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O  DÔLEŽITOSTI  VNÚTORNEJ  ČISTOTY
V každom národe sú nejaké zvyky. Asi vo všetkých kra-

jinách je takým nepísaným zvykom – umývať si pred jedlom
ruky. Od malička vedieme deti k tomu, aby skôr ako prídu k
stolu, zašli do kúpeľne. Rovnaký zvyk – umývať si ruky
pred stolovaním – mali aj Židia. No nie iba z hygienických
dôvodov, ale najmä z náboženského hľadiska.

P
redpisy o umývaní rúk sa dotýkali najprv iba kňa-
zov, ktorí vykonávali obetnú službu. Neskôr sa roz-
šírili na všetkých, pretože pri každom jedle sa

hovorilo požehnanie, teda uskutočňoval sa tu bohoslužobný
úkon. Židovskí náboženskí vodcovia rozšírili predpisy a pri-
kázania o očisťovaní alebo aj iné natoľko, že sa už nedali ani
spočítať a v podstate ani všetky dodržiavať. Keď zákonníci
a farizeji postrehli nedodržiavanie niektorých príkazov u Je-
žišových učeníkov, pýtajú sa Ježiša: „Pre-
čo sa Tvoji učeníci nepridŕžajú podania
starších, ale jedia chlieb s nečistými ru-
kami?“ (Mk 7,5b).

Avšak oni úplne zabudli na to, že Boh
nevyžaduje telesnú čistotu, ale čistotu
srdca a vnútra. A práve toto Ježiš kritizo-
val – pre farizejov a zákonníkov bola von-
kajšia, ľuďmi viditeľná čistota dôležitej-
šia, ako Bohom viditeľná čistota vnútra.
Preto Pán Ježiš reaguje: „Dobre proroko-
val o vás, pokrytcoch, Izaiáš, ako je napí-
sané: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo
mňa; darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia
ako učeniam (Božím)“ (Mk 7,6–7).

Ako je to s naším dodržiavaním zákona, Božích prikáza-
ní? V prvom rade by sme mali skúmať, či ich vôbec dodržia-
vame, v čom sme slabí, čo nám robí problém. Pretože aj keď
sa k nám Boh prihovoril evanjeliom o milosti v Ježišovi
Kristovi, to neznamená, že Božie zákony prestali platiť. Oni
predsa pomáhajú skvalitňovať a udržiavať v správnych me-
dziach náš osobný, rodinný aj cirkevný život. Preto je po-
trebné dodržiavať to, čo Boh od nás chce. No dôležité je aj
vedieť, prečo to robíme, aké pohnútky nás vedú k dodržia-
vaniu zákona. Pretože iba tak zistíme, či sme pokrytci alebo
žijeme úprimne pred Bohom, tak ako pred ľuďmi. Naším dô-
vodom k poslušnosti má byť úprimná vďačnosť Pánovi Je-

žišovi za to, čo pre nás urobil. Neprekrúcajme, neprispôso-
bujme si teda Božie požiadavky, ale plňme ich tak, aby Pán
Boh na našom živote videl, že si vážime Jeho obeť na kríži.
Nebuďme vo svojom živote hercami, lebo Bohu sa úprim-
nosť ráta, pokrytectvo však nenávidí.

Pán Ježiš túto pravdu opisuje takto: „Nič nevchádza zvon-
ku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vy-
chádza, to poškvrňuje človeka“ (Mk 7,15). To, čo jeme, nám
slúži na posilnenie, zdravie a život. Samozrejme, ak všetko
prijímame s mierou. Dôležité totiž nie je, čo ústami prijíma-
me, ale to, čo vypúšťame zo srdca – myšlienky, slová a skut-
ky. To, čo hovoríme a konáme, nám môže slúžiť na nečisto-
tu pred Bohom – tak vzniká hriech v našom živote. Teda ne-
čistota, ktorá je naozaj vážnym problémom. Preto na očiste-

nie nášho života nepotre-
bujeme ani vodu, ani
značkové mydlo, ani čas-
té umývanie. Potrebuje-
me totiž očistiť naše srd-
ce, myšlienky, pohnútky,
spôsoby, aby sme potom
mali celý život čistý.

Naše pokrmy a nápo-
je neovplyvňujú náš po-
stoj k Bohu. Či si pred
jedlom umyjeme alebo

neumyjeme ruky, nezávisí od toho kvalita našej viery alebo
lásky k Bohu. No naše srdce je miesto, kde sa rozhoduje o
našom vzťahu k Bohu i k ľuďom, tu vznikajú pekné veci –
milosrdenstvo, obetavosť, pokoj, odpustenie, ale aj zlé – se-
bectvo, pretvárka, ohováranie, pomsta…

P
án Ježiš poukázal, že je veľa vecí, ktoré by sme ma-
li vo svojom vnútri nájsť, lebo tam sú a vyznať ich
ako hriechy, pretože ak necháme prvotnú myšlien-

ku v sebe pôsobiť, potom nás to privedie k nečistote, ktorá
sa nedá odstrániť umytím rúk, ale jedine krvou Ježiša Krista.
Skúmajme aj v nastávajúcom pôstnom období svoje vnútro,
buďme úprimní pred Bohom i ľuďmi a čokoľvek vo svojom
srdci nájdeme, nemusíme si zúfať, lebo v Ježišovi Kristovi
je nám ponúknuté odpustenie.

Erika Dékányová



Hovorievame, že máme pravdu; dru-
hí tvrdia to isté o sebe. Koľko je rôz-
nych cirkví a každá vyhlasuje, že len
ona jediná má pravdu. Len sám Pán
Boh pozná, kto má pravdu. Človek ju
celý život musí len hľadať a hľadať.

Čo je pravda? Je to veľmi stará otáz-
ka a hýbala srdcom a mysľou už sta-
rých pohanských mysliteľov. Pilát sa
pýta v jemu danej príležitosti: „Čo je
pravda?“ (Jn 18,38a). Nevedel, ako je
mu pravda blízka, že stojí pred ním, že
sa mu chce dať poznať. Ale on sa od-
vrátil – nechcel pravdu poznať.

My kresťania máme túto otázku
kladne vyriešenú Kristovým slovom:
„Ja som cesta i pravda i život“ (Jn 14,
6a). Ježiš nehovorí: Ja mám pravdu,
každý má v niečom pravdu. Nie! On
vyhlasuje: Ja som pravda! To o sebe
nehovoril nikto zo zakladateľov sveto-
vých náboženstiev. Tým kresťanstvo
prevyšuje a odbavuje všetky iné nábo-
ženstvá.

Kto má Pána Ježiša Krista, má prav-
du. Kto Ho poznal ako svojho Pána a
Spasiteľa, ten už pravdu nehľadá. Je
šťastný, vnútorne vyrovnaný. Vyznáva

radostne: žiadna filozofia, veda, náuka,
žiadne iné náboženstvo mi už nemôže
dať nič lepšieho! Kristus mi dal istotu,
po ktorej som túžil a po ktorej prahne
každá ľudská duša: istotu spasenia, več-
ného života, istotu milujúceho Boha –
Otca.

Vo svojej veľkňažskej modlitbe Pán
Ježiš Kristus hovorí: „Posväť ich (uče-

níkov) v svojej pravde! Tvoje slovo je
pravda“ (Jn 17,17). Tu máme druhú od-
poveď na otázku, čo je pravda. Božie

slovo je pravda. Všetky ľudské tvrde-
nia, názory, presvedčenia, náuky, vy-
znania a tézy musia byť Božím slovom
kontrolované, preskúšané, merané a
presvietené. V tej miere ako s ním sú-
hlasia alebo nesúhlasia, je zjavená mie-
ra ich pravdivosti alebo nepravdivosti.

Častokrát sa vyhovárame: Bibliou sa
dá dokázať všetko, pravda aj klamstvo.
Aj diabol citoval Bibliu proti samému
Ježišovi. Je však isté, že úprimný člo-
vek, ktorý je z pravdy, prosí o poznanie
pravdy a pokorne si žiada osvietenie
Svätým Duchom, pozná v pravej chví-
li, čo je pravé (rýdze) a čo je pozlátka
(klamstvo).

Pravda je Pán Ježiš Kristus a Biblia,
Božie slovo, ktoré nám dal. Jeho osoba
je skúšobným kameňom každého uče-
nia. To učenie je pravé, ktoré Ho osla-
vuje ako Božieho Syna, ako Spasiteľa
sveta. Pán Ježiš je stredobodom a osou
Písma svätého. „Vtedy povedal Ježiš Ži-
dom, ktorí mu uverili: Keď vy zostane-
te v mojom slove, vpravde ste mojimi
učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda
vás vyslobodí“ (Jn 8,31–32).

Chcete poznať pravdu? Začnite s Je-
žišom!

Dušan Brna

POZNANIE  PRAVDY

Pred tvárou
Hospodina

Pane, chceme sa Ti oddať a
prosiť Ťa, aby si ráčil v nás, sla-
bých, pošetilých a úbohých oslá-
viť svoju moc, múdrosť a milo-
srdenstvo a aby si nám na slávu
svojho mena pomohol v nebez-
pečnom a žalostivom svete. Ne-
vieme, čo nás môže stretnúť dnes
a v budúcnosti, ale Ty, Pane, to
vieš. Ráč podľa svojej vernosti
odvracať od nás všetky skúšky,
ktoré by prevyšovali naše schop-
nosti a ráč nám dožičiť víťazstvo
vo všetkých skúškach, ktoré nás
podľa Tvojej vôle stretnú. Pošli
svoje svetlo a svoju pravdu, aby
nás viedla. Ochraňuj nás pred
všetkou škodou na tele i na duši.
Sprevádzaj nás podľa svojej rady
a nakoniec nás prijmi v sláve.
Amen.

Magnus Friedrich Roos

2 Kalvínske hlasy február 2013

Z
A

M
YS

LE
N

IE
  

Oľga Szélesová

DARY  DUCHA
Gal 5,22–23

Ó, Bože dobrý, láskavý, čo len to s nami bude?
Či obstojíme pred Tebou, tam na poslednom súde?

Raz opýta sa Pán:
„Či otvoril si láske dvere dokorán?

Šíril si radosť, pokoj, zhovievosť?
Koľko ich bolo? Viac, či dosť?

Láskavosť, dobrota, viera,
aká ich bola tvoja miera?

Či miernosť bola v konaní tam,
kde si bol zvrchovný pán?

Či ovládol si sám seba,
ako to denne bolo treba?“

Ó, Bože dobrý, láskavý, čo len to s nami bude?
Či obstojíme pred Tebou, tam na poslednom súde?



Zase máme za sebou jeden rok
a začal sa nový: plný nádeje ale-
bo strachu; pre každého s inými
cieľmi. Mnohí si dali sľub, čo by
chceli robiť inak, alebo čoho by
sa chceli zbaviť. Ku koncu roka
možno mnohí ľudia po celom
svete mali pocit úzkosti, nakoľ-
ko médiá strašili koncom sveta.
Hoci ho už veľakrát predpove-
dali... Väčšina ľudí si koniec sve-
ta predstavuje tak, ako to už bo-
lo nespočetnekrát sfilmované,
ako to už bolo vo filmoch veľa-
krát zahraté. To hýbalo už fan-
táziou mnohých. Ale to, že ko-
niec sveta sa nekonal, vonkon-
com neznamená, že nemá na-
stať!

Avšak pred tým, než k tomu
dôjde, sa má ešte veľa vecí z
Božieho slova naplniť. Je fakt,
že žijeme dobu Nóacha. Zname-
nia varujú, a veriaci ľudia aj
očakávajú druhý príchod Ježiša
Krista. Avšak ako chýbala viera
v Nóachovej dobe, veru takisto
chýba aj zo života dnes žijúcich
ľudí (mnohokrát okúšam: ešte aj
zo života obrátených ľudí!). Svä-
tému písmu máme nielen rozu-
mieť, ale máme aj veriť to, čo je
v ňom obsiahnuté; no my by sme
predsa chceli skôr rozumieť,
než veriť. Nemáme ani takú ma-
lú vieru, ako je horčičné zrno...

Viera vždy znamená zároveň aj
poslušnosť. Nóach veril a bol po-
slušný. A Ježiš hovorí: „Kto verí
v Syna, má večný život...“ (Jn 3,
36a) – teda skrze vieru máme
cieľ, túžbu, aby Ježišova obeť
zabezpečila pre nás spásu a več-
ný život, ak ju s vierou prijme-
me. Ale skôr máme vyjsť z Egyp-
ta (z otroctva hriechu) a máme
sa dostať do Izraela (do zasľúbe-
nej zeme). Kde si? V Egypte či v
Izraeli? Si ešte v moci hriechu
alebo už vo večnom živote?

Citovaný biblický verš má ta-
kéto pokračovanie: „...kto však
neposlúcha Syna, neuvidí život,
ale hnev Boží zostáva na ňom“
(Jn 3,36b). Nakoľko sme sa na-
rodili v hriechu, Boží hnev je už
na nás, avšak Ježiš nám podáva
ruku, a volá na večný život. Ak
verím tomu, čo Ježiš hovorí, som
ochotný podať hladujúcemu aj
svoj posledný kúsok chleba, pre-

tože viem, že Boh je všemohúci
a stará sa. Ak mám vieru, pravi-
delne dávam aj desiatky, a ne-
budem si zakladať na bohatstve,
pretože viem, že Boh mi ešte aj
všetky vlasy spočítal na hlave,
pretože som pre Neho taký dra-
hý a dôležitý. Nepochybujem o
mohutnosti Boha, o Jeho moc,
lásku; jednoducho verím a dú-
fam v Neho. Jeho je celý stvore-
ný svet, a aj ja – nikto! – som Je-
ho, ak verím. S vierou prijímam
skúšky, straty, choroby, a neute-
kám k šarlatánom a prírodným
liečiteľom, ale kľaknem si pred
Pána, žiadam o Jeho silu a po-
viem Mu: Pane, buď vôľa Tvoja!

Takto sa dostanem k Nemu
bližšie, tak Ho spoznávam lep-
šie, ak som s Ním v styku. On

učí, aby sme sa stali čoraz viac
takými, akým je On. Skrze krízy
a skúšky sa naša viera obnoví a
silnie. Používajme to, čím dispo-
nujeme, a konajme s vierou! Dá-
vid mal päť kameňov a jeden
prak (čo teoreticky bolo veľmi
málo proti Goliášovi), ale na dô-
važok mal aj vieru. Neoblomne
veril, že Boh ho nenechá v blate.
Boh vždy požehná to málo, čím
disponujeme. Nehľadí na to, že
akí sme, ale skôr na to, že akými
sa skrze vieru môžeme stať. Na-

šu vernosť neurčujú naše schop-
nosti, ale to, že do akej miery
sme pre Boha zastihnuteľní.

Keď prijímame Ježiša Krista
do nášho srdca, okúsime zázrak,
ktorý je v Ňom ukrytý. Ak chce-
me Boha pochopiť, nepoužívaj-
me svoju logiku, ale srdce! Po-
trebujeme vieru, pretože len tak
sa môžeme stať Ježišovými uče-
níkmi. Kde si? Ešte v Egypte
alebo už v Izraeli?

Ak je veriaci človek naplnený
útrapami, stáva sa vo svojej vie-
re čoraz zrelším; avšak musíme
aj náležite interpretovať vieru,
pretože ináč nebudeme schopní
postaviť sa zoči-voči skúškam.
Boh si vypočuje každú modlitbu,
len neodpovedá na ne tak, ako
by sme my chceli, ale podľa na-

šej potreby. Boh ni-
kdy nenechá nikoho
trápiť sa bez dôvodu,
miluje nás a má plán
s nami. O viere nesta-
čí len hovoriť, vieru
treba aj prežívať; ak
ju prežívame, ľudia
nevedia ňou pohŕdať,
pretože to je najefek-
tívnejší prostriedok
na to, aby sme ľudí
zblížili s Bohom. Ľu-
dia sú lační a túžia
po slove Božom, pre-
to nie je jedno, že a-
ko ho sprostredkuje-
me. Raz príde koniec
sveta – či tomu verí-
me alebo nie. V Nóa-
chovej dobe tomu ne-
verili, no predsa pri-

šla potopa. Milostivý čas ešte tr-
vá, Ježiš stojí predo dvermi a
klope; na nás záleží, či Ho vpus-
tíme. Dvere korábu sa raz zatvá-
rajú aj pred nami, a keď sme sa
nerozhodli včas, ostaneme avon-
ku.

Znamenia varujú, aby si nezo-
stal v Egypte, v otrocve hriechu;
príď do zasľúbenej zeme, aby si
získal večný život, na ktorý si
povolaný!

–varjaššiová–
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UČ  NÁS  VERIŤ, PANE!
Kde si? V Egypte alebo už v Izraeli?
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REFORMOVANÁ  KRESŤANSKÁ
CIRKEV  NA  SLOVENSKU

Bratislav-
ský

seniorát

Komárňan-
ský

seniorát

Tekov-
ský

seniorát

Gemer-
ský

seniorát

Abovsko-
turnian-
sky sen.

Zemplín-
sky

seniorát

Užský
se-

niorát

Micha-
lovský

seniorát

Ondavsko-
hornádsky

seniorát

Počet cirkevných zborov 321 28 32 47 56 43 39 18 25 33

– matkocirkevný 209 24 26 34 28 25 21 14 15 22

– dcérocirkevný 112 4 6 13 28 18 18 4 10 11

POČET  ÚDOV  CIRKVI RKC Bratislava Komárno Tekov Gemer Abov-T. Zemplín Uh Michal. Ondava-H.

Podľa sčítania ľudu (sen. údaje) 91 696 14 903 19 093 5980 6194 13 307 11 900 6444 4627 9248

Podľa evidencie 62 443 9126 13 154 4736 5859 7687 9345 4201 4091 4244

S volebným právom 38 986 4180 8001 3452 4093 5297 5828 2203 2613 3319

ÚDAJE  O  DUCH.  ŽIVOTE RKC Bratislava Komárno Tekov Gemer Abov-T. Zemplín Uh Michal. Ondava-H.

Počet služieb Božích 26 107 2701 3272 2651 2753 3791 3549 2488 1852 3050

– so sv. večerou Pánovou 2111 202 256 310 327 299 250 115 151 201

Priemerná návštevnosť 54 40 47 19 16 38 39 45 53 50

– maďarsky 20 735 2625 3230 2651 2750 3616 3350 2482 0 31

– slovensky 5404 76 42 64 3 149 198 2 1852 3018

– nemecky 5 0 2 0 0 0 1 2 0 0

– anglicky 8 0 1 0 0 4 0 2 0 1

Počet pokrstených 771 143 137 40 92 85 104 61 50 59

– detí 725 135 120 38 87 76 101 59 50 59

– dospelých 46 8 17 2 5 9 3 2 0 0

– mužov 402 68 80 16 47 41 53 32 33 32

– žien 369 75 57 24 45 44 51 29 17 27

Počet konfirmovaných 681 101 123 55 61 65 123 36 39 78

– mužov 336 51 67 24 26 29 67 19 15 38

– žien 345 50 56 31 35 36 56 17 24 40

Počet sobášov 274 36 64 11 25 36 32 18 21 31

– čistých 106 12 24 3 13 20 12 10 8 4

– zmiešaných 168 24 40 8 12 16 20 8 13 27

Počet pohrebov 1315 185 229 126 166 185 167 75 84 98

– mužov 617 83 115 64 78 81 82 37 34 43

– žien 698 102 114 62 88 104 85 38 50 55

Biblická hodina pre dospelých 180 25 27 22 15 31 19 8 14 19

Počet príležitostí 5363 920 1280 626 359 661 545 157 295 520

Biblická hodina pre presbyterov 66 10 16 7 4 6 11 3 0 9

Počet príležitostí 365 59 123 20 27 42 50 11 0 33

Biblická hodina pre mládež 76 16 16 4 6 6 10 3 5 10

Počet príležitostí  1966 475 492 69 75 155 249 110 136 205

Zborový spevokol 94 11 15 10 13 10 13 5 11 6

Počet príležitostí 2265 327 463 181 262 196 339 119 170 208

Nedeľná škola 123 24 21 11 4 14 15 5 10 19

Počet príležitostí 4046 887 731 365 137 431 439 127 324 605

ZO Fireszu (zväzu mladých) 7 1 3 0 0 3 0 0 0 0

Počet príležitostí 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
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ŠTATISTICKÉ  ÚDAJE  NAŠEJ  CIRKVI  ZA  ROK  2012

ÚDAJE  O  DUCH.  ŽIVOTE RKC Bratislava Komárno Tekov Gemer Abov-T. Zemplín Uh Michal. Ondava-H.

Výklad katechizmu 111 15 19 7 24 15 14 9 5 3

Počet príležitostí 2370 353 388 262 385 326 308 166 77 105

Výuka snúbencov 124 16 24 8 16 16 14 9 6 15

Počet príležitostí 571 84 172 11 55 57 66 25 27 74

Pastoračná návšteva rodín 308 28 33 47 55 41 39 18 17 30

Počet príležitostí  5002 730 1135 655 423 713 603 322 97 324

Pastoračná návšteva v nemoc. 176 22 23 22 7 31 26 7 17 21

Počet príležitostí 1127 215 210 71 17 265 159 24 42 124

ÚDAJE  VÝUKY  NÁBOŽ. RKC Bratislava Komárno Tekov Gemer Abov-T. Zemplín Uh Michal. Ondava-H.

Počet žiakov navštevujúcich
náb. výchovu v škole 5107 826 1168 283 630 479 817 452 238 214

– chlapci 2537 408 598 135 291 248 404 238 102 113

– dievčatá 2570 418 570 148 339 231 413 214 136 101

– po skupinách podľa ročníkov 1312 137 414 104 242 57 167 184 0 7

– zlúčene 3795 689 754 179 388 422 650 268 238 207

Počet skupín náboženskej
výchovy v školách 557 110 119 41 62 48 90 24 33 30

– podľa ročníkov 162 31 55 16 28 4 14 12 0 2

– zlúčene 395 79 64 25 34 44 76 12 33 28

Počet škôl pôsobiacich na
území cirkevného zboru 404 60 57 17 24 35 29 13 23 146

– základná škola 1–4. ročník 81 18 11 4 11 7 11 5 5 9

– základná škola 1–9. ročník 184 23 31 12 9 18 15 4 17 55

– stredná škola 144 19 15 3 4 10 3 4 4 82

Počet osôb navštevujúcich
náb. výchovu v cirk. zbore 1310 190 157 146 99 156 179 158 118 107

– chlapci 596 82 72 59 39 79 86 75 51 53

– dievčatá 714 108 85 87 60 77 93 83 67 54

Počet osôb vyučujúcich náb. 305 47 57 33 32 41 33 17 22 23

– duchovný 208 29 41 24 25 30 25 13 8 13

– katechéta 51 7 9 4 4 7 7 4 3 6

– bez kvalifikácie 46 11 7 5 3 4 1 0 11 4

ÚDAJE  NEHNUTEĽNOSTÍ RKC Bratislava Komárno Tekov Gemer Abov-T. Zemplín Uh Michal. Ondava-H.

Počet budov na bohosl. účely 480 50 53 61 74 73 66 28 29 46

– dostavané v danom roku  6 1 0 1 2 1 0 0 0 1

– chrám 301 26 28 42 55 42 38 18 24 28

– zborový dom 63 5 10 5 7 12 8 4 5 7

– zborová sieň 123 18 15 16 12 19 20 6 6 11

Rozostavané budovy na bohosl. 12 1 0 3 0 3 1 0 3 1

Počet fár 181 23 25 28 21 25 18 14 11 16

Počet školských budov 79 8 8 18 7 15 9 2 4 3

Počet hospodárskych budov 87 8 17 9 4 16 15 5 7 6

Počet iných budov 107 12 19 19 9 13 16 9 5 5

(Prameň: Kancelária synody)



Predsedníctvo synody Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku na svojom 25. zasadnutí, ktoré
sa konalo dňa 5. januára 2013 v Ri-
mavskej Sobote, prijalo nasledovné
uznesenia verejného záujmu:

– Schválilo zápisnicu z 21., 22., 23.
a 24. zasadnutia a bralo na vedomie
hlásenie o vyrozumení o uzneseniach.

– Evanjelická cirkev a. v. na Slo-
vensku pri príležitosti 1150. výročia
príchodu vierozvestov Konštantína a
Metoda dňa 5. júla 2013 organizuje
na hrade Branč spomienkovú sláv-
nosť (budú rozšírené dištriktuálne dni
Západného dištriktu ECAV). Predsed-
níctvo synody by chcelo zúčastniť sa
na tejto spomienkovej slávnosti v pl-
nom počte a v liste informuje mládež-
nícke organizácie našej cirkvi aj o
možnosti účasti na sprievodnej príle-
žitosti organizovanej pre mládež.

– Zástupca biskupa Róbert Géresi v
súvislosti s projektom Košice – kul-
túrne hlavné mesto Európy v roku
2013 referoval o tom, že na zviditeľ-
nenie našej cirkvi vznikol nasledovný
návrh: v dňoch 14–16. júna by sme or-
ganizovali reformovaný festival, kým
na jeseň tri-štyri menšie akcie (na jed-
nej z nich by v stredobe stál Heidel-
berský katechizmus). Okrem toho aj
Reformovaný cirkevný zbor v Koši-
ciach organizuje oficiálne podujatia:
ekumenické bohoslužby a tri-štyri te-
ologické konferencie. Predsedníctvo
synody bralo na vedomie referát Ró-
berta Géresiho o tom, že ako by sme
mali zviditeľniť našu cirkev v rámci
projektu Košice – kultúrne hlavné mes-
to Európy 2013; presný program na
schválenie predloží Synodnej rade.

– V súvislosti s doteraz nenavráte-
nými nehnuteľnosťami našej cirkvi,
pripravujúc sa na prípadné otvorenie
reštitúcie, naša cirkev znova zostaví
zoznam doteraz nenavrátených ne-
hnuteľností a vyzýva cirkevné zbory,
aby si znova nárokovali vrátenie za-
tiaľ nenavrátených nehnuteľností. Text
listu potrebný k zachovaniu nároku –
po konzultácii s právnikom – zostaví
Kancelária synody a má ho schváliť
Synodná rada.

– Schválilo kalendár udalostí na rok
2013, ktorý obsahuje termíny zasad-
nutí Synody, Synodnej rady a Predsed-
níctva synody.

– Určilo cenu publikácií vydaných
našou cirkvou v roku 2012: Refor-
movaný nástenný kalendár (v sloven-
skom i maďarskom jazyku) – 0,40
eur, Oľga Szélesová: Prebudenie (zbier-
ka básní) – 2 eurá, Živá nádej (po-
hrebný spevník) – 3 eurá.

– Komisii pripravujúcej doškoľova-
nie duchovných navrhuje, aby pri zo-
stavení programu tohtoročného do-
škoľovania brala do úvahy, že rok
2013 je rokom Heidelberského kate-
chizmu. V súvislosti s ním naša cir-
kev organizuje konferenciu na jeseň v
Košiciach. Predsedníctvo synody žia-
da mediálnu komisiu, aby pripravil
záložku alebo iný návrh na propago-
vanie roka Heidelberského katechiz-
mu. Predsedníctvo synody poverí Ra-
du pre všeobecné vzdelávanie, aby or-
ganizovala súťaž pre školákov v sú-
vislosti s rokom Heidelberského kate-
chizmu.

– Nemecká podporná organizácia
Gustav-Adolf-Werk listom zo dňa 7.
decembra 2012 informovala našu cir-
kev, že v Projektkatalogu na rok 2014
je pre našu cirkev vyčlenená podpora
vo výške 24 000 eur. Naša cirkev by
mala pomenovať tie projekty, v súvis-
losti s ktorými si nárokuje túto sumu.
Termín podania nároku je: 31. marec
2013. Predsedníctvo synody rokovací
bod GAW Projektkatalog 2014 pred-
loží Synodnej rade.

– Bralo na vedomie referát biskupa
Lászlóa Fazekasa o príprave tohtoroč-
ného AGDE Tagung, ktorý organizuje
naša cirkev v spolupráci s evanjelic-
kou cirkvou (Evanjelická cirkev na Slo-
vensku navrhuje, aby rokovanie bolo
organizované v dňoch 22–25. októbra
2013).

– Podporná organizácia Gustav-
Adolf-Werk zase ponúka v Lipsku
alebo Heidelbergu štipendium pre na-
šu cirkev, na ktoré očakávajú prihlá-
senie sa teológov ovládajúcich ne-
mecký jazyk. Predsedníctvo synody
upozorní teológov našej cirkvi na šti-
pendium GAW-u. Vo výzve zároveň
aj informuje záujemcov o podmien-
kach štipendia.

– Naša cirkev na tohtoročnom Kir-
chentagu, ktorý sa bude konať v
dňoch 1–5. mája v Hamburgu, by sa
chcela nechať reprezentovať v zosta-

ve predošlého roka. Zostavu skupiny
na základe návrhu povereného koor-
dinátora Tamása Sülla schváli Synod-
ná rada.

– Pripravujúc sa na 500-ročné jubi-
leum reformácie Zväz švajčiarskych
evanjelických cirkví a Nemecká evan-
jelická cirkev pozvali zástupcu našej
cirkvi na prípravný kongres, ktorý sa
bude konať v dňoch 6–10. októbra
2013 v Zürichu. Predsedníctvo syno-
dy na konferenciu, témou ktorej bude
význam 500-ročnej reformácie, dele-
guje biskupa Lászlóa Fazekasa.

– Bralo na vedomie, že naša cirkev
na konci roka 2012 na rekonštrukciu
wittenberskej katedrály poukázal pod-
poru vo výške 1000 eur.

– Poverí teologicko-etickú komisiu,
aby sa začala zaoberať okruhom otá-
zok týkajúcich sa prípravy bioetické-
ho kódexu.

– Zástupca biskupa Róbert Géresi
referoval o situácii pražského misij-
ného zboru, so zástupcami ktorého sa
stretol v decembri. V súvislosti s regis-
tráciou sa už vykonali isté kroky, a-
však vynorili sa také otázky, ktorými
sa má vedenie cirkvi zaoberať. Na zá-
klade českého zákona totiž nebude
potrebných len 300 podpisov, ale tre-
ba vypracovať celú štruktúru a kon-
trolný mechanizmus, ktoré majú byť
v súlade s českými zákonmi. Túto
prácu zbor nedokáže urobiť, v tomto
tematickom okruhu má rozhodnúť ve-
denie našej cirkvi. Predsedníctvo sy-
nody otázku registrácie reformovanej
cirkvi v Česku predloží Synodnej ra-
de.

– Pozve vedenie Českobratskej cir-
kvi evangelickej na návštevu, a to na
obdobie od 18. do 21. októbra 2013
do Košíc. Predsedníctvo synody po-
verí synodného radcu Istvána Battu,
aby s predstaviteľmi Českobratskej cir-
kvi evangelickej dohodol termín ich
návštevy.

– Na základe iniciatívy Jolán Rácz,
poverenej riaditeľky Ústredia diako-
nie s radosťou bralo na vedomie a
podporí ten zámer, že by chceli vytvo-
riť užší styk so zbormi a duchovnými
slovenských seniorátov. Predsedníc-
tvo synody predloží Synodnej rade ná-
vrh vzťahujúci sa na novelizáciu sta-
nov Ústredia diakonie.
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Dotyk neznámych známych niesli
škatule zabalené do ozdobného
papiera po celej Karpatskej kotline
v krátkych predvianočných dňoch.
Boli to osobité odkazy z detskej izby
do detskej izby, od jednej školskej
lavice do druhej, od jednej postele
pre chorého k druhej. Množstvo
škatúl na topánky s rôznym
obsahom, no s tým istým cieľom:
byť šťastný a urobiť radosť, veď je
väčšia radosť dávať, než dostať.

V myšlienkach prebehnem miesta od
západu k východu, kde sa dostala výzva
služby lásky našej cirkvi, že je možné
pripraviť darčekové balíčky pre deti a
dospelých, je možné oferovať a prispieť
na ich rozvoz. Je potešujúce, že ešte žije
v ľuďoch túžba dávať: radi a masovo sa
zoraďujú za ušľachtilý zámer.

Toto môžem skonštatovať hodnotiac
úspech nášho programu Vianoce Misi-
ho Nyilasa. Ústredie diakonie našej cir-
kvi adoptovalo rovnomenný program
Maďarskej reformovanej služby lásky,
zámerom ktorého je, aby aj sociálne
slabšie či zo zdravotníckeho hľadiska
trpiace deti a dospelí mohli dostať dar-
ček, ktorí sa pre rôzne dôvody dostali

na perifériu spoločnosti. Po obsahovej
stránke bolo kritériom, aby boli pripra-
vené také balíčky, aké by sme aj my
sami radi dostali alebo dávali svojim
deťom či vnúčatám.

Možnosť registrácie sme zverejnili na
webovej stránke refdiakonia.sk, takisto
aj formuláre na prípravu, respektíve pri-
jímanie darčekov. Zbierka sa rozbehla.
Prv spomeniem farské úrady, kde bola
doručená značná časť balíkov. O miesta
a o pomoc ku zbieraniu a dočasnému
skladovaniu balíkov sme žiadali po se-
niorátoch. Ale na mnohých miestach
zbierali darčeky aj organizácie Csema-
doku, skautské skupiny, Családi Könyv-
klub či iné organizácie, a to dovedna
2500 balíkov (a k tomu aj skromnú ofe-
ru v inej forme). Po tom, čo balíky boli
pozbierané, našou úlohou bolo dostať
ich do cieľa. (Už roky nám robí prob-
lém, že nemáme dostatočné skladovacie
a dopravné kapacity. Centrálne by sme
mali nájsť nejaké riešenie, v budúcnosti
budeme potrebovať sústredenejšiu a e-
fektívnejšiu pomoc. Je žiadúce ďalej,
aby v každom zbore stál pri duchovnom

diakonický povereník, ktorému podľa
možnosti pomáhajú ďalší spolupracov-
níci.)

Väčšinu balíkov sme dopravili do za-
hraničia: do Podkarpatska, do Rumun-
ska (do Partiumu a do Moldavska) a do
Maďarska. Ostatné škatule našli svojho
gazdu v tunajších škôlkach, školách, so-
ciálnych domovoch a v našich zboroch.
Všetky sa nám podarilo dostať do cieľa.
K mnohým sme darovali aj maľovanky
s vianočnou evanjelijnou tematikou.
Priebežne dostávame reakcie, ktoré nás
veľmi potešia, tak tomu bolo aj v prí-
pade ďakovného listu od Dénesa Tö-
röka, predsedu Združenia podkarpat-
ských mnohodetných rodín, z ktorého
citujeme: „Nehľadíme na materiálne sú-
vislosti akcie, ale skôr na to, že ste na
nás mysleli.“

V čase písania týchto riadkov už číta-
me biblické verše ekumenického modli-
tebného týždňa. Modlime sa za viero-
hodnosť nášho svedectva a za obecen-
stvo lásky ľudí veriacich v Krista!

Jolán Rácz
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Balíky lásky v škatuliach na topánky
Program Vianoce Misiho Nyilasa bol veľmi úspešný

Tohtoročné stretnutie spevokolov na
tému vianočná pieseň bolo zorganizova-
né na podnet brata seniora ondavsko-hor-
nádskeho seniorátu, Juraja Brecka v
zbore Byster na 6. januára. Oslava nášho
Pána a uvedenie do témy začalo spoloč-
ne zaspievanou piesňou Ó, kresťania
poďme. Hudbou nás sprevádzal Slavo-
mír Kaduk, kantor zboru.

Úvodné slová patrili sestre farárke Ma-
rianne Slávikovej, ktorá veršami zo 46.

žalmu pozdravila a privítala v miestnom
kultúrnom dome účinkujúce spevokoly a
ostatných prítomných, medzi nimi aj čle-
nov rímskokatolíckej cirkvi v obci. Ako
prvý začal združený spevokol troch zbo-
rov z Čane pod vedením farára Jána Sem-
jana ml. Mali pripravené piesne na tému
veršov z Mich 5,1–3.

Druhým spevokolom boli sestry a bra-
tia z tušického zboru. Piesňami Tichá noc
a Za noci hlbokej pripomenuli dej o zja-

vení anjela Pána, ktorý pastierom zvesto-
val veľkú radosť, že sa narodil Spasiteľ v
meste Dávidovom (Lk 2,8–10).

Po tomto vystúpení sa ujal slova brat
senior, ktorý prednášal výklad 1. otázky
z Heidelberského katechizmu. Táto pred-
náška bola sprevádzaná videoprojekciou
i príkladmi zo života brata seniora. Na-
koniec boli premietnuté aj aktivity a rôz-
ne stretnutia detí a mládeže v senioráte.
Nakoľko sa tentokrát stretlo menej spe-
vokolov, ako posledný vystúpil spevokol
z Košíc, ktorý vedie brat Gabriel Szakál.
Piesňami Chváľme Pána nebies, Raduj
sa svet, White Christmas a Adeste fideles
nadväzovali na predchádzajúci text po-
kračujúc z Lk 2,15–20. Za spevokol z Vaj-
koviec, ktorý sa zo zdravotných dôvo-
dov nemohol zúčastniť, sa ospravedlnil
seniorálny kurátor Ján Janovčík, ktorý ho
vedie. On nás nakoniec aj sprevádzal pri
spoločnej piesni Otče, prijmi obeť chvál.

Nedá mi nespomenúť ešte sestru Editu
Kočiškovú, ktorá nás moderovaním toh-
to stretnutia sprevádzala, a jej manžela,
ktorý zabezpečil technickú časť tejto ak-
cie, za čo im patrí vďaka. V závere sa
brat senior poďakoval všetkým za účasť
na stretnutí, domácemu zboru za prípra-
vy a občerstvenie, na ktoré sme boli všet-
ci pozvaní.

-tb-

SENIORÁLNE  STRETNUTIE  SPEVOKOLOV

V Bysteri vystúpili tri zborové chóry

Vystúpenie spevokolu združeného z údov cirkvi z Čane, Trsteného pri
Hornáde a zo Ždane pod vedením Jána Semjana ml.



OZNAMY SPRÁVY UDALOSTI
Michalovce
NOVOROČNÁ BOHOSLUŽBA

Nový rok 2013 otvoril svoje dvere
a vstúpili sme do nových výziev a
príležitostí. Na novoročných boho-
službách dňa 1.1.2013 v reformova-
nom kresťanskom kostole v Micha-
lovciach sa zúčastnili aj predstavite-
lia mesta Michalovce, primátor Vi-
liam Záhorčák a zástupca primáto-
ra Benjamín Bančej.

Zaznelo kázanie o čase pod ne-
bom, ktorý celý má v rukách všemo-
húci Boh. Zborový spevokol Soli Deo

gloria zaspieval oslavnú kresťanskú
pieseň.

Po bohoslužbách bolo stretnutie
presbyterov zboru s hosťami, kde
sa hovorilo o plánoch a živote refor-
movaného zboru a o dianí v meste.
Božiu milosť vyprosujeme pre Mi-
chalovčanov a Michalovce v novom
roku 2013.

MODLITEBNÉ  TÝŽDNE

Aliančný modlitebný týždeň v Mi-
chalovciach sa uskutočnil v dňoch
13–20. januára 2013. Zapojili sa
miestne protestantské cirkvi: refor-
movaná kresťanská cirkev, cirkev
bratská, evanjelická cirkev metodis-
tická, apoštolská cirkev.

Počas modlitebného týždňa znela
téma Kráčať s Bohom, ktorú priblíži-
li v kázňach jednotliví duchovní z
menovaných cirkví. Reformovaný
duchovný kázal v cirkvi bratskej a v
apoštolskej cirkvi. V reformovanom
kostole kázal Bohdan Roháček z
cirkvi bratskej a Pavle Kocev z e-
vanjelickej cirkvi metodistickej. Mod-
lili sme sa za jednotlivé cirkvi, za
zbory, misijnú prácu, za slabých a
ubiedených, za pracovné príležitos-
ti.

Počas jednotlivých ekumenických
modlitebných stretnutí prebehla
zbierka pre organizáciu Dobrý pas-
tier n. o. v Pribeníku, kde sa starajú
o matky s deťmi, ktoré sú v núdzi.

Reformovaní kresťania v Micha-
lovciach sa zapojili aj do Týždňa

modlitieb za jednotu kresťanov.

Ekumenické bohoslužby boli u sale-
ziánov, kde kázal pastor z apoštol-
skej cirkvi Štefan Handzok, v kos-
tole evanjelickej cirkvi a. v. kázal
zástupca rímskokatolíckeho deka-
nátu v Michalovciach.

Juraj Gajdošoci

Kedy sa odhodláte?
Túto otázku kladiem všetkým záujem-

com o naše poznávacie cesty do Izraela.
A ešte ironicky pripájam: „Budete vari
na budúci rok mladší?“ Viem, že je kríza,
že peňazí nikto z nás nemá nazvyš. Ale tu
zlyháva stará známa múdrosť: „Keď nej-
de Mohamed k hore, musí ísť hora k Mo-
hamedovi.“ Miesta, po ktorých kráčal Pán
Ježiš, k nám neprídu. Čakajú, aby sme sa
odhodlali my a sú pripravené naplniť na-
še otvorené srdcia novými zážitkami, pre-
žívaním Božej blízkosti.

Neváhajte a pridajte sa k nám v dňoch
20–27. mája 2013 na našej ceste. Svojím
výkladom nám bude slúžiť náš obvyklý
sprievodca, kňaz Spoločnosti Ježišovej
Jaroslav Rindoš, ktorého biblické, his-
torické i geografické vedomosti sú pozo-
ruhodné. O duchovné naplnenie cesty (ran-
né a večerné pobožnosti, bohoslužba, svä-
tá večera Pánova) sa budem starať ja. Ne-
musíte sa ľakať davovej psychózy, lebo
naša skupinka by mala pozostávať z 25
ľudí, z ktorých, verím, každý si príde na
svoje. Náboženská príslušnosť tiež nie je
prekážkou, lebo stále fungujeme v du-
chu ekumenizmu. No a ešte jedna pod-
statná informácia: Cena zájazdu je 845
eur + 35 USD. Vaša prihláška sa stane
záväznou po úhrade zálohy – 200 eur –
najneskôr do 28. februára 2013.

Bližšie informácie vám rada poskytne
a teší sa na vás Erika Domonkošová.
Kontakt: Mgr. Erika Domonkošová, Na
záhumní 17, 040 15 Košice V., tel.: 055/
6841 596; 0903/914 964; 0917/350 174.

Ofery na Dom Dobrého
Pastiera v Pribeníku

Nezisková organizácia Dobrý Pastier
Pribeník aj touto cestou ďakuje všetkým,
ktorí svojimi finančnými príspevkami a
inými darmi poctili našu organizáciu a
pomohli nám v našej službe a práci v
druhej polovici roku 2012.

Miroslav Labaš (Košice) daroval potra-
viny, RE-MI-DIA potraviny, reformova-
ný zbor Vyšný Čaj potraviny a 200 eur,
anonymný darca (Vyšný Čaj) 20 eur, Zsu-
zsanna Szilágyi (Nové Zámky) 50 eur,
anonymný darca (Kráľovský Chlmec) 50
eur, Erika Tkáčiová (Ladmovce) sladkos-
ti, drogériu; Irena Csájiová (Veľká Ida)
20 eur, ing. Vladimír Strýčko (Malá Ida)
20 eur, Zoltán Erdélyi (Levice) 100 eur,
Daniela Horňáková (Moldava nad Bod-
vou) potravinové lístky a obdržali sme aj
zbierku z aliančného modlitebného týž-
dňa v Michalovciach – 342,57 eur.

Ďakujeme aj Vám, ktorí na nás myslí-
te a s dobrým srdcom aj v tomto roku nám
poukážete 2% zo svojej zaplatenej dane.
Nech Vás všetkých sprevádza Božie po-
žehnanie!

Eva Szabóová-Kozárová
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Výročná štátna slávnosť. Biskup Lász-
ló Fazekas sa dňa 1. januára 2013 zúčast-
nil na slávnosti, ktorú prezident republi-
ky, predseda vlády a predseda parlamen-
tu organizovali pri príležitosti 20. výro-
čia založenia Slovenskej republiky v bra-
tislavskej Redute. Na podujatí Ivan Gaš-
parovič odovzdal vyznamenania viace-
rým osobnostiam, ktoré dosiahli mimo-
riadne pracovné úspechy.

Ekumenická rada. Dňa 14. januára v
Bratislave zasadala Správna rada Eku-
menickej rady cirkví v Slovenskej repu-
blike. Na rokovaní zo strany našej cirkvi
bol prítomný biskup László Fazekas.

Zasadnutie vedeckej rady. Dňa 18.
januára v Komárne zasadala Vedecká ra-
da Reformovanej teologickej fakulty
Univerzity J. Selyeho. Na rokovaní boli
schválené publikácie RTF plánované na
tento rok, študijné programy a plánované
konferencie, respektíve boli určení opo-
nenti doktorských prác.

Ekumenická bohoslužba. Dňa 20. ja-
nuára v evanjelickom chráme v Bratisla-
ve-Prievoze ekumenickými bohoslužba-
mi bol zahájený ekumenický modlitebný
týždeň za jednotu kresťanstva, ktorý tra-
dične organizovala Konferencia bisku-
pov Slovenska a Ekumenická rada cirkví
v SR. Na príležitosti, ktorú v priamom pre-
nose vysielala Slovenská televízia, mal
službu aj biskup László Fazekas.


