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NaroDENiE,  smrť,  vzkriEsENiE
Od počiatku existencie sveta sa neudiala významnejšia

udalosť na tvári zeme a už sa po druhý príchod nášho Pána ani
neudeje. Vzkriesením sa skončilo pozemské poslanie Pána Je-
žiša Krista. Aj o Vianociach, narodení Pána Ježiša Krista zvyk-
neme hovoriť, že to je najväčšia udalosť dejín. Veď aj letopo-
čet sa delí na dobu pred a roky po narodení Krista. Nie je to
však vo vzájomnom protiklade, práve naopak. Betlehem patrí
spolu s Golgotou a prázdnym hrobom medzi najvýznačnejšie
miesta, udalosti ľudských dejín. Jedno sa od druhého nedá od-
deliť, jedno by bez druhého nemalo význam. 

C
elé pôsobenie Pána Ježiša, Boha prišlého v tele na
túto zem, je najvýznamnejšou udalosťou ľudských
dejín, ktorú nemôže zatieniť nič iné. Medzi naro-

dením, smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša, ktoré spolu
súvisia, je však aj jedna dôležitá odliš-
nosť. Pri narodení Pána Ježiša boli ľudia,
ktorí uverili, že prišiel Mesiáš, Vykupiteľ,
zasľúbený židovský kráľ. Okrem rodičov
to boli aj učení mudrci od východu, pas-
tieri na betlehemských stráňach. Aj kráľ
Herodes aspoň trochu veril, lebo pre isto-
tu dal vyvraždiť všetky deti do dvoch ro-
kov v Betleheme. Pri narodení Pána Ježiša
sa diali zvláštne znamenia: hviezda, an-
jelský chór. Tí ľudia, ktorí boli blízko tých
udalostí, nepochybovali o Ježišovi ako
Mesiášovi. 

Podobne to bolo aj pri smrti Pána Je-
žiša na Veľký piatok. Prorokmi proroko-
vaná smrť a samotným Ježišom viackrát
predpovedaná sa udiala. Aj pri smrti sa
diali zvláštne znamenia: nastalo zemetra-
senie, roztrhla sa chrámová opona, hroby
sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých
boli vzkriesené. Aj smrť Pánovu prijali
všetci a uverili jej. Aj Ježišovi blízki – Jeho učeníci a priatelia,
ale aj nepriatelia videli, že Ježiš na kríži zomrel. To však nebol
koniec. Stala sa nečakaná, zvláštna udalosť – Ježiš vstal z
mŕtvych, bol vzkriesený. To už nie je prirodzené a preto to
bolo a je pre ľudí ťažko prijateľné. Narodenie a smrť vieme
pochopiť rozumom, vysvetliť na základe prírodných zákonov.
Vzkriesenie však nevieme vysvetliť, vo vzkriesenie sa dá len

veriť. Už vtedy existovali medzi Židmi sadukaji, ktorí neverili
vo vzkriesenie. Farizeji síce vo vzkriesenie verili, ale nechceli
prijať, že Ježiš vstal z mŕtvych, preto podporili žiadosť, aby
hrob Pána Ježiša bol zapečatený a strážený. Vzkriesenie bolo
problémom a dôvodom a aj dnes je problémom a dôvodom,
kvôli ktorému ľudia ťažko prijímajú zvesť o diele spásy, ktoré
vykonal Pán Ježiš. Už v Písme máme o tom zmienku v Pavlo-
vej kázni na Areopágu v Aténach. Všetko bolo v poriadku, kým
hovoril všeobecne o Bohu, akonáhle však spomenul vzkriese-
nie, nastal problém: „Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni
sa posmievali a iní povedali: Budeme ťa o tomto aj inokedy
počúvať“ (Sk 17,32). Jedni sa začali okamžite posmievať,
kým iní tomu síce tiež neverili, ale diplomaticky zahrali celú vec
s tým, že ešte si Pavla vypočujú. Len časť z prítomných filozo-

fov a učencov sa dokázala prehrýzť aj cez
vzkriesenie a uverili. Všetko sa udialo
podľa Písem, podľa Božej vôle. Slová,
ktoré prorokovali vzkriesenie Krista, bo-
li napísané niekoľko sto, ba až tisíc rokov
pred ich uskutočnením. Všetky tri uda-
losti: narodenie, smrť aj vzkriesenie boli
predpovedané prorokmi. 

A
le nestačia len teoretické
vedomosti o tom, že Kristus
vstal z mŕtvych. Nestačí o

tom vedieť všetky podrobnosti, všetky
proroctvá. Nestačí mať preštudované všet-
ky evanjeliové a prípadne aj iné zvesti,
ktoré hovoria o zmŕtvychvstaní Pána Je-
žiša. Nestačilo to vtedy zákonníkom, kto-
rí určite podrobne poznali Písma, nesta-
čilo to ani učeníkom a nestačí to ani nám
dnes. Vtedy sa museli učeníci a aj farize-
ji ako bol apoštol Pavol a zákonníci stret-
núť so živým vzkrieseným Kristom, aby

mu uverili. Aj dnes sa musíš ty aj ja stretnúť osobne so živým
vzkrieseným Kristom, ako s realitou vo svojom živote. Potom
nebudeš mať pochybnosti o tom, že žije. Ježiš sa chce s Tebou
stretnúť, ukázať sa aj v Tvojom živote tak, ako sa ukázal Petro-
vi a ostatným učeníkom. On chce byť v Tvojom aj mojom živo-
te trvalo prítomný ako živý, vzkriesený Pán. 

Erika Dékányová



Sme povolaní očakávať Pána a bed-
liť. Tieto dve slová neznamenajú tú is-
tú myšlienku a nemôžem lepšie vysvet-
liť rozdiel než podať ilustráciu z nedáv-
nej udalosti, ktorá hovorí o spoločnosti
rybárov Ďalekej zátoky.

Flotila rybárov sa vydala na lovisko
rýb, keď sa na nich vyrútil zúrivý a
dlho trvajúci západný hurikán. Rýchlo
spratali svoje siete a leteli pred ním.
Každým dňom, pokým zúri, odnáša ich
ďalej a ďalej od domova, kde teraz vlád-
ne veľká úzkosť a strach o ich bezpeč-
nosť. Konečne sa víchor vyzúril, vietor
sa otáča na juhovýchod a všetky lode,
ktoré prežili, unáša domov.

Na svojej ceste sa im podarí prijať
telegram a odoslať na breh odpoveď:
„Všetci sme v bezpečí! Prichádzame
domov!“ A dobré noviny sa rýchlosťou
blesku šíria dedinou a prinášajú radosť
mnohým zarmúteným srdciam. Rybári
Ďalekej zátoky teraz prichádzajú v po-
koji. Majú priaznivý vietor a plynulý
prúd. Starý kapitán vedúceho plavidla
mal ďalekohľad, a keď prichádza na

dohľad prístavnej hrádze, priloží si ho
k očiam. Dlho hľadí do diaľky a hovorí
svojmu mužstvu: „Celá dedina je na
prístavnej hrádzi a bedlivá nás vyzerá.“
Toto poteší každého muža na lodi.

Keď sa rybárska loďka rýchlo plaví
k brehu, kapitán znova zdvihne ďale-
kohľad a zamumle si pre seba: „Nech

ju Boh požehná, drahú starú dušu“ –
kým slzy sa kotúľajú po jeho vetrom
ošľahanej tvári. „Koho vidíte?“ pýta sa
Jim, prvý lodný dôstojník, ktorý mal
dozor nad kormidlom. „Vidím moju
staručkú manželku stáť na prístavnej
hrádzi, ako bedlivo vyzerá svojho sta-

rého muža“ – a ďalšie slzy sa kotúľajú
na palubu lode. „Vidíte aj moju polo-
vičku?“ „Nie, Jim, nedokážem ju vidieť.
Možno je tam, ale nie je viditeľná.“

Medzitým sa plachetnica priblížila k
prístavu, dedinčania radostne vítali svo-
jich drahých a onedlho starý kapitán zas-
tal na brehu a vrelo objal svoju ženu.

Žiadny zvláštny pozdrav nečakal na
úbohého Jima, ktorý bol skôr deprimo-
vaný a trmácal sa hore do dediny, kde
stál jeho dom. Nazrel cez okno, i vidí
svoju ženu sedieť pri kozube, pohrúže-
nú do nejakej knihy.

Jim otvára dvere. Jeho manželka po-
čuje zámku, vzhliadne hore a povie: „Ó,
Jim, môj drahý, skutočne som rada, že
ťa vidím, ako si sa vrátil. Čakala som
ťa.“ „Akiste, ale stará kapitánova polo-
vička ho bedlivo vyzerala na prístavnej
hrádzi.“

Nieje teda rozdiel medzi očakávaním
a bedlivým vyzeraním Ježiša? Kiežby
Boh dal tebe i mne, aby sme boli pra-
vými bedlivými pozorovateľmi čakajú-
cimi návrat Jeho Syna!

W. T. P. Wolston

Pred tvárou
Hospodina

Tu stojím pred Tebou, Svätý Bo-
že, aby som úprimne vyznal pred
Tebou svoje hriechy a previnenia,
ktorých sa nakopilo v mojom živote
veľa a ja ich už nevládzem ďalej
niesť. Kajúcne Ťa prosím, aby si ich
všetky zmazal a nepočítal ich, lebo
odteraz chcem s Tvojou pomocou
slúžiť  len Tebe, svojmu Bohu Trojje-
dinému. Verím, že ma prijmeš na
milosť a pomôžeš mi žiť tak, aby
môj život sa čo najviac pripodobňo-
val životu Tvojho milovaného Syna,
Ježiša Krista. Daj mi dosť síl, aby
som už mohol oddanejšie a horlivej-
šie len Tebe slúžiť, nech môj život a
činy v ňom sú pred Tebou milou
službou. Drahý môj Spasiteľu, Ježi-
šu Kriste, Ty ma požehnaj tým Du-
chom svojim, Tešiteľom, aby všetci
tí, ktorí precítili moc Jeho, mohli o
Trojici Svätej mocne svedčiť svoji-
mi životmi i slovom z Písma Sväté-
ho. Ďakujem Ti Pane môj za život,
za to, že Ťa dnes každý môže slo-
bodne oslavovať, dať všetky svoje
zmysly k tomu, aby slúžili už tu, Te-
be na slávu a chválu. Amen.

Tibor sabovik
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Hľa, v Pilátovej sieni dav.
I vidím hnevu, zloby plam
a čujem ich krik: „Ukrižuj!” 
Je Baránok v tom dave sám.

A cítim, že som jeden z nich, 
ja v hluku poznávam svoj hlas, 
keď kričím s nimi zas a zas: 
„Preč, preč s ním, ukrižuj Ho vraz!“

Oh, vidím jak Ho švihá bič, 
jak v tvár Mu tŕnie vtláčajú, 
dav bije Ho, som jeden z tých, 
čo ruky naňho vzťahujú.

Ku krížu zástup tlačí sa,
a krutý rozlieha sa smiech, 
ach, aké hrozné: im aj mne 
na kameň zmenil srdce hriech.

Ó, Láska, môj Ťa drvil hriech 
a moja tvrdosť prekliala, 
môj trápil Teba zloby smiech, 
a predsa si ma objala!

Očakávať Pána a bedliť

Horatius Bonar
V Pilátovej sieni
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Naše ospravedlnenie sa celé 
zakladá na kristovi. Nemáme nija-
ký iný lepší spôsob ospravedlnenia z
hriechov než v jedinečnej obeti
kristovej. kalvínovo učenie sa
pevne na tom zakladá.
ospravedlnenie je veľká Božia
láska, ktorá nám prikrýva naše
hriechy. 

My sami sa pred Bohom nijako ne-
ospravedlníme, nenájdeme úľavu bez
Jeho milosti. Kalvín sa vyjadruje pria-
mo, ospravedlnenie je skrze vieru. Mu-
síme teda tomu pevne veriť, že naše
hriechy sú isto odpustené. Taká viera
má v centre Krista, Spasiteľa sveta. On
je plným obsahom kresťanskej živej
viery. Dôležité je žiť skrze vieru! Nik-
dy bez viery a bez Krista, ale stále vo
viere a v jej sile! 

Kalvín uvádza: „Je jasné, že Kristus
je ustavičný predmet viery. Nemôžeme
teda poznať to, čo sa nám skrze vieru
dostáva, ináč než v pohľade na Krista.
Bol nám daný od Otca preto, aby sme v
Ňom mali večný život. Sám predsa ho-
vorí (Jn 17,3), že to je večný život, poz-
nať jediného Boha Otca a toho, ktoré-
ho poslal, Ježiša Krista“.

My, bratia a sestry, musíme ustavič-
ne hľadieť na Krista, viera si to vyža-
duje. Je to tak, že človek pozerá na to,
čo miluje. To, čo má rád, chce mať stá-
le pred očami, obdivovať a obzerať. Na-
ša viera už nikdy nie je bezpredmetná,
ale prijíma Krista. V Ňom je nám daný
Otcov dar. 

„A opäť tvrdí: kto verí vo mňa, ne-
umrie naveky, a hoci by zomrel, žiť bu-
de (Jn 11,25–26). Aby sa to však stalo,
musíme v Ňom byť očistení od škvŕn
hriechu, ktorým sme nakazení. Veru, nič
poškvrnené nevojde do Božieho kráľov-
stva. Preto nás teda zúčastňuje na se-
be, aby sme boli pred trónom Božím
pokladaní pre Jeho spravodlivosť za
spravodlivých my, ktorí sme sami v se-
be hriešnici. Týmto spôsobom sme zob-
lečení zo svojej vlastnej spravodlivosti
a oblečení spravodlivosťou Kristovou,
a hoci sme vo svojich skutkoch nespra-
vodliví, sme ospravedlnení skrze vieru
Kristovu.“

Všetkých nás poškvrňuje hriech, ne-
dá nám slobodu, je naším zotročením.
Nákaza hriešnosti nás zaneprázdňuje
svetskými vecami, aby sme Bohu veno-
vali čo najmenej pozornosti. Hriech
však bráni vstúpiť do Božieho kráľov-
stva. Ono je cieľom viery veriaceho

človeka. Bez Krista doň nikdy nevstú-
pime, preto On je pre nás cestou a dve-
rami do večného života. Musíme sa už
rozhodne vydať na túto cestu života s
Kristom. Ospravedlnenie z hriechov je
pre nás veľká vec, zaiste, ak tomu verí-
me a podriaďujeme Pánovi celý svoj ži-
vot. Niekedy si myslíme, že konáme
perfektné skutky, za ktoré si zaslúžime
odmenu. Zmýšľame dosť o sebe bez po-
kory a zhodnotenia nášho hriešneho sta-
vu. Ešte aj pri našich skutkoch prezen-
tujeme, ukazujeme seba samých, nedo-
konalosť a obmedzenosť. Naša spra-
vodlivosť je ako nečisté rúcho, ktoré
veľmi vyjavuje, čoho sme schopní, ako
sme zašpinení a zodratí. Kto verí v Kris-
ta, má večný život, to je radosť, ktorou
môžeme silnieť, je to prechod cez všet-
ky patálie a nepríjemnosti, choroby aj
sklamania v našom živote. Sme ospra-
vedlnení vierou Kristovou, ktorú On
vyniesol pred celým svetom až na svoj
kríž. Vierou, ktorá nemá obdobu, zlo-
mila moc hriechu a smrti. Jeho viera má
žiť v nás, v našej neustálej viere. 

„Platí teda o nás, že sme ospravedl-
není z viery, nie preto, že by sme v sebe
pojali nejakú spravodlivosť, ale preto,
že Kristova spravodlivosť nám je pri-
počítaná akoby bola naša. Zatiaľ čo
naša vlastná neprávosť nám prisudzo-
vaná nie je. Preto môžeme v pravde
nazvať túto spravodlivosť stručne
odpustením hriechov.“ 

My poznáme z Písma spravodlivých
ľudí, napríklad Jóba. Žili poslušne
Bohu, plnili Jeho vôľu. Na sebe však
jasne poznávame, že nie sme nijako
spravodliví. Ani nijaký minister spra-

vodlivosti nie je skutočne spravodlivý,
aj na ústavných súdoch sa hlasuje o roz-
sudkoch.

Naša ľudská spravodlivosť teda nie
je jednoznačná a už vôbec nie je smero-
dajná. Pre našu vlastnú spravodlivosť
nám nemôže byť odpustený ani jeden
jediný hriech. Všetko len pre spravod-
livosť Kristovu! Jeho bezúhonnosť sa
prenáša na nás. Jeho čistota nás tu za-
chraňuje. 

Kalvín následne vysvetľuje spravod-
livosť i takto: „V apoštolskom vyznaní
vidíme, akým spôsobom nám Kristus tú-
to spravodlivosť zaslúžil a v čom spo-
číva. V tom vyznaní sa totiž v správnom
slede vypočítava všetko, na čom je zalo-
žená a o čo sa opiera naša viera“.

Podľa Kalvína potrebujeme k spra-
vodlivosti z Krista poznať Apoštolské
vierovyznanie. Je naozaj veľmi výstiž-
né, charakterizuje a nesie Kristovo
dielo – odpustenie hriechov. Majme
preto na pamäti zásluhy Kristove, Jeho
príchod do tejto svetskej púšte, smrť za
nás na kríži. Jeho vzkriesenie a nane-

bovstúpenie, očakávajme jeho druhý
príchod. To je Božie trojjediné dielo
spásy.

Sme teda ospravedlnení v Kristovi, a
to je skrze vieru! Ani si nevieme dosť
dobre predstaviť, aké je to pre nás bo-
hatstvo. Preto neopúšťajme vieru a za-
chovajme si ju všade v srdci. Nie je to
bez prekážok, ale kto vytrvá, bude za-
chránený. Ospravedlnenie znamená od-
pustenie hriechov, Kristus za nás orodu-
je, On je náš obhajca, aby sme celkom
naisto boli ospravedlnení.

Juraj Gajdošoci 

VZDELANIE  VO  VIERE  (XVI.)

Sme ospravedlnení v Kristovi skrze vieru
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zasadnutie iX. cyklu synody 
našej cirkvi, ktorého jediným roko-
vacím bodom bola 
slávnostná inštalácia členov
Predsedníctva synody.

Práca najvyššieho výkonného a zá-
konodarného orgánu našej cirkvi pok-
račovala dňa 28. februára. V období
medzi inštaláciou a pracovným zasad-
nutím zložili synodáli jednotlivých se-
niorátov svoje oficiálne prísahy, a tak
sa v posledný februárový deň zasadnu-
tie Synody skutočne mohlo začať pra-
covne. 

Po pobožnosti zástupcu biskupa ró-
berta Géresiho v maďarskom jazyku a
zástupcu biskupa Jána semjana v slo-
venskom jazyku v aule Gymnázia Mi-
hálya Tompu v Rimavskej Sobote pozd-
ravil prítomných synodálov biskup
László Fazekas. Krátko načrtol pod-
statu zákonodarnej práce Synody a oz-
námil, že popri šesť členoch Predsed-
níctva synody, ktorí boli zvolení počas
generálnych volieb, spolu s 36 funk-
cionármi zvolenými v seniorátoch a so
zástupcom našej Teológie má najvyšší
orgán našej cirkvi spolu 43 členov.
Vyzdvihol, že musíme byť pripravení
na službu v tomto svete, kde musíme
slúžiť Bohu.

Medzi plánmi IX. cyklu spomenul
posilnenie misie, lepšie zviditeľnenie
našej cirkvi v spoločnosti a v médiách,
zefektívnenie diakonickej služby a prá-
cu pri tvorbe zákonov, ako aj nepred-
pojaté vykonávanie cirkevnej disciplí-
ny. V súvislosti so vzťahmi našej cirkvi
povedal, že je potrebná uvedomelá a
pozorná práca či už v cirkvi, alebo v štá-
te, ale aj v súvislosti so spoluprácou s
našimi zahraničnými partnermi. Nes-
mieme zabudnúť ani na to, že naša cir-
kev ešte nezískala späť všetko, čo jej
politické prevraty zobrali. V procese
reštitúcie nám bolo vrátených iba 65-
70% majetku. Reformovaná cirkev
ešte stále nedostala späť takmer 70 bu-
dov a cca 800 ha pôdy. 

Biskup ukončil svoj úvod veršom:
„A tak, bratia moji milovaní, buďte
pevní, neochvejní, buďte stále horlivej-
ší v Pánovom diele, veď viete, že vaša
námaha nie je márna v Pánovi“ (1Kor
15,58) – ukazujúc smer a povzbudzu-
júc Synodu v novom zložení k práci na
Božiu slávu a na zveľaďovanie našej
cirkvi. 

Generálny kurátor vince Fekete vy-
konal prezentáciu prítomných členov
Synody. Za Predsedníctvo synody boli
prítomný: biskup László Fazekas a ge-
nerálny kurátor Vince Fekete, zástup-
covia biskupa Róbert Géresi a Ján Sem-
jan, ako aj zástupcovia generálneho
kurátora Ferenc Porubán a Július ko-
váč. Súčasní riadne zvolení zástupco-
via seniorátov: bratislavský seniorát:
György Csík a alfréd somogyi, ako
aj istván Bucsuházy a rudolf mol-
nár; z komárňanského seniorátu: sán-
dor Dobai, Pál Erdélyi a Elemér rácz,
ako aj sándor Gál, alajos Baranyai a
andrás Fitos; z tekovského seniorátu:
Gyula kassai a Tibor révész, ako aj
Pál kiss ml. (Zoltán Oros sa nemohol
zúčastniť na prvom pracovnom zasad-
nutí); v zastúpení gemerského seniorá-
tu bol prítomný: istván Boros, Ákos
róbert Nagy a malvin szaszák, ako
aj zoltán Bán, László Fürjes a zol-
tán kolozsy; abovsko-turniansky seni-
orát zastupovali mihály Hranyó, Ti-
bor Parti a zoltán varga, ako aj Béla
icso, Ferenc Ujlaki a náhradník ist-
ván Juhász, ktorý bol prítomný na-
miesto riadneho člena Sándora Sza-
niszló; zo zemplínskeho seniorátu boli
popri Csabovi kendim a istvánovi
molnárovi prítomní Árpád asszonyi
a Csaba Furik a užský seniorát zastu-
povali zsolt molnár a istván Czinke.
Ondavsko-hornádsky a michalovský se-
niorát mal po dvoch zástupcov, a to:
Erika Dékányová a Jaroslav Bánóci,
ako aj Jaroslav széles a Pavol Gur-
baľ. V zastúpení našej teologickej fa-
kulty sa na Synode zúčastnil dekan at-
tila Lévai. 

Po schválení rokovacieho poriadku
došlo k zvoleniu členov Synodnej rady
a komisií, pracujúcich pri Synode. 

V mene predsedníctva nominoval
biskup László Fazekas a – samozrejme
– aj delegáti Synody mali možnosť
nominovať. V tajnom hlasovaní Syno-
da zvolila do Synodnej rady – popri bis-
kupovi a generálnom kurátorovi, ako aj
ich zástupcoch – ako riadnych duchov-
ných členov Gyulu Kassaiho, Ákosa
Róberta Nagya a Alfréda Somogyiho,
ako aj riadnych svetských členov: Zol-
tána Bána, Csabu Furika a Rudolfa Mol-
nára. Duchovnými náhradníkmi Synod-

nej rady sa stali Erika Dékányová, Ist-
ván Molnár a Elemér Rácz, svetským
náhradníkom sa stal Pál Kiss ml., Zol-
tán Oros a Ferenc Ujlaki.

Synoda zvolila aj členov teologickej,
právnickej, misijnej, hospodárskej ko-
misie a členov komisie pre vzdelávanie
duchovných. (Mená členov ste si mohli
prečítať v marcovom čísle v rámci uzne-
sení zo Synody – pozn. red.). 

Právnikom našej Generálnej cirkvi sa
stal dr. Árpád Édes.

Po ustanovení Synodnej rady a ko-
misií Synoda poverila zástupcu bisku-
pa Róberta Géresiho koordináciou doš-
koľovania duchovných, ako aj ďalším
riešením podania, ktoré vzniklo na vla-
ňajšom stretnutí maďarských duchov-
ných v Berekfürdő. Toto podanie obsa-
huje dôležitosť vzťahu ku kresťanstvu
a k národu, používanie jazyka v našej
cirkvi a dôležitosť zachovania identity.
Týmito otázkami sa v budúcnosti bude
zaoberať skupina vedená povereným
zástupcom biskupa a pripraví materiá-
ly na rokovania Synody. 

Synoda schválila nový organizačný a
spravovací štatút Teologického inštitú-
tu J. Calvina. Táto inštitúcia bola od
roku 1994 zodpovedná za vzdelávanie
duchovných našej cirkvi, kým nevznik-
la Univerzita J. Selyeho a jej Teologic-
ká fakulta. V zmysle nového spravova-
cieho štatútu bude Teologický inštitút
J. Calvina napomáhať ďalšiemu vzde-
lávaniu duchovných a rozvoju teologic-
kého vedeckého vzdelávania ako vedec-
ká inštitúcia našej cirkvi. Synoda do
riadiaceho orgánu Teologického inšti-
tútu J. Calvina zvolila – popri biskupo-
vi László Fazekasovi a dekanovi Attilo-
vi Lévaim – zástupcu biskupa Róberta
Géresiho a učiteľa teológie Alfréda So-
mogyiho. 

Synoda napokon vyhlásila finančnú
zbierku na pomoc našim bratom a sest-
rám z Ukrajiny a rozhodla o poriadku
zasadaní, podľa ktorého budú rozhod-
nutia, uznesenia a prijaté právne smer-
nice zverejnené nielen v oficiálnom or-
gáne našej cirkvi – v Kalvínskych hla-
soch – ale aj na webovej stránke našej
cirkvi.

alfréd somogyi

Pracovné zasadnutie Synody

v Rimavskej Sobote
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Na 1. zasadnutí iX. cyklu
synodnej rady reformovanej cirkvi
na slovensku, ktoré sa konalo dňa
7. marca 2015 v rimavskej sobote,
boli prijaté nasledujúce uznesenia
verejného záujmu.

– Vzala na vedomie, že Elemér Mol-
nár, ktorý bol seniorom Zemplínskeho
reformovaného seniorátu do 31. de-
cembra 2014, s účinnosťou od 1. júla
2014 za zastupujúceho duchovného do
Reformovaného cirkevného zboru Veľ-
ký Kamenec vymenoval Istvána Lang-
schadla, duchovného z Malého Kamen-
ca.

– Brala na vedomie, že senior On-
davsko-hornádskeho reformovaného
seniorátu Juraj Brecko s účinnosťou od
17. novembra 2014 vymenoval za zas-
tupujúcu duchovnú do Reformovaného
cirkevného zboru Hraň duchovnú z
Trebišova Janette Knežovú.

– V súlade so zákonom č. 4/2011 o
právnom postavení a združovaní cirkev-
ných zborov potvrdila zmluvu o zdru-
žení medzi Reformovaným cirkevným
zborom Želiezovce a Reformovaným
cirkevným zborom Šárovce. V zmysle
uznesenia Synodnej rady sa tieto 2
matkocirkevné zbory s účinnosťou od
1. apríla 2015 stávajú združeným cir-
kevným zborom.

– Súhlasí s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Želiezovce zamenil par-
cely č. 379, 381 a 382, ktoré sú v jeho
vlastníctve a nachádzajú sa v katastri
obce Želiezovce na liste vlastníctva č.
2645 (z pozemku s rozlohou 1760 met-
rov štvorcových 1695 metrov štvorco-
vých), za parcelu č. 225/46 s rozlohou
1695 metrov štvorcových.

– Žiada, aby Reformovaný cirkevný
zbor Hontianska Vrbica svoju žiadosť
vo veci predaja nehnuteľnosti doplnil o
geometrický nákres predávanej nehnu-
teľnosti a o predajnú sumu. Synodná
rada dá pripraviť právnu analýzu, ktorá
v budúcnosti zjednotí možnosti odpre-
daja nehnuteľností cirkevných zborov. 

– Žiada Reformovaný cirkevný zbor
Vyšné nad Hronom, aby svoju žiadosť
podanú vo veci odpredaja nehnuteľnos-
ti doplnil o geometrický nákres odpre-
dávanej nehnuteľnosti, o upresnenie
vlastníckych vzťahov nehnuteľnosti, na-
chádzajúcej sa na pozemku (dom smút-
ku), resp. o plánovanom využití sumy
z predaja. 

– Udeľuje status kandidáta na duchov-
ného mladému Komárňanovi Ádámovi

Szakálovi s tým, že jeho status kandi-
dáta na duchovného vstúpi do platnosti
začiatkom teologických štúdií. 

– Senior Bratislavského reformova-
ného seniorátu Alfréd Somogyi v liste
zo dňa 28. januára 2015 predostrel uz-
nesenie seniorálneho valného zhromaž-
denia Bratislavského reformovaného
seniorátu zo dňa 18. októbra 2014 č.
EMKGY 23/2014: „Seniorálne valné
zhromaždenie Bratislavského reformo-
vaného seniorátu – na základe podania
duchovného zo Zemianskej Olče Fe-
renca Kis-Csájiho – predkladá Synode
návrh, aby riešenie výpomoci pre vdo-
vy a siroty po zosnulých duchovných
Synoda hľadala na celocirkevnej úrov-
ni.“ Synodná rada poveruje synodného
radcu Loránta Rákosa, seniora Ákosa
Róberta Nagya a člena Synodnej rady
Zoltána Bána, aby – ako ad hoc komi-
sia – podali návrh, ako by mala naša
cirkev podporovať vdovy a siroty po
zosnulých duchovných.

– Udeľuje súhlas k voľbe duchovné-
ho Árpáda Molnára do Reformované-
ho cirkevného zboru Moldava nad Bod-
vou s účinnosťou od 1. júna 2015.

– Udeľuje súhlas k voľbe duchovné-
ho Miroslava Kovaľa do Reformované-
ho cirkevného zboru Sečovce-Milhos-
tov.

– Vzala na vedomie, že senior On-
davsko-hornádskeho reformovaného
seniorátu Juraj Brecko s účinnosťou od
11. januára 2015 prevzal úlohy zastu-
pujúceho duchovného v Reformovanom
cirkevnom zbore Sečovce-Milhostov.

– Poveruje slovenského zástupcu
biskupa Jána Semjana a slovenského
zástupcu generálneho kurátora Júliusa
Kováča, aby sa do nasledujúceho za-
sadnutia Synodnej rady pokúsili pre-
svedčiť dlžné slovenské cirkevné zbo-
ry, nech si vyrovnajú podlžnosti. Sy-
nodná rada na svojom nasledujúcom
zasadnutí začne disciplinárne konanie
voči predsedníctvam všetkých cirkev-
ných zborov, ktoré si do 10. mája 2015
neuhradili podlžnosti.

– Očakáva iniciatívu správnej rady
neziskovej organizácie Re-Mi-Dia n. o.
na stretnutie s vedením našej cirkvi, po
ktorom je Synodná rada znovu ochotná
rokovať o uznaní neziskovej organizá-
cie Re-Mi-Dia n. o. za cirkevnú organi-
záciu.

– Uzniesla sa o tom, že do Projekt-
katalogu podpornej organizácie Gustav-

Adolf-Werk na rok 2016 navrhuje za-
radiť nasledujúce investície: Reformo-
vaný cirkevný zbor Orechová Potôň (re-
konštrukcia kostola): 5000 eur; Refor-
movaný cirkevný zbor Neporadza (re-
konštrukcia fary): 5000 eur; Reformo-
vaný cirkevný zbor Rimavské Janovce
(rekonštrukcia fary): 8000 eur; Refor-
movaný cirkevný zbor Malý Horeš (re-
konštrukcia kostola): 6000 eur.

Poverila Enikő Édes, Árpáda Mol-
nára, Attilu Palcsó a Loránta Rákosa,
aby v IX. cykle vykonávali funkciu sy-
nodných radcov, ako aj Sándora Mol-
nára, aby v IX. cykle zastával funkciu
hlavného synodného radcu.

– Vzala na vedomie, že Lucia Kis
pred komisiou pre vzdelávanie duchov-
ných absolvovala levitskú skúšku. V
tomto zmysle ju od 1. apríla zamestná-
va ako levitku. Jej služobnou oblasťou
je aj naďalej tlačová misia. Zalamova-
ním Kalvínskych hlasov Synodná rada
poverila Lukácsa Kisa. 

Poverila zástupcu biskupa Róberta
Géresiho a hlavného synodného radcu
Sándora Molnára, aby preskúmali mož-
nosť spustenia rodinného časopisu.

– Z 3 modelov financovania cirkví,
navrhnutých Ministerstvom kultúry Slo-
venskej republiky, chce Synodná rada
ďalej uvažovať a rokovať o 3. modeli.
Synodná rada poveruje Predsedníctvo,
aby – hoci aj so zainteresovaním osôb
zvonku – pripravilo alebo dalo pripra-
viť analýzu o tom, aký vplyv by mali
jednotlivé modely financovania cirkví
na život našej cirkvi. 

– Za tajomníka Teologického inštitú-
tu J. Calvina menuje Zsolta Czinkeho a
za jeho ekonomickú vedúcu Erzsébet
Öllös. 

– Reformovaný cirkevný zbor Ždaňa
v žiadosti zo dňa 3. mája 2015 požiadal
Synodnú radu o vymenovanie duchov-
ného, ktorý by býval v cirkevnom zbo-
re. Cirkevný zbor po viacročnej práci
zrekonštruoval svoj farský úrad a uro-
bil ho obývateľným. Ich ostatným du-
chovným, ktorý býval v cirkevnom zbo-
re, bol Sámuel Kőrössy, ktorý bol vys-
ťahovaný v roku 1945. Potešili by sa,
keby na 70. výročie mal cirkevný zbor
duchovného, bývajúceho na jeho úze-
mí. Synodná rada žiadosť Reformova-
ného cirkevného zboru Ždaňa eviduje,
ale v súčasnosti nemá možnosť umiest-
niť duchovného do cirkevného zboru. 

Z  1.  ZASADNUTIA  SYNODNEJ  RADY



„Keď sa priblížili k Jeruzalemu a pri-
šli do Betfagé pri Olivovom vrchu, pos-
lal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im:
Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a
hneď nájdete oslicu priviazanú a osliat-
ko s ňou; odviažte a priveďte mi ich. A
ak by vám niekto hovoril niečo, povedz-
te, že Pán ich potrebuje a že ich hneď
pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo
slovo prorokovo: Povedzte dcére sion-
skej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza
krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku
ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako
im prikázal Ježiš: priviedli oslicu a os-
liatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysa-
dol na ne.  A veľký zástup rozprestieral
rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo
stromov a stlali na cestu. No zástupy, kto-
ré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosa-
na Synovi Dávidovmu! Požehnaný, kto-
rý prichádza v mene Pánovom! Hosana
na výsostiach! Keď vstúpil do Jeruza-
lema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili:
Kto je tento? A zástupy odpovedali: To
je prorok Ježiš z galilejského Nazareta.
[…]

A keď veľkňazi a zákonníci videli di-
vy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chrá-
me: Hosana Synovi Dávidovmu! – na-
mrzeli sa a povedali Mu: Či počuješ, čo
títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno!
Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvnia-
tok a kojencov pripravil si si chválu?“
(Mt 21,1–11.15–16).

Dnešný deň bol úžasný! Konečne som
aj ja so svojimi rodičmi mohla vyjsť do
Jeruzalema na sviatky. Bola som veľmi
vzrušená a šťastná. Vôkol mňa deti i
dospelí smerovali k svätému mestu. Zra-
zu sa čosi začalo hýbať. Ľudia si spo-
čiatku len šepkali, potom hovorili čoraz
hlasnejšie: Je to On! Pozrite! 

Aj ja by som bola rada videla to, čo
oni, a tak som sa predrala cez dospelých
a zrazu som Ho uvidela. Sedel na chrbte
osliatka, okolo Neho boli učeníci, a tak
aj On smeroval do Jeruzalema. Z vrchu
už bolo možné vidieť mesto, bránu, kto-
rou doň môžeme vstúpiť. Už som si sto-
krát sama v sebe predstavila, čo pocí-
tim, keď konečne uvidím mesto. Teraz
ma naplnilo radosťou niečo iné, – že
môžem vidieť Jeho, Ježiša. Vo svojej
radosti som Mu mávala. Ale nielen ja
som konala takto. Iní orezávali konáre
zo stromov a hádzali ich na cestu, kto-
rou mal prejsť. Zase ďalší si vyzliekli
krásne šaty a tie prestierali pred Neho.
Medzitým sme kričali: „Hosanna Syno-

vi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý pri-
chádza v mene Pánovom! Hosanna na
výsostiach!“ Ó, aká som bola šťastná,
že aj ja som mohla kričať, že aj ja som
mohla byť medzi tými, ktorí Ho sprevá-
dzali! 

Keď to počuli veľkňazi a zákonníci,
chceli, aby nás Ježiš umlčal. Ale On im
odpovedal: Nikdy ste nečítali: Ústami
detí a nemluvniat si získaš chválu?! Áno.
Hoci som ešte len dieťaťom, ale aj ja mô-
žem oslavovať Ježiša. Ešte nerozumiem
všetkému, keď o Ňom hovoria dospelí,
ale to už viem, že Boh poslal Jeho za
nášho Vysloboditeľa. 

kto ťa oslávi najčastejšie?
Dobre ti padne pochvala?
ktorú svoju vlastnosť považuješ za

najviac chvályhodnú?
vedel(a) by si vymenovať Ježišove

chvályhodné vlastnosti?
za čo všetko môžeš ty chváliť Je-

žiša?
ako vieš oslavovať Ježiša?

všakže, už aj tebe povedali: Toto ty
ešte nemôžeš, ešte si na to príliš malý!
aké je dobré, že Ježiša je možné osla-
vovať aj ako dieťa. možno, ani ty
nechápeš všetko, keď sa na bohosluž-
be o Ňom hovorí, ale aj ty Ho môžeš
chváliť modlitbou, môžeš mu spievať
piesne.

Lilla szénási
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Požehnaný je ten čas pri Tvojich 
nohách Pane, ešte požehnanejší
bude tam v Tvojej večnej sláve.

Pokor si nás Pane náš, by sme boli
krotkí.
Baránku náš drahý, Otče,
odpusť výhovorky.

Požehnaný čas je to, keď sme 
s Tebou Pane, lebo Ty si kráľ 
a kňaz, a dáš nám požehnanie.

Požehnané sú tie chvíle, 
ktoré Pánu venujem, keď Ti 
vyznám svoje hriechy a srdce 
svoje hotujem.

Požehnaný je ten čas v Tvojom 
chráme, Pane, keď Ti spievam 
pieseň chvál na Tvoje požehnanie.

Požehnané sú tie domy, 
kde Ti dvere otvoria, a Ty 
vojdeš drahý Otče a oni sa 
Ti pokoria.

Požehnaný boli Pane, aby tí 
naši predkovia, ktorí nás tak 
k Tebe viedli, a mali veľa 
príkoria.

Anjeli Ťa obklopujú. 
Spievajú Ti Hosanna, 
aj ja Ti chcem drahý Otče 
vzdať chválu až do rána.

Požehnanie môže príjsť len 
od Teba Pane, lebo Ty náš 
veľkú moc pre naše srdcia plané.

Požehnanie prichádza len skrz 
Teba Pane, Ty si naša oáza 
a úkryt od zbrane.

Chcem padnúť pred Tebou Pane, 
aby si ma požehnal. 
A zvolať, drahý Otče odpusť, 
prosím, lebo srdce slabé mám.

Duchu svätý veď ma tak, by 
som neklesala, by som vždycky 
mohla slúžiť, by som vytrvala.

Otče z nebies ďakujem, za 
Tvoje požehnanie, srdce svoje 
hotujem do Tvojej slávy Pane.

Amen.

Ale to už viem, že Ho poslal Boh! Angela Borovská
Požehnanie

*
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24. marca 2015 bola doručená
prvá zásielka z výnosov zbierky pre
našich bratov a sestier na
zakarpatsku, ktorá bola vyhlásená
na základe uznesenia synody zs-
13/2015. z peňažných darov bolo na
území Ukrajiny zakúpených 400
potravinových balíčkov.

Táto humanitárna pomoc je organi-
zovaná v spolupráci so zástupcami dia-

konie Zakarpatskej Reformovanej cirk-
vi v Berehove, ktorí sa spoločne podie-
ľajú na príprave aj
realizácie pomoci.
Ústredie diakonie
Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na
Slovensku spoloč-
ne s centrom diako-

nie Zakarpatskej
R e f o r m o v a n e j
cirkvi sa dohodlo
o ďalšom priebehu
h u m a n i t á r n e j
pomoci, ktorá bu-
de vychádzať z pot-

rieb našich bratov a sestier žijúcich na
Zakarpatsku.

Okrem potravinovej pomoci bol odo-
vzdaný aj peňažný dar v hodnote 2000
eur, ktorý bude slúžiť na individuálnu,
adresnú pomoc konkrétnym rodinám sú-
visiacu s vykurovaním.

Biskup Ladislav Fazekas spolu s hlav-
ným kurátorom Reformovanej cirkvi v
Zakarpatsku, Bélom Nagyom navštívili
rodiny a odovzdali niekoľko potravino-
vých balíčkov. Návštevy v rodinách kon-
čili spoločnými modlitbami, ktoré sú rov-
nako dôležité pre našich bratov a sestry.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili
a prispeli do zbierky aj tým, ktorí nosia
našich bratov a sestry v svojich modlit-
bách!

Zakarpatsko – Prvá zásielka je v cieli
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Veľký piatok 3.4.2015, udalosť ukri-
žovania Ježiša Krista nás spojila do jed-
ného ekumenického pašiového sprievo-
du, ktorý už má v našom meste niekoľ-
koročnú tradíciu. Viedol od Baziliky
Minor redemptoristov, na michalovský
Hrádok. Na jednotlivých zastaveniach
sa čítali pašie z Písma, evanjelium Jána.
Spievali sa piesne jednotlivých zúčast-
nených cirkví. Množstvo veriacich ne-
odradilo ani premenlivé aprílové poča-
sie. Na našej ceste fúkal chladný vie-
tor, pršalo aj snežilo, ale svietilo i slnko.
Na ekumenickom sprievode sa zúčast-
nili cirkvi: Rímskokatolícka; Grécko-
katolícka; Evanjelická cirkev metodis-
tická, Evanjelická cirkev augsburského

vyznania; Rímskokatolícka cirkev Sa-
leziáni, Rímskokatolícka cirkev Pallo-
tíni, Gréckokatolícka cirkev Redemp-
toristi, Apoštolská cirkev, Cirkev brats-
ká a Reformovaná kresťanská cirkev. 

Na Hrádku sa k zúčastneným priho-
voril rímskokatolícky dekan stanislav
Pavúk a primátor mesta Michalovce
viliam záhorčák. Účastníci si pozreli
Hrádok, ktorý je cirkevným objektom
a dominantou Michaloviec. 

Ekumenický pašiový sprievod sa stal
pre nás vyjadrením obdivu a súhlasu s
dielom Ježiša Krista, ukrižovaného a
vzkrieseného. 

–jg–

Na Veľký piatok, 3.4.2015 sa popo-
ludní uskutočnila v michalovskom re-
formovanom kostole seniorálna kajúca
bohoslužba. Celé podujatie zorganizo-
val misijný referent michalovského se-
niorátu miroslav kovaľ. 

Hudobne nás sprevádzala kresťanská
mládežnícka skupina zo Záhora, Projekt
Z a mládežníci z Bidoviec. Od stola Pá-
novho sa čítali texty z evanjelia podľa
Matúša, o Ježišovom utrpení a ukrižo-
vaní, ktoré čítala sestra viera Šoltéso-

vá. Zazneli spoločné kajúce modlitby.
Božím slovom nás povzbudila konse-
niorka michalovského seniorátu Erika
Dékányová, poukázala na Šimona Ci-
renejského, ktorý sa vracal z poľa a do-
nútili ho niesť Ježišov kríž. Zdôraznila,
že i my svojím spôsobom sa dostáva-
me do tejto úlohy. Máme niesť ďalej
všetko, čo Pán Ježiš učinil. Celé podu-
jatie sa ukončilo spevom piesne Smieť
žiť pre Krista a piesňou Prišiel na zem
konať dielo spásy. –jg–

Ekumenický pašiový sprievod 

v Michalovciach

Seniorálna kajúca bohoslužba

v Michalovciach

Program pre podnika-
teľov v Nemecku

Podnikateľské spoločenstvo Inicia-
tíva ponúka možnosť zúčastniť sa na
programe pre praktikantov pre tých, kto-
rí sa zaujímajú o podnikateľské skúse-
nosti v Nemecku. Cieľom programu je,
aby skúsenosti a vzťahy, získané v Ne-
mecku, mohli zúčastnení zúročiť doma
v rámci vlastného podnikania, ale cie-
ľom programu je aj to, aby sa jeho účast-
ník oboznámil so životom cirkvi v Ne-
mecku. 

Podmienka: podnikateľský plán, ako
aj znalosť nemeckého alebo anglické-
ho jazyka. Program: (max.) 1 štvortýžd-
ňová  prax v Nemecku – v 1 alebo via-
cerých podnikoch. Spoločnosť uhrádza:
dopravu, poistenie a 10 eur diéty denne.
V októbri pripravuje spoločné trojdňo-
vé seminárne stretnutie vo Würzburgu,
ktorého náklady (dopravu, poistenie, uby-
tovanie a stravovanie) taktiež hradí. Ďal-
šie informácie: Attila Palcsó, synodný
radca pre zahraničné styky: foreign.
affairs@reformata.sk; resp. na webovej
stránke programu: initiative-europa.de.



synodná rada. Dňa 7. marca 2015
zasadala v Rimavskej Sobote Synodná
rada.

Ekumenická rada. Ekumenická ra-
da cirkví v Slovenskej republike si na
svojom bratislavskom valnom zhromaž-
dení zvolila nové vedenie. Za predsedu
bol jednohlasne zvolený generálny bis-
kup Evanjelickej cirkvi a. v. Miloš Klá-
tik a za podpredsedu – taktiež jedno-
hlasne – biskup našej cirkvi László Fa-
zekas.

stretnutie seniorov a seniorálnych
kurátorov. Dňa 14. marca sa v Rimav-
skej Sobote konalo stretnutie seniorov
a seniorálnych kurátorov, na ktorom
odzneli krátke referáty o živote senio-
rátov. Hovorilo sa o otázkach v súvis-
losti s právom zamestnávania (napr.
pracovná disciplína, dovolenky, otázka
pracovnej náplne duchovných). Od-
znel aj referát o rómskej misii v našej
cirkvi a o práci Fireszu. 

Diakonia. Riaditeľka Ústredia dia-
konie Henriett Ibos, ako aj biskup na-
šej cirkvi navštívili dňa 19. marca Služ-
bu lásky Maďarskej reformovanej cirk-
vi, kde rokovali o možnej spolupráci s
riaditeľom Sándorom Pálom, progra-
movou koordinátorkou Lillou Vad, ako
aj s riaditeľkou Ekumenickej služby
lásky Klárou Keveházi.

Generálny konvent. V dňoch 23.–
24. marca sa v Beregszásze konalo za-
sadnutie predsedníctva Generálneho

konventu, kde sa medzi iným hovorilo
aj o výsledku zbierky pre Reformova-
né vzdelávanie, o reformovaných mé-
diách v Karpatskej kotline, o progra-
moch oslavy 500. výročia reformácie,
o pripravovanej novej liturgii a o dôle-
žitých podujatiach na rok 2015. Od-
zneli referáty o živote jednotlivých cir-
kevných telies – so zreteľom na Zakar-
patskú Ukrajinu. 

ofera. Dňa 24. marca biskup László
Fazekas, riaditeľka Ústredia diakonie
Henriett Ibos a duchovný z Brzotína
Róbert Mudi, odovzdali generálnemu
kurátorovi Podkarpatskej reformova-
nej cirkvi Bélovi Nagyovi prvú časť
zbierky, ktorú organizovala naša cir-
kev: v hodnote 3000 eur boli nakúpené
trvanlivé potraviny a 2000 eur odovzda-
li ako účelovú oferu na podporu odká-
zaných rodín. Niekoľko rodín aj navští-
vili a im aj osobne odovzdali pripravené
potravinové balíčky. 

seniorálne valné zhromaždenie.
Dňa 29. marca sa konalo seniorálne val-
né zhromaždenie Komárňanského re-
formovaného seniorátu v Nových Zám-
koch.

Teologický inštitút. Na Biskupskom
úrade v Komárne sa dňa 30. marca ko-
nalo 1. zasadnutie Správnej rady Teolo-
gického inštitútu J. Calvina. Na tomto
zasadnutí bol Správnou radou za riadi-
teľa Inštitútu jednohlasne zvolený de-
kan Attila Lévai.
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Ústredie diakonie Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku oz-
namuje, že v roku 2015 po prvý krát
využilo možnosť registrácie na 2%
dane z príjmu. Z toho dôvodu sa ob-
raciame na Vás s prosbou o podpo-
ru 2% z vašich daní, ktoré budú slú-
žiť na rozvoj diakonických aktivít
RKC na Slovensku. Podrobnejšie in-
formácie sú zverejnené na webovej
stránke ústredia refdiakonia.sk ale-
bo sa môžete kontaktovať na tele-
fónnom čísle: 0917/867 431.

Dve percentá pre
Ústredie diakonie

Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry! V dňoch 3.–

10. októbra 2015 máte opäť možnosť zú-
častniť sa na ceste do Izraela. Sprievod-
com bude fundovaný katolícky kňaz Jaros-
lav Rindoš, a duchovnú stránku zájazdu
bude mať na starosti Erika Domonkošo-
vá, farárka Slovenského reformovaného
cirkevného zboru v Košiciach.

Znovu navštívime miesta, ktoré zohrá-
vajú významnú úlohu v dejinách 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; e-mail:
domonkosovaerika@gmail.com

Oznam
Generálna volebná komisia Reformo-

vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku oz-
namuje, že v predpísanej lehote nebola
podaná sťažnosť proti voľbám zo strany
na to oprávnených osôb, preto v zmysle
§ 35 ods. 3) zákona č. 3/2007 výsledky
volieb uverejnené dňa 20. marca 2015
nadobudli právoplatnosť.

Generálna volebná komisia súčasne
konštatuje, že v Michalovskom reformo-
vanom senioráte zvolením Eriky Dékányo-
vej na funkciu seniora sa funkcia zástupcu
seniora uvoľnila, preto Generálna voleb-
ná komisia na funkciu zástupcu seniora
nariaďuje nové voľby. Seniorálne nomi-
načné valné zhromaždenie sa má usku-
točniť v danom senioráte do 17.04.2015.

Prieskum zborovej 
diakonie a diakonie v

seniorátoch

Ústredie diakonie Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku roz-
behlo v mesiaci február 2015 prie-
skum zborovej diakonie a diakonie
v seniorátoch. Do prieskumu sa ma-
jú možnosť zapojiť všetky cirkevné
zbory a senioráty, ktorého cieľom je
spracovania analýzy na základe kto-
rej bude vypracovaná stratégia a
vízia ďalšieho napredovania diako-
nie RKC na Slovensku. Podrobnej-
šie informácie a dotazníky sú dos-
tupné na seniorských úradoch RKC.
Výsledky prieskumu budú zverejne-
né v Kalvínskych hlasoch aj na we-
bovej stránke ústredia. 


