierne ľúto, že cirkevné zbory, ktoré si voľakedy dokázali 

vystavať mohutné chrámy a fary, v súčasnosti ťahajú už len za veľmi kratučký koniec a za tenkú nitku. Otázka 

je: Dokedy? 

 

Nižná Slaná – Kobeliarovo 

 

V tomto cirkevnom zbore ako námestná farárka pôsobila Mgr. Ľubica Štefanidesová. V CZ bolo vykonaných 

133 služieb Božích. V pôstnom a adventnom čase sa vykonávali večierne. Na nedeľu večnosti boli do chrámu 

pozvané rodiny, ktorým počas roka zomrel niekto príbuzný. Bolo vykonaných 10 krstov. Večera Pánova bola 

prislúžená celkom 163 komunikantom.  Konfirmovaný bol 1 dospelý. Do stavu manželského vstúpili 3 páry 

a zrealizovalo sa tiež jedno požehnanie manželstva. Na poslednej ceste bolo vyprevadených až 16 zosnulých. 

Podarilo sa zrealizovať 11 spoločných služieb Božích. Vykonalo sa 25 biblických hodín. Novou aktivitou sú 

tzv. ručné práce, na ktorých sa stretávalo v priemere 8 žien. Stretnutí bolo 15 a počas nich ženičky plietli 

košíky. Evanjelické náboženstvo na ZŠ navštevovalo 98 detí, čo je nárast o 22 detí a v Materskej škôlke 22 

detí, čo sú veľmi milé čísla.  Pastorálnych stretnutí bolo vykonaných približne 53, čo je takisto jedno 

z najvyšších čísel v senioráte. Čo sa materiálnej oblasti týka, podarilo sa zrealizovať práce na zborovej 

miestnosti v suteréne farského úradu, ktorá poslúži na konanie menších vnútromisijných zborových aktivít. 

Na ďalšie 6 ročné volebné obdobie bola za zborovú dozorkyňu za Kobeliarovo prevolená doterajšia dozorkyňa 

pani Božena Kolesárová.  



 

Ochtiná  

 

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

do polovice augusta. Od druhej polovice augusta bola administrovaním zboru poverená sestra Mgr. Emília 

Velebírová, zb. farárka z Koceľoviec. Večera Pánova, žiaľ, zas skĺzla do počtu 2x za rok. Bolo vykonaných 

10 krstov detí a 1 krst dospelého. Vykonané boli 3 sobáše a na poslednej ceste sa rozlúčili s 10 členmi. V zbore 

fungujú dva spevokoly, v matkocirkvi i filiálke, ktoré poslúžili najmä pri pohreboch. V CZ sa vyučovalo 

náboženstvo. I keď prichádza 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, ale aj iné záležitosti. Mimoriadnymi príležitosťami v CZ boli koncerty, ktoré sa organizovali 

v podstate počas celého roka, tiež návštevy z niekoľkých cirkevných zborov v rámci ECAV. Rovnako tak 

návštevy redaktorov 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. Ochtinskému 

kostolu sa podarilo dostať medzi 12 kostolov, ktoré sa môžu popýšiť cenou Európskeho dedičstva. Okrem 

toho sa podarilo vyzbierať dosť finančných prostriedkov na opravu zvonov. V závere svojej správy brat diakon 

povzbudzuje k účasti na bohoslužobnom živote.  

 

Ratková  

V CZ Ratková ako administrátor pôsobí br. farár Mgr. Vladimír Vančík. Bolo vykonaných 49 sl. Božích. 

Vzácnou chvíľou boli štedrovečerné služby Božie, kde poslúžili deti milým programom, o čo sa pričinil br. 

administrátor. K VP pristúpilo 101 duší. Žiaľ, ani krsty ani konfirmácia sa nekonali. Nádejne vyzerá 

vyučovanie náboženstva na ZŠ od septembra 2023. 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. V hospodárskej 

oblasti sa vykonalo viacero prác na budovách kostolov v rámci CZ, ktoré boli nevyhnutné.  Vykonaných bolo 

15 pastorálnych návštev. Do budúcnosti by nebolo na škodu veci uvažovať nad zlúčením s väčším susedom, 

ktorým je Ratkovské Bystré.  

Ratkovské Bystré 

V tomto CZ  pôsobí br. Mgr. Vladimír Vančík, ktorý bol zvolený za zborového farára. Br. farár vo svojom 

duchovnom zamyslení ku kňazskej správe povzbudzuje k väčšej účasti na duchovných aktivitách CZ. 

Vyjadruje mierne sklamanie, že aj keď korona pominula, predsa len ľudia sa akosi nevrátili späť do svojich 

spoločenstiev. Podarilo sa realizovať biblické hodiny. Milou udalosťou bol adventný koncert dychovej hudby 

z Hnúšte. Sviatosť krstu svätého sa realizovala 3x. K VP pristúpilo 92 komunikantov. Vykonaných bolo 19 

pastorálnych návštev. Práve v tomto smere vidí br. farár rezervy a uvedomuje si, že v tejto oblasti musí pridať.  

Nakoľko sa na území CZ školské zariadenie nenachádza, náboženská výučba sa nerealizovala, i keď je 

predpoklad, že v šk. roku 2023/24 by sa to mohlo zmeniť. Za pomoci MKSR sa ukončilo reštaurovanie 

kazateľnice, ktorá by mala byť nainštalovaná. Milá udalosť, ktorá je naplánovaná na rok 2023 je inštalácia 

zborového farára Vladka Vančíka.  

Rejdová  

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

svojom biblickom zamyslení opiera o text zo 65. žalmu: Rok korunuješ svojou dobrotou, z tvojich šľapají 

vyviera tuk. Citujem z jej slov: žalmista dnes vyznáva, že z Božích šľapají vyviera tuk. V Starej zmluve je tuk 

obrazom hojnosti, štedrosti, požehnania a dobroty. Toto všetko a ešte oveľa viac dokáže žalmista vyčítať 



z Božích stôp. Lebo kadiaľ prejdú Božie nohy, tam zanechávajú za sebou stopy požehnania. Služby Božie boli 

vykonané celkom 58x. S účasťou však sestra administrátorka nie je až tak spokojná. Služby Božie sa 

vykonávali aj v Dome seniorov v Rejdovej. Pokrstené boli 2 deti. Do stavu manželského vstúpil 1 pár. 

A k Večeri Pánovej pristúpilo 167 komunikantov. Na poslednej ceste sa lúčili 11x. V CZ funguje ženský 

spevokol v počte 12  členov. Sestra administrátorka vyučuje náboženstvo na ZŠ, kde sa prihlásilo 69 detí.  

Náboženstvo sa rovnako tak vyučuje aj v Materskej škôlke. Tam sa ho zúčastňuje 24 detí. Pastorálnych 

návštev bolo vykonaných 8.  CZ má zriadenú FB stránku. Jednou z mimoriadnych udalostí v CZ bola voľba 

zborového dozorcu, nakoľko táto funkcia bola 2 roky neobsadená. Novo zvolený dozorca bol následne aj 

riadne uvedený do svojho úradu.  

Revúca 

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

kňazskej správe na základe textu z proroka Ezechiela bilancuje svoje 21 ročné pôsobenie v CZ Revúca. Všetko 

odovzdáva do Božích rúk. Je si vedomá dobrých, ale aj tých slabších vecí. Všetko napokon spravodlivo posúdi 

Pán Boh. V CZ Revúca bolo vykonaných 65 služieb Božích. Väčšina služieb Božích bola aj po čase korony 

streamovaná.  Mimoriadnou udalosťou bol priamy TV prenos služieb Božích pri príležitosti 160. výročia 

založenia PSEG. Konali sa pôstne i adventné večierne. Pokrstení boli 4 ľudia. K VP pristúpilo 338 

komunikantov. Konfirmovaní boli 8 mladí ľudia. Na poslednej ceste sa rozlúčili s 9 ľuďmi. Na biblických 

hodinách sa stretávali skôr sporadicky ako pravidelne. Spevokol fungoval. Dobre funguje a dobre je postarané 

o seniorátny archív. Činnosť diakonie sa sústreďuje skôr na distribúciu obnoseného šatstva sociálne slabším 

rodinám. Na detskej besiedke sa stretli 18x. Náboženstvo na školách však navštevuje iba 16 žiakov, čo mi na 

okresné mesto príde žalostne málo. Sestra farárka vykonala 30  pastorálnych návštev. V CZ už dlhodobo nie 

je riadne zvolený zborový dozorca. Funkcie sa vzdala zástupkyňa zb. dozorcu a tiež kurátor. To spôsobilo 

nemalé problémy hlavne počas volieb generálneho dozorcu, keď v podstate CZ nemal druhého štatutára, a tak 

nemal kto podpísať zápisnice z volieb. Zasiahnuť muselo až predsedníctvo GES, ktoré menovalo do funkcie 

administrátora zb. dozorcu jednu spolusestru, aby zachránilo situáciu. V druhej polovici roka 2022 bola na 

miesto zborovej kaplánky menovaná sestra farárka Mgr. Viera Kmecová. Nakoľko však bolo toto nevyhnutné, 

potrebné, či efektívne, ja hodnotiť v tejto chvíli nebudem. V každom prípade by tento CZ potreboval jeden 

seriózny reštart a nakopnutie k životu.  

Roštár 

Okienko za tento CZ sa na seniorátnom výročnom konvente GES objavuje dnes posledný krát, keďže tento 

zbor k 31.12.2022 stratil samostatnosť a od 1.1.2023 sú obce Roštár a Petrovo pričlenené k CZ Koceľovce. 

Takže aj pre mňa osobne je to taká nostalgická chvíľa. Ako senior by som bol, samozrejme, rád, keby nám 

vznikali nové cirkevné zbory. No my namiesto toho postupne rušíme aj tie, čo doteraz existovali. Uzatvorila 

sa tak jedna historická etapa. Avšak som presvedčený, že z praktických a relevantných dôvodov je to takto 

lepšie. V tomto CZ ako administrátorka pôsobila Mgr. Emília Velebírová, zb. farárka v Koceľovciach. Bolo 

vykonaných 16 sl. Božích. Sviatosť krstu svätého sa nekonala. Večera Pánova sa prisluhovala 3x a pristúpilo 

k nej 11 hodovníkov. Na poslednej ceste v časnosti sa v CZ rozlúčili s 5 zosnulými. I keď v kartotéke CZ je 

len 42 ľudí, predsa len pri sčítaní sa k ECAV prihlásilo takmer 200 osôb. To znamená, že potenciál tu je.  Len 

by ho bolo treba hľadať. Stále zdôrazňujem tú skutočnosť, že vzhľadom na zloženie obyvateľstva v Roštári je 

nevyhnutné realizovať serióznu a pravidelnú misijnú prácu s rómskym etnikom.   

Rožňava 

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

a na maďarskej stanici pôsobí ako námestný farár br. Viliam Solárik.  V biblickom úvode ku kňazskej správe 

zaznievajú slová o zodpovednosti veriacich za svoje okolie, za vydávanie svedectva o živom Bohu i o cirkvi. 



Citujem: Asi ste si nevybrali neveriaceho suseda. Možno sa na vašu ulicu iba prisťahoval. Možno ste nikdy 

nechceli byť zodpovední za to, či bude tento človek niečo počuť o Bohu. Ale ste! Vy ste jeho obraz cirkvi. Vy 

pre neho symbolizujete kresťanstvo. Vás si s náboženstvom spája. Sl. Božie sa vykonávali nielen v chráme 

Božom, ale tiež v Domove dôchodcov a v 2 domovoch seniorov. Sl. Božie boli vykonávané tak v slovenskom 

ako aj v maďarskom jazyku. Vykonávali sa rovnako tak adventné i pôstne večierne. Pokrstených bolo 10 osôb 

a VP bola prislúžená takmer 700 komunikantom. Konfirmovaných bolo 9 osôb. 5 párov vstúpilo do stavu 

manželského a s 11 sa rozlúčili na poslednej ceste.  V CZ sa konali biblické hodiny, tak v slovenskom ako aj 

v maďarskom jazyku.  Prebiehali stretnutia dorastu a mládeže. Detská besiedka sa konala  okrem priestorov 

CZ aj v komunitnom centre. Cirkevnú materskú školu, jedinú tohto druhu v rámci GES, navštevuje 69 detí. 

Cirkevnú základnú školu, opäť jedinú v rámci GES, navštevuje 29 detí. Na viacerých školách v rámci mesta 

sa vyučuje náboženstvo. S Rómami sa pracuje pravidelne najmä v priestoroch Komunitného centra. Pekne 

funguje diakonická práca. Na nácvikoch sa stretávalo spevácke zoskupenie 4G.  

Rožňavské Bystré 

V CZ pôsobí v pozícii námestného farára Mgr. Peter Hlavatý. V biblickom úvode, ktorý je koncipovaný na 

základe príbehu o povolaní Izaiáša za proroka, motivuje poslucháčov k tomu, aby sa aj oni sami dali povolať 

Hospodinom do Jeho služieb, tak ako sa to udialo pri samotnom prorokovi.  Bolo vykonaných 92 služieb 

Božích s priemernou účasťou 30 ľudí.  VP bola prislúžená 184 komunikantom, čo je raz toľko ako 

v predchádzajúcom roku. Konfirmovaní boli 4 dospelí.  Na poslednej ceste sa v CZ rozlúčili s 5 zosnulými. 

Vykonaných bolo 7 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 78 pastorálnych 

návštev, čo je najviac v rámci GES. V hospodárskej oblasti sa vykonalo viacero menších i väčších prác. 

Spomeniem aspoň modernizáciu ozvučenia v kostole v RV. Bystrom a čalúnenie lavíc v RV. Bystrom.  

Sirk 

V CZ pôsobí sestra námestná farárka Mgr. Adriana Hrivnaková. Vo svojom biblickom zamyslení rozoberá 

problematiku odmeny za službu v cirkvi. Na službách Božích sa stretli 59x. Krsty sa nekonali.  K VP pristúpilo 

139 hodovníkov. Do stavu manželského vstúpil jeden pár a na poslednej ceste sa rozlúčili s 1 svojim členom. 

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, ktorého sa nateraz zúčastňuje 74 žiakov. Je ochota i záujem 

zo strany vedenia školy postupne rozšíriť vyučovanie náboženstva aj na druhom stupni, čo sa už aj čiastočne 

podarilo zrealizovať.  Podarilo sa zrealizovať projekt „Vianočné dieťa“. Pastorálna činnosť bola vykonávaná 

pri rôznych príležitostiach, celkom 10x. Medzi mimoriadne príležitosti hodno spomenúť Deň obce Turčok, 

ktorý začal službami Božím v miestnom chráme a tiež zborový výlet do CZ Drienčany. Vzťahy medzi sestrou 

farárkou a veriacimi sú dobré.  

 

Slavošovce 

 

V CZ pôsobila do polovice augusta ako námestá farárka Mgr. Viera Kmecová. Tá však bola menovaná bratom 

biskupom na iné miesto. Po nej sa administrátorkou CZ stala Mgr. Jana Hrivniaková, zb. farárka v CZ Štítnik. 

V CZ sa vykonalo 57 sl. Božích. Sviatosť krstu svätého bola prislúžená 2x. K VP pristúpilo 199 

komunikantov, čo predstavuje výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Na poslednej ceste sa rozlúčili 

s dvoma svojimi členmi. Konfirmácia nebola. Vyučovanie náboženstva na ZŠ bolo zabezpečené manželmi 

Lalikovcami. Žiaľ, ďalšie aktivity sa na pôde CZ nekonali. Osobne ma to mrzí, pretože potenciál tu je. Len 

ho treba zas oživiť. Po teologickej výpomoci počas Vianoc, kedy bol do CZ pridelený teológ Filip Kriško z 

Liptova, viacerí členovia CZ súkromne písali bratovi biskupovi. Pokiaľ by brat teológ úspešne zakončil 



štúdium teológie, či by nebolo možné umiestniť ho práve sem. Túto iniciatívu členov CZ osobne oceňujem. 

Vidno, že im na CZ a jeho budúcnosti záleží. Uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Tento CZ by v každom prípade 

potreboval duchovné prebudenie a akýsi reštart, pritom potenciál  na obnovu tam stále je. Čo sa hospodárskej 

oblasti týka: podarilo sa vykonať viacero stavebných úprav na budove farského úradu.  

 

Šivetice  

CZ je administrovaný br. farárom Mgr. Ivanom Bojom z Jelšavy. Vykonaných bolo 65 služieb Božích. Jedná 

sa o jeden z najmenších cirkevných zborov v našom senioráte, ktorý aktuálne eviduje v kartotéke už len 38 

členov.  Vykonaných bolo 12 pastorálnych návštev. V cirkevnom zbore prebiehala detská besiedka len 

v rómskych domácnostiach. Mládež sa stretávala v domácnostiach. Pokrstení boli 2 chlapci. Na poslednej 

ceste sa rozlúčili s 5 ľuďmi.  K Večeri Pánovej pristúpilo 12duší. Pre mňa ako dosluhujúceho seniora je na 

mieste otázka: Dokedy? Dokedy si chce CZ, ktorý by svojimi členmi nezaplnil ani už ten spomínaný jeden 

autobus dokazovať, že je stále samostatný a má na to, aby sa popasoval s výzvami 21. storočia ...  

Štítnik 

 V CZ Štítnik pôsobí ako zborová farárka Mgr. Janka Hrivniaková. Vykonaných bolo celkom 122 služieb 

Božích. Mierne stúpla aj priemerná účasť na bohoslužbách. Vykonané boli aj pôstne a adventné večierne. Do 

cirkvi vo sviatosti krstu svätého bolo prijatých 8 ľudí.  Večera Pánova bola prislúžená 384 komunikantom, čo 

je minimálne raz toľko ako pred rokom. Konfirmovaní boli 6 tínedžeri a 4 dospelí. Do stavu manželského 

vstúpili 4 páry. Na poslednej ceste sa rozlúčili s 8 zosnulými. Náboženstvo sa vyučuje na prvom stupni ZŠ 

v počte 23, čo predstavuje nárast o 9 detí.   Zborový spevokol opäť začal fungovať. Na detskej besiedke sa 

stretli 21x s priemernou účasťou 5 detí. Na Deň matiek sa z tohto CZ konal priamy televízny prenos služieb 

Božích, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou a na ktorých som kázal ja ako senior GES.  CZ je jeden 

z mála, ktorý vydáva zborový list, aspoň k významným sviatkom. Štítnický chrám Boží ako turistickú atrakciu 

na Gotickej ceste navštívilo aj v roku 2022 cca  2400 turistov. Zrealizovalo sa rovnako tak niekoľko koncertov. 

Svoju správu sestra farárka zakončuje slovami: Teším sa, že sme ako jedna veľká rodina a spoločne túžime 

náš cirkevný zbor viesť a budovať na Božiu oslavu. Tá najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu. Lebo ak by nebolo 

Jeho, nemali by sme ani zdravie, ani silu, ani chuť niečo v našom zbore robiť ...  

Vlachovo  

 

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

na základe evanjeliového príbehu o uzdravení človeka 38 rokov ochrnutého, povzbudzuje veriacich 

k aktívnemu vydávaniu svedectva o živom Kristovi. Je stále veľa ľudí, ktorí na to čakajú a potrebujú to. 

Dovolím si zacitovať niekoľko úryvkov z kázne: Tak blízko je uzdravenie z hriechu a my sme tomu zázraku 

uzdravenia v Kristovi tak ďaleko. Mali by sme byť tí, ktorí neustávajú vo svedectve, ale nesú chorých hriechom 

do Ježišovej blízkosti, aby boli uzdravení. Vďaka Bohu, že sa o nás všetkých zaujíma a snaží sa nám pomôcť, 

hoci Jeho načasovanie niekedy trvá aj 38 rokov. No nad nikým neláme palicu. Ale každému ponúka uzdravenie 

z hriechu a smrti. Stačí Mu povedať o tom, že chceme byť zdraví a potom žiť život v Jeho blízkosti. 

Vykonaných bolo 65 bohoslužieb na dvoch bohoslužobných miestach, spolu teda 130. Počas celého roka na 

nedele a sviatky boli vytvorené videá na YT, čo je spolu 59 videí. Mediálnu aktivitu sestry farárky aj po 

prekonaní pandémie Covidu vysoko oceňujem. Na sociálnej sieti je skupina „Na každý deň“ so zamysleniami 

na pracovné dni v roku. Bolo pokrstených 9 detí. K VP pristúpilo 390 komunikantov. Prislúženie VP 

v domácnosti využilo takmer 15 ľudí. Konfirmovaní boli 8 mladí ľudia, medzi nimi aj naša dcéra Lucia.  Na 

poslednej ceste sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so svojimi 10 členmi. Na sociálnej sieti 

funguje skupina „Ďalší deň s Ježišom“, v ktorej sú pravidelne pridávané zamyslenia a aktivity pre deti. V CZ 

sa vyučuje náboženstvo tak na ZŠ ako aj v obidvoch materských škôlkach. Pravidelne sa konali biblické 

hodiny v počte 22 na dvoch miestach, teda spolu 44x a nácviky 2 spevokolov. Stretáva sa modlitebné 



spoločenstvo. Prebehlo 42 pastorálnych návštev. 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) a Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok pre seniorov nad 75 rokov. 

Spolupráca so samosprávou je veľmi dobrá. Mimoriadne podujatia boli okrem iných aj: sederová večera, 

Vlachovskie hry, Gočovské olympijské hry, či služby Božie, na ktorých si pripomenuli akademika Jura 

Hronca. Sestra farárka bola zvolená za poslankyňu do Obecného zastupiteľstva vo Vlachove s najvyšším 

počtom hlasov.  

 

Vyšná Slaná  

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

55 bohoslužieb, pričom účasť na nich sa celkom milo navýšila.  V CZ aj naďalej pokračovali v distribúcii 

kázní do poštových schránok, a to najmä starším ľuďom. V krste svätom do cirkvi vstúpilo 1 dieťa. 

Zosobášené boli dva páry.  K VP pristúpilo 191 komunikantov. Večera Pánova v domácnosti bola prislúžená 

7x. Na poslednej ceste sa rozlúčili s 13 členmi. V CZ funguje ženský spevokol, ktorý poslúžil nielen na 

cirkevných, ale aj obecných príležitostiach. Vyučovanie detí v MŠ sa opäť obnovilo. Aktuálne sa ho 

zúčastňuje 22 detí. Deti z CZ sa vyučovania náboženstva zúčastňujú na ZŠ v Rejdovej. Pastorálnych návštev 

sa vykonalo 15.  Pred Veľkou nocou sa zrealizovala tzv. Sederova večera, ktorej sa zúčastnilo 41 ľudí, aj z CZ 

Rejdová. Bola zrealizovaná Noc kostolov. 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. Milou udalosťou bola oslava 20 ročného pôsobenia sestry farárky 

v tomto CZ.   

 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.  

Povzbudzujem nás všetkých, aby sme ostali Kristovi a Jeho cirkvi verní. Ako výzva stále ostáva: práca 

s dorastom a mladou generáciou, práca s  rodinami,  pastorálne návštevy, či rómska misia.  Som rád, že sa 

nám na pôde GES podarilo zrealizovať viacero kvalitných vnútromisijných podujatí. Či už sa jedná o dvoje 

bohoslužieb odvysielaných prostredníctvom RTVS v priamom prenose zo Štítnika a Revúcej, ale aj Deň GES, 

ktorý sa uskutočnil v Nižnej Slanej. Kto niečo také nikdy neorganizoval, nemám ani šajnu o tom, koľko úsilia, 

času a energie príprava niečoho takého stojí. A preto: na tomto mieste ďakujem všetkým ochotným 

spolupracovníkom a pomocníkom tak z radov ordinovaných ako aj neordinovaných. Kiež nám dá Pán Boh 

veľa zdravia, múdrosti, horlivosti a darov svojho Ducha, aby sme v podobných projektoch a ešte vo väčšej 

kvalite mohli na pôde GES pokračovať, a to všetko na slávu a oslavu Hospodina.  

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 Revúckej Lehote, 18.3.2023 

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES  
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