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Vďaka Pánu Bohu za prejavenú milosť a lásku, ktorú sme od Neho mohli prijímať aj v uplynulom 

roku 2022. On sa prejavil opäť ako mocný Boh a Pán. Po dvoch rokoch pandémie, sme konečne mohli 

pokračovať plnohodnotne v podujatiach nášho seniorátu.  

Členovia VMV sa snažili pravidelne stretávať, pokiaľ im to zdravie a sily dovoľovali. Na každom 

stretnutí sa zhodnotilo organizované podujatie a pripravil sa návrh programu ďalšieho podujatia. Tesne pred 

podujatím sa vždy organizovalo aj prípravné stretnutie, ktorého sa zúčastnili viacerí z radov ordinovaných 

bratov a sestier, ktorí tak prispeli veľkou mierou k zdarnému priebehu podujatia.  

Prvé podujatie v roku 2022 sa konalo v sobotu 26. marca 2022, kedy sa naplnil chrám Boží v Betliari 

viac než 60 dorastencami z celého Gemerského seniorátu, ktorí prišli na stretnutie dorastu pod názvom 

„Tichý večer“. Hlavnou témou bola otázka: Všimol si si? Na úvod stretnutia dorastencov v cirkevnom zbore 

Betliar privítal a stretnutie modlitbou otvoril brat administrátor ThDr. Jerguš Olejár, PhD.  Po modlitbe sme 

počuli svedectvo mladej Natálky Hrivnakovej z Muránskej Dlhej Lúky o tom, ako jej Pán Boh zmenil život. 

Celé stretnutie viedla a moderovala sestra kaplánka z Nižnej Slanej Mgr. Ľubica Štefanidesová. Spoločne so 

sestrou farárkou z Gemerskej Polomy, Mgr. Jankou Kendžurovou,  zahrali scénku, v ktorej predstavili 

mladým stretnutie slepého a vidiaceho. Iste nie je jednoduché človeku, ktorý je slepý, orientovať sa v 

dnešnom svete. Pokračovali sme mládežníckou piesňou: Aj keď ťa nevidím. Na gitare nás doprevádzal brat 

senior Mgr. Radovan Gdovin. Hlavným rečníkom popoludnia bola sestra farárka Mgr. Jana Kendžurová, 

ktorá sa opierala o slová z Písma svätého z Evanjelia podľa Mareka z 8. kapitoly: „Potom prišli do Betsaidy. 

Tu viedli k Nemu slepca a prosili Ho, aby sa ho dotkol. A On chytil slepca za ruku, vyviedol ho z mestečka, 

poslinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo? On prehliadol a povedal: Vidím ľudí, 

pretože sa mi zdá, akoby stromy chodili.“ Hovorila o duchovnej slepote a o tom, že iba Pán Ježiš Kristus vie 

otvoriť naše oči, aby sme videli Jeho lásku – kríž, utrpenie – a nasledovali Ho. Po hlavnej téme nasledovala 

aktivita, v ktorej si každý mohol uvedomiť, že nie je ľahké byť slepým. Bol to čas naplnený Božou láskou, 

požehnaním a každý si mohol odniesť domov nové zážitky. Veríme, že sa na naši dorastenci utvrdili v tom, 

že život s Pánom Ježišom skutočne stojí za to a že sa budú chcieť na Neho spoliehať oveľa viac ako na svoje 

vlastné sily. Stretnutie dorastu na záver ukončil modlitbou a požehnaním brat senior GES Mgr. Radovan 

Gdovin. 

Pokračovali sme stretnutím žien Gemerského seniorátu, ktoré sa konalo 1. mája 2022 v 

Evanjelickom a.v. chráme Božom v Chyžnom pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek. Všetkých 

prítomných privítala, celé stretnutie moderovala a hrou na organe poslúžila domáca zborová sestra farárka 

Mgr. Emília Völgyiová. Na začiatku podujatia sa všetkým prítomným predstavila Bc. Mária Laliková z CZ 

Slavošovce, ktorá bola na poslednom výročnom konvente GES zvolená za koordinátorku s prácou so ženami 

v rámci Spoločenstva evanjelických žien. Následne sestra farárka Mgr. Martina Gdovinová v interview 

„vyspovedala“ sestru Mgr. Zuzanu Vaľovskú, ktorá prítomným účastníkom poslúžila prednáškou na tému: 
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Jedna vedľa druhej. V nej poukázala na významné ženské postavy na stránkach Písma svätého, na ich 

priateľstvá i na to, ako pri sebe jedna pri druhej dokázali stáť, keď to najviac potrebovali. Okrem toho 

poukázala na to, aké dôležité je vedieť čítať Písmo sväté „ženskými očami“. Milým prekvapením na tomto 

podujatí bola návšteva sestry predsedníčky Spoločenstva evanjelických žien Mgr. Evy Oslíkovej, PhD., 

ktorá prítomných pozdravila a v rýchlom prelete poukázala na doterajšiu činnosť a pôsobenie tohto 

spoločenstva v rámci ECAV na Slovensku. V záverečnej časti sa sestra konseniorka GES Mgr. Karmen 

Želinská poďakovala doterajšej koordinátorke pre prácu so ženami v GES, sestre Ing. Mgr. Danici 

Hudecovej, zborovej farárke v CZ Revúca, ktorá túto pozíciu zastávala od roku 2003 a odovzdala jej malú 

pozornosť. Po záverečnej modlitbe, požehnaní a zaspievaní piesne sa všetci prítomní premiestnili do 

priestorov miestneho Kultúrneho domu, kde už na všetkých účastníkov čakalo občerstvenie. Vnútromisijný 

výbor GES ako aj predsedníctvo GES týmto ďakujú CZ Chyžné za prípravu i organizáciu tohto podujatia. 

Dňa 27. mája 2022 sa v našom senioráte konalo 2. seniorátne stretnutie dorastu v tomto roku, ktoré 

bolo v Slavošovciach. Nadviazali sme tak na stretnutie, ktoré sa konalo v Betliari 26. marca. Aj vďaka 

tomuto stretnutiu sme si mohli položiť dôležitú otázku: „Aká je moja hodnota“? Brat farár Mgr. Peter 

Hlavatý nám poslúžil prednáškou, v ktorej poukázal, že každý z nás má sám o sebe veľkú hodnotu v Božích 

očiach.  Každý z nás je pre Krista vzácny. Sám Ježiš nás učí poznávať našu hodnotu a hodnoty, ktoré sú 

v živote dôležité. Aj preto je Ježiš dôležitou súčasťou v živote človeka. Niekedy si to neuvedomujeme, že 

práve toto miesto sa človek snaží niečím zaplniť, ale žiadna vec nedokáže toto miesto dokonale zaplniť 

a zaručiť nám pocit naplnenia. V prednáške nám poukázal na základné hodnoty VIERU, LÁSKU, POKOJ, 

RADOSŤ, ktoré nás vedú k ďalším hodnotám, bez ktorých fungovať nevieme. Následne na utvrdenie slov, 

ktoré v prednáške zazneli si, s. farárka Mgr. Janka Kendžurová pripravila zaujímavú hru s názvom PIC- 

PAC bum, v ktorej sme si dôležité hodnoty ešte zaujímavým spôsobom utvrdili. Naša vďaka patrí aj 

cirkevnému zboru Slavošovce za láskavé prijatie, ale aj záverečné slovo a modlitbu. Ďakujeme aj domácej 

kapele za skvelý hudobný sprievod. V nej sa nám predstavil aj br. dozorca Bc. Július Lalik z CZ Slavošovce.  

V nedeľu 19. júna 2022 (Deň otcov) sa z milosti Pánovej uskutočnilo Seniorátne stretnutie mužov 

Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v Rakovnici. Pozvanie prijalo viac ako 50 veriacich mužov i 

žien z celého seniorátu. Úvodným slovom sa prihovoril domáci brat námestný farár Mgr. Peter Hlavatý, 

ktorý privítal prítomných a následne v modlitbe prosil o Božiu milosť, požehnanie a prítomnosť počas 

spoločne stráveného času. Stretnutie sa nezaobišlo ani bez nábožnej piesne, ktorú spoločenstvo zaspievalo 

za hudobného sprievodu v podaní brata námestného farára Mgr. Vladimíra Vančíka, v úvode i v závere 

stretnutia. Prednáškou poslúžil vznešený brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý si pripravil tému s 

názvom: Čo sa môžeme naučiť od Jákoba? Vskutku náročnú, ale o to viac zaujímavú i podnetnú tému brat 

senior predniesol v dvoch blokoch, kde pútavým spôsobom predstavil poslucháčom postavu Jákoba z 

pohľadu Jákoba ako PATRIARCHU, MANŽELA, OTCA A BRATA. Jednotlivé pohľady na jeho osobu tak 

ponúkli komplexnejší priestor na zamyslenie sa, v čom by nám tento starozmluvný muž, patriarcha, mohol 
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byť príkladom. Obzvlášť prítomným rezonoval pohľad na Jákoba ako otca. V biblickom ponímaní bol totiž 

práve otec zodpovedný za náboženský život rodiny a žiaľ, ako to skonštatoval i prednášajúci, dnes sa muži 

tejto zodpovednosti radi zbavujú. Na konci prvého bloku s nábožnou piesňou „Kráľu nebies“  spoločne 

vystúpili členky Zboru pre občianske záležitosti v Rakovnici a brat farár Mgr. Peter Hlavatý. Po krátkej 

pauze a občerstvení prednáška pokračovala až do konca. Kvalitne prednesená téma v podaní brata seniora 

inšpirovala na záver k niekoľkým slovám aj brata Prof. h. c. prof. Ing. Ondreja Hronca, DrSc. Brat senior 

Mgr. Radovan Gdovin po naplnení programu ukončil stretnutie modlitbou, požehnaním a poďakovaním. 

Domáci brat farár následne ešte poďakoval prednášajúcemu i všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na 

chode, stvárnení a celkovej realizácii seniorátneho stretnutia. Duchovne povzbudení a s vďačnosťou v srdci 

sa napokon všetci prítomní rozišli do svojich domovov. 

Tak ako každý rok, aj tento rok môžeme Pánu Bohu ďakovať, že sa nám podarilo uskutočniť počas 

letných prázdnin 4. Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutočnil 14.augusta 2022 v obci Nižná Slaná. 

Celé podujatie bolo rozdelené do dvoch blokov – do dopoludňajšieho (bohoslužobného) a popoludňajšieho 

(misijného). Hlavnou kazateľkou v rámci služieb Božích bola tento krát Mgr. Karmen Želinská, zborová 

farárka v CZ Vyšná Slaná a konseniorka Gemerského seniorátu. Kantorskej služby sa ujala Andrea 

Jakubovská. V rámci služieb Božích sa prítomným predstavilo aj spevácke zoskupenie 4G z Rožňavy. Počas 

prvej piesne bolo požehnanie detí, ktoré sa následne odobrali na svoj program. Ten pre nich pripravila Mgr. 

Jana Kendžurová, zborová farárka v CZ Gemerská Poloma a Mgr. Ľubica Olejárová, PhD., zborová farárka 

v CZ Rožňava. Po skončení služieb Božích nasledovala prestávka na občerstvenie a rozhovory. Tento voľný 

priestor bol vyplnený dychovou hudbou z Jelšavy, ktorá sa prezentovala hrou viacerých známych chorálov z 

Evanjelického spevníka. Popoludňajšia časť pokračovala od 13.00 hod. V rámci nej sa prítomným prihovoril 

starosta obce Nižná Slaná – Tibor Jerga. Nasledovala biblická téma o rozumnosti i nerozumnosti kráľa 

Šalamúna, ktorú si pre prítomných pripravili manželia Dušan a Adriána Hrivnakovci, farári v CZ Muránska 

Dlhá Lúka a Sirk. Súčasťou popoludňajšieho programu bolo tiež vystúpenie žiakov zo Základnej súkromnej 

umeleckej školy JAS z Rožňavy, ženskej speváckej skupiny „Agapé“ z Vlachova a mužskej speváckej 

skupiny „Pekná dolinka“ z Vlachova. Aj popoludní bol pre deti nachystaný alternatívny program, o ktorý sa 

postaralo aj Spoločenstvo evanjelickej mládeže v podobe skákacieho hradu a vodného futbalu. Tiež však 

maľovanie na tvár a iné. O ozvučenie podujatia sa celý deň starali Ďuso Korintuš a Milan Hutník z 

Dobšinej. Nuž a moderovaním  popoludňajšieho programu nás sprevádzala Mgr. Emília Velebírová, 

zborová farárka v CZ Koceľovce. Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku týmto 

vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia, 

a tým dokázali, že aj v náročnejších podmienkach Gemera sa dá pripraviť kvalitné a hodnotné duchovné 

podujatie.  Najväčšia vďaka však patrí samotnému Pánu Bohu, okrem iného aj za stabilné počasie, ktoré nás 

sprevádzalo počas celého dňa. Veríme, že pokiaľ budeme živí a zdraví, budeme sa môcť stretnúť opäť 

v roku 2023 na 5. Dni Gemerského seniorátu. 
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A posledným naším spoločným stretnutím v roku 2022 bolo stretnutie dozorcov a presbyterov 

Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutočnilo 2. októbra 2022 v Jelšave. Témou nám poslúžil brat dozorca CZ 

ECAV Jelšava MVDr. Milan Kolesár. Téma znela: Spolupráca medzi samosprávou a cirkevným zborom. 

Brat dozorca a primátor v jednej osobe nám odprezentoval ako samospráva funguje, ako sa člení, čo všetko 

obsahuje, vybavuje a čo sa prostredníctvom nich rieši. Ako môže cirkev byť nápomocná, a opačne: obec, 

mestá pre cirkev a cirkevné zbory. Po úvodnom privítaní miestnym bratom farárom Mgr. Ivanom Bojnom, 

sestra farárka Mgr. Martina Gdovinová nenechala brata Milana Kolesára „suchým“ a mala pripravené pre 

neho otázky, na ktoré musel aj porozmýšľať, čo správne odpovedať. Avšak ako správny politik vo všetkom 

sa vedel vynájsť a odpoveď dal z rukáva. Privítaní sme boli sestrou predsedníčkou Vnútromisijného výboru 

Mgr. Jankou Hrivniakovou a piesňami nás doprevádzal na klávesoch brat farár Mgr. Vladimír Vančík. Po 

veľmi dobre spracovanej a odprezentovanej prednáške, ktorú brat dozorca Milan Kolesár ukončil 

slovami:  SLUŽBA „Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým.“(Marek 

9,35), sme svoju pozornosť sústredili na pripravený kvíz, ktorý si brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin 

pripravil a za pomoci „asistentky“, sestry farárky Mgr. Emílie Velebírovej uviedol. Na záver sa prihovoril 

brat seniorátny dozorca Dr. Michal Terrai, všetkým za organizáciu tohto stretnutia poďakoval a poprial veľa 

Božieho požehnania. Slovami záverečnej modlitby a požehnania poslúžil brat konsenior Mgr. Dušan 

Hrivnak. Ďakujeme týmto domácemu cirkevnému zboru a mestu Jelšava za prichýlenie, občerstvenie a 

všetko vynaložené úsilie spojené s organizovaním tohto podujatia.  

Drahí bratia, milé sestry! Máme za sebou ďalší rok, ktorý bol plný očakávaní, plánov, ale vďaka 

Pánu Bohu, že všetko čo sa dialo On sám požehnal viac, ako sme si čo i len priali. On sa staral a dodával 

silu, odvahu a lásku, aby každé s podujatí bolo korunované Ním samým. Opäť sme si mohli uvedomiť staré 

známe slová žalmu 127: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži 

mesto, márne bdie strážnik.“ Naša najväčšia úcta a vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu. On držal 

ochranné ruky nad každým podujatím a otváral srdcia nie len pri prípravách, ale aj pri samotných 

stretnutiach. Vďaka patrí aj všetkým, tým ktorí mali otvorené srdcia a túžili spoločne s nami vnútromisijné 

podujatia Gemerského seniorátu pripravovať. Ďakujeme aj bratovi seniorovi Gemerského seniorátu za 

pomoc, podporu a účasť na každom podujatí. Veľmi si vážim, že môžeme tvoriť jedno spoločenstvo 

a verím, že aj v tomto roku nám Pán Boh dá dostatok síl, zdravia a chuti pripravovať stretnutia na Jeho 

chválu. Bez Jeho pomoci, by bola márna každá naša snaha! 

 

 

Mgr. Jana Hrivniaková 

zborová farárka CZ ECAV Štítnik 

administrátorka CZ ECAV Slavošovce  

administrátorka CZ ECAV Čierna Lehota 

predsedkyňa Vnútromisijného výboru GES 


