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HOSPODIN  JE  NAŠOU OCHRANOU!
Tento výrok ako heslo už sám o sebe má veľkú cenu, po-

smeľuje a potešuje. Ochrana Pána Boha: to je, na čom by
najviac ľudí chcelo mať účasť. Niet lepšieho pocitu na ce-
lom svete, než byť skrytý v Jeho ochrane, cítiť v bezpečnosti
náš malulinký život a vedieť, že Niekto je na stráži nad na-
mi, myslí na nás, bráni a svojou ochraňujúcou rukou objíma.
Veď toľko nebezpečenstiev číha na nás; cítili by sme sa takí
bezbranní a bezmocní, ak by pri nás nestál tento ochraňujúci
Niekto – temer celý život by bolo niečo ako nezmyselný
chaos, vrtkavá hračka, keby sme nemohli dúfať v to, že Hos-
podin je našou ochranou!

V
eru, kto má nejaké tušenie o Bohu, ten by predo-
všetkým chcel byť účastný Jeho ochraňujúcej mi-
losti. Ale skôr či neskôr takmer každý človek príde

na to, že veriť v Božiu ochranu nie je taká ľahká vec, nie je
také jednoduché, ako sa zdá byť. V na-
ozajstnej viere nie je reč o tom, že som
pochopil a pokladám za pravdivé isté
tvrdenia o Božej existencii, moci a lás-
ke. Mnohí ľudia si myslia, že vtedy ve-
ria naozaj, ak ich srdce je zaplnené ne-
jakým majestátnym, nebeským poci-
tom, ak blízkosť ochraňujúcej lásky Bo-
žej takmer zážitkovo cíti vo svojom srd-
ci.

Ja si myslím, že viera nie je vždy
pocit. Ba, viera je niečo iné, než pocit.
Viera verí spôsobom prevyšujúcim všetok pocit a rozum. Je
to osobný postoj, osobný vzťah s Ním. Viera je kontakt,
viazanosť, prostredníctvom ktorej neviditeľný Boh môj
život uchopí a vezme do svojich rúk. Prostredníctvom čoho
Ježiš sa dostane do stredobodu môjho života, On je Pánom
nado mnou.

Kto takto verí v Boha, takto patrí k svojmu Pánu, môže
bezpochyby spočítať s ochranou tohto Pána. V Sedmohrad-
sku je na jednej sekulskej bráne nápis: „Brána bráni, Boh
chráni!“ Je to veľmi hlboký a pravdivý obraz, pretože i keď
brána už nebráni, Boh ešte aj vtedy chráni! Náš Pán nám to
dáva na vedomie v nespočetných obrazoch v Písme svätom,
ako keby chcel nás stimulovať, aby sme sa odvážili veriť v
Neho. Nájdeme v ňom takéto výrazy: ochrana, útočisko,

záštita, veľmi istá pomoc, štít, pancier; krídlo, čo prikrýva.
A to všetko preto, aby v Neho veriaci človek mohol aj upros-
tred ohrozujúcej neistoty a číhajúcich nebezpečenstiev zo-
stať smelý, dobre naladený, optimista!

Preto Boh tak častokrát odkazuje prostredníctvom Biblie:
„Neboj sa!“ Nehovorí, že neboj sa, lebo nemáš dôvod mať
strach; skôr toto: neboj sa, lebo ja som..., lebo ja som tu, a ty
si môj! Strach je neistota, kým viera je úplná istota! Tá isto-
ta, že pri mne stojí Boh, a ja som Jeho. Takto môžeme po-
chopiť pisateľa žalmu, ktorý vykríkne takto: „V deň, keď by
som sa mal báť, ja v Teba dúfam“ (Žalm 56,4). Táto dôvera
v ochranu Božiu je jediným protiliekom strachu.

Ale dávajme pozor, pretože táto ochrana, po ktorej tak
túžime, nie je vždy taká, akú by sme ju chceli mať alebo si
predstavovali! Tá nie je niečo, ale Niekto. Jeho nemôžeme

podľa svojej chuti či vôle
používať, totiž On narába
s nami! Či vieme v hocija-
kej situácii povedať, že
áno, Pane? Ale nie ľahkým
kývnutím hlavou, nie zú-
falou kapituláciou, zmie-
rením s nezmeniteľným,
ale ochotným poklonením
sa pred Pánom, i keď vy-
riekne súd nad nami? Či
vieme veriť v Jeho ochra-

nu, víťazstvo, moc, i keď sa okolo nás deje protiklad toho
všetkého? I keď by neučinil Pán, čo očakávame, v čo dúfa-
me?

N
ie vždy je fiaskom a beznádejnou prehrou to, čo
sa tak zdá. Pozrime sa na Ježišov golgotský kríž!
Pretože táto zdanlivá prehra vskutku bola naj-

väčším víťazstvom: Božím víťazstvom nad svetom! Od toho
času každá unavená, smutná duša sa tam nadýchne živiacou
silou Božej prítomnosti, tam sa obnoví vo svojej viere, sta-
diaľ načerpá posmeľovania k svojim zápasom. Teda, ak by
nekonal to, čo očakávame a v čo dúfame, aj vtedy je náš ži-
vot plný Jeho chrániacej lásky a milosti! Aj vtedy je Hospo-
din našou ochranou!

Tibor Kiss



„A anjelovi sboru vo Filadelfii na-
píš: Toto hovorí svätý, ten pravdivý,
ktorý má kľúč Dávidov: ktorý otvára, a
nikto nezaviera, a zaviera, a nikto ne-
otvára. Znám tvoje skutky. Hľa, dal
som pred tebou otvorené dvere, a nikto
ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc
a ostríhal si moje slovo a nezaprel si
môjho mena. Hľa, dávam zo synagógy
satanovej niektorých z tých, ktorí hovo-
ria o sebe, že sú Židmi, a nie sú, ale lu-
hajú: hľa spôsobím to, aby prišli a kla-
ňali sa pred tvojimi nohami a poznali,
že som si ťa ja zamiloval. Preto, že si
ostríhal slovo mojej trpezlivosti, i ja
budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z
hodiny pokušenia, ktorá prijde na celý
svet zkúsiť tých, ktorí bývajú na zemi.
Hľa, prijdem rýchle. Drž to, čo máš,
aby nikto nevzal tvojej koruny! Toho,
kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svoj-
ho Boha, a von nevyjde viacej nikdy, a
napíšem na neho meno mesta svojho
Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý
sostupuje z neba od môjho Boha, i svo-
je nové meno. Kto má uši, nech počuje,
čo Duch hovorí sborom!“ (Zjav 3,7–13).

Ani vo Filadelfii nebol dokonalý
zbor, Pán napriek tomu v liste nespo-
mína ani jeden nedostatok. Zamysleli

sme sa niekedy nad tým, keď sme si to
čítali, že prečo? Myslím si, že toto nie
je len názov mesta, ale na tomto mies-
te znamená aj veľmi dôležitý znak kres-
ťanov, kresťanského spoločenstva – a
to je fília (v preklade priateľstvo). Bra-
tia a sestry sa majú navzájom radi. Ne-
opustili tú prvú lásku, ako napríklad v
Efeze, alebo sa ich láska práve obnovi-
la, ak s ňou azda nebolo niečo v po-

riadku. Filadelfia oproti studenému zbo-
ru v Sardách je stelesnením horúceho
zboru.

Smerom k premene sa nám ponúka
veľa smerov ako dôjsť k cieľu. Z nich
obzvlášť aj v tomto pôstnom období
nás vedie k cieľu: obnovenie sa v lás-
ke. Aj vo Filadelfii sú nedostatky, ale

Pán ich nespomína, pretože v ich srd-
ciach je láska  a v teple tejto lásky strá-
cajú iné motívy hodnoty na váhe:
„…láska prikrýva množstvo hriechov“
(1Pt 4,8b). Ak nemáme lásku, všetko je
márne, zbytočné.

Ďalej z nášho oddielu je: obnovenie
sa v láske – tieto dvere nikto nemôže
zavrieť. Mohli by sme ušetriť mno-
hých trpkých sklamaní, ak by sme cho-
dili po cestách Pánom vytýčených a
nevyhľadávali skryté chodníčky, o kto-
rých síce počujeme, že majú dobrý
smer, po ktorých však nikto neprešiel
do konca a ak sa po nich niekto vydal,
zistil, že zablúdil v húštine a len ak sa
vráti späť, dostane sa z tejto slepej u-
ličky. A preto vezmime si túto radu,
tieto otvorené dvere, ktoré Pán vo svo-
jom odkaze odporúča zboru vo Filadel-
fii, ale určite aj nám!

V našom texte čítame aj o ostríhaní:
„Preto, že si ostríhal slovo mojej trpez-
livosti, i ja budem teba ostríhať a vy-
trhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá
prijde na celý svet zkúsiť tých, ktorí bý-
vajú na zemi“ (v. 10). Tento verš je veľ-
mi vážny, lebo sa kladie otázka, či o-
stríhame (dnešným slovom dodržiava-
me) Božie zákony. Čo hovorí náš Pán?
Hovorí o dodržaní Božieho slova. A
preto aj my potrebujeme pokánie, čiže
premenu nášho života. Prekážkou na-

(Pokračovanie na str. 3)

Pred tvárou
Hospodina

Milý Bože, pomôž mi k dokonalej
vážnosti môjho kresťanstva. Často
pozorujem, že mojej duše sa zmoc-
ňuje falošný pokoj tohto sveta. Pane,
človek sa veľmi ľahko uspokojí bez
Teba. Dobre viem, že Ťa milujem,
Pane, ale moja láska je veľmi vlažná.
Keď som mal byť pri Tebe celkom
blízko, držal som sa ďaleko od Teba
a netúžim po úplnom odpustení. Vo
svojom srdci nemám silnej žiadosti
zbaviť sa hriechov. Preto Ťa prosím,
aby si vo mne ráčil vzbudiť vrúcnu
túžbu po odpustení. Pane, môžem
sedieť a rozmýšľať o svojich hrie-
choch a predsa viem byť pri tom cel-
kom pokojný. Urob moje vnútro voči
Tebe citlivejším. Volaj na mňa horli-
vejšie, Pane. Použi prostriedky, aké
len chceš, aby som Tvoje volanie po-
slúchol, aby som hľadal Tvoje odpus-
tenie a aby som sa v Kristu Ježiši stal
úplne Tvojím dieťaťom. Amen.

J. Jansen
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Oľga Szélesová

PROSBA  ZA  VERIACICH
Tak veľa lásky v mojom srdci bolo
a toľko nenávisti naokolo.

Vždy, keď som niečo dobré dal,
zalial to ich slov špinavý kal.

V zápätí zrakom sa mi vyhli,
ich myšlienky bodajú sťa ihly.

Prosím Ťa, Pane, daj mi silu,
nech mám vždy pre nich vetu milú.

Nech nevraciam, čo dajú mi.
Ešte sú Tebe neznámi.

Aj Ty si pre nich neznámym,
preto Ťa prosím, odpusť im.

Daj im však jasnú odpoveď
a za ruku ich veď.

PÁN  BOH  NA  NÁS  PRACUJE
Obnovme sa v ochraňovaní získaných hodnôt!



(Dokončenie zo str. 2)

šej premeny môže byť tiež bohatstvo,
teoretické kresťanstvo, alebo aj nezáu-
jem o Božie veci, ktoré sa týkajú nášho
spasenia. Slovo Božie sú áno a amen.
Nech nás to vedie k napomenutiu a po-
vzbudeniu: „Preto, že si ostríhal slovo
mojej trpezlivosti, i ja budem teba o-
stríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokuše-
nia, ktorá prijde na celý svet zkúsiť
tých, ktorí bývajú na zemi“ (v. 10).

Nech nám Pán Boh pomáha a nech
nás Jeho Svätý Duch premieňa na svoj
obraz! Poddajme sa Bohu, ak túžime
po premene. Musíme byť pripravení,
že po prvej úprimnej modlitbe nám
Pán Boh ukáže na podstatu, v čom sa
musíme zmeniť, obnoviť.

Božie formovanie má hodnotu več-
ného života, aj teraz, keď nás to bolí, a
búrime sa Pánu Bohu. Však teraz, keď
v záhrade budete strihať stromy, tak
keby vedeli rozprávať, tak by hovorili,
ako im to bolí, keď orezávate konáre.
Ale je to potrebné, aby strom priniesol
viac ovocia. A presne tak je to aj s na-
mi. Pán Boh na nás pracuje, aby sme aj
my doniesli viac duchovného ovocia
(láska, pokora, trpezlivosť, skromnosť).

To všetko sa deje dnes, a to Božie
formovanie má svoj význam. O tom
hovorí náš text, čo si ani nevieme pred-
staviť: „...i ja budem teba ostríhať a
vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá
prijde na celý svet zkúsiť tých, ktorí bý-
vajú na zemi“ (v. 11b). To znamená že
to pokušenie príde na celý svet, čiže aj
na Slovensko, a nebudeme nikde a ni-

čím ochránení, lebo pokušenie príde na
celý svet. Pán Boh nám pomáhaj ostať
verní vo viere v Pána Ježiša Krista!

V našom texte čítame aj slovo o ne-
zapretí mena Božieho. Z tohto pohľadu
bolo vo Filadelfii všetko v poriadku.
Ako to je však s nami osobne? Neza-
prieme Pána Ježiša nikdy ani slovom
ani skutkom? Obnovme sa vo vydáva-
ní svedectva! Otvorme dvere svojho
srdca a držme to, čo máme! Túžba a
všetko, čo sa snaží odlákať nás od Bo-
žích vecí, núti nás, aby sme zabudli, že
v tomto uponáhľaní sa nedajú ochraňo-
vať tie hodnoty, ktoré sme získali. Po-

vedané to príkladom: s takým odušev-
nením hľadáme spadnutú odkotúľanú
mincu, a tak sa pohrúžime do hľadania,
že nezbadáme, ako nám z vrecka u-
kradnú celú peňaženku. Ak vždy niečo
získame, ale z hodnôt, ktoré už máme,
strácame, stávame sa prakticky chu-
dobnejší.

Konkrétne: ako nás zaujme dar vy-
učovania, alebo niektorý iný a tak, že

pritom strácame prvú lásku a prvú ná-
dej. Najúčinnejšou zbraňou v rukách
satana medzi veriacimi je, že sa nám
snaží dať do srdca pochybnosti. Nedo-
voľme mu, aby nám pochybnosti zo-
brali radosť zo spasenia! Sústreďme sa
na hľadanie potrebných vecí!

Pán nám nehovorí, aby sme nehľada-
li, aby sme sa neusilovali získať viac,
hovorí však, aby sme pritom strážili to,
čo už máme. Máme iste oveľa viac
povinností ako kresťania, na ktoré po-
maly zabúdame. A to sú rodinné po-
božnosti, pravidelné a dôkladné štú-
dium Božieho slova, modlitby, výučba
detí k modlitbe, spevu a rozprávanie
biblických príbehov. Sú to ničím nena-
hraditeľné veci, ktoré máme vykoná-
vať.

A na povzbudenie nás všetkých. Ne-
zabúdajme ani na návštevy a pestova-
nie bratsko-sesterského spoločenstva,
vydávanie svedectva, služby lásky. Je
isté, že získame tým, ak začneme prak-
tizovať niektorú pre nás novú z uvede-
ných hodnôt, kým starú – ale užitočnú
– nezabudneme zúročovať alebo sa jej
vedome neriekneme.

Obnovme sa v ochraňovaní získa-
ných hodnôt! Ktoré hodnoty mám na
mysli? Sú to trpezlivosť, pracovitosť,
vytrvalosť a nezabúdajme na lásku.
„Kto má uši, nech počuje, čo Duch ho-
vorí sborom!“

Dušan Brna
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ZEMPLÍNSKY
SENIORÁT

Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL
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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

Michaľany 1918 140 167 -27 7,30% 59 3,08% 337 17,57% 20,65%
Byšta 162 26 30 -4 16,05% 3 1,85% 3 1,85% 3,70%
Luhyňa 327 23 39 -16 7,03% 7 2,14% 69 21,10% 23,24%

Bačka 653 236 200 36 36,14% 14 2,14% 13 1,99% 4,13%
Biel 1474 225 232 -7 15,26% 54 3,66% 92 6,24% 9,90%
Leles 1782 157 194 -37 8,81% 34 1,91% 149 8,36% 10,27%
Boťany 1256 94 69 25 7,48% 90 7,17% 70 5,57% 12,74%
Dobrá 432 55 23 32 12,73% 16 3,70% 27 6,25% 9,95%

Svätuše 842 579 634 -55 68,76% 18 2,14% 17 2,02% 4,16%
Boľ 725 182 182 0 25,10% 15 2,07% 52 7,17% 9,24%
Svinice 234 34 42 -8 14,53% 18 7,69% 5 2,14% 9,83%
Vojka 514 102 87 15 19,84% 32 6,23% 3 0,58% 6,81%
Zatín 823 90 93 -3 10,94% 84 10,21% 26 3,16% 13,37%
Rad 556 44 43 1 7,91% 13 2,34% 27 4,86% 7,20%

PÁN  BOH  NA  NÁS  PRACUJE
Obnovme sa v ochraňovaní získaných hodnôt!
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(Dokončenie zo str. 3)

ABOVSKO-TURNIANSKY
SENIORÁT

Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL

UŽSKÝ 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

Černochov 208 160 175 -15 76,92% 7 3,37% 5 2,40% 5,77%
Zemplínske Hradište 1154 368 443 -75 31,89% 42 3,64% 68 5,89% 9,53%
Kráľovský Chlmec 7698 1853 2172 -319 24,07% 501 6,51% 395 5,13% 11,64%

Poľany 535 97 90 7 18,13% 3 0,56% 66 12,34% 12,90%
Soľnička 225 46 55 -9 20,44% 8 3,56% 5 2,22% 5,78%

Malá Bara + Veľká Bara 322 229 253 -24 71,12% 2 0,62% 21 6,52% 7,14%
Malý Horeš 1112 830 889 -59 74,64% 19 1,71% 16 1,44% 3,15%
Malý Kamenec 460 370 388 -18 80,43% 7 1,52% 2 0,43% 1,95%
Malé Trakany 1156 444 463 -19 38,41% 34 2,94% 63 5,45% 8,39%

Veľké Trakany 1425 216 213 3 15,16% 23 1,61% 66 4,63% 6,24%
Čierna 486 249 259 -10 51,23% 8 1,65% 4 0,82% 2,47%
Čierna nad Tisou 3885 641 932 -291 16,50% 244 6,28% 200 5,15% 11,43%

Ladmovce 337 238 232 6 70,62% 12 3,56% 5 1,48% 5,04%
Veľký Horeš 1048 514 539 -25 49,05% 51 4,87% 78 7,44% 12,31%
Veľký Kamenec 806 402 443 -41 49,88% 17 2,11% 41 5,09% 7,20%
Veľká Tŕňa 447 79 89 -10 17,67% 9 2,01% 31 6,94% 8,95%

Malá Tŕňa 436 123 138 -15 28,21% 33 7,57% 22 5,05% 12,62%
Strážne 653 436 482 -46 66,77% 9 1,38% 3 0,46% 1,84%
Pribeník 1033 343 295 48 33,20% 18 1,74% 27 2,61% 4,35%
Somotor 1571 447 513 -66 28,45% 117 7,45% 92 5,86% 13,31%
Viničky 516 195 205 -10 37,79% 13 2,52% 64 12,40% 14,92%

Streda nad Bodrogom 2239 533 609 -76 23,81% 134 5,98% 190 8,49% 14,47%
Borša 1214 205 202 3 16,89% 21 1,73% 30 2,47% 4,20%
Slovenské Nové Mesto 1086 151 160 -9 13,90% 137 12,62% 113 10,41% 23,03%
Klin nad Bodrogom 213 30 28 2 14,08% 20 9,39% 17 7,98% 17,37%

Sirník 631 203 213 -10 32,17% 36 5,71% 15 2,38% 8,09%
Brehov 623 108 115 -7 17,34% 34 5,46% 20 3,21% 8,67%

Zemplín 387 126 138 -12 32,56% 14 3,62% 30 7,75% 11,37%
Svätá Mária 575 103 106 -3 17,91% 14 2,43% 29 5,04% 7,47%

Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Oborín 719 382 427 -45 53,13% 15 2,09% 41 5,70% 7,79%
Bajany 506 152 163 -11 30,04% 9 1,78% 13 2,57% 4,35%
Beša 363 269 318 -49 74,10% 2 0,55% 34 9,37% 9,92%
Čičarovce 891 351 327 24 39,39% 23 2,58% 9 1,01% 3,59%
Drahňov 1352 441 513 -72 32,62% 256 18,93% 167 12,35% 31,28%
Ižkovce 105 70 93 -23 66,67% 0 0,00% 14 13,33% 13,33%
Kapušianske Kľačany 880 567 500 67 64,43% 11 1,25% 61 6,93% 8,18%

Budince 230 24 51 -27 10,43% 8 3,48% 2 0,87% 4,35%
Ruská 610 66 68 -2 10,82% 78 12,79% 13 2,13% 14,92%

Malé Raškovce 246 129 135 -6 52,44% 1 0,41% 19 7,72% 8,13%
Zemplínske Kopčany 379 21 30 -9 5,54% 2 0,53% 12 3,17% 3,70%

Maťovské Vojkovce 626 79 95 -16 12,62% 5 0,80% 44 7,03% 7,83%
Krišovská Liesková 903 508 468 40 56,26% 27 2,99% 53 5,87% 8,86%
Veľké Kapušany + Veškovce 9406 2330 2630 -300 24,77% 388 4,13% 1086 11,55% 15,68%
Veľké Raškovce 334 146 169 -23 43,71% 2 0,60% 28 8,38% 8,98%
Veľké Slemence 616 152 189 -37 24,68% 10 1,62% 20 3,25% 4,87%

Ptrukša 512 215 231 -16 41,99% 1 0,20% 11 2,15% 2,35%
Vojany 863 495 469 26 57,36% 31 3,59% 49 5,68% 9,27%
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Synodná rada Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku na svo-
jom 46. zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa 1. marca v Milhosti, prijala na-
sledovné uznesenia verejného záuj-
mu:

– Schválila zápisnicu zo 44. a 45. za-
sadnutia.

– Poverí biskupa Lászlóa Fazekasa,
generálneho kurátora Vince Feketeho a
synodného radcu Árpáda Molnára, aby
podali návrh na členov Správnej rady
Ústredia diakonie. Synodná rada členov
Správnej rady Ústredia diakonie bude
zvoliť elektronickým hlasovaním.

– Otázku pracovných náplňov odboru
cirkevnej hudby spája s organizačným
poriadkom našej cirkvi, preto tento ro-
kovací bod programu odročí na svoje
aprílové zasadnutie.

– Michalovský reformovaný seniorát
nezvolil člena do Generálnej volebnej
komisie. V súvislosti s opomenutím Pred-
sedníctvo synody skonštatovalo, že k u-
znaniu dodatočnej voľby člena Generál-
nej volebnej komisie je potrebný výklad
zákona zo strany Synody. Synodná rada
časť zákona o voľbách na cirkevné fun-
kcie týkajúcu sa voľby členov Generál-
nej volebnej komisie za účelom jej vý-
kladu predostrie pred Synodu.

– Nemecká podporná organizácia Gus-
tav-Adolf-Werk v liste zo dňa 16. de-
cembra 2013 informovala našu cirkev,
že v Projektkatalogu na rok 2015 na cie-
le, ktoré majú byť podporené, pre našu
cirkev je vyčlenená podpora vo výške
24 000 eur. Synodná rada do Projektka-
talogu GAW-u na rok 2015 navrhuje za-
členiť naše nasledovné investície: rekon-
štrukcia Domu Timotej v Komárne –
8000 eur, rekonštrukcia budovy nedáv-
no kúpenej fary v Rimavskej Seči –
8000 eur a prestavba niekdajšej školskej
budovy v Kráľovskom Chlmci na spolo-
čenský dom – 8000 eur.

– Ďakuje generálnemu kurátorovi Vin-
ce Feketemu a archivárke Jolán Kis za
vykonanú prácu a ohľadne Generálnej
cirkvi schválila registratúrny poriadok na-
šej cirkvi. Vo veci registratúry budú du-
chovní našej cirkvi vyškolení na jesen-
ných doškoľovacích kurzoch.

– Duchovná Tünde Csilla Édes-Foga-
rasi vo svojom liste zo dňa 30. januára
2014 požiadala o zamestnanie v Refor-
movanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku. So svojím manželom, presbyterom
Jánosom Édesom žijú v Marcelovej,
tam sú údmi zboru. Synodná rada súhla-
sila s tým, aby pri príležitosti budúceho
zasadnutia Synodnej rady zasadala aj

Komisia pre kvalifikáciu duchovných,
aby duchovná Tünde Csilla Édes-Foga-
rasi mohla vykonať nostrifikačné skúš-
ky.

– Brala na vedomie hlásenie povere-
nej riaditeľky Ústredia diakonie za rok
2013.

– Brala na vedomie, že Elemér Rácz,
predseda Vyšetrovateľskej korporácie
Generálnej cirkvi vo svojom liste zo dňa
30. januára 2014 abdikoval na svoju fun-
kciu v tejto korporácii. Synodná rada do
Vyšetrovateľskej korporácie Reformova-
nej kresťanskej cirkvi na Slovensku
zvolila duchovného vo Veľkom Mederi
Andrása Szabóa, seniora Bratislavského
reformovaného seniorátu.

– Brala na vedomie, že gemerský se-
nior Ákos Róbert Nagy s účinnosťou od
11. novembra 2013 za zastupujúcu du-
chovnú v Reformovanom cirkevnom zbo-
re Zacharovce určil rimavskosobotskú
duchovnú Ildikó Kovács-Tímár.

– Poverila Kanceláriu synody, aby roz-
hodla o tom, že – podľa podmienok sta-
novených Synodou – ktoré civilné orga-
nizácie môžu byť schválené ako cirkev-
né organizácie.

– Brala na vedomie, že abovsko-tur-
niansky senior Zoltán Orémus s účinnos-
ťou od 21. októbra 2013 sám vykonáva
úlohy zastupujúceho duchovného v Re-
formovanom cirkevnom zbore Bidovce.

– Nemá možnosť oslobodiť Danušku
Hudákovú, duchovnú vo Veľkých Re-
vištiach spod povinnosti zúčastniť sa na
doškoľovacích kurzoch.

– Je ochotná vypočuť si Róberta Šere-
ša a po jeho vypočutí rozhodne o jeho
odporúčaní pre obsadenie pozície vedú-
ci referent – vedúci sekretariátu na bra-
tislavskom úrade Ekumenickej pasto-
račnej služby v Ozbrojených silách Slo-
venskej republiky.

– Komárňanskému poslucháčovi teo-
lógie Krisztiánovi Tóthovi (Veľký Blh)
neudelí právny stav kandidáta za du-
chovného, najbližšie oň môže požiadať
až po uplynutí štrnásť mesiacov.

– Pre svätušského mládenca Dávida
Kisa Kendiho udelí právny stav kandi-
dáta za duchovného, čo vstúpi do účin-
nosti po tom, čo začne študovať teoló-
giu. Synodná rada brala na vedomie, že
biskup László Fazekas bude odporúčať
Dávida Kisa Kendiho na odbor duchov-
ný Reformovanej bohosloveckej univer-
zity v Debrecíne.

– Konštatovala, že združením Refor-
movaných cirkevných zborov v Hon-
tianskej Vrbici a v Zbrojníkoch Refor-

movaný cirkevný zbor Kukučínov a Re-
formovaný cirkevný zbor Veľký Pesek
sa stali dcérocirkevnými zbormi Refor-
movaného cirkevného zboru Hontian-
ska Vrbica-Zbrojníky.

– Seniorský úrad Michalovského re-
formovaného seniorátu vo svojom liste
zo dňa 10. februára 2014 informoval ve-
denie našej cirkvi o tom, že seniorálna
rada sa zaoberala nespokojnosťou veria-
cich v súvislosti s priamym televíznym
prenosom komárňanskej bohoslužby v
druhý vianočný sviatok. Synodná rada
so zarazením prijala rozhodnutie senio-
rálnej rady Michalovského reformova-
ného seniorátu, zároveň ho rozhodne od-
mieta, lebo ho považuje za prejav zlo-
myselnosti, čo pripisuje absencii tole-
rancie a kresťanského vzájomného prijí-
mania.

– K voľbe Pavla Kačkoša do Refor-
movaného cirkevného zboru Trhovište
môže udeliť súhlas až po splnení bodu
e) odseku (1) § 3 zákona č. 3/2012 o voľ-
be duchovných.

– K voľbe Zoltána Csibu do Reformo-
vaného cirkevného zboru Modrany mô-
že udeliť súhlas až po splnení bodu e)
odseku (1) § 3 zákona č. 3/2012 o voľbe
duchovných.

– Poverí synodného radcu Loránta
Rákosa, aby na jarné zasadnutie Synody
pripravil návrh na zmenu § 7 I. štatútu.

– Žiada zodpovedných funkcionárov
Ondavsko-hornádskeho reformovaného
seniorátu, aby aj v otázkach týkajúcich
sa združovania zborov dodržiavali účin-
né zákony a dbali na ich dodržiavanie.

– Radkyňa pre všeobecné vzdelávanie
Enikő Édes vo svojom liste zo dňa 20.
februára 2014 referovala o udalostiach v
súvislosti s Radou pre všeobecné vzde-
lávanie. Synodná rada brala na vedomie
hlásenie Rady pre všeobecné vzdeláva-
nie a súhlasí s tým, aby podporu zo Vše-
obecného fondu na súťaž v znalosti ka-
techizmu schválenú na minulý rok moh-
la použiť v tomto roku.

– Reformovaný cirkevný zbor Hos-
ťovce a Reformovaný cirkevný zbor Tur-
nianska Nová Ves s účinnosťou od 1.
marca 2014 prekvalifikuje za dcérocir-
kevné zbory Reformovaného cirkevné-
ho zboru Zádiel.

– Reformovaný cirkevný zbor Paško-
vá s účinnosťou od 1. marca 2014 pre-
kvalifikuje za dcérocirkevný zbor Re-
formovaného cirkevného zboru Plešivec.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Slavec si mohol vymeniť

(Pokračovanie na str. 6)
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Daňové riaditeľstvo SR v januári zve-
rejnilo, že aké sumy získali vlani civilné
organizácie, ktoré sa uchádzali o 2%
dane zaplatenej za rok 2012. Podpora
organizácií s reformovaným pozadím
(bolo ich dovedna dvadsaťdeväť) podľa
zverejneného zoznamu bola nasledov-
ná:

Živá voda (Komárno): 950,62 eur;
Koinonia (Kráľovský Chlmec): 2843,73
eur; Bodor István (Rimavská Sobota):
289,50 eur; Dobrý Pastier Pribeník:
8056,81 eur; Ézer (Gemerská Hôrka):
1775,23 eur; Chanava – Diakonické
centrum reformovanej cirkvi: 1466,26
eur; Dobrý Pastier (Jelka): 538,19 eur;
Paulos (Jablonov nad Turňou): 3434,10
eur; Agapé (Hrušov): 456,63 eur; Timo-
teus (Komárno): 18 839,40 eur; Simeon
(Veľké Ludince): 8,93 eur; Re-Mi-Dia
(Sečovce): 3827,28 eur; Diakonia Re-
formata (Komárno): 258,75 eur; Ženský
spolok pri Reformovanej kresťanskej
cirkvi v Komárne: 2446,98 eur; Emma-
us (Jelka): 1037,56 eur; Občianske zdru-
ženie Jerikó (Orechová Potôň): 3680,70
eur; Firesz – Duna Mente (Komárno):
2434,04 eur; Reformovaná záchranná
misia (Mad): 1433,70 eur; Rodičovské
združenie Reformovaného cirkevného
gymnázia v Rimavskej Sobote: 2118,97
eur; Zväz reformovanej kresťanskej

mládeže v Moldavskej nížine (Moldava
nad Bodvou): 459,99 eur; Združenie ma-
ďarských rodičov na Slovensku, Základ-
ná škola Reformovanej cirkvi s vyučo-
vacím jazykom maďarským (Rožňava):
3030,69 eur; Občianske združenie Fény-
sugár (Košice): 842,13 eur; Združenie
maďarských rodičov na Slovensku pri
Reformovanej základnej škole cirkevnej
(Dolný Štál): 1157,09 eur; Združenie ma-
ďarských rodičov na Slovensku, Cir-
kevné gymnázium s vyučovacím jazy-
kom maďarským (Levice): 1436,24 eur;
Združenie maďarských rodičov na Slo-
vensku pri Cirkevnej základnej škole re-
formovanej cirkvi s vyučovacím jazy-
kom maďarským (Vojany): 1458,16 eur;
Kálvin (Dunajská Streda): 1534,67 eur;
REFKULCSOD (Kľúčovec): 801,82
eur; Paraklétos (Strážne): 151,77 eur;
Záujmové združenie Gábora Lónyayho
(Drahňov): 10 225,42 eur.

Tieto údaje znamenajú, že vlaňajšia
podpora organizácií s reformovaným po-
zadím vysoko prevýšila (o viac ako 30
000 eur!) vrchol z roku 2010: roku 2004
to bolo dovedna 310 312 korún (10 300
eur), roku 2005 676 236 korún (22 446
eur), roku 2006 787 516 korún (26 140
eur), roku 2007 1 176 300 korún (39 046
eur), roku 2008 1 089 932 korún (36 179
eur), roku 2009 41 623,46 eur (1 253 948
korún), roku 2010 46 238,55 eur (1 392

982 korún), roku 2011 40 789,37 eur
(1 228 820 korún), roku 2012 46 143,10
eur (1 390 104 korún) a vlani 76 995,36
eur (2 319 562 korún).

(Pokračovanie na str. 7)
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Reformovaná teologická fakulta
Univerzity J. Selyeho v Komárne na
akademický rok 2014/2015 očakáva
prihlášky od uchádzačov o nasledov-
né študijné programy:

Misiológia, diakonia a sociálna

práca – možno ju študovať v trojroč-
nom vzdelávacom programe (Bc.).
Absolventi odboru sú oprávnení za-
mestnať sa v cirkevných misiologic-
kých a diakonických, ako aj vo svet-
ských sociálnych zariadeniach. Vzde-
lávací program je vyhlásený na den-
nom štúdiu.

Reformovaná teológia – možno ju
študovať v bakalárskom (Bc.) a päť-
ročnom magisterskom (Mgr.) vzde-
lávacom programe. V tomto odbore
vzdelávame predovšetkým reformo-
vaných duchovných, ale absolventi
majú možnosť – vďaka svojmu diplo-
mu – zamestnať sa aj v inom humán-
nom odbore. Vzdelávací program je
vyhlásený na dennom štúdiu.

Doktorandské štúdium – na den-
nom štúdiu je to troj-, na diaľkovom
štúdiu pätročné doktorandské (PhD.)
štúdium, ktoré – po úspešnom prijí-
macom konaní – dáva možnosť pre-
dovšetkým osobám s teologickým dip-
lomom zúčastniť sa doktorandského
programu. Témy doktorandského štú-
dia budú v apríli zavesené na webo-
vú stránku fakulty, ako aj publikované
v tlači. Doktorandské štúdium na diaľ-
kovom štúdiu je spoplatnené.

Informácie v súvislosti s prijímacím
konaním sú dostupné na webovej
stránke Reformovanej teologickej fa-
kulty UJS (www. ujs.sk/rtk) a záujem-
covia môžu získať podrobnejšie in-
formácie aj na študijnom oddelení
univerzity (e-mail: gyorfy.ilona@ujs.sk,
tel.: 035/3260 633).

Záujemcovia o naše študijné prog-
ramy – po predbežnom dohovore –
sú srdečne vítaní aj osobne na našej
fakulte!

Termíny prihlášok: na trojročné štú-
dium (Bc.) je treba prihlásiť sa do 31.

marca 2014, kým na päťročné (Mgr.)
a na doktorandské (PhD.) štúdium do
30. júna 2014.

Darovaním časti zaplatenej dane posilnime
reformované cirkevné organizácie!

(Dokončenie zo str. 5)
svoje pozemky s rozlohou 445 m2 (par-
celné číslo 308 – 38 m2, parcelné číslo
251/1 – 323 m2, parcelné číslo 250/101
– 54 m2 a parcelné číslo 48/3 – 30 m2) za
les s rozlohou 4500 m2 vedený na liste
vlastnícva č. 941 v katastri obce Brzo-
tín.

– Potvrdila – v súlade so zákonom č.
4/2011 o právnom postavení a združo-
vaní cirkevných zborov – zmluvu o zdru-
žení medzi Reformovaným cirkevným
zborom Neporadza a Reformovaným
cirkevným zborom Štrkovec. V zmysle
uznesenia Synodnej rady sú spomínané
matkocirkevné zbory s účinnosťou od 1.
marca 2014 združeným matkocirkev-
ným zborom.

– Potvrdila – v súlade so zákonom č.
4/2011 o právnom postavení a združo-
vaní cirkevných zborov – zmluvu o zdru-
žení medzi Reformovaným cirkevným
zborom Bátka a Reformovaným cirkev-

ným zborom Žíp. V zmysle uznesenia
Synodnej rady sú spomínané matkocir-
kevné zbory s účinnosťou od 1. marca
2014 združeným matkocirkevným zbo-
rom.

– Schválila poskytnutie pôžičky vo
výške 6000 eur pre Reformovaný cir-
kevný zbor Rimavská Seč. Termín splat-
nosti pôžičky je 31. december 2015. Ú-
rok vyrovnávajúci infláciu stanovuje
Synodná rada na 4,5%. Pôžičku je mož-
né použiť výlučne na kúpu fary a jej re-
konštrukciu.

– Reformovaný cirkevný zbor Kolá-
rovo bol založený tak, že cirkevný zbor
nedisponoval žiadnou nehnuteľnosťou;
na návrh seniorátu ho Synoda vyhlásila
za matkocirkevný zbor. Teraz by však
potreboval odklad, kým si môže kúpiť
nehnuteľnosť. Synodná rada záležitosť
Reformovaného cirkevného zboru Ko-
lárovo postúpi Komárňanskému refor-
movanému seniorátu.



(Dokončenie zo str. 6)
Aj touto cestou i dodatočne ďakujeme

za podporu každému, kto svojou pozor-
nosťou poctil hociktorú civilnú organi-
záciu s reformovaným pozadím!

Čo sa týka tohto roku: Synoda našej cir-
kvi vo svojom uznesení číslo ZS-9/2013
stanovila tie kritériá, ktoré cirkevné or-
ganizácie majú spĺňať. Zároveň rozhod-
la, že v Kalvínskych hlasoch je možné
zverejniť len tie organizácie uchádzajú-
ce sa o 2% z dane príjmu, ktoré získali
kvalifikáciu „cirkevná organizácia“; a v
tejto súvislosti poverila Kanceláriu sy-
nody, aby o zozname cirkevných orga-
nizácií viedla evidenciu (celé uznesenie
sme zverejnili v čísle 4/2013 nášho me-
sačníka). Podľa informácií, ktoré nám
poskytla Kancelária synody (ktorá mi-
mochodom očakáva žiadosti v tejto zá-
ležitosti, spolu s opisom organizácií a
ich cieľov), spomedzi civilných organi-
zácií zatiaľ eviduje ako cirkevnú organi-
záciu len Diakoniu Reformatu, Zväz mla-
dých reformovaných (Firesz) a Refor-
movanú cigánsku misiu. Na zozname
organizácií zaregistrovaných v minulom
roku pre prijímanie 2% dane v tomto ro-
ku sú z nich dve.

Diakonia Reformata
Adresa: Jókaiho 34, 945 01 Komárno.

Právna forma: nezisková organizácia.
IČO: 42052343.

Firesz – Duna Mente
Adresa: Pevnostný rad 22, 945 01 Ko-

márno. Právna forma: občianske zdru-
ženie. IČO: 42203546.

S úctou Vás prosíme, aby ste sa
správali ako uvedomelý občan a úd
cirkvi a nenechajte si ujsť túto štát-
nymi zákonmi ponúknutú príležitosť.
Čiňte dobro a poukázaním 2% svojej
dane podporte niektorú našu cirkev-
nú organizáciu!

Kto si podá daňové priznanie

Tie právnické a fyzické osoby, ktoré
si samy podajú daňové priznanie, v da-
ňovom priznaní nájdu kolónku na pou-
kázanie 2% dane. Riadne vyplnené da-
ňové priznanie majú doručiť na prísluš-
ný daňový úrad podľa bydliska do 31.
marca 2014.

Fyzické osoby môžu poukázať 2%
dane z príjmov len v prospech jedného
prijímateľa, ale len v tom prípade, ak
2% zaplatenej dane dosahujú minimálne
3 eurá. Právnické osoby môžu poukázať
2% z dane aj viacerým prijímateľom, mi-
nimálna výška v prospech jedného prijí-
mateľa je však 8 eur. (Tie právnické o-
soby, ktoré roku 2013 nedarovali finan-
cie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel, môžu poukázať
iba 1,5% z dane. Tie fyzické osoby však,
ktoré v roku 2013 podľa zákona č. 406/
2011 Zb. odpracovali minimálne 40 ho-
dín ako dobrovoľníci, môžu poukázať
3% zo zaplatenej dane.)

Kto si žiadal vykonanie
zúčtovania preddavkov na daň

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na
daň z príjmov, majú vyhlásenie o po-
ukázaní podielu zaplatenej dane spolu s
potvrdením o zaplatení dane vystave-
ným zamestnávateľom postúpiť daňo-
vému úradu príslušnému podľa bydliska
do 30. apríla 2014. (K uľahčeniu roz-
hodnutia zamestnancov slúžia aj formu-
láre, ktoré nájdete v tomto čísle nášho
mesačníka.) Pripomíname, že zamest-
nanci (podobne ako fyzické osoby) mô-
žu percentá dane z príjmov poukázať
len v prospech jedného prijímateľa a per-
centá zaplatenej dane majú dosiahnuť
minimálne 3 eurá.

–akb–
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Ekumenické modlitebné dni sa

v Rožňave konali v dňoch 21–23.

januára v znamení kresťanskej

jednoty: veriaci z troch histo-

rických cirkví sa navštívili navzá-

jom.

V evanjelickom chráme rímskoka-
tolícky kaplán Martin Trojan podľa
slov z Fil 1,1–11 vzdal vďaku Bohu,
že môže kázať pred veriacimi roz-
ličných denominácií a vyjadril svoju
radosť, že sme všetci vykúpení Je-
žišom Kristom. Reformovaný kaplán
Tamás Böszörményi vo svojej kázni
odznelej v maďarskom jazyku na zá-
klade Jn 1,9 zdôraznil: všetci potre-
bujeme svetlo, totiž Ježiša Krista.

Dňa 22. januára v rímskokatolíc-
kom chráme františkánov gemerský
evanjelický senior Jerguš Olejár na
základe Jn 10,11–16 vykladal, že i
keď sme z iného „ovčinca“, všetci
sme „ovce“ Ježiša Krista. Reformo-
vaná duchovná Aranka Buza-Bod-

nár na základe Ef 4,7–13 rozjímala o
dôležitosti kresťanskej jednoty.

Dňa 23. januára v reformovanom
chráme evanjelický duchovný Viliam

Solárik vykladal tú biblickú časť, kto-
rú si kanadskí kresťania vybrali za
motto modlitebného týždňa: „Či je
Kristus rozdelený?“ (1Kor 1,13a).
Vieme, že Ježiš Kristus nie je ma-
jetkom ani jednej denominácie, ale je
stredobodom kresťanského života.
Preto všetci máme svoje kroky – bez
ohľadu na národnosť, jazyk či de-
nomináciu – usmerniť smerom k Ne-
mu.

Rímskokatolícky kaplán János Zsó-

ka na základe Žid 10,19–25 vydal
svedectvo o tom, že sme Boží ľud a
máme sa navzájom posmeľovať k
láske a dobrým činom!

Johanna Mixtaj

Darovaním časti zaplatenej dane posilnime
reformované cirkevné organizácie!
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V  ZNAMENÍ  EKUMÉNY
Stimuly k láske a dobrým činom v Rožňave

Evanjelický duchovný Viliam Solárik
pri stole Pánovom v rožňavskom

reformovanom chráme



Rokovanie o misii. Dňa 21. januára sa
v budove rimavskosobotského reformo-
vaného gymnázia zišli osoby činné na
jednotlivých misijných poliach našej
cirkvi a seniorálni misijní referenti. Zá-
stupcovia jednotlivých služobných ob-
lastí (cigánska misia, väzenská misia,
Ústredie diakonie, cirkevná hudba, Zväz
mladých reformovaných, letné tábory
KOEN, cursillo atď.) si navzájom vyme-
nili skúsenosti. Synodný radca Árpád
Molnár poukázal na to, že vedenie cirkvi
je otvorené na misijné aktivity. Hlavný
synodný radca Sándor Molnár vyzdvihol
milosť Božiu: pred šiestimi či dvanástimi
rokmi sme ešte boli značne pozadu, ale
rodili sa mnohé rozhodnutia, ktoré – po-
dľa našej nádeje – Pán Boh bude môcť
používať ako prostriedky aj v budúcnos-
ti. Zoltán Drenkó, predseda misijnej ko-
misie na zastrešenie misijných aktivít
navrhol založenie misijného odboru.

Inštalácia pravoslávneho arcibisku-
pa. Dňa 9. februára v Katedrálnom chrá-
me svätého kniežaťa Alexandra Nevské-
ho v Prešove bol do svojho úradu inšta-
lovaný arcibiskup Rastislav, nový metro-
polita Pravoslávnej cirkvi v českých kra-
jinách a na Slovensku. Na slávnosti v za-
stúpení našej cirkvi bol prítomný zástup-
ca biskupa Marián Hamari.

Židovsko-reformovaný dialóg. Dňa
17. februára biskup László Fazekas na
pozvanie predsedu Igora Rintela navští-
vil Ústredný zväz židovských nábožen-
ských obcí. Témou bratislavského roko-
vania bolo spracovanie historických uda-
lostí minulého storočia, respektíve hľa-
danie možností vzájomného zbližovania
sa v znamení tolerancie.

Odborné zhromaždenie. Dňa 20. feb-
ruára sa v evanjelickom cirkevnom zaria-
dení Agapé vo Svätom Jure zišli – pri
príležitosti 20. výročia prijatia prvého
vládneho rozhodnutia o obnovení a roz-
voji duchovnej a náboženskej služby v
ozbrojených zložkách štátu (uznesenie
vlády SR č. 1014 zo dňa 29.9.1994) – na
odbornom zhromaždení duchovní a za-
mestnanci Ústredia ekumenickej pasto-
račnej služby v Ozbrojených zboroch SR
a ozbrojených silách SR spolu so svojimi
duchovnými predstaviteľmi cirkví.

Generálna vizitácia. Biskup László
Fazekas dňa 28. februára v sprievode  ge-
nerálneho kurátora Vince Feketeho a
hlavného synodného radcu Sándora Mol-
nára vykonal v seniorských úradoch ge-
merského a abovsko-turnianskeho senio-
rátu generálnu vizitáciu. So spokojnos-
ťou konštatovali snaženie seniorov prí-
kladne viesť seniorát a administratívne zá-
ležitosti.

Seniorálne stretnutie mládeže. Dňa
21. marca 2014 sa v Tušiciach bude ko-
nať seniorálne stretnutie mládeže Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu.
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Prvé zasadnutie
Generálnej volebnej komisie

Na prvom zasadnutí Generálnej voleb-
nej komisie, ktoré sa konalo dňa 25. feb-
ruára 2014 v Rimavskej Sobote, sa zú-
častnili len delegáti siedmich maďar-
ských seniorátov (ako je už všeobecne
známe, Michalovský reformovaný senio-
rát do komisie nezvolil člena; zvolený
zástupca Ondavsko-hornádskeho refor-
movaného seniorátu, Samuel Knežo sa
vzdal funkcie – náhradná členka, dr. Gab-
riela Hertnekiová bohužiaľ pre svoje pra-
covné zaneprázdnenie nemohla byť prí-
tomná).

Na začiatku zasadnutia synodný radca
Loránt Rákos podal vysvetlenie o pod-
state zákona č. 3/2007 o voľbách na cir-
kevné funkcie, čím vlastne predstavil os
procesu volieb. Potom komisia v osobe
dr. Györgya Bóka zvolila predsedu
GVK, podpredsedom sa stal Zoltán
Tóth. Komisia skoncipovala aj ten list
inštrukčného charakteru, ktorý vlastne –
rozosielaný seniorátom – rozbehne se-
niorálne a generálnocirkevné voľby; pr-
vým krokom procesu budú nominačné
seniorálne valné zhromaždenia na jar. Ko-
misia najbližšie zasadne po tom, čo ob-
držala nominácie.

Gájus rožňavského zboru, ktorý
ako kurátor, seniorálny svetský za-
pisovateľ a člen Synody znášal
obrovské ťarchy a s celým srdcom
slúžil reformovanej cirkvi, v duchu
bol veľmi zdravý človek. Počas
svojej dvojročnej choroby sa ani
raz nepýtal Hospodina, že prečo
on; pre neho Kristus bol duchov-
nou kotvou, ku ktorému sa mohol
uchýliť. Jeho duša sa mala dobre!

S naším bratom kurátorom sme
sa rozlúčili dňa 29. januára s odka-
zom z 3Jn 1–7, slová potešenia na
jeho pohrebe zvestoval duchovný
Zsolt Buza. Nech Hospodin posme-
lí a posilní smútiacu rodinu a zar-
mútený zbor! „Jemu moc na veky
vekov“ (1Pt 5,11).

Zsolt Buza

LÁSZLÓ  DRÁGA
(1954–2014)

KONKURZ
Reformovaný cirkevný zbor Bidovce v

súlade s ods. (2) § 6 zákona Reformova-
nej kresťanskej cirkvi na Slovensku č.
3/2012 o voľbe duchovných vypisuje kon-
kurz na obsadenie uprázdnenej ducho-
venskej stanice.

Zbor – ktorého liturgickým jazykom je
tak slovenský ako maďarský jazyk – pre
duchovného zabezpečí ubytovanie v úpl-
nej réžii zboru, iné požitky určí vo voká-
tore. Zbor očakáva úplné  samostatné vy-
konávanie služieb všeobecne spojených s
duchovenskou službou, iné služby určí
takisto vo vokátore.

Uchádzať sa môžu všetci duchovní,
ktorí spĺňajú podmienky stanovené na-
riadeniami vnútorných predpisov so vše-
obecnou platnosťou v Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku. Uchádzači
majú napísať podrobný životopis s vyká-
zaním rokov doteraz strávených v ducho-
venskej službe.

Termín zaslania prihlášky na konkurz:
30. apríl 2014.

Prihlášku treba zaslať na nasledovnú
adresu: Reformovaný farský úrad, 044
45 Bidovce 17.

Podrobnejšie informácie možno získať
od kurátora zboru, Ľudovíta Vasiľa: 0905/
420 817.


