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SÚŽENIE – KLIATBA  ČI  POŽEHNANIE?
Všetci žijeme svoj život tak, že sme vystavení všelijakým telesným, emocio-

nálnym a duchovným vplyvom. Raz sa nám zdá, že sme hore „na vrchu“ a všet-
ko je vynikajúce: stvorený svet je prekrásny, ľudia sú milí, žijeme v Hospodino-
vom požehnaní. Inokedy rozjímame nad tým, že prečo je život taký ťažký, prečo
sa k nám ľudia takto správajú, prečo sa o nás Hospodin nestará, prečo sa nám
dostáva toľko utrpení. Čo hovorí Písmo sväté, totiž sám Boh v súvislosti so súže-
niami? Dostávame ich za trest alebo z nejakého iného dôvodu?

P
redovšetkým je dôležité porozmýšľať o tom, či veríme v to, že slovo Bo-
žie je pravdou a skutočnosťou: „...tieto slová sú verné a pravé“ (Zjav 21,
5b). Ak máme radi Hospodina a s celým srdcom veríme Jeho slovu, tak aj

my sme adresátmi posmeľujúceho odkazu: „A my vieme, že milujúcim Boha, po-
volaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (Rím 8,28). To zname-
ná, že všetko, čo sa nám stane, slúži nám na dobro! Máme sa naučiť dôverovať
Bohu a vidieť ďalej nad tými vecami, ktoré nás sužujú. Máme vedome poroz-
mýšľať o tom, že na čo chce nás Boh skrze utrpenia naučiť, a duchovnou rados-
ťou očakávať výsledok, nezabú-
dajúc na to, že sľúbil to On, že
všetko, čo sa nám stane, slúži
nám na dobro!

„.. súženie pôsobí trpezlivosť,
trpezlivosť vyskúšanosť, vyskú-
šanosť nádej. A nádej nezahan-
buje, lebo láska Božia je nám
rozliata v srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorý je nám daný“
(Rím 5,3b–5). Podľa prírody túžime po tom, aby sme nemali ťažkosti, aby náš
život bol bezoblačný, veselý, bohatý na úspechy. V istých kruhoch sa začalo šíriť
aj takzvané úspechové evanjelium: vyzdravieš, budeš bohatý, budeš úspešný.
Odkaz Biblie však celkovo nie je to! Ale? Duchovné zdravie, duchovné bohat-
stvo, život prinášajúce plody... to ostatné, ak to Hospodin tak chce, bude len pri-
dané.

S
kúšky sú nám veľmi potrebné, aby sme sa skrze ne stali vyskúšanými (Rím
5,3b–5). Súženia urobia silným, vierohodným a vyskúšaným náš vzťah s
Bohom. V očiach zaslzených od bolesti sa môže stať skutočnosťou to

nebeské videnie získané od Boha, podľa ktorého nie preto Ho milujeme, lebo nám
dáva všetko, po čom túžime. Je možné, že uprostred súžení sa necítime príjemne,
ale to, čo majú za následok, to veru veľmi potrebujeme! Ak sa naučíme hľadieť
na svoj život z perspektívy večnosti, celkom inak budeme pozerať na naše taž-
kosti a skúšky! „Lebo nemáme tu trvalého mesta, ale hľadáme ono budúce“ (Rím
13,14).

György Szuhay

Zdanie klamalo
Pán farár športkuje, povedala skla-

mane svojej susedke jedna členka
zboru. Videla som v jeho aute tikety.
Ako môže rozprávať o viere, o pro-
zreteľnosti, keď hrá hazardnú hru...?
Ako má v budúcnosti počúvať ním
zvestované slovo Božie, ak v jeho ži-
vote vidí takúto podvojnosť? Ona sa-
ma ako jednoduchý veriaci človek
berie slovo Božie vážne, nepodľahne
pokušeniu, ale svoj život zverí Bohu
– pokračovala žena.

Dotyčná osoba naozaj nehrala ha-
zardnú hru, ale neviedla ani auto, pre-
tože ináč by si nepomýlila parkovacie
karty s ústrižkami hazardnej hry...

Aké nešťastie, že sklamaná členka
zboru si vec nevydiskutovala so svo-
jím duchovným, ale s niekým iným!
Ak by sa bola dala do reči s ním, mož-
no s jedinou vetou by bolo možné od-
vrátiť podozrenie, prípadne by bolo
bývalo možné presvedčiť sa aj o tom,
že znamienka na ústrižku označujú
parkovací čas. Nebolo by bývalo skla-
mania a „záležitosti“, ktorá podávaná
ďalej mohla mienku mnohých ľudí
ovplyvniť. Častokrát ani nevieme, čo
spôsobuje rýchle zjavenie podozre-
nia v našom okolí, len cítime, že ovzdu-
šie okolo nás „zamrzlo“.

Ktovie koľkokrát veľký rozhadzo-
vač, totiž Diabolos využíva našu ne-
vedomosť, naše chybné znalosti, v nás
driemajúcu podozrievavosť, naše zlé
ľudské vlastnosti na to, aby skrze náš
nepremyslený prejav vzbudil v našich
obecenstvách nepokoj a nedôverči-
vosť! Nenadarmo hovorí Ježiš Kris-
tus v Kázni na vrchu: „Ale nech je va-

ša reč: áno – áno; nie – nie; lebo čo

je nad to, je od zlého“ (Mt 5,37).

András Szabó



Po tom, čo Štatistický úrad Slovenskej
republiky na konci februára 2012 zve-
rejnil výsledky sčítania ľudu z roku 2011,
našim čitateľom sme oznámili: počet re-
formovaných sa znížil na 98 797 duší (o-
proti počtu 109 735, ktorý bol vykázaný
roku 2001).

Denominačná štatistika je už prístupná
aj podľa obcí, takže si môžeme vytvoriť
presnejší obraz o tom, že kam naše mik-
roobecenstvá smerujú. Zverejnením úda-
jov podľa jednotlivých obcí (teda že v
danej obci koľko osôb sa priznalo k re-
formovanej cirkvi) máme za cieľ, aby
nášmu sebapoznaniu bolo na pomoc aj
spoznanie „obrazu obcí“ aj z tohto po-
hľadu.

Nakoľko už máme korektný porovná-
vací základ, totiž hore uvedené sčítanie
ľudu z roku 2001, vtedajšie údaje sme
porovnali s novšími. (Na oživenie pamä-
ti: roku 1991 len predbežné výsledky bo-
li korektné, pretože pri zverejnení defini-
tívnych výsledkov naša cirkev bola
„zmývaná“ s Evanjelickou cirkvou a. v.
na Slovensku.) Vypočítaním a spočíta-
ním miery ľudí, ktorí nemajú vyznanie
alebo ho nebolo možné zistiť, teda vyká-
zaním nenábožných osôb by sme chceli
demonštrovať, že v akom prostredí refor-
movaní žijú, respektíve akým misijným
potenciálom môže dané reformované o-
becenstvo disponovať.

Údaje podľa obcí sme obrovskou prá-
cou preskupovali a predostrieme ich cir-
kevnej verejnosti podľa seniorátov (teda
odlišne od úradných údajov zverejnených
podľa okresov). Pri príprave zostavy nám
boli na pomoc seniori, od ktorých sme
obdržali zadelenie zborov vedené senior-
skými úradmi, vrátane diaspor. Do výka-
zu sme vložili všetky také usadlosti, kde
počet reformovaných dosahuje 20 (občas
aj menšie obecenstvá, ak tam podľa in-
formácie od seniorov prebieha organizo-
vaný cirkevný život).

Z hľadiska zverejnenia sa ako najjed-
noduchší a najrukolapnejší spôsob núka-
lo abecedné poradie, avšak naším cieľom
je aj to, aby úd reformovanej cirkvi – kto-
rý len zriedkakedy má možnosť vidieť se-
niorát ako celok – mohol získať obraz aj
o tom, že k danej usadlosti (zboru) ktoré
usadlosti patria z hľadiska cirkevnej
správy. Situáciu však komplikuje viacero
činiteľov. Sú také cirkevné zbory, ktoré z
hľadiska verejnej správy sú činné na úze-
mí jednej obce (napr. Reformovaný mat-
kocirkevný zbor Okoč a Reformovaný
matkocirkevný zbor Opatovský Sokolec
z hľadiska verejnej správy vedú svoj ži-
vot rovnako ako súčasť obce Okoč, teda

zo štatistiky nie je možné zvlášť zistiť
počet okočských či opatovskosokolec-
kých reformovaných). Okrem celkom
jasného zadelenia dcérocirkevných zbo-
rov niektorý matkocirkevný zbor použí-
va vo svojom označení názov dvoch u-
sadlostí (napr. Reformovaný cirkevný
zbor Sokolce-Brestovec), novšie máme
aj združené zbory (napr. Reformovaný
združený cirkevný zbor Padáň-Boheľov),
respektíve aj pri zaraďovaní diaspor na-
rážame na ťažkosti.

Pri určení príslušnosti diaspor (ak in-
formácia od seniorov nebola uspokojivá,
respektíve sám senior bol bezradný) sme
použili aj mapu – teda sme menšie-väč-
šie nezorganizované obecenstvá uviedli
pod tou obcou, kde by podľa našej mien-
ky bola ich príslušnosť účelná.

V tabuľke pod matkocirkevnými zbor-
mi stoja obce patriace do niektorej z
hore uvedených kategórií trocha ďalej,
teda: názvy obcí zalomené trocha napra-
vo v každom prípade poukazujú na neja-
kú jednotu s matkocirkevnými zbormi
stojacimi nad nimi a na začiatku riadku.

Béla A. Kis

Pred tvárou Hospodina
Večný, všemohúci Otče, Ty horiaci

plameň života, Bože, dar, ktorý si dal
ľudom, je istotne dôkazom Tvojej dob-
roty a veľkosti: Ty sám si ten dar, Ty ne-
konečná večná Trojica. Miesto, na kto-
ré si zostúpil, aby si vydal seba samé-
ho, je naše nepatrné srdce, ktoré po-
kúša hriech. Večný, Trojjediný, moje bla-
ho a láska, Ty si to pravé svetlo, preto
daj nám svetla. Ty si múdrosť, preto daj
nám múdrosť. Ty si sila, preto daj nám
sily. Odožeň naše temnoty, aby sme Ťa
mohli správne poznať a verným srd-
com nasledovať Tvoju pravdu. Amen.

Katarína zo Sieny
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Oľga Szélesová
POVZDYCH  NAD  MLÁDEŽOU

Ste sťa nepopísaná tabuľa.
Ste ešte ako čistý stôl.
Kiež by som svojich činov zabudol!
Kiež by som, Pane, aj ja taký bol!

RANNÝ  VZDYCH
Ó, Bože drahý, láskavý,
neopúšťaj ma v tento deň!
Nech žijem iba Tebe k sláve
a nesiem lásky pochodeň!

Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL

Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných 

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Dolný Štál 1894 669 779 -110 35,32% 81 4,28% 51 2,69% 6,97%
Topoľníky 3045 101 91 10 3,32% 307 10,08% 123 4,04% 14,12%
Trhová Hradská 2160 53 46 7 2,45% 123 5,69% 52 2,41% 8,10%

Horná Potôň 1961 171 175 -4 8,72% 179 9,13% 85 4,33% 13,46%
Holice 1897 26 16 10 1,37% 102 5,38% 43 2,27% 7,65%
Lehnice 2527 42 36 6 1,66% 228 9,02% 304 12,03% 21,05%

Číčov 1292 471 544 -73 36,46% 192 14,86% 58 4,49% 19,35%
Klížska Nemá 520 103 130 -27 19,81% 48 9,23% 74 14,23% 23,46%
Trávnik 698 88 91 -3 12,61% 112 16,05% 19 2,72% 18,77%

Pataš 832 467 527 -60 56,13% 41 4,93% 14 1,68% 6,61%

BRATISLAVSKÝ  SENIORÁT
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Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Čilizská Radvaň 1205 442 469 -27 36,68% 222 18,42% 33 2,74% 21,16%
Baloň 756 54 41 13 7,14% 39 5,16% 24 3,17% 8,33%

Orechová Potôň 1678 224 270 -46 13,35% 89 5,30% 117 6,97% 12,27%
Michal na Ostrove 915 47 42 5 5,14% 47 5,14% 87 9,51% 14,65%

Dunajská Streda 22 477 1616 1841 -225 7,19% 2601 11,57% 2262 10,06% 21,63%
Gabčíkovo 5361 170 156 14 3,17% 186 3,47% 102 1,90% 5,37%
Malé Dvorníky 1038 69 57 12 6,65% 68 6,55% 15 1,45% 8,00%
Veľké Dvorníky 1028 47 31 16 4,57% 55 5,35% 31 3,02% 8,37%
Dunajský Klátov 510 24 16 8 4,71% 23 4,51% 18 3,53% 8,04%
Jahodná 1477 21 12 9 1,42% 115 7,79% 43 2,91% 10,70%
Kostolné Kračany 1254 40 24 16 3,19% 43 3,43% 45 3,59% 7,02%
Kráľovičove Kračany 1039 23 35 -12 2,21% 61 5,87% 57 5,49% 11,36%

Okoč + Opatovský Sokolec 3677 1102 1082 20 29,97% 398 10,82% 50 1,36% 12,18%
Bodzianske Lúky 203 22 22 0 10,84% 6 2,96% 9 4,43% 7,39%

Holiare 468 259 297 -38 55,34% 71 15,17% 38 8,12% 23,29%
Bodza 372 167 202 -35 44,89% 63 16,94% 32 8,60% 25,54%

Jelka 3906 162 170 -8 4,15% 192 4,92% 111 2,84% 7,76%

Eliášovce + Vojtechovce + Malý
Máger + Tonkovce 2203 72 65 7 3,27% 101 4,58% 113 5,13% 9,71%
Hrubý Šúr 756 33 32 1 4,37% 56 7,41% 22 2,91% 10,32%
Veľké Úľany 4330 27 22 5 0,62% 449 10,37% 127 2,93% 13,30%

Kľúčovec 368 299 317 -18 81,25% 8 2,17% 12 3,26% 5,43%
Sokolce 1218 329 380 -51 27,01% 229 18,80% 32 2,63% 21,43%

Brestovec 473 89 93 -4 18,82% 64 13,53% 13 2,75% 16,28%
Mad 528 133 130 3 25,19% 26 4,92% 28 5,30% 10,22%

Dolný Bar 597 33 35 -2 5,53% 31 5,19% 21 3,52% 8,71%
Ohrady 1168 35 33 2 3,00% 34 2,91% 23 1,97% 4,88%
Kútniky 1259 83 37 46 6,59% 130 10,33% 32 2,54% 12,87%
Vrakúň 2578 49 53 -4 1,90% 99 3,84% 181 7,02% 10,86%
Povoda 877 43 53 -10 4,90% 49 5,59% 85 9,69% 15,28%

Veľký Meder + Ižop 8859 1623 2007 -384 18,32% 1493 16,85% 1020 11,51% 28,36%
Vydrany 1456 364 431 -67 25,00% 129 8,86% 77 5,29% 14,15%

Veľké Blahovo 1448 193 216 -23 13,33% 88 6,08% 86 5,94% 12,02%
Zemianska Olča 2462 1038 1185 -147 42,16% 390 15,84% 134 5,44% 21,28%
Padáň 861 403 433 -30 46,81% 35 4,07% 33 3,83% 7,90%

Boheľov 351 181 214 -33 51,57% 23 6,55% 29 8,26% 14,81%
Bratislava 411 228 1828 1918 -90 0,44% 126 799 30,83% 28 891 7,03% 37,86%
Reca 1378 224 241 -17 16,26% 179 12,99% 70 5,08% 18,07%

Boldog 428 63 59 4 14,72% 27 6,31% 15 3,50% 9,81%
Senec 17 050 137 151 -14 0,80% 2626 15,40% 3181 18,66% 34,06%

Šamorín 12 726 474 466 8 3,72% 1599 12,56% 1534 12,05% 24,61%
Dunajská Lužná 4 482 24 9 15 0,54% 1046 23,34% 296 6,60% 29,94%
Kvetoslavov 949 27 23 4 2,85% 230 24,24% 54 5,69% 29,93%

Sap 535 190 208 -18 35,51% 24 4,49% 5 0,93% 5,42%
Ňárad 651 57 65 -8 8,76% 28 4,30% 22 3,38% 7,68%
Medveďov 566 30 28 2 5,30% 33 5,83% 1 0,18% 6,01%

Tôň 803 256 288 -32 31,88% 235 29,27% 64 7,97% 37,24%

KOMÁRŇANSKÝ  SENIORÁT

Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Bátorove Kosihy 3415 754 837 -83 22,08% 272 7,96% 159 4,66% 12,62%
Búč 1190 713 808 -95 59,92% 81 6,81% 34 2,86% 9,67%
Zlatná na Ostrove 2404 538 657 -119 22,38% 505 21,01% 207 8,61% 29,62%
Diakovce 2204 229 249 -20 10,39% 222 10,07% 72 3,27% 13,34%

Galanta 15 138 190 204 -14 1,26% 2983 19,71% 2181 14,41% 34,12%
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Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL

Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných 

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Šaľa 23 554 337 402 -65 1,43% 5167 21,94% 3548 15,06% 37,00%
Dolné Saliby 1933 32 19 13 1,66% 578 29,90% 80 4,14% 34,04%
Horné Saliby 3220 29 10 19 0,90% 569 17,67% 199 6,18% 23,85%
Matúškovo 2031 24 12 12 1,18% 312 15,36% 126 6,20% 21,56%
Sládkovičovo 5479 30 39 -9 0,55% 1095 19,99% 566 10,33% 30,32%
Sereď 16 235 26 17 9 0,16% 3343 20,59% 1710 10,53% 31,12%

Moča 1151 754 801 -47 65,51% 47 4,08% 28 2,43% 6,51%
Kravany nad Dunajom 748 62 71 -9 8,29% 71 9,49% 81 10,83% 20,32%

Radvaň nad Dunajom 725 275 292 -17 37,93% 49 6,76% 34 4,69% 11,45%
Patince 509 50 32 18 9,82% 37 7,27% 31 6,09% 13,36%
Virt 285 30 25 5 10,53% 30 10,53% 40 14,04% 24,57%

Okoličná na Ostrove 1521 381 434 -53 25,05% 200 13,15% 160 10,52% 23,67%
Nové Zámky 39 646 880 1040 -160 2,22% 7144 18,02% 6228 15,71% 33,73%

Dubník 1695 73 107 -34 4,31% 143 8,44% 157 9,26% 17,70%
Rúbaň 972 24 18 6 2,47% 28 2,88% 113 11,63% 14,51%
Tvrdošovce 5188 26 18 8 0,50% 268 5,17% 342 6,59% 11,76%

Kolárovo 10 696 335 294 41 3,13% 1555 14,54% 1045 9,77% 24,31%
Chotín 1383 815 925 -110 58,93% 142 10,27% 28 2,02% 12,29%
Komoča 918 503 595 -92 54,79% 97 10,57% 81 8,82% 19,39%

Zemné 2281 46 50 -4 2,02% 151 6,62% 128 5,61% 12,23%
Nová Vieska 737 517 566 -49 70,15% 25 3,39% 14 1,90% 5,29%

Gbelce 2218 62 63 -1 2,80% 214 9,65% 169 7,62% 17,27%
Strekov 2086 47 46 1 2,25% 61 2,92% 95 4,55% 7,47%
Svodín 2574 36 33 3 1,40% 87 3,38% 217 8,43% 11,81%

Komárno 34 349 4066 4696 -630 11,84% 7922 23,06% 5181 15,08% 38,14%
Iža 1643 92 101 -9 5,60% 240 14,61% 163 9,92% 24,53%

Svätý Peter 2734 256 291 -35 9,36% 127 4,65% 129 4,72% 9,37%
Modrany 1462 903 942 -39 61,76% 24 1,64% 45 3,08% 4,72%
Marcelová 3751 674 691 -17 17,97% 152 4,05% 78 2,08% 6,13%
Martovce 694 440 488 -48 63,40% 44 6,34% 8 1,15% 7,49%

Imeľ 2054 139 153 -14 6,77% 153 7,45% 70 3,41% 10,86%
Nesvady 5068 58 56 2 1,14% 377 7,44% 367 7,24% 14,68%
Vrbová nad Váhom 559 36 40 -4 6,44% 68 12,16% 47 8,41% 20,57%

Čalovec 1197 264 400 -136 22,06% 252 21,05% 241 20,13% 41,18%
Kameničná 1929 112 114 -2 5,81% 241 12,49% 226 11,72% 24,21%

Veľké Kosihy 990 335 410 -75 33,84% 169 17,07% 138 13,94% 31,01%
Neded 3301 730 841 -111 22,11% 377 11,42% 186 5,63% 17,05%
Hurbanovo 7751 498 531 -33 6,42% 775 10,00% 763 9,84% 19,84%

Bajč 1242 31 61 -30 2,50% 129 10,39% 127 10,23% 20,62%
Štúrovo 10 919 489 522 -33 4,48% 1377 12,61% 1608 14,73% 27,34%

Kamenica nad Hronom 1365 33 19 14 2,42% 67 4,91% 251 18,39% 23,30%
Kamenný Most 1034 25 22 3 2,42% 27 2,61% 50 4,84% 7,45%
Kamenín 1523 22 19 3 1,44% 63 4,14% 190 12,48% 16,62%
Nána 1180 25 23 2 2,12% 154 13,05% 125 10,59% 23,64%
Obid 1174 23 25 -2 1,96% 43 3,66% 114 9,71% 13,37%
Mužla 1923 32 24 8 1,66% 167 8,68% 144 7,49% 16,17%

Pribeta 2974 631 693 -62 21,22% 139 4,67% 39 1,31% 5,98%
Dvory nad Žitavou 2974 63 70 -7 2,12% 270 9,08% 611 20,54% 29,62%

Selice 2859 219 275 -56 7,66% 166 5,81% 135 4,72% 10,53%
Trnovec nad Váhom 2652 51 41 10 1,92% 444 16,74% 277 10,44% 27,18%

Vlčany 3328 1024 1179 -155 30,77% 502 15,08% 206 6,19% 21,27%
Žihárec 1638 353 391 -38 21,55% 121 7,39% 51 3,11% 10,50%

Tešedíkovo 3716 43 46 -3 1,16% 181 4,87% 66 1,78% 6,65%
Trstice 3805 38 23 15 1,00% 129 3,39% 134 3,52% 6,91%
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Synodná rada Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku na svo-
jom 43. zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa 26. októbra 2013 v Komárne,
prijala nasledovné uznesenia verejné-
ho záujmu:

– Schválila zápisnicu zo 43. zasadnu-
tia.

– Po tom, čo si vypočula Zsuzsannu
Tóth, levitku poverenú koordinovaním
rómskej misie, potvrdila svoj zámer po-
kračovať v tejto službe. K zabezpečeniu
kompetencií, pracovného okruhu a finan-
čného pozadia sú potrebné ďalšie roko-
vania. O konkrétnom návrhu, ktorý má
pripraviť predsedníctvo a dotknuté oso-
by, bude rozhodovať Synodná rada.

– Súhlasila s tým, aby naša cirkev vo
februári 2014 vyplatila sumu podpory
vo výške 8000 eur schválenú z podpor-
ného rámca nemeckej podpornej organi-
zácie Gustav-Adolf-Werk na rok 2014
Reformovanému cirkevnému zboru Ša-
hy ako preddavok.

– Vedúci duchovný Reformovanej cir-
kevnej základnej školy v Rožňave Zol-
tán Drenkó od nového školského roku
už nedokáže vykonávať svoje úlohy, na-
koľko by sa chcel starať o jemu zverené
zbory na novom služobnom poli. Pres-
bytérium cirkevného zboru vykonáva-
ním úloh vedúceho duchovného školy
poveril zastupujúceho duchovného Zsol-
ta Buzu. Synodná rada brala na vedomie
rozhodnutie presbytéria Reformovaného
cirkevného zboru Rožňava.

– Pozmenila svoje rozhodnutie č. ZST-
136/2013: kaplán Dušan Brna – vzhľa-
dom na jeho zdravotný stav – nech na-
ďalej vykonáva kaplánsku službu v Re-
formovanom cirkevnom zbore Trstené
pri Hornáde. Jeho dozerajúcim duchov-
ným je Ján Semjan, duchovný v Čani.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Sirník mohol osloviť zbo-
ry okolitých seniorátov listom vo veci
získania podpory na rekonštrukciu bu-
dovy fary.

– Nikoho nemôže oslobodiť od pred-
pisov stanovených Synodou. Synodná
rada odporúča, aby tí duchovní, ktorí
neabsolvovali júnový doškoľovací kurz
v Berekfürdő, v súlade s predpismi čím
skôr nahradili, čo zameškali.

– Schválila, aby Reformovaný cirkev-
ný zbor Sečovce podporu vo výške 1500
eur, ktorú dostal na opravu zatekajúcej
strechy modlitebne, mohol zúčtovať do
31. júla 2014.

– Na výzvu Slovenskej biblickej spo-
ločnosti súhlasila s tým, aby predsedníc-
tvo našej cirkvi na ťarchu reformačného

fondu poukázalo istú sumu na zrekon-
štruovanie zruinovanej predajne Biblií
Egyptskej biblickej spoločnosti.

– Riaditeľka sečovskej organizácie
Carmel n.o., Zuzana Némethová v liste
zo dňa 15. augusta 2013 žiadala o uzna-
nie Carmelu ako cirkevnej organizácie.
Synodná rada Carmel n.o. nemieni u-
znať ako cirkevnú organizáciu kategórie
B. Ak nezisková organizácia Carmel n.o.
splní päť podmienok kategórie A, Sy-
nodná rada je ochotná ju uznať za cir-
kevnú organizáciu kategórie A.

– Súhlasila s voľbou duchovnej Eriky
Ambrus do Reformovaného združeného
cirkevného zboru Pastovce-Šalov.

– Juraj Brecko, senior Ondavsko-hor-
nádskeho reformovaného seniorátu vo
svojom liste zo dňa 7. októbra 2013 na-
vrhol, aby Synodná rada v prípade pôži-
čiek poskytovaných zo základného kapi-
tálu Všeobecného fondu znížila úrokovú
sadzbu. Synodná rada zatiaľ nezmení ú-
rokovú sadzbu pôžičiek poskytnutých
zo základného kapitálu Všeobecného fon-
du.

– Povolila, aby Reformovaný cirkev-
ný zbor Širkovce z podpory, ktorú dostal
zo Všeobecného fondu, mohol kúpiť e-
lektronický hudobný nástroj.

– Brala na vedomie referát biskupa
Lászlóa Fazekasa o návšteve Reformo-
vaného cirkevného zboru Zlatná na Os-
trove, ktorú absolvoval spolu s generál-
nym kurátorom Vince Feketem v súvis-
losti s obsadením duchovenskej stanice.

– Je si vedomá toho, že je potrebné ur-
čiť počet duchovenských miest a pra-
covné zadelenie duchovných. Synodná
rada komisii poverenej prípravou doško-
ľovania duchovných odporúča, aby hlav-
nou témou doškoľovacieho kurzu v roku
2014 bola zborová služba.

– 10. zasadnutie VIII. cyklu Synody na-
šej cirkvi, ktoré je plánované na tri dni,
zvolá na 28. novembra 2013, a to s na-
sledovnými bodmi rokovacieho progra-
mu: schválenie zápisnice z 10. zasadnu-
tia, Cena Istvána Pálócziho Czinkeho, ná-
vrh zákona o hospodárení, okruhy otá-
zok súvisiace s fungovaním Všeobecné-
ho fondu, novelizácia zákona o službe
lásky, spoločné vyhlásenie predstavite-
ľov cirkví na Slovensku o rodine a proti
prenasledovaniu kresťanov. Na úvod-
ných bohoslužbách Synody sa v rimav-
skosobotskom reformovanom chráme
bude konať aj vysviacka duchovných, a
príde na rad aj odhalenie pamätnej tabu-
le na počesť niekdajšieho biskupa našej
cirkvi Imricha Vargu. Pred úvodnými

bohoslužbami bude otvorená stála vý-
stava Reformovaných vedeckých zbie-
rok, respektíve dočasná výstava o živote
a diele Imricha Vargu.

– Naša cirkev sa mieni zúčastniť na
Stretnutí kresťanov, ktoré bude v budú-
com roku vo Wrocławi. Ak Maďarská
reformovaná cirkev bude mať osobitnú
delegáciu na tejto príležitosti v Polsku,
naša cirkev je ochotná pripojiť sa, teda
naši delegáti môžu byť členmi spoločnej
delegácie. Synodná rada na ťarchu fon-
du budovania cirkvi Všeobecného fondu
schválila po 1000 eur na organizačné ná-
klady a náklady účastníkov.

– Potvrdila – v súlade so zákonom č.
4/2001 o právnom postavení a združova-
ní cirkevných zborov – zmluvu o zdru-
žení medzi Reformovaným cirkevným
zborom Hontianska Vrbica a Reformo-
vaným cirkevným zborom Zbrojníky. V
zmysle uznesenia Synodnej rady spomí-
nané cirkevné zbory sú s účinnosťou od
1. januára 2014 združeným cirkevným
zborom.

– Reformovaný cirkevný zbor Horná
Seč s účinnosťou od 1. januára 2014 pre-
kvalifikovala na dcérocirkevný zbor Re-
formovaného cirkevného zboru Kalná
nad Hronom.

– Brala na vedomie, že biskup László
Fazekas iniciuje zvolanie správnej rady
Teologickej akadémie J. Calvina.

– Brala na vedomie zápisnicu správ-
nej rady neziskovej organizácie Diako-
nia Reformata z 27. septembra 2013.

– Predostretý návrh slovensko-ma-
ďarskej ad hoc komisie považuje za pra-
covný materiál, a žiada komisiu, aby
ohľadne maďarsko-slovenských jazyko-
vých pomerov predstúpila s konkrétny-
mi návrhmi.

– Je ochotná so zastupujúcou duchov-
nou v Lastovciach Dittou Vlasatou – na
základe jej žiadosti, dohodou – s účin-
nosťou od 15. novembra 2013 rozviazať
pracovný pomer.

– Biskup László Fazekas bol v septem-
bri v Bruseli na verejnom vypočutí orga-
nizovanom v súvislosti s navrátením cir-
kevného majetku. Synodná rada poverí
predsedov Synody, aby urobili kroky pre
získanie skonfiškovaného, no zatiaľ ne-
navráteného cirkevného majetku.
– S účinnosťou od 1. októbra 2013 do
31. decembra 2013 zamestná na polo-
vičný účinok kaplanku Kamillu Egyeg.
Jej právny vzťah študentky v Halle treba
brať do úvahy pri vybavovaní platenia
jej nemocenského poistenia štátom.

ZO  44.  ZASADNUTIA  SYNODNEJ  RADY



„Tvoje modlitby a almužny vstúpili

pred tvár Božiu a Boh sa rozpomenul

na ne“ (Sk 10,4).

Na slávnostných nedeľných boho-
službách 8. septembra 2013 si refor-
movaný kresťanský matkocirkevný
zbor vo Veľkých Revištiach s úctou,
láskou a veľkou vďakou spomínal na
svojho bývalého duchovného Juraja
Kudroča, ktorého si všemohúci Boh a
Otec náš nebeský pred 30. rokmi, 9.
septembra 1983 povolal z tejto čas-
nosti do svojej blahoslavenej večnos-
ti.

Brat farár Juraj Kudroč sa narodil
25. októbra 1925 v Palíne. Po základ-
nej škole absolvoval gymnázium v
Michalovciach. Následne od roku 1947
Bohosloveckú fakultu UK v Prahe, kto-
rú úspešne ukončil v roku 1953.

Ako kaplán nastúpil do služby v cir-
kvi Kristovej v Košiciach. Ale v roku
1955, konkrétne v mesiaci február,
bol postavený do služby Pánovi do

cirkevného zboru vo Vyšných Reviš-
tiach. Prišiel ako slobodný mladík, čo
sa v roku 1958 zmenilo. Oženil sa a
za manželku si zobral Jolanu rod. Mol-
nárovú, pochádzajúcu zo Skároša v
okrese Košice-vidiek. Láskavý ne-
beský náš Boh a Pán toto mladé
manželstvo v 1959 roku obdaroval
synom Jurajom. Boli to krásne a po-
žehnané časy, ktoré táto mladá ro-
dinka prežila na území reformované-
ho cirkevného zboru vo Vyšných Re-
vištiach.

S vďakou konštatujeme, že to boli
roky nielen osobného, súkromného,
požehnaného spoločného ich života,
ale tiež roky plodné a mnohou vyko-
nanou prácou obohatené aj na poli
cirkevnozborového života.

Veď od spomínaného roku 1955,
kedy brat farár Juraj Kudroč nastúpil
do služby na Pánovej vinici vo Vyš-
ných Revištiach, bola obnovená maľ-
ba Božieho chrámu, osadené lavice
a stôl Pánov, položená dlážka pozdĺž
kostola, klenba a osadenie svietidiel,
obklad okolo lavíc, osadenie zvonov
do kostolnej veže, čiastočná oprava
farskej budovy, ako aj zavedenie vo-
dovodu. Toto všetko a mnoho ďalšie-
ho bolo zrealizované v dobe, kedy
kurátormi cirkevného zboru boli bra-
tia Michal Vinc, Pavol Godočik, Mi-
chal Baláž, Ladislav Karšňak. Práce
vyústili do slávnostných sviatočných
posviacok v rokoch 1969 a 1971.

Na tieto roky s láskou a vďakou vo-
či Pánu Bohu i voči revištským kres-
ťanom spomína vdova po nebohom
bratovi farárovi Jolana Kudročová so
svojou rodinou. Spolu s ňou pri príle-
žitosti 30. výročia smrti Juraja Kudro-
ča spomínajú obyvatelia obce, no naj-
mä členovia reformovaného cirkev-
ného zboru, ktorí pri drahej spomien-
ke na svojho duchovného pastiera v
úcte a vďake za jeho službu navštívi-
li hrob brata farára a ozdobili ho spo-
mienkovou kyticou.

Ďakujeme Pánu Bohu za túto Jeho
vernú ovečku. Ďakujeme bratovi fa-
rárovi za jeho dlhoročnú službu na
Pánovej vinici v tejto časnosti na úze-
mí nášho cirkevného zboru v dneš-
ných Veľkých Revištiach, a tiež ďaku-
jeme aj jeho pani manželke za vše-
strannú podporu, trpezlivosť a obeta-
vú lásku.

Danuška Hudáková
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V nedeľu 22. septembra 2013 po 11-
mesačnej rekonštrukcii bol posvätený
obnovený Boží chrám Reformovaného
cirkevného zboru Ždaňa. Akt posvätenia
vykonal zástupca biskupa Marián Ha-
mari, ktorý poslúžil aj zvesťou Božieho
slova z Iz 43,1–7.

Slávnostné spoločenstvo privítala ku-
rátorka zboru Irena Bittóová slovami Iz
40,8 a básňou mládežníčka zboru Bar-
bara Marcinová. Krátke dejiny cirkev-
ného zboru prečítal duchovný Ján Sem-
jan. Slávnostnú atmosféru spestril aj spo-
ločný spevokol zo Ždane, Čane a Ská-
roša pod vedením duchovného, ktorý
slúži v týchto cirkevných zboroch. Infor-
mácie o oprave kostola a poďakovania
predniesla kurátorka zboru.

Práce boli započaté 14. novembra 2012
výmenou strechy a veže kostola. Ukon-
čené boli v decembri 2012 vložením od-
kazu do kupoly veže pre ďalšie generácie
a umiestnením veže na jej pôvodné mies-
to. Od januára 2013 prebiehala rekon-
štrukcia interiéru (elektroinštalácie, kú-
renia, vnútorných omietok, dlažby) a ma-

ľovanie. Boli vyrobené oblúkovité okná,
vchodové dvere, nové lavice a vonkajšok
kostola dostal novú fasádu. Do vynove-
ného kostola sa už dnes dostaneme po u-
pravenom schodisku a celkový dojem
dopĺňa aj úprava celého areálu kostola.

Celé obnovené dielo pozostáva z prác
prevedených dodávateľsky a svojpomoc-
ne, na ktoré prispeli horliví domáci veria-
ci, spolu so spoluveriacimi z iných cir-
kevných zborov, spoluobčania zo Ždane
a sponzori.

Irena Bittóová

Vzdávanie vďaky za rekonštrukciu chrámu
Ždaniansky zbor má za sebou obrovskú prácu

Dňa 20. septembra 2013 na otváracej slávnosti už 10. akademického roka na Uni-
verzite J. Selyeho v Komárne bol inštalovaný do svojho úradu aj nový dekan Refor-
movanej teologickej fakulty Attila Lévai (sprava). Po tom, čo ho akademickej obci
predstavil predseda Senátu RTF Zsolt Görözdi, slávnostný akt inštalácie vykonal rek-
tor univerzity János Tóth (zľava).

Spomienka vo veľkorevištskom zbore
Pred 30. rokmi zomrel duchovný Juraj Kudroč



Reformovaný cirkevný zbor vo Svinici
si dňa 29. septembra 2013 na slávnost-
ných službách Božích pripomenul dve
krásne jubileá. Pred sto rokmi bol zre-
konštruovaný tunajší románsko-gotický
kostol z 12. storočia a 16. novembra 1913
sa konala jeho slávnostná posviacka.
Vtedajší duchovný, Fürjész Jenő pri po-
sviacke daroval zboru stôl Pánov, ktorý
dnes používame v novom kostole. Za-
choval sa nám aj zvon, bohoslužobné ná-
doby ku krstu a večeri Pánovej.

Spomenuli sme si aj na 15. výročie po-
sviacky nového kostola. Kázňou slova
Božieho poslúžil zástupca biskupa Ma-
rián Hamari, lekciu čítala farárka Ma-

rianna Sláviková, príhovor k večeri Pá-
novej predniesol senior Juraj Brecko, li-
turgiou večere Pánovej poslúžil domáci
administrátor Miroslav Varga, sviatosť
vysluhovali farár Ján Semjan a farárka
Simona Abošiová. Na týchto službách
Božích bol do služby levitu vyslaný Ja-
roslav Géci z Vyšného Čaju, akt exmitá-
cie vykonal zástupca biskupa Marián Ha-
mari.

Prítomných bolo takmer 300 veriacich,
a zúčastnili sa aj duchovní z rímskokato-
líckej cirkvi a evanjelickej cirkvi. Na

službách Božích bolo prečítané Posol-
stvo pre budúce generácie, ktoré bolo u-
miestnené na vrchol veže historického
kostola. Svinickému zboru daroval do-
máci farár erb (nakoľko sa venuje heral-
dike, vytvoril ho sám a na vlastné nákla-
dy), na ktorom sú dva kostoly – historic-
ký a nový.

„…o Pánovi sa bude rozprávať budú-
cemu pokoleniu a hlásať budú Jeho spra-
vodlivosť ľudu, ktorý sa narodí, že On to
učinil“ (Žalm 22,31a–32).

–mv–
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V humenskom kaštieli, sídle Vihorlat-
ského múzea sa v koncertnej sieni dňa
11. októbra konali ekumenické a národ-
nostné nešporné služby Božie. (Miestny
reformovaný kostol, ktorý v bratskom
porozumení užívame spolu s Evanjelic-
kou cirkvou augsburského vyznania Kla-
dzany – filiálka Humenné, od jeho posta-
venia v roku 1890 spoločne zveľaďuje-
me. Práve v týchto dňoch finišujú práce
na vnútornej maľovke.)

Slovom Božím poslúžila zborová fa-
rárka Mária Juhásová z kladzianskeho
evanjelického zboru. Po prečítaní úvod-
nej lekcie z 1Tim 1,12–17 táto odznela aj
v maďarskom a českom jazyku. Po kázni
slova Božieho a záverečnej liturgie nás
čakalo milé prekvapenie, keď sme sa
všetci svorne potešili zaspievaním det-
skej piesne Dáva pozor. Mohutne zneli

jej povznášajúce slová v starobylých
priestoroch kaštieľa.

V závere sa zborová farárka poďako-
vala a Božie požehnanie vyprosovala za
prácu, službu a horlivosť pri šírení a bu-
dovaní kráľovstva Božieho na území mies-
tnych reformovaných a evanjelických

zborov, presbyterom-manželom Valérii a
Arpádovi Csontosovcom. Prihovorila
sa im citátmi z Kol 3,17.23–24 a zdôraz-
nila dôležitosť služby Pánu Kristu a ako
dar im odovzdala publikáciu Historický
atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Sloven-
sku.

Po službách Božích, ktorých sa okrem
protestantských cirkví zúčastnili aj veria-
ci rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a

pravoslávnej konfesie, nasledovala kon-
ferencia Po stopách rodiny Andrássyo-
vej. Táto rodina v Humennom finančný-
mi a vecnými darmi podporovala aj re-
formovaný a evanjelický zbor. Už VI.
ročník konferencie ukončil seriál o tejto
významnej rodine. S nádejou a očakáva-

ním sa tešíme na budúce podujatia, v kto-
rých sa budeme zaoberať históriou evan-
jelického zboru v Kladzanoch od čias re-
formácie až po súčasnosť.

Nakoniec si prítomní vypočuli rados-
tnú správu: spoločné evanjelické a refor-
mované služby Božie sa budú konať už
vo vynovenom kostole 31. októbra, v deň
pamiatky reformácie.

Michal Babinčák

Oslava dvoch krásnych jubileí vo Svinici
Zboru miestny duchovný vytvoril erb

Netradičné služby Božie v Humennom

Konferencia o rodine Andrássyovej

Evanjelická farárka Mária Juhásová.
(Snímky: Arpád Csontos)



Verejné vypočutie v Bruseli. Dňa 24.
septembra na pozvanie poslanca Európ-
skeho parlamentu Lászlóa Tőkésa aj bis-
kup László Fazekas sa zúčastnil v Bruse-
li na tom verejnom vypočutí, ktoré bolo
zorganizované vo veci skonfiškovaných
a zatiaľ nenavrátených cirkevných ne-
hnuteľností. Totiž petícia iniciovaná v zá-
ležitosti navrátenia cirkevných nehnuteľ-
ností v Rumunsku, konkrétne pokusu ne-
zákonného zoštátnenia Reformovaného
kolégia Székely Mikó vo Sfântu Gheor-
ghe teraz na jeseň sa môže dostať pred
Petičný výbor EP. Naše spoločné vystú-
penie je odôvodnené tým, že aj na Slo-
vensku sa ťahá proces navrátenia cirkev-
ného majetku.

Generálny konvent. V dňoch 27–28.
septembra v Debrecíne zasadalo predsed-
níctvo Generálneho konventu. Na roko-
vaní bola reč o budúcoročných progra-
moch, ukončení Kalvínových pamätných

rokov, novom vydaní Druhého helvét-
skeho vierovyznania, tohtoročnom a bu-
dúcoročnom rozpočte, vyslaní duchov-
ných do Reformovanej kresťanskej cir-
kvi v Srbsku, prípravách liturgickej zbier-
ky príkladov a o živote čiastkových cir-
kví. Na zasadnutí našu cirkev reprezen-
tovali biskup László Fazekas a generálny
kurátor Vince Fekete, ktorí sa zúčastnili
aj na slávnostnej príležitosti zorganizo-
vanej pri príležitosti 475. výročia založe-
nia tamojšieho reformovaného kolégia.

Výstava. Dňa 4. októbra v komárňan-
skej Galérii Limes bola otvorená výstava
presbyterky z Dunajskej Stredy Anikó Si-
mon pod názvom Maľby na skle. Na ot-
váracej slávnosti mal prejav aj biskup
László Fazekas, ktorý prijal záštitu nad
týmto podujatím.

Reformačná konferencia. V dňoch
6–10. októbra sa v spoločnom organizo-
vaní Švajčiarskych evanjelických cirkví
a Evanjelickej cirkvi v Nemecku konala
v Zürichu konferencia, ktorá mala pripra-
viť oslavy 500. výročia reformácie plá-
nované na rok 2017. Na rokovaní sa zú-
častnilo 250 delegátov z 35 krajín, medzi
nimi ako zástupcovia našej cirkvi biskup
László Fazekas a jeho maďarský zástup-
ca Róbert Géresi. Na konci konferencie
László Fazekas bol aj účastníkom pódio-
vého rozhovoru, témou ktorého bol vý-
znam blížiaceho sa 500. výročia refor-
mácie (ďalšími diskutérmi boli: debre-
cínsky biskup Gusztáv Bölcskei, japon-
ský delegát Junko Kikuchi, domáca dele-
gátka Elisabeth Reichen, nemecký dele-
gát Martin Schindehütte, Jan-Albert Roet-
man z Francúzska a rakúsky reformova-
ný superintendent Thomas Hennefeld).

Na ceste k silnejšej Európe. Dňa 11.
októbra v budapeštianskom Hoteli Mar-
riott bola usporiadaná konferencia Kres-
ťanskodemokratickej internacionály s náz-
vom Na ceste k silnejšej Európe, na kto-
rej zo strany našej cirkvi bol prítomný
biskup László Fazekas. Na rokovaní mali

prejav: premiér Maďarska Viktor Orbán,
predseda Kresťanskodemokratickej inter-
nacionály Pier Ferdinando Casini, býva-
lý minister zahraničia Talianska Franco
Frattini, minister obrany Talianska Mario
Mauro a nemecký poslanec Európskeho
parlamentu Michael Gahler. Prednášate-
lia zdôraznili význam kresťanských hod-
nôt, akými sú rodina, deti, viera atď. Po-
ukázali na to, že Európu treba formovať
podľa pôvodných predstáv Roberta Schu-
mana (jeho predstava o jednote nebola
hospodárska, skôr politická).

Ekumenický koncert v Košiciach. Dňa
17. októbra na deviatom medzinárod-
nom ekumenickom koncerte, ktorý orga-
nizovala organizácia NAPS (Naše aktivi-
ty pre Slovensko), našu cirkev reprezen-
toval zástupca biskupa Róbert Géresi.

Návšteva ČCE. Dňa 19. októbra vede-
nie našej cirkvi v Košiciach prijalo dele-
gáciu Českobratskej cirkvi evangelickej.
Po rokovaní, na ktorom preberali naše
spoločné záležitosti, spoločne sa zúčast-
nili koncertu v reformovanom chráme.
Na druhý deň na slovenských službách Bo-
žích zvestovaním slova Božieho poslúžil
druhý zástupca synodného seniora Pavel
Kašpar, kým na maďarských bohosluž-
bách synodný senior Joel Ruml.

Vysviacka duchovných. Na úvodných
bohoslužbách synodného zasadnutia, kto-
ré bude dňa 28. novembra od 15 hod. v ri-
mavskosobotskom reformovanom chrá-
me, bude vysvätených aj deväť duchov-
ných. Dotknuté osoby sa pred vysviac-
kou zúčastnia na tichých dňoch v Koka-
ve nad Rimavicou.
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Vyjadrenie vďaky

Služba lásky našej cirkvi s vďakou
voči Bohu sa poďakuje za prinášanie
obetí zo strany našich zborov v sú-
vislosti so zbierkou Povodeň 2013.
Kostolné zbierky Predsedníctvo sy-
nody rozdelilo na tri časti: jedna ne-
mecká evanjelická škôlka (Halle) do-
stala 3100 eur, ľudia poškodení po-
vodňami v Česku obdržali 5000 eur,
kým dve rodiny v Dunabogdányi (Ma-
ďarsko) spolu 4000 eur. „...a smela

sa obliecť do skvúceho, čistého kmen-

tu! Tým kmentom sú spravodlivé skut-

ky svätých“ (Zjav 19,8).

Jolán Rácz

Do pozornosti

našich predplatiteľov

V záujme nerušeného vydáva-
nia a presného zistenia budúco-
ročného nákladu nášho mesační-
ka s úctou žiadame duchovných a
kurátorov alebo osoby zodpoved-
né za tlačovú misiu v zboroch,
ako aj našich individuálnych pred-
platiteľov, aby najneskôr do 20.

decembra hocijakým spôsobom
signalizovali redakcii, ak sa mení
počet exemplárov, ktoré chcú na
budúci rok predplatiť.

Ináč je predplatenie Kalvín-
skych hlasov priebežné; keď u
niekoho nie sú žiadne zmeny, ne-
musí ho obnoviť. Teda tí predpla-
titelia, od ktorých do uvedeného
dátumu nedostaneme žiadnu re-
akciu, zaväzujú sa k tomu, že Kal-
vínske hlasy na rok 2014 predpla-
tia v takom istom počte, ako v ro-
ku 2013.

Cena nášho mesačníka sa ne-
mení: stojí naďalej 30 centov, te-
da ročné predplatné na rok 2014
bude činiť 3,60 eur. Zároveň Vás
žiadame, aby ste predplatné u-
hradili až v januári tou poštovou
poukážkou, ktorú od nás obdržíte
spolu s januárovým číslom.

Aj cena Sprievodcu čitateľa Bib-
lie je nemenná, stojí teda 17 cen-

tov. Zbory ho v nárokovanom poč-
te dostanú cestou seniorských ú-
radov.

Redakcia


