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NOVÝ  ŽIVOT  V  KRISTOVI
Zasiali sme kvetinové semená. Zasadili sme priesady. Na našom dvore sme naš-

li miesto pre mladé stromčeky a kríky. Zatrávňovali sme, pestovali sme rastliny (ale-
bo ich pre nás pestovali iní), ale teraz, keď sme ich zasadili, sú naše. Aj práca, súvi-
siaca so starostlivosťou o ne, je naša. Polievanie, vyplievanie, hnojenie. Chceli by
sme vôkol seba vidieť pekný dvor, upravené prostredie. Také, pri zhliadnutí ktoré-
ho sa občerstvíme a sme naplnení radosťou. 

Ale staráme sa toľko aj o naše deti? Pán Boh dovolil, aby boli počaté, aby
sa narodili. Aj prostredníctvom nás sa o ne postaral. A ony našli miesto v
našom srdci, našli sme pre ne miesto v našom dome a bolo im ponúk-

nuté aj miesto v cirkevnom zbore, keď prijali sviatosť krstu. Prisahali sme, že ich
budeme vychovávať podľa Pánovho učenia. Vo viere, v láske. A prijmeme aj po-
moc krstných rodičov a cirkevného zboru v tejto oblasti. Každý deň sme mali a má-
me o ne starosť. O ich nasýtenie, zaodenie, telesnú i duchovnú pohodu, o ich uče-
nie i vyučovanie. Chceli sme a chceme pre ne to najlepšie. Všetko to, čo im pro-
spieva. V záujme toho niekedy napomíname, zakazujeme.

Učíme ich, čo je dobré, a čo je milé pred Pánom. Napĺňa nás vďačnosťou, ak sa
to ujme v ich srdci. V priebehu rokov sa vyvýjali, rástli, silneli. Teraz stoja vo dve-
rách nášho cirkevného zboru vo veku 15 rokov ako konfirmandi. Máme nádej, že
sú pripravení vydať svedectvo o Ježišovi Kristovi, vyznať Ho za svojho Pána, za-
viazať sa k Jeho nasledovaniu a byť pripravení zo-
stať až do smrti vernými členmi našej cirkvi. Počí-
tame s nimi? Sme pripravení prijať ich? Otvárame
im dvere? Cítia, že sa im tešíme, a aj naďalej mô-
žu počítať s našou láskou a starostlivosťou? Veď
prostredníctvom konfirmácie im dávame isté mies-
to. Nielen formálne, však, bratia a sestry? Veď má-
me nádej, že možno práve spomedzi nich vyjdú
presbyteri, kurátori či duchovní našich cirkev-
ných zborov. Sme zodpovední aj za nich. Prečo?
Lebo by sme radi videli živú cirkev, živé cirkevné
zbory, prevoňané Kristovou vôňou. Bratov a sestry, žijúcich v pokoji, porozumení,
láske, nádeji, viere. Mladých i starých, medzi ktorých je dobré prísť, lebo Pán pros-
tredníctvom nich občerstvuje. A my veľmi potrebujeme občerstvenie, sviežosť.

Okoľko viac naše zbory! Veríme, že v čase našej únavy a slabosti nás Hos-
podin obdaruje silou. Možno práve prostredníctvom týchto mladých ľudí.
Hoci aj oni môžu zvädnúť, ak nedostanú potrebnú starostlivosť, pokrm

Božieho slova, bohatú pôdu, v ktorej by sa mohli zakoreniť. Boh sľubuje im i nám:
„Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla,
budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa“ (Iz 40,31). Boh nám dáva nový
začiatok. S nimi. Doma aj vo svätej cirkvi. V Kristovi.

Tímea Czinke

Narastajúcu
pokoru

Nevidela som ťa v kostole – oslovi-
la jedna žena susedu. Zmeškali sme,
nechceli sme vyrušovať. Vyšli sme na
chór, preto si nás nevidela – odpove-
dala oslovená. Už si zabudla, že pán
farár nemá rád, keď sa naňho pozera-
jú zhora? – znela otázka. 

Koľko veľa je takých ľudí (a nie je to
len pán farár), ktorí nemajú radi, keď sa
na nich niekto pozerá zhora, keď im
niekto „vidí do karát“. Už aj deti vyrušu-
je, keď rodičia chcú vedieť o ich ve-
ciach. Je to odveký stav, ktorý sa začal
ukrývaním sa: Adam a Eva – rozčaro-
vaní v záhrade Eden – sa usilovali u-
kryť sa pred Stvoriteľom. Človek, túžia-
ci vyriešiť svoje pády a poklesky, sa
snaží vybudovať vežu, siahajúcu po ne-
besia, aby bol čo najvyššie, aby mo-
hol hľadieť nadol. Koľké životné cesty sú
motivované tým, aby stvorenie, nesú-
ce v sebe svoju malosť,  každého pred-
behlo, premohlo a dostalo sa nad kaž-
dého! Týmto zvučí každodenný život.
Ešte aj Ježišovi učeníci súťažili, kto je
medzi nimi najväčší. A nevšímajú si,
že Ten najväčší a najvyšší ide pred ni-
mi, pred ich zrakom dvíha ochrnutého,
zohýna sa k malému dieťaťu (ktoré
pred nich stavia ako meradlo veľkos-
ti), a otvára im obzory nemerateľné
ľudskými meradlami. V Knihe zjavení
každému cirkevnému zboru odkazuje:
„Poznám tvoje skutky!“ (Zjav 2,2a). Vie,
kedy máme málo síl, pozná naše po-
kušenia, klamlivosť sebaospravedlňo-
vania, naša viera i dôvera v Neho sú
pred Ním; vie, v čom máme nedostatok,
a čo nám prospieva: Jemu patrí všet-
ka moc na nebi i na zemi (Mt 28,18).

András Szabó



„Festucam in alterius oculo vides, tra-
bem in tuo non vides“ (Mt 7,3). 

Kritizovať vie každý, pomyslel som si,
keď ma nečakane zastihla nemilosrdne
zbožná kritika. Samozrejme, všetko je mož-
né urobiť, vymyslieť, naplánovať, usku-
točniť lepšie, dokonalejšie, prípadne i-
nak. ALE! Po boji je každý generálom…

K vlastnostiam človeka patrí, že kriti-
zuje. Toto sa netreba učiť, každý to vie.
Kritika dopadá všade, a za obeť padajú
vzťahy i systémy vzťahov. Potom je všet-
ko podrobené nášmu súdu, posudzova-
niu – ešte aj vtedy, keď nie sme práve my
kompetentní „ošetriť“ danú vec (často
surovo, bezcitne, bez patričného duchov-
ného očistenia). Kritizovanie dnes pre-
kvitá a stalo sa chorobou našej doby. Je
to vášeň, za ktorou cítiť telesné, duševné
i duchovné utrpenie súdiaceho. „…o na-
šom protivníkovi (o našom blížnom) vyslo-
vujeme súdy so smilnou naivitou a v tom-
to súde prezrádzame naše vlastné postih-
nutia: áno, jednoducho naše vlastné ne-
priznané chyby vyhadzujeme na oči pro-
tivníkom. Na druhých si všímame všetko:
súdime ich, posudzujeme, chceme ich vy-
chovávať a zlepšovať“ – píše C. G. Jung. 

Kritizujúci vo svojich súdoch prezrá-
dza, projektuje svoju vlastnú bezmocnosť,
nevyznané chyby (sny, túžby, pocity, sla-
bosti), a tieto vyhadzuje na oči svojmu
(zvyčajne) za protivníka pokladanému
človeku. Človek si totiž u iného človeka
môže všimnúť len to, čo je aj v ňom sa-
mom. To, že sa pobúri na niekom inom,
nasvedčuje, že problém je v ňom – v jeho
minulosti a prítomnosti. Človek sa spozná-

va v druhom človeku, smitka v oku druhé-
ho je minimum a takisto aj v jeho oku.
Dobre známe je maďarské príslovie: Ako
kto žije, tak súdi! Bezcitná, nešetrná, hru-
bá kritika duše (ktorá je často zaujatou o-
sobnou mienkou), zraňuje, prináša napä-
tie do každodenných vzťahov; a tam je
len boj (studená vojna), ale niet víťazstva.
Môže sa stať, že kritika vychádza zo zlej
nálady, zo sklamania, nespokojnosti, ne-
šťastia, aj tak má však moc rozdeliť, ska-
ziť, učiniť osamelým.

Ľudia utekajú od jazyka ostrého ako
žiletka, boja sa ho. Vieme, že každý člo-
vek sa chtiac-nechtiac bráni nešetrnosti.
Kritizovanie, sekírovanie (ktoré je ukot-
vené v zničujúcej sile neomylnosti a zá-
konníctva), nás nerobí slobodnejšími a
človek sa kvôli nej nevie ani lepšie tešiť
(ak len nie tomu, aký je „veľký“ a „sil-
ný“, lebo to tomu druhému „spočítal“).
Ale človek nie je schopný uškodiť nie-
komu inému bez toho, aby zároveň ne-
zranil aj seba. Každý túži po prijatí, po
pochopení a nehe. Vieme, ako na nás pô-
sobia povzbudzujúce slová, malá po-

chvala (ktorou nepodporujeme svoju már-
nomyseľnosť) alebo uznanie, ktoré lieči,
zotiera viditeľné i neviditeľné slzy, a
predsa – akí sme len skúpi v tejto oblas-
ti! ALE! Poznajúc príznaky ľudského
utrpenia i vášne, môžeme mať mnoho dô-
vodov na to, aby sme pozorne a trpezlivo
vypočuli kritiku iných, nech už prichá-
dza od kohokoľvek. Pán Boh nám môže
dávať podnety k pravde aj prostredníc-
tvom iných, môže pred nami odhaľovať
čiastkové pravdy. 

ALE! Môžeme mať pádny dôvod na
preskúmanie každého posudzovania,
inak by sme mohli zblúdiť práve kvôli
nespočetnej kritike. Je nespochybniteľ-
né, že každá kritika je diagnózou: dia-
gnózou kvality videnia. Ako nás vidia, a
čo prebýva v srdci toho, ktorý vidí dru-
hého takým alebo onakým. Je to dvojaká
diagnóza. „Lebo z plnosti srdca hovoria
ústa“ (Mt 12,34).

ALE! Kritik musí v prvom rade po-
znať zdravý stav, inak sa mýli. Na zákla-
de mylnej diagnózy niet uzdravenia ani
vyliečenia; inak by sme ochoreli alebo
zomreli práve na takéto liečenie/terapiu!
Musíme byť opatrní! Aké je to správne
meradlo? Kristov duch! Existuje aj budu-
júca kritika, ktorá slúži. Ľudské slabosti
ju bolia ako vlastné, sama sa snaží napra-
viť svoje chyby. O nedostatkoch iných ho-
vorí ako o svojej matke: s láskou a v po-
kore. Len takáto kritika buduje! 

Nech naše srdce, dušu, ducha i slová ob-
jímu a predchnú slová Pána Ježiša: „Ne-
súďte podľa vzhľadu, ale súďte spravod-
livo!“ (Jn 7,24). 

Zoltán Drenkó

Pred tvárou
Hospodina

Nemám na svete iného utešiteľa
okrem Teba, môj Pane a Bože. Ty
nebeský lekár duší, Ty, ktorý raníš
i uzdravuješ. 

Milý Otče, som v Tvojich rukách a
skláňam sa pred Tvojím prútom. U-
rob ma pobožným a pokorným uče-
níkom, aby som v svojom obcovaní
robil všetko podľa Tvojho pokynu.
Porúčam sa pod Tvoju trestajúcu
ruku, aby som sa napravil. Lepšie je
dať sa kárať tu ako v budúcom živo-
te. Ty vieš, čo je pre mňa najlepšie.
Ty vieš, ako môže trýzeň zmyť hr-
dzu hriechu. Nakladaj so mnou po-
dľa svojho zaľúbenia, nepohŕdaj
mojím hriešnym životom, ktorý nikto
nezná lepšie, ako Ty. Amen.

Tomáš Kempenský
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Margita Breznaiová

GOLGOTSKÝ KRÍŽ
Krv z Golgoty na nás volá,
pokloniť sa pred Pánom, otvoriť si
svoje srdcia, svetlo spásy prijať v ňom.

Vďaka za lásku, pokoj na zemi,
víťazstvom kríža sme zachránení,
prestal už plač, slzy vyschli, niet tu 
Pána, z hrobu vstal, anjelov spev radostne znel,
celý svet sa radoval.

Boží Syn dal veľké zasľúbenie, že aj my
raz z hrobu vstaneme a radovať sa

v novom Jeruzaleme budeme.

KRITIKA  V  LÁSKE
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Reformátor Ján Kalvín vo
Vzdelaní vo viere rozpisuje prúdenie
Božej milosti zo samého Božieho
zákona. V ňom je istý náboj, náplň,
ktorá sa k nám dostáva po zvláštnej
ceste viery od Boha. Zákonu
Božiemu často nepripisujeme ten
význam, ktorý má. Obchádzame
samotný zákon a nepovažujeme ho
mnohokrát za dôležitý prvok ochra-
ny života. Nechávame ho len v hra-
niciach Starej zmluvy a žijeme si
„po novom.“ Kalvín tu prichádza s
napomenutím, ktoré varuje, ale i
upevňuje veriaceho človeka.
Rozmýšľajme teda spolu s ním o
tom, čo všetko má pre nás Boh vo
svojom Zákone.

„V Zákone máme príklad spravodli-
vého a svätého života, áno celkom vý-
stižný obraz spravodlivosti, takže ak
niekto vyjadruje svojím životom Zákon
Boží, nebude sa mu pred Pánom nedo-
stávať nič z toho, čo sa vyžaduje k do-
konalosti.“ Príklady majú schopnosť
priťahovať, príťažlivý príklad máme v
Zákone. Prikázania sú pre spravodlivý
a svätý život. Ak si premietneme priká-
zania Zákona, pomyslime, aký život
my žijeme. Je to spra-
vodlivý a svätý život?
Nehľadáme skôr to, čo
je mimo zákonných pra-
vidiel? Zamýšľajme sa
nad sebou, ale nielen
to, tiež spravodlivo ko-
najme!

Prečo je na svete
toľko príkoria a zrane-
ní? Nuž, nekonáme
spravodlivo a sväto.
Nevyjadrujeme svojím
životom Zákon Boží.
Utekáme pred spravod-
livosťou, ak sa týka
iného, toho druhého.
Ak sa jedná o nás sa-
mých, vyžadujeme spravodlivé kona-
nie, aby nám nebolo ukrivdené. Boh
vyžaduje čo najväčšiu dokonalosť.
Čiže nie zotrvačnosť v hriechu, ale
celoživotné vyjadrovanie Božieho Zá-
kona. Ako Kalvín podčiarkuje: Boh
tým, ktorí dodržiavajú a zachovávajú
Jeho Zákon, zasľúbil veľké blahosla-
venstvá (3Mojž 26,3–13; 5Mojž 27,
1–14; 3Mojž 18,5). Je prichystaná
odmena pre všetkých, ktorí berú vážne
a úprimne Božie zákonité slovo. Ak
dosvedčujeme životom viery svätosť,

naše kresťanstvo, ideme za odmenou.
Tu si musí každý človek vážne uvedo-
miť, že je nielen odmena, ale i trest.
Vzdelanie vo viere sprítomňuje: „Na
druhej strane však vyhlasuje pomstu
večnej smrti tým, ktorí nesplnia skutky,
čo je v Zákone prikázané. Rovnako
Mojžiš po vydaní Zákona volá za sved-
ka nebo i zem, že predložil ľudu dobro
i zlo, život i smrť (5Mojž 30,19).“

Áno, život pred Bohom, život vo
viere, láske a v nádeji je o plnení, nie-
len niečo proklamované, ohlasované,
ale realizované skutočným praktickým
postojom. Zákon je v činoch! Boh je
naším dobrodincom, dobrým konate-
ľom, preto i my musíme konať pre Je-
ho vec. Jeho Zákon nám na to vyme-
dzuje konkrétny, presný priestor. Zá-
kon Boží prináša rajský stav, spravod-
livý a vždy svätý.

„Hoci Zákon ukazuje cestu života,
predsa len musíme bližšie spoznať, k
čomu nám je jeho poukázanie. Keby
veru bola naša vôľa utváraná k povoľ-
nosti Božej vôli, plne by nám k spase-

niu postačilo len poznanie Zákona.
Pretože však naša telesná a porušená
prirodzenosť zo všetkých síl brojí proti
duchovnému Zákonu Božiemu a nedá
sa ním v ničom napomenúť, stalo sa, že
i sám Zákon, darovaný k spáse, keby sa
bol stretol s poslucháčmi dobrými a
schopnými, sa zmenil v príležitosť hrie-
chu a smrti. Všetci sme usvedčení ako
porušovatelia Zákona.“

Bratia a sestry, to, čo Kalvín uvádza,
je pre naše sebapoznanie. Nestačí po-
znať Zákon, jeho text, znenie! Je ne-

dostačujúce ovládať rozumom, ak nie
je zapojené srdce viery. Dobre vieme,
že vôbec nie sme povoľní Božej vôli,
ako Kalvín uvádza. Ak by sme ju plni-
li, stačilo by nám pamätať, čo Zákon
prináša. My naozaj brojíme proti všet-
kému, čo nám Boh ustanovil. Tu môže
niekto namietať, že to nie je tak. Mô-
žeme si povedať, ja som hlboko veria-
ci, poslúcham Boha, som oddaný Jeho
vôli. Ale či je to tak aj v skutočnosti?
Koľkokrát sa vzoprieme tomu, čo Boh
prikazuje.

Ešte to pokladáme za rozumné,
racionálne. Veď tak by sa zachoval
každý normálny človek, povieme si.
Svojím prístupom k Zákonu sme po-
vrchní, nestáli, svojvoľní. Každý z nás
je usvedčený, hrešíme myšlienkami a
to viac skutkami. Zákon je Boží poria-
dok, ale je zároveň nás obviňujúci z
hriechu.

„Čím jasnejšie nám zjavuje spravod-
livosť Božiu, tým dokonalejšie na dru-
hej strane odhaľuje našu neprávosť. A
tak, ako nás pristihuje v najväčšom

priestupku, tak nás obvi-
ňuje ako prepadnutých
najťažšiemu súdu Božie-
mu; takže zbavení sľubu
večného života, zdržia-
vame si len zlorečenie,
ktoré je nám všetkým
údelom skrze Zákon.“

Zákon je dokonale
spravodlivý, objasňuje
naše hriechy. Našu ne-
právosť, to že uskutoč-
ňujeme neprávo a skaze-
nosť. Je nám obvinením.
Prestúpiť Zákon nás na-
hovára pokušiteľ, tak
ako Adama a Evu kedysi
v raji, keď had pokútne

kladie otázku, či naozaj to tak povedal
Boh.

Zákon Boží obsahuje to, čo je pre
nás od Boha zakázané, čoho sa vyvaro-
vať a strániť, čo vždy zachovať. Kalvín
rozhodne píše o tom, že nespochybni-
teľne sme hriešnici. Osvetľuje to Zá-
kon. Sme podľa neho totálne zlí, ne-
spravodliví. Tu je veľký dôvod k za-
mýšľaniu a prijatiu Božej ponuky na
záchranu v Ježišovi Kristovi, tá stále
trvá.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XI.)
Čoho sa nám dostáva zo samého Zákona
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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

Barca 3361 61 87 -26 1,81% 434 12,91% 216 6,43% 19,34%

Bohdanovce 1033 169 144 25 16,36% 63 6,10% 86 8,33% 14,43%

Nižná Hutka 543 124 121 3 22,84% 39 7,18% 63 11,60% 18,78%

Rákoš 353 70 75 -5 19,83% 22 6,23% 48 13,60% 19,83%

Nižný Čaj 274 44 47 -3 16,06% 5 1,82% 15 5,47% 7,29%

Brezina 711 35 47 -12 4,92% 10 1,41% 17 2,39% 3,80%

Kazimír 861 48 53 -5 5,57% 37 4,30% 11 1,28% 5,58%

Byster + Zdoba (= Sady nad Torysou) 1805 236 266 -30 13,07% 104 5,76% 272 15,07% 20,83%

Košické Oľšany 1211 53 72 -19 4,38% 42 3,47% 160 13,21% 16,68%

Čaňa 5493 647 713 -66 11,78% 556 10,12% 627 11,41% 21,53%

Geča 1622 22 10 12 1,36% 57 3,51% 68 4,19% 7,70%

Gyňov 608 27 26 1 4,44% 24 3,95% 49 8,06% 12,01%

Valaliky 4180 20 10 10 0,48% 158 3,78% 605 14,47% 18,25%

Ďurkov 1692 381 413 -32 22,52% 49 2,90% 174 10,28% 13,18%

Olšovany 601 43 49 -6 7,15% 57 9,48% 72 11,98% 21,46%

Ruskov 1393 66 82 -16 4,74% 81 5,81% 150 10,77% 16,58%

Hraň 1606 258 300 -42 16,06% 36 2,24% 179 11,15% 13,39%

Hrčeľ 901 46 43 3 5,11% 170 18,87% 41 4,55% 23,42%

Kysta 381 72 87 -15 18,90% 5 1,31% 21 5,51% 6,82%

Zemplínska Nová Ves 911 42 42 0 4,61% 25 2,74% 71 7,79% 10,53%

Košice (vrátane Barce a Šace) 240 433 4881 6286 -1405 2,03% 39 909 16,60% 57 127 23,76% 40,36%

Prešov 91 782 138 169 -31 0,15% 11 420 12,44% 15 751 17,16% 29,60%

Hrašovík 321 30 25 5 9,35% 31 9,66% 10 3,12% 12,78%

Kožuchov 216 49 68 -19 22,69% 0 0,00% 17 7,87% 7,87%

Lastovce 1096 38 44 -6 3,47% 23 2,10% 93 8,49% 10,59%

Milhostov (+ Trebišov) 24 401 741 814 -73 3,04% 2540 10,41% 4314 17,68% 28,09%

Vojčice 2200 68 83 -15 3,09% 51 2,32% 112 5,09% 7,41%

Nižný Žipov 1447 56 58 -2 3,87% 8 0,55% 211 14,58% 15,13%

Čeľovce 540 16 14 2 2,96% 74 13,70% 22 4,07% 17,77%

Egreš 454 47 47 0 10,35% 41 9,03% 7 1,54% 10,57%

Novosad 1018 62 68 -6 6,09% 23 2,26% 58 5,70% 7,96%

Sečovce 8236 126 157 -31 1,53% 1506 18,29% 986 11,97% 30,26%

Skároš 1113 80 72 8 7,19% 18 1,62% 21 1,89% 3,51%

Svinica 832 84 96 -12 10,10% 31 3,73% 37 4,45% 8,18%

Nižná Kamenica 546 18 19 -1 3,30% 14 2,56% 37 6,78% 9,34%

Trebišov (+ Milhostov) 24 401 741 814 -73 3,04% 2540 10,41% 4314 17,68% 28,09%

Trstené pri Hornáde 1523 59 74 -15 3,87% 43 2,82% 160 10,51% 13,33%

Tušice 705 259 313 -54 36,74% 31 4,40% 18 2,55% 6,95%

Tušická Nová Ves 560 125 138 -13 22,32% 6 1,07% 16 2,86% 3,93%

Horovce 830 99 113 -14 11,93% 3 0,36% 55 6,63% 6,99%

Vajkovce 630 183 206 -23 29,05% 31 4,92% 80 12,70% 17,62%

Beniakovce 619 48 57 -9 7,75% 27 4,36% 27 4,36% 8,72%

Rozhanovce 2255 71 77 -6 3,15% 143 6,34% 193 8,56% 14,90%

Chrastné 440 29 17 12 6,59% 16 3,64% 10 2,27% 5,91%

Vyšný Čaj 309 143 148 -5 46,28% 10 3,24% 7 2,27% 5,51%

Zemplínske Jastrabie 660 52 60 -8 7,88% 19 2,88% 10 1,52% 4,40%

Ždaňa 1351 175 205 -30 12,95% 47 3,48% 122 9,03% 12,51%

Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL

ONDAVSKO-HORNÁDSKY
SENIORÁT
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Synodná rada Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku, na svo-
jom 48. zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa 5. apríla 2014 v Rimavskej So-
bote, prijala nasledovné uznesenia
verejného záujmu:

Schválila zápisnicu zo 46. a 47. zasad-
nutia Synodnej rady.

– Predsedníctvo synody poverilo sy-
nodného radcu Loránta Rákosa, aby pri-
pravil návrh pre Synodnú radu vzhľadom
na organizačnú štruktúru, pomenovanie a
používanie pečiatok úradov a oddelení
našej cirkvi. Synodný radca Loránt Rá-
kos začal pracovať na smernici, pripravil
hierarchiu organizačných jednotiek a sta-
novil kompetencie. Synodná rada začne
konzultácie s organizačnými jednotkami,
ktoré fungujú v súčasnosti, a na jesenné
zasadnutie Synody pripraví všeobecne
platný organizačný poriadok.

– Vedúca Oddelenia cirkevnej hudby
Kinga Süll v liste zo dňa 16. októbra
2013 požiadala o objasnenie pracovnej
náplne pracovníkov Oddelenia cirkevnej
hudby. Synodná rada s dočasnou platnos-
ťou schválila popisy pracovnej náplne,
doručené Kingou Süll. Teraz schválené
popisy pracovnej náplne strácajú plat-
nosť schválením všeobecne platnej orga-
nizačnej štruktúry.

– Poslucháčka 2. ročníka Evanjelickej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave Linda Michalková
dňa 30. decembra 2013 požiadala o pri-
súdenie statusu kandidáta na duchovné-
ho. Býva v Malých Raškovciach, presby-
térium Reformovaného cirkevného zboru
Malé Raškovce odporúčalo prisúdenie
statusu kandidáta na duchovného. Sy-
nodná rada prisúdila Linde Michalkovej
status kandidáta na duchovného. V záuj-
me toho, aby rozvíjala svoje vedomosti v
oblasti dogmatiky a praktickej teológie
jej zabezpečí po ukončení 3. ročníka šti-
pendium na niektorej reformovanej teo-
logickej fakulte.

– Vypočula Ing. Róberta Šereša, kurá-
tora Slovenského reformovaného cirkev-
ného zboru Košice, ktorý v súčasnosti je
zamestnaný na Úrade Ekumenickej pas-
toračnej služby v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky v Bratislave. Sy-
nodná rada schválila a povolila a doporu-
čuje, aby Róbert Šereš mohol zastávať
ďalšie 4 roky funkciu vedúci referent –
vedúci sekretariátu.

– Biskup László Fazekas a generálny
kurátor Vince Fekete v podaní zo dňa 20.
januára 2014 na základe kritérií prisúde-
nia Ceny Istvána Pálócziho Czinkeho
schválených na 10. zasadnutí Synody
dňa 29. novembra 2013 – ako predsedo-

via Synody – navrhli na toto ocenenie
vysokodôstojného profesora Lajosa Csé-
myho. Synodná rada súhlasila, návrh
predostrie Synode.

– Brala na vedomie písomný referát
synodného radcu Árpáda Molnára o ja-
nuárovej misijnej konzultácii a jej obsah
bude brať do úvahy pri zostavovaní orga-
nizačnej štruktúry našej cirkvi.

– Spoločnosť Anec. Tel s.r.o., ktorá
prenajíma prízemné a pivničné priestory
nehnuteľnosti našej cirkvi v Rimavskej
Sobote, v liste zo dňa 14. marca 2014 in-
formovala, že obchod, ktorý prevádzkuje
v našej nehnuteľnosti, ruší. Miestnosť by
odovzdala dňa 15. mája 2014. Synodná
rada splnomocnila predsedov Synody,
aby o osobe nájomcu rozhodli na základe
doručených žiadostí.

– Synoda uznesením poverila seniorál-
ne rady, aby do 28. februára 2014 vyšet-
rili, kto je v prípade cirkevných zborov,
ktoré mali do 31. decembra 2013 podlž-
nosti voči Všeobecnému fondu, zodpo-
vedný za porušenie zákona o Všeobec-
nom fonde. V stanovenom čase učinil za-
dosť povereniu jedine senior Ondavsko-
hornádskeho reformovaného seniorátu:
seniorálna rada skonštatovala, že za po-
dlžnosti cirkevných zborov Vajkovce,
Rozhanovce, Beniakovce a Trebišov sú
zodpovední presbyteri.

Seniorka Michalovského reformova-
ného seniorátu v liste zo dňa 25. marca
2014 predostrela, že za neplatenie cir-
kevných zborov, ktoré majú podĺžnosti,
sú zodpovedné presbytériá.

Synodná rada konštatovala, že sankcie
zavedené zákonom o Všeobecnom fonde
nie sú v pomere k zanedbaniu znášania
spoločných bremien, preto navrhuje Sy-
node v zmysle sprísnenia kritérií na ulo-
ženie sankcií, aby modifikovala zákon č.
1/2009.

Synodná rada vyzýva tých seniorov,
ktorí neučinili zadosť uzneseniu č. ZS-
48/2013, aby  obratom písomne zaslali,
kto je zodpovedný za porušenie zákona
v súvislosti s podlžnosťami. 

– Schválila poskytnutie pôžičky vo
výške 10 000 eur pre Reformovaný cir-
kevný zbor Tušice. Termín splatnosti pô-
žičky je 31. december 2016. Úrok na vy-
rovnanie inflácie stanovila Synodná rada
na 4,5%. Pôžičku je možné využiť výluč-
ne na rekonštrukciu interiéru kostola.

– Dala súhlas k voľbe zastupujúceho
duchovného v Jenkovciach Miroslava
Kovaľa do Reformovaného cirkevného
zboru Ždaňa.

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-

rátu s účinnosťou od 9. februára 2014 za
zastupujúceho duchovného do Reformo-
vaného cirkevného zboru Brezina na ne-
určitý čas vymenoval duchovného v Hra-
ni Pétera Kozára.

– Podpredsedníčka mládežníckej orga-
nizácie Firesz Júlia Gyurcsis v liste zo
dňa 19. marca 2014 podrobne informo-
vala o činnosti Fireszu v Mládežníckej
komisii Generálneho konventu. Synodná
rada brala na vedomie hlásenie o činnos-
ti Fireszu v Mládežníckej komisii Gene-
rálneho konventu.

– Reformovaný cirkevný zbor Komár-
no v liste zo dňa 28. marca 2014 predo-
strel Synodnej rade uznesenie presbyté-
ria cirkevného zboru v súvislosti s budo-
vou knižnice Teologickej akadémie J.
Calvina, podstatou ktorého je: žiada
vlastnícke právo budovy. Synoda už v
tejto záležitosti prijala uznesenie ZS-
36/2007: nariadila, aby boli vlastnícke
práva budovy knižnice Teologickej aka-
démie J. Calvina a kurátorského bytu,
ktoré sú postavené na území Reformova-
ného cirkevného zboru Komárno, s o-
kamžitou platnosťou prevedené na
Generálnu cirkev. Toto uznesenie nebolo
splnené, ale podľa názoru presbytéria
Reformovaného cirkevného zboru Ko-
márno neznamená riešenie vzniknutej
situácie. Synodná rada predloží žiadosť
Reformovaného cirkevného zboru Ko-
márno v súvislosti s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve Teologickej akadémie J. Cal-
vina Synode.

– Bratislavský kórejský reformovaný
cirkevný zbor v liste zo dňa 25. marca
2014 žiadal našu cirkev, aby prijala, res-
pektíve začlenila do našej cirkvi spolo-
čenstvo kórejských reformovaných žijú-
cich v Bratislave a v Nových Zámkoch
ako misijný cirkevný zbor. (V súčasnosti
k nemu patrí 30 duší, z toho 20 dospe-
lých a 10 mladistvých). Na svojich boho-
služobných príležitostiach sa stretávajú s
týždennou pravidelnosťou v hlavnom
meste. Park Sungkon ako vyslanec Kó-
rejskej presbyteriánskej cirkvi (PCK)
začal svoju misijnú službu v našej kraji-
ne v roku 2004. Synodná rada v súlade s
§ 18 zákona č. 4/2011 o právnom stave a
združovaní cirkevných zborov bude na
Synode iniciovať založenie Kórejského
misijného reformovaného cirkevného
zboru.

– Schválila uznesenia Správnej rady
Oddelenia cirkevnej hudby vzhľadom na
kvalifikovaných kantorov, seniorálnych
referentov cirkevnej hudby a program
Sola Schola.

(Pokračovanie na str. 6)
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– Brala na vedomie, že Komisia pre
kvalifikáciu a doškoľovanie duchovných
schválila program doškoľovania pre du-
chovných v roku 2014.

– Brala na vedomie nariadenia zákona
č. 112/2013 o ochrane osobných údajov.

– Zvoláva 11. zasadnutie Synody na
10. mája 2014 do Rimavskej Soboty. To-
to zasadnutie je plánované na 1 deň. Bu-
de sa riadiť nasledovným rokovacím po-
riadkom: Schválenie zápisnice z 9. za-
sadnutia Synody; Hlásenie biskupa o ži-
vote cirkvi v roku 2013; Ústredie diako-
nie – hlásenie o činnosti za rok 2013;
Oddelenie cirkevnej hudby – hlásenie o
činnosti v roku 2013; Rada pre všeobec-
né vzdelávanie – hlásenie o činnosti za
rok 2013; Reformovaná cigánska misia –
hlásenie o činnosti za rok 2013; Teo-
logická akadémia J. Calvina – hlásenie o
činnosti za rok 2013; Zväz reformova-
ných kresťanských žien na Slovensku –
hlásenie o činnosti za rok 2013; Zväz
mladých reformovaných (Firesz) – hláse-
nie o činnosti za rok 2013; Zväz maďar-
ských presbyterov žijúcich na Slovensku
– hlásenie o činnosti za rok 2013; Re-Mi-
Dia n. o. – hlásenie o činnosti za rok
2013; § 22 zákona č. 3/2007 o cirkev-
ných funkciách – výklad zákona; noveli-
zácia § 7 I. Štatútu; nominácia na Cenu
Istvána Pálócziho Czinkeho; novelizácia
zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde;
Reformovaný cirkevný zbor Komárno –
vlastnícke práva nehnuteľnosti Teologic-
kej akadémie J. Calvina; Založenie Kó-
rejského misijného reformovaného cir-
kevného zboru.

– Na základe predloženia generálneho
kurátora Vince Feketeho schválila regis-
tratúrny poriadok našej cirkvi.

– Na základe rozhodnutia seniorálnej
rady Michalovského reformovaného se-
niorátu vo veci udelenia súhlasu k voľbe
Pavla Kačkoša konštatovala, že seniorál-
na rada svoju cirkevnú riadiacu úlohu ne-
zvláda, nakoľko povoľuje nezákonný po-
stup, ba tento nezákonný postup sama
podporuje. Týmto prístupom aj iných po-
buruje proti právu a správnemu poriadku
cirkvi, čím porušuje svoju úradnú prísa-
hu. Voľba duchovného, ktorý v senioráte
slúži 9 rokov, nevyrieši nedostatok du-
chovných seniorátu.

V Synodnej rade vyvstali oprávnené
pochybnosti o tom, či (hlavne duchovní)
členovia seniorálnej rady ohľadne ich
vzdelania sú vhodní vykonávať cirkev-
noriadiacu úlohu, nakoľko nedisponujú
základnými znalosťami z ekleziológie a
riadenia cirkvi.

Synodná rada konštatuje, že seniorálna
rada mieša veci, ktoré sú síce prepojené

ako časti právneho poriadku, ale ošetrujú
sa oddelene:

Priebeh voľby duchovného stanovujú
platné zákony. Synodná rada nedisponu-
je právom opravy zákona ani oprávne-
ním udeľovať výnimky a jej postup je v
súlade s právnymi predpismi prijatými
Synodou.

Doškoľovanie duchovných je právne
upravené zákonným nariadením, ktorého
zmena je výlučne v kompetencii Synody.

Synodná rada konštatuje, že uznesenie
seniorálnej rady Michalovského refor-
movaného seniorátu č. 2/2/2014 je v roz-
pore s platným cirkevným právom, preto
ho vyhlasuje za neplatné a týmto ho ruší.

– Reformovaný cirkevný zbor Trho-
vište dňa 11. marca 2014 opäť požiadal
Synodnú radu o udelenie súhlasu k voľbe
Pavla Kačkoša do Reformovaného cir-
kevného zboru Trhovište. Cirkevný zbor
je pobúrený odmietavým uznesením
Synodnej rady, keďže duchovný sa počas
svojej doterajšej duchovenskej služby
preukázal ako vhodný na vykonávanie
duchovenskej služby a aj napriek neab-
solvovaniu doškoľovania duchovných sa
javí ako fundovaný kazateľ.

Synodná rada dôrazne zamieta petíciu
Reformovaného cirkevného zboru Trho-
vište a jeho agresívny, hrubý, nátlakový
sprievodný list, ktorým chcú Synodnú
radu prinútiť k protiprávnemu postupu.

Synodná rada považuje za dôležité
oznámiť cirkevnému zboru nasledujúce
doleuvedené skutočnosti: Voľba duchov-
ného je autonómne právo cirkevného
zboru. Seniorát a Synodná rada dohliada
na jeho súlad s právnymi predpismi. Cir-
kevný zbor i volený duchovný musí vy-
hovieť všetkým zákonným podmienkam.
V praxi voľby duchovného za účelom za-
bezpečenia, aby sa slobodná voľba čle-
nov uskutočnila bez nátlaku, duchovný,
ktorý má byť zvolený, nemôže byť v
kontakte s veriacimi v predvolebnom ob-
dobí. Duchovný nesmie vykonávať kor-
tešačku vo svoj prospech v žiadnej for-
me. Cirkevná vrchnosť je povinná dodr-
žať zákony a zákonný poriadok. Na úrov-
ni cirkevného zboru má podobnú povin-
nosť duchovný, kurátor a presbytérium.

Synodná rada posúdila, že absolvova-
nie doškoľovacieho kurzu je veľmi po-
trebné pre duchovného. V Synodnej rade
sa objavili vážne pochybnosti, či du-
chovný, ktorý slová vzťahujúce sa na
Krista, vzťahuje na seba, disponuje teo-
logickou vzdelanosťou a vierou, potreb-
nou pre zastávanie funkcie duchovného,
či pokora patrí medzi jeho hlavné vlast-
nosti.

Synodná rada napriek tomu, že vníma
negatívne tendencie, po splnení zákon-
ných podmienok voľby je ochotná udeliť
súhlas k voľbe. Ak sa v budúcnosti vy-
skytnú ďalšie nezákonnosti, Synodná ra-
da zastaví proces voľby a dá podnet na
cirkevné disciplinárne konanie.

– Juraj Brecko, senior Ondavsko-hor-
nádskeho reformovaného seniorátu v
liste zo dňa 31. marca 2014 predložil Sy-
nodnej rade spoločný návrh Reformova-
ného cirkevného zboru Novosad, Zem-
plínske Jastrabie a Kožuchov vzhľadom
na to, aby zákon č. 4/2011 o právnom
stave a združovaní cirkevných zborov
bol novelizovaný v takom zmysle, aby sa
mohli združovať nielen dva, ale hoci aj
tri matkocirkevné zbory.

Synodná rada skonštatovala, že pri
rokovaní o zákone o právnom postavení
a združovaní cirkevných zborov tak prí-
pravná komisia, ako aj členovia Synody
odmietli možnosť združovania sa viac
ako dvoch cirkevných zborov, preto ná-
vrh Ondavsko-hornádskeho reformova-
ného seniorátu nepredkladá pred Syno-
du.

– Zoltán Orémus, senior Abovsko-tur-
nianskeho reformovaného seniorátu v
liste zo dňa 31. marca predostrel Synod-
nej rade stanovisko duchovných slúžia-
cich v senioráte k formuláru vokátora.
Synodná rada o otázkach predostretými
duchovnými Abovsko-turnianskeho re-
formovaného seniorátu ohľadne tlačiva
vokátora sa bude informovať; ak niekto
neuzavrie vokátor do termínu 30. apríla
2014, Synodná rada do 30. júna 2014
proti nemu nebude iniciovať konanie.

– Súhlasila, aby naša cirkev na ďalšie
4 roky dala odporúčanie duchovnej Er-
zsébet Lucskay k službe v Ekumenickej
pastoračnej službe – v Ozbrojených zbo-
roch Slovenskej republiky.

– Slovenskému reformovanému cir-
kevnému zboru Košice povolila organi-
zovanie celocirkevnej zbierky na finan-
covanie výstavby svojho reformovaného
cirkevnozborového centra.

– Dve nepredané služobné autá značky
Fiat Punto ponúka na užívanie Ústrediu
diakonie a Reformovanej cigánskej mi-
sii. Ak niektorá z organizácií ponuku pri-
jme, prevádzkové náklady služobných
motorových vozidiel hradí používajúca
organizácia.

– Na valné zhromaždenie Slovenskej
biblickej spoločnosti v roku 2014 dele-
guje duchovného v Čani Jána Semjana a
duchovného v Košiciach Jaroslava Szé-
lesa.

ZO  48.  ZASADNUTIA  SYNODNEJ  RADY



Reformovaná teologická fakulta
Univerzity J. Selyeho vypisuje prijí-
macie konanie na doktorandské štú-
dium (PhD.). Prihlásiť sa je možné
do 30. júna 2014.

Stará zmluva
Spoločné teologické východiská tzv.

malých prorokov

Nová zmluva
Jakubov list a múdroslovná literatúra

Systematická teológia
Mýtus alebo skutočnosť? Dejiny ma-

ďarského teologického výkladu Písma
svätého po 2. svetovej vojne

Religionistika a dejiny filozofie
1. Stredoveká židovská náboženská fi-

lozofia
2. Náboženská filozofia Andalúzie a

scholastika

Cirkevné dejiny
Komenského evangelická teologická

fakulta v Prahe a Reformovaná kresťan-
ská cirkev na Slovensku

Praktická teológia
1. Miesto stretnutia medzi Bohom a

človekom
2. Otázky konca života a ich problémy

v teologických súvislostiach
3. Význam utrpenia v zrkadle viery a

vývoja osobnosti, respektíve konzekven-
cie v pastoračnej praxi.

Dátum prijímacieho pohovoru: 18.
august 2014.

*
Taktiež je možné prihlásiť sa na rigo-

rózne štúdium (ThDr.), a to do 30. júna
2014 na nasledovné témy:

Stará zmluva
Pojem „cudzia žena“ v Starej zmluve

Nová zmluva
Katalógy hriechov v listoch apoštola

Pavla

Systematická teológia
1. Vzťah vedeckej teológie a kresťan-

skej viery – kontrast alebo kontinuita?

Perspektívy plodných teologických štú-
dií

2. Výzvy a riešenia etnických konflik-
tov Karpatskej kotliny v období 19–21.
storočia

Religionistika a dejiny filozofie
Teológia a filozofia v stredoveku

Cirkevné dejiny
Záchrancovia Židov z radov duchov-

ných v 2. svetovej vojne

Praktická teológia
1. Identita duchovného
2. Život na periférii – život a úloha

reformovanej cirkvi v spoločnosti blaho-
bytu.

Dátum prijímacieho pohovoru: 18.
august 2014.

Ďalšie informácie možno získať:
levaia@ujs.sk, tel.: 00421-35/32 60
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Krásny požehnaný deň prežil 1. apríla
Reformovaný cirkevný zbor v Humen-
nom spolu so seniormi, ale aj mladšími
veriacimi z Michalovského a Ondavsko-
hornádskeho reformovaného seniorátu.
V reformovanom kostole nás bolo vyše
130 veriacich – reformovaní, evanjelici,
ale aj z iných vierovyznaní.

Prítomných privítali miestne školáčky
Annamária Geročová a Olívia Kočišo-
vá, ktoré svojimi úvodnými básňami za-
hájili skutočné stretnutie spriaznených
duší. K tomu v úvode bohoslužby mo-
hutne zaznela pieseň, ktorej slová sú naj-
mä dnes veľmi aktuálne: „Poď k Ježišo-
vi, poď ešte dnes, srdce mu ako obeť pri-
nes! On z trónu svojho volá ťa dnes, lás-
kavo volá: Poď!“

Úvodnú lekciu a modlitbu predniesol
Miroslav Kovaľ, farár v Jenkovciach a
seniorálny misijný referent, keď prečítal
z Písma svätého 1Sam 3. Na biblický text
v kázni slova Božieho nadviazal Pavol
Kačkoš, farár-administrátor miestneho
cirkevného zboru.

Zamýšľal sa nad posolstvom odkazu
vtedy mladého Samuela, ktorý slúžil
Hospodinu pod dozorom Éliho. Dozve-
dáme sa, že slovo Hospodinove bolo
vtedy vzácne, čo znamená, že ho bolo
nedostatok. A ako to je dnes? Dnes máme
všetci k dispozícii Písmo sväté: Bibliu,
najprekladanejšiu knihu všetkých čias,

Božie slovo je naozaj dostupné všetkým.
Prežívame však vzácnosť Jeho slova tak,
ako ho približuje písmo? V príbehu vidí-
me dieťa Samuela a staršieho Éliho. A
vidíme, že Éliho synovia nežili tak ako sa
patrí – v Bohu. Aj dnes chýba nám stred-
ná generácia poznamenaná minulým re-
žimom. Je naozaj namieste skepsa? Nie,
svetlo Božie nebolo zhasnuté, pretože
Pán Boh chce osloviť každého z nás, mu-
síme správne reagovať na to, že nás volá
tak, ako volal Samuela a Abraháma, aby
sme vedeli povedať Tu som!, a prešli sme
o krok ďalej v rodine, v cirkvi i spoloč-

nosti. Počúvajme hlas Boží, ktorý nás
posilňuje a učme ďalšiu generáciu tomu,
že svetlo Božie má zdroj v Kristovi a
svetlo Božie preto svieti všetkým nám.

Seniorka Michalovského reformova-
ného seniorátu Mária Meňkyová oceni-
la úsilie domácich veriacich pri rekon-
štrukcii chrámu. Na tomto príklade vid-
no, že nie je rozhodujúci počet členov
zboru, ale veľa viery, lásky a nádeje, čo
nám dáva náš Hospodin.

Riaditeľ Re-Mi-Die Marek Kačkoš
poďakoval miestnemu cirkevnému zboru
za prijatie a poprial všetkým prítomným
pekný deň v spoločenstve bratov a ses-
tier.

S históriou a osobnosťami protestant-
ského cirkevného zboru v Humennom
prítomných oboznámila presbyterka e-
vanjelickej cirkvi – filiálky v Humen-
nom, Valéria Csontosová. Vyzdvihla
najmä tú skutočnosť, že v bratskej láske
spoločne budovali a budujú nielen chrám
Boží, ale aj duchovný život veriacich
oboch konfesií.

Po chutnom obede účastníci navštívili
expozíciu Vihorlatského múzea, kde ich
sprevádzala zástupkyňa riaditeľa Ivana
Strakošová. Obdivovali aj výstavu Kar-
patská kraslica, ktorá sa najmä ženám
veľmi páčila. 

–vcs–

Milá návšteva v humenskom reformovanom
cirkevnom zbore
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Schôdza seniorov a seniorálnych
kurátorov. Dňa 4. apríla sa v Rimavskej
Sobote konala schôdza seniorov a senio-
rálnych kurátorov, témami ktorej boli:
správy o živote seniorátov, vec doškoľo-
vania duchovných, otázka volieb do cir-
kevných funkcií a registratúrny poria-
dok. Hovorilo sa aj o oslavách 5. výročia
vzniku Maďarskej reformovanej cirkvi a
o súťaži v znalosti katechizmu.

Švajčiarsky hosť v cigánskej misii.
V dňoch 7–8. apríla navštívil našu cirkev
pracovník podpornej organizácie Spolo-
čenstva švajčiarskych evanjelikálnych

cirkví poverený udržiavaním vzťahov s
východnou Európou, Matthias Herren.
Cieľom jeho návštevy bolo zhliadnutie
cigánskej misie vykonávanej v našej cir-
kvi. V spoločnosti biskupa Lászlóa Faze-
kasa a pracovníčky cigánskej misie Zsu-
zsanny Tóth navštívil Šimonovce, Drňu a
Pavlovce a v nasledujúci deň Rimavskú
Seč a Chanavu. Jeho cesta pokračovala
na východ – do Drahňova a do Kráľov-
ského Chlmca. Medzi plánmi švajčiar-
skej podpornej organizácie si našla mies-
to podpora cigánskej misie pri vypraco-
vaní projektu, ktorý by napomáhal začle-
ňovaniu cigánskeho obyvateľstva pod
dohľadom cirkvi.

Stretnutie vedúcich cirkevných pred-
staviteľov. Dňa 9. apríla sa biskup
László Fazekas zúčastnil na 3. stretnutí
vedúcich predstaviteľov kresťanských
cirkví na Slovensku, ktoré sa konalo v
bratislavskom centre katolíckej Konfe-
rencie biskupov Slovenska. Odznela tu
medzi iným prednáška o ohrození rodiny,
o gender ideológii a bola prijatá deklará-
cia o kresťanskej slobode.

Ekumenická rada. Biskup László Fa-
zekas sa dňa 10. apríla zúčastnil na za-
sadnutí Správnej rady Ekumenickej rady
cirkví v Slovenskej republike. Rokovalo
sa o týchto témach: vytvorenie nového
miesta väzenského duchovného v rámci
Ekumenickej pastoračnej služby, zmena
hodností duchovných v Ekumenickej
pastoračnej službe, schválenie rokova-
cieho poriadku Správnej rady Ekumenic-
kej rady cirkví, vyhodnotenie ekumenic-
kej bohoslužby odvysielanej Slovenskou
televíziou v januári. Bola schválená de-
klarácia prijatá na 3. stretnutí vedúcich
predstaviteľov kresťanských cirkví na
Slovensku o kresťanskej slobode a bola
tiež reč o otázke ochrany osobných úda-

jov, o ktorej bude správna rada rokovať v
júni.

Doškoľovanie pedagógov. Dňa 11.
apríla sa biskup László Fazekas zúčastnil
na celoštátnom doškoľovaní pedagógov
v Nagybörzsönyi, kde mal otváraciu po-
božnosť. Potom mal rokovanie s riaditeľ-
mi našich reformovaných cirkevných
škôl hlavne o situácii našich škôl so
zvláštnym zreteľom na nový školský zá-
kon.

Tichý deň. Dňa 12. apríla mal biskup
László Fazekas prednášku na pôstnom
tichom dni maďarskej časti rytierskeho
rádu Johanitov v Leányvári. Toto poduja-
tie malo názov Tajomstvo kríža žiari. Po-
zvaným prednášajúcim bol aj György
Krámer, senior Juhopeštianskeho senio-
rátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku a
János Székely, pomocný biskup ostri-
homský-budapeštiansky.

Otvorenie zborového domu. Dňa 20.
apríla biskup László Fazekas slúžil sláv-
nostným otváracím príhovorom v zboro-
vom dome pomenovanom po admirálovi
de Ruyterovi, v Reformovanom cirkev-
nom zbore Tôň. Na podujatí sa zúčastnil
aj generálny kurátor Vince Fekete.

Revidovaná Biblia. Synoda Reformo-
vanej cirkvi v Maďarsku mala v dňoch
23–24. apríla v Budapešti svoje 14. za-
sadnutie XIII. cyklu. Na tomto zasadnutí
bol aj oficiálne schválený nový, revido-
vaný preklad Biblie. Reformovanú kres-
ťanskú cirkev na Slovensku ako pozvaný
hosť zastupoval zástupca biskupa Róbert
Géresi.
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Bezpečnostné opatrenia
V roku 2008 Ekumenická rada cirkví v

Slovenskej republike ponúkla nové pra-
covné príležitosti duchovným našej cir-
kvi, ktorí môžu slúžiť v ozbrojených zbo-
roch a v ozbrojených silách Slovenskej
republiky (polícia, armáda).

Doteraz naša cirkev delegovala šty-
roch duchovných do tejto služby, ktorí
vykonávajú predovšetkým pastorálnu
službu pre reformovaných, resp. protes-
tantských zamestnancov v uvedených
rezortoch. Ďalej pracujú na tom, aby
pominuli naše predsudky voči ozbroje-
ným zložkám a aby vznikla spolupráca
medzi našimi zbormi a ozbrojenými
zložkami. Ako policajná duchovná som
oslovila Predsedníctvo synody RKC a
požiadala ho o spoluprácu.

Dňa 1. januára 2014 nadobudla účin-
nosť novelizácia zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke, v zmysle ktorej chod-
ci musia používať v obciach a mestách
reflexné prvky alebo mať oblečený ref-
lexný bezpečnostný odev. Za uvedené
porušenie povinnosti chodcov je možné
podľa zákona o priestupkoch uložiť v
správnom konaní pokutu do 100 eur a v
blokovom konaní do 50 eur. Polícia
zatiaľ chodcov len varovala, ale pomaly
začne aj s pokutovaním. V tejto súvislos-
ti žiadame sestry farárky a bratov fará-
rov, aby o tejto novele informovali svo-
jich veriacich. Je to veľmi dôležité o-
hľadne toho, že biblické hodiny a boho-
služby cez týždeň mávame vo večerných
hodinách. Reflexné prvky je možné si
zakúpiť na poštách a na čerpacích stani-
ciach, resp. v športových obchodoch.

Keď som písala tento článok, počúva-
la som správy o rekonštrukcii hradu
Krásna Hôrka a spomenula som si na
motto Andrássyovcov, majiteľov hradu:
„Non videri, sed esse“ (Nie zdať sa, ale
byť). Toto krásne heslo však neplatí v
doprave: kto chce byť, musí byť viditeľ-
ným.

Alžbeta Lucskayová

Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry! V dňoch

18–25. októbra 2014 máte opäť mož-
nosť zúčastniť sa na ceste do Izraela.
Sprievodcom bude fundovaný kato-
lícky kňaz Jaroslav Rindoš, a du-
chovnú stránku zájazdu bude mať na
starosti Erika Domonkošová, farárka
Slovenského reformovaného cirkev-
ného zboru v Košiciach.

Znovu navštívime miesta, ktoré
zohrávajú významnú úlohu v deji-
nách spásy.

Bližšie informácie môžete získať
na adrese:

Erika Domonkošová, Na záhumní
17, 040 15 Košice V., tel.: 055/6841
596, 0903/914 964, 0917/350 174.

domonkosovaerika@gmail.com.


