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Klopanie,  Ktoré  volá  K  Životu
„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere,

vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou“ (Zjav 3,20).

D
nes nie je veľa miest, kde sa dá dôjsť priamo k vchodovým dverám, le-
bo vo väčšine prípadov už ani na dverách z ulice nie je kľučka – treba
použiť domáci telefón. Obyvateľ sa nemusí unúvať ani s tým, aby vy-

šiel, stačí mu, aby sa pozrel na obraz, ktorý mu ponúka kamera pri zvončeku a
hneď zistí, kto je vonku. Stáva sa zvykom aj to, že na jednotlivé návštevy je potreb-
né sa prihlásiť. 

Horeuvedený verš z Knihy zjavení môžeme brať ako prihlásenie, klopanie či
zvonenie, aby sme si v adventnom čase preskúmali svoj život, svoje srdce. Má v
ňom miesto Ten, ktorý sa zrodil počas
prvých Vianoc, Ježiš, ktorý sa stal člo-
vekom? Nie je to aj dnes tak, ako ke-
dysi v Betleheme, že nebolo pre Neho
miesta? Môže byť v našom srdci, v na-
šom živote, v našej rodine? Je stredo-
bodom našich podujatí, alebo nás natoľ-
ko viaže to, čo nás obklopuje, čo nás
sprevádza, že niet pre Neho miesta?
Zostáva vonku? 

Vo svete je veľký ruch, možno po-
čuť mnoho hlasov, v ľuďoch je mnoho
citov, pocitov, myšlienok a oni hľadajú
riešenie. Ale má v týchto riešeniach
miesto Ježiš? Hľa, teraz klope. Ak nie-
kto počuje Jeho hlas a otvorí dvere, voj-
de k nemu a bude večerať s ním. Môže-
me byť vďační za to, že sú ľudia, ktorí
počujú Ježišov hlas, a nielen Jeho klo-
panie. Preto buďme na pozore, lebo z
toho vyplýva aj skutočnosť, že nie kaž-
dý chce počuť a nie každý chce otvoriť dvere: svoj život. Ale Pán Boh sa k niko-
mu nevláme. Dvere srdca sa dajú otvoriť len zvnútra, zvonku počuť Ježišov
pokorný hlas a Jeho klopanie. Aj teraz. Aj k nám. 

P
rečo by chcel Pán Ježiš získať
vstup do nášho srdca? Nie
kvôli sebe, ale pre nás a kvôli

nám. Boh chce žiť s nami v spoločen-
stve, nielen v našej blízkosti. V tom naj-
intímnejšom spoločenstve – v spoločen-

(Pokračovanie na str. 2)

2. zasadnutie IX. cyklu
Synody

5. novembra 2015, štvrtok. 4. hodi-
na popoludní: Hlavné námestie v Ri-
mavskej Sobote napĺňa zvučný hlas
zvona z reformovaného kostola. Ako-
by sa zastavil čas. Akoby sa oživil sta-
rý svet na čiernobielej fotografii. Mož-
no to robí jesenný súmrak, alebo 14
mladých ľudí, stojacich pred kosto-
lom... Je Synoda. Bohoslužba s vys-
viackou duchovných. 

Zhromaždenie pozostáva zo syno-
dálov, z duchovných, ktorí budú vy-
svätení, z ich rodinných príslušníkov,
z ich priaznivcov, z členov rimavsko-
sobotského cirkevného zboru a z ľudí,
ktorí poctili túto slávnosť svojou účas-
ťou. Tak, ako zvuk zvona naplnil Hlav-
né námestie, zaplnili žalmy a chválo-
spevy chrám. Skutočne je tu slávnosť.
Po maďarsky a po slovensky slúžia:
senior Tekovského reformovaného se-
niorátu a duchovný z Levíc Gyula Kas-
sai a duchovný Slovenského refor-
movaného cirkevného zboru Košice
Jaroslav Széles. Adresátmi textov,
ktoré odzneli z Listu Rimanom a z 23.
Žalmu, sú duchovní pred vysviackou.
Ale Duch každého sýti a posilňuje vo
viere. Z kazateľne v maďarčine počuje-
me o Abrahámovi, ktorý vo svojom ži-
vote a povolaní spoznal Božiu vôľu a
odhodlal sa prijať cestu chodenia vo
viere. Bol dostatočne smelý, aby usku-
točnil príkaz, ktorý mu dal Boh. Poču-
jeme aj o Pavlovi, ktorý nikdy nepochy-
boval o tom, že čo robí, robí to v súlade
s Božou vôľou. Božie slovo hlásané v
maďarčine hovorilo o povolaní, ktoré-
mu sa človek môže len poslušne pod-
riadiť. Aj nás dobrý Boh povolal k tomu,
aby sme – podľa Jána Kalvína – odov-

(Pokračovanie na str. 7)

Všetkým našim váženým 
Èitate¾om a Spolupracovníkom

želáme pokojné prežitie adventných
a vianočných sviatkov.

Redakcia



(Dokončenie zo str. 1)
stve stola. Aká bude naša odpoveď? Jed-
na z našich adventných piesní to vysti-
huje veľmi pekne: „Ach, úbohý som,
Pane, / čakám Ťa ja, môj dom. / Dávam
Ti odovzdane / srdce, nech bývaš v
ňom. / Srdce Ťa čaká, príď! / Hoci je
skromné, malé, / vďačiť Ti bude stále, /
večne Ťa velebiť“ (365/4).

Ježiš chce vstúpiť do nášho srdca,
lebo On nie je tým malým dieťatkom,
ležiacim v jasliach, ale stojí
pred nami Pán, ktorý sa pre
nás narodil, bol ukrižovaný
a vzkriesený, Ten, ktorý v
plnosti času opustil slávnu
nebeskú vlasť. Stal sa člove-
kom, aby urobil hmatateľnou
a viditeľnou Božiu lásku k
nám, aby naplnil svoj sľub,
že pošliape hlavu satanovi,
aby premohol smrť a pripra-
vil nám cestu späť, k Otco-
vi. 

Ale k tomu je potrebné ot-
voriť dvere a treba sa odvá-
žiť pozrieť sa do Pánových
očí. Nepotrebujeme len roz-
hovor cez „domofón“, jed-
no stretnutie raz v roku ale-
bo raz za týždeň, ale úplné
odovzdanie sa Jemu. Viera
zakotvená v Ňom, Ním ve-
dený život, modlitba, prameniaca zo
srdca, hoci aj slovami piesne: „Srdce
Ťa čaká, príď!“ alebo „Vojdi k nám a
nech večne / Ťa už v srdciach máme“
(532/3).

On vstúpi a nezľakne sa toho, čo tam
uvidí, lebo On prichádza, aby bol s na-
mi. Keď nás počas sviatkov navštívia
členovia rodín z väčšej vzdialenosti, nie
je dôležité to, či stoja poháre v skrini
na milimeter presne, ale to, ako sa kto
má, čo sa stalo v rodine, dôležité je to,
že konečne môžeme mať spoločenstvo,
môžeme byť spolu. 

Keď Ježiš vstúpi do života jedného
človeka, Písmo hovorí, že má s ním, s

nami spoločenstvo. Je dobré čítať a po-
čúvať Božie slovo tak, že ono hovorí k
nám a o nás, je dobré vidieť Ježiša tak,
že On sa aj teraz rozpráva s nami o na-
šom živote. Tak, ako ja nie som opráv-

nená nikoho voviesť do domu niekoho
iného, tak môže každý vpustiť klopajú-
ceho, pred dverami čakajúceho Pána
iba do vlastného srdca. 

V súčasnosti počuť tak veľa sťažnos-
tí, ľudia už naozaj nedokážu zvládnuť
ťarchu, choroby, zármutok, skúšky, ne-
istotu, pocity stratenosti, poviazanosť,
tvrdosť a falošné veci v zmysle zásady

„všetko je v poriadku“ alebo
čokoľvek iné. Pán teraz klo-
pe na tieto dvere, aby prinie-
sol zmenu, aby sme zažili,
čo to znamená, že svoje bre-
mená nemusíme znášať sa-
mi, lebo Boh je s nami a On
povedal: „Ja som s vami!“. 

Vezmime to vážne teraz,
keď sa pripravujeme na sviat-
ky, keď pohliadneme späť
na minulé veci, alebo keď
nás zachvátia pochybnosti a
keď nás skľučuje samota.
Ten, u koho klope Pán, ne-
môže byť osamelý, iba ak ne-
otvorí dvere. Kým trvá náš
pozemský život, môžeme to
urobiť, môžeme Ho začuť,
môžeme Mu otvoriť, môže-
me byť v spoločenstve s Ním
a On s nami. 

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak
niekto počuje môj hlas a otvorí dvere,
vojdem k nemu a budem stolovať s ním
a on so mnou“ – teraz a raz tam hore, v
nebesiach. Beáta Bohony 

pred tvárou
Hospodina

Drahý náš Otče nebeský, z hĺbky
srdca svojho Ti ďakujem za tú veľ-
kú milosť, že si sa k nám hriešnemu
pokoleniu sklonil v svojom Synovi,
Ježišovi Kristovi, a pre prijatú obeť
tam na kríži, ospravedlnil si nás z
našich hriechov. Chvála a sláva len
Tebe nech je vzdávaná po všetky ve-
ky, že nás posilňuješ Duchom Svä-
tým a učíš zachovávať všetko, čo si
nám prikázal. Amen, nech zotrváme
v Tvojich nariadeniach až do konca,
vediac, že Ty si s nami v každý deň
života. Čože sa nám lepšie v živote
mohlo stať, ako to, že sme spoznali
nielen Stvoriteľa, ale aj nášho Vyku-
piteľa a Posvätiteľa. Pane, daj, aby
sme zostávali naďalej v Tvojej láske
a v stálosti viery mohli oslavovať Ťa
tu a raz aj tam vo večnosti. Amen.

tibor Sabovik
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Vstávajú zo sna pastieri, divia sa a žasnú,
to veľké Božie znamenie im osvetľuje cestu,
Boh zvoláva k Betlehému zo všetkých strán,

príď sa pokloniť každý kto máš srdce otvorené dokorán
Narodil sa Kristus Pán, od nás dávno túžený, 

položený v jasličkách Ježiško je zrodený.

V tejto chladnej zimnej dobe, 
leží v jasliach a v chudobe,

aj ty drahý kresťane kľakni na kolená, 
nech ti v duši zazvoní sláva Jeho mena,
to je Boh tvoj v dieťati čo ti život dal, 

večný Pán i večný Kráľ.

Klopanie,  ktoré  volá  k  životu

Margita Breznaiová

Božie dieťa
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Ján Kalvín podáva vo Vzdelaní vo vie-
re výklad modlitby Pánovej. Rozoberá v
ňom jednotlivé prosby, ich význam pre
život viery. Otčenáš poznáme od detstva,
často je to prvá zapamätaná a nám známa
modlitba, ktorú nám vštepovali rodičia.
V modlitbe Pánovej sa stretávame s Pá-
nom, hovoríme o vzťahu s Ním a k Nemu.
O tejto modlitbe už bolo podaných množ-
stvo výkladov a ešte sa ich množstvo iste
rozrastie. My sa sústredíme na Kalvínov
výklad, ktorý on sám svojsky a reformač-
ne rozpísal. Ako píše: „Hospodin nás na-
pomína a pobáda, aby sme Ho hľadali v
každej potrebe“. Modlitba Pánova nám
na to slúži! 

„Otče náš, ktorý si v nebesiach.“ Kal-
vín tu vidí dané pravidlo obetovať mod-
litbu Bohu a to v mene Krista. Modliť sa v
inom mene nie je správne. My sami pod-
ľa neho nie sme hodní pred Boha pred-
stupovať a stáť pred jeho tvárou.

„Posväť sa meno Tvoje.“ Kalvín vys-
vetľuje, že meno Božie má ohlas, múd-
rosť, dobrotu, moc, spravodlivosť, prav-
du, milosrdenstvo. Pre toto je Boh ľuďmi
oslavovaný. „Prosíme teda, aby Jeho ve-
lebnosť bola posvätená v týchto cnos-
tiach.“ On aj keď trestá, dáva poznať svo-
ju spravodlivosť. Keď odpúšťa, rovnako
prejavuje milosrdenstvo. Reformátor ešte
dodáva: „Neexistuje, hovorím, na svete
nič, z čoho by nevyžarovala Jeho sláva,
na každej veci akoby vyrytá. Chváľ Hos-
podina, každý duch a každý jazyk“.

„Príď kráľovstvo Tvoje.“ Kraľovanie
Božie je v Svätom Duchu, v prejavoch bo-
hatej dobroty a štedrého milosrdenstva.
„Modlíme sa teda, aby kráľovstvo Božie
prišlo, aby Hospodin zo dňa na deň roz-
množoval počet svojich verných, ktorí
všetkou svojou prácou velebia Jeho slá-
vu.“ Kalvín tu pekne píše, že tu prosíme
o rozjasňovanie Božieho svetla a jeho
pravdy vo svete, to ničí Satana, kazí lož
a temnosť jeho vlády. 

„Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na ze-
mi.“ Tu je žiadosť, aby Boh rovnako na
zemi všetko riadil, podobne ako v nebi.
„Aby všetko viedol k cieľu, ktorí sa Mu
páči, užívajúc k tomu všetko svoje stvore-
nie a podmaňuje si preto všetky vôle.“ V

tejto prosbe sa podľa Kalvína vzdávame
všetkých svojich osobných prianí, prosí-
me Hospodina, aby neviedol udalosti pod-
ľa našich želaní, ale tak, ako On sám chce.
Tu sa majú uhášať naše žiadosti, naše túž-
by. Pre nás je to iste náročná cesta seba-
zapierania a presadzovania vyššej vôle. 

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“
Bez chleba si nevieme predstaviť ani je-
den deň. Je odpradávna Božím darom, kto-
rý s Božím požehnaním pripravujú pra-
covité ruky ľudí. Chlieb má pre nás vždy
veľkú cenu. Bohatí i chudobní konzumu-
jú chlieb v každom kúte sveta. „V tejto
prosbe obecne žiadame o všetko čo je zo
živlov tohto sveta nevyhnutné pre výživu
nášho tela, a to nielen o pokrm a odev,
ale o všetko, o čom Biblia vie, že je pre nás
vhodné, aby sme mohli v pokoji jesť náš
chlieb.“ Tu sa prejavuje dôvera, že Boh
sa o nás postará nielen dnes, ale tiež zaj-
tra. Ďalej sa dozvieme pravdu o našom po-
zemskom vlastníctve, ktoré v skutočnosti
nepatrí nám. V tom, čo je naším vlastníc-
tvom, sa len prejavuje Božia dobrota. 

„Odpusť nám viny naše, ako i my odpúš-
ťame vinníkom svojim.“ Božia milosť je
potrebná pre každého, Kalvín pomenoval
naše viny dlhom, ktorý máme pred Bo-
hom. Za dlh si zaslúžime trest, lebo ho sa-
mi nijako nedokážeme zaplatiť. Podľa ne-
ho v odpúšťaní iným je znamenie, že nás

Hospodin milostivo prijíma. Nehľadáme
nijakú formu pomsty, ale zo srdca odpúš-
ťame! Kalvín píše, že to, čo nechceme od-
pustiť, sa môže ľahko zvrtnúť a obrátiť
sa proti nám samým. 

„Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás
zlého.“ V úvode výkladu tejto prosby je

upozornenie, že pokušenia sa nám ne-
vyhnú.

Tu platí, že Boh je naša sila! Pokušenie
je na dennom poriadku a my len musíme
prejaviť kresťanské zásady. V modliteb-
nej prosbe žiadame podľa Kalvína silu v
boji proti mocnostiam zla. Pokušenie nám
pod nohy podkladá nástrahy pekla. Prosí-
me teda o Božiu stráž nad nami. O Jeho
láskavé vedenie. Kalvín odôvodňuje pre
všetky modlitby tzv. pravidlo lásky, ktoré
Hospodin chce: 

„Neučí každého jedného z nás prosiť o
to, čo mu prospieva ako jedincovi bez oh-
ľadu na blížneho, ale nás vzdeláva k tomu,
aby sme mali starostlivosť o dobro svoj-
ho brata ako o svoje dobro“.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XXIII.)
Výklad modlitby Pánovej

„Je tu pridané, že Boh, náš
Otec, je v nebesiach. Tým sa
vyznačuje Jeho podivuhodná
velebnosť, ktorú malosť nášho
ducha nemôže chápať inak,
než si pripomínajúc, že nie je
našim očiam nič krajšie a ve-
lebnejšie nad pohľad na ne-
bo.“

„Veď ich zaiste potrebujeme,
aby nás prebúdzali, podneco-
vali a otriasli nami. Preto, že
je obava, aby sme prílišným
odpočívaním neschúlostiveli
a nezleniveli. Napokon Hospo-
din každý deň skúša svojich
vyvolených, vzdeláva ich v
pohŕdaní, chudobou, protiven-
stvom a všelijakým iným kri-
žovaním. V pravde však touto
prosbou sa modlíme za to,
aby Hospodin dal zároveň s
pokušeniami možnosť preko-
nať ich, aby sme nimi neboli
premožení a skrúšení.“ 

„Modlitba je rozhovor
duše s Bohom“ (Augustín).
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O v dňoch 23–25.10.2015 sa usku-
točnil jesenný biblický mládežnícky
výlet na Borde. príjemné 
prostredie zafarbeného lesa všetký-
mi možnými farbami jesene a 
padajúcimi listami bolo potešením
pre každé oko, ktoré si všimlo 
túto nádheru.

Témou tohto stretnutia bolo Nedá sa
ujsť. Vo večerných a ranných témach
sa rozoberali otázky, že pred Bohom,
svetom a sebou samým sa nedá ujsť.
Môžeš sa snažiť utekať pred Bohom,
zodpovednosťou aj pred prijatím seba,
no nepodarí sa ti to. Základ témy tvoril
Žalm 139 ako aj Jonáš, ktorý tiež chcel

ujsť pred Bohom a svojim poslaním.
Slovom Božím mládežníkom poslúžili
Monika Žingorová, Ján vecan z Evan-
jelickej cirkvi a Miroslav Klč z Cirkvi
bratskej. Sobotný večer prebiehala talk-
-show s organizátormi výletu. Mládež-
níci mohli adresovať svoje otázky účin-
kujúcim v debate o nich, osobnom živo-
te ako aj iných vážnych životných té-
mach, na ktoré im zodpovedali. Počas
výletu prebiehali aj mnohé iné aktivity
– výlet na vyhliadku v lese, taktiež špor-
tové aktivity. Veľká vďaka patrí orga-

nizátorom za možnosť tohto výletu.
Pán Boh nám požehnal ako svojím Slo-
vom, tak aj blízkosťou ľudí a nádherou
prírody, za čo Mu patrí chvála.

Na záver si Vás dovoľujeme pozvať
na ďalší biblický mládežnícky výlet,
ktorý sa tiež uskutoční na Borde od 3.
do 6. januára 2016. 

Verím, že so snehom a mrazom pokry-
tou krajinou a tak aj úplne inou atmos-
férou. Tešíme sa na Vás!

Matej nagy

posledná októbrová nedeľa bola v
rákošskom cirkevnom zbore trošku
iná – slávnostnejšia. Kázeň, po nej
svätá večera pánova a gratulácia k
životnému jubileu. 

To všetko však vo vynovenom chrá-
me Božom, ktorého rekonštrukcia bola
vykonaná v mesiacoch september a ok-
tóber. Je to výsledok dlhých rozhodo-
vaní. K realizácii všetkých prác došlo
aj s prispením finančných prostriedkov
vedenia našej reformovanej kresťanskej
cirkvi, ktoré výrazne napomohli vyko-
nať tieto práce. 

V úvode kázne pani farárka zdôrazni-
la, že je to deň, kedy ďakujeme Pánu Bo-
hu za dar úrody. Celé kázanie sa nieslo
v tomto duchu. Po krásnej a poučnej káz-
ni, naplnení jej obsahom, pristupovali
veriaci ku stolu Pánovmu k svätej veče-
ri Pánovej, s poďakovaním za tohoroč-
nú úrodu a pre posilnenie duše po odpus-
tení našich hriechov, ktorých sa často
dopúšťame.

Nakoľko sa v týchto dňoch jeden z na-
šich bratov, brat František trojan dožil
okrúhleho životného jubilea, 60-tich ro-
kov, miestna duchovná, Simona aboši-
ová mu na základe slov z Písma sväté-
ho zaželala do ďalších rokov dobré zdra-
vie, silnú vieru, pokoj a pohodu v rodi-
ne. To všetko s pomocou Pánovou a na
základoch jeho slova. Ku gratulácii sa
v mene presbytéria pripojil aj presbyter
vojtech Sokoli.

Vyvrcholením tejto krásnej nedele bo-
li od stola Pánovho slová pani farárky
Abošiovej, ktoré sa týkali rekonštrukč-
ných prác na chráme Božom. Svojimi

slovami veľmi citlivo a s veľkým poďa-
kovaním zhodnotila význam a podstatu
kostola pre veriaceho človeka. Z jej úst
zazneli slová: „Veď toto miesto slúži k
počúvaniu a prijímaniu slova Božieho,
k posilneniu našej viery. Je to miesto,
kde ústami i srdcom chceme oslavovať
nášho Pána. Je to stánok Boží s ľuďmi.“

Ďalej povedala: „My jednoducho potre-
bujeme chrám, potrebujeme miesto, kam
hluk a krik sveta neprenikne, miesto, kde
sa k nám vždy prihovára živý Boh. Nech
Pán Boh dá, aby sa na tomto mieste stá-
le prejavovala úcta nášmu nebeskému
Otcovi, aby nad týmto miestom nikdy ne-
musel Pán Ježiš zaplakať.“ Zároveň po-
ďakovala Pánu Bohu, že nad nami pri
realizácii týchto prác držal ochrannú ru-
ku a všetkým, ktorí sa na týchto prácach
podieľali. V závere zazneli slová: „Nech
je Hospodin, náš Boh s nami, ako býval
s našimi otcami, nech nás neopustí a ne-
zavrhne.“

Po slovách duchovnej zboru pristúpil
k stolu Pánovmu presbyter Vojtech Soko-
li, ktorý vo svojich slovách hodnotil
predchádzajúce dni. Vyjadril pocit z dob-
re vykonanej práce a hlavne poďakoval
Pánu Bohu za silu, ktorú dal k uskutoč-
neniu týchto prác. Po tejto prestavbe veľ-
mi túžil náš nebohý brat kurátor Ján
Miko, a preto ho presbyter Sokoli nazval
otcom tohoto diela. V príhovore zazne-
lo poďakovanie všetkým za prácu a čas
venovaný prestavbe chrámu. Presbyter
Sokoli svoj príhovor ukončil slovami:
„Rozíďme sa teraz do svojich príbyt-
kov s pocitom vnútornej sily a elánu, na-
plnení slovom Pánovym a ďakujme mu
za všetko to čo máme a čo nám dáva.“

vojtech Sokoli

Nedá sa ujsť!
Biblický mládežnícky výlet na Borde

Vďaka Ti, Pane!
Slávnosť v rákošskom zbore

presbyter Ján Sokoli pri prácach spo-
jených s prestavbou kostola.

najvýchodnejšou stanicou protes-
tantských cirkví na Slovensku je
mesto Humenné. 

Je sídlom matkocirkevného zboru Re-
formovanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku a filiálky evanjelickej cirkvi

augsburského vyznania, ktorá patrí do
matkocirkevného zboru v Kladzanoch.

Stalo sa už tradíciou, že viackrát roč-
ne sa konajú spoločné ekumenické boho-
služby, po ktorých sa aspoň raz za rok
zídeme na podujatiach, kde si pripomí-

(Pokračovanie na str. 5)

Výzva terajším pokoleniam
Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje
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(Dokončenie zo str. 4)
name nielen históriu zboru, ale aj širšie
súvislosti spojené s reformáciou. Takto
sme sa zišli dňa 15. novembra, aby sme
sa v našom zrekonštruovanom kostole
zúčastnili na nešpornej bohoslužbe. Slo-
vo Božie zvestovala seniorka Michalov-
ského reformovaného seniorátu erika
Dékányová. V kázni vychádzala z Jer
7,5–7 v nadväznosti s evanjeliom Mt
21,12–13. Zdôraznila potrebu udržia-
vania chrámu, dedičstva našich predkov.
V závere bohoslužby sme prijali Áronov-
ské požehnanie, ktoré nám udelila zbo-
rová farárka ECAV v Kladzanoch Má-
ria Juhásová.

Potom nasledovala konferencia, ktorú
viedol reformovaný farár pavol Kačkoš.
Zúčastnilo sa na nej okolo stovky záu-
jemcov, nielen z miestnych zborov, ale
aj obyvateľov mesta. Medzi hosťami sme
privítali seniorátneho kurátora Michalov-
ského reformovaného seniorátu Blaže-
ja Kneža. Referáty odzneli v rámci V.
ročníka konferencie „Minulosť nás spá-

ja – budúcnosť zaväzuje“ a II. ročníka
konferencie „Reformácia na území Hor-
ného Zemplína“.

Presbyter a zástupca kurátora refor-
movaného zboru v Humennom arpád
Csontos oboznámil prítomných s okol-
nosťami vzniku a založenia protestant-
ského zboru a Kronikou zboru, ktorá je
pripravená na vydanie tlačou. Zvlášť
zdôraznil spoločnú históriu obidvoch
denominácií, pričom každá z nich si
vždy a za každých okolností zachovala
svoju vierouku. Záverom použil citát v
poradí druhého reformovaného misij-
ného farára v Humennom Ladislava Ré-
za: „Nech terajšie pokolenie dáva pozor
na to, aby budúcim pokoleniam nezane-
chalo dedičstvom prázdne kostoly!“ O
histórii kladzianskeho evanjelického
zboru referoval člen filiálky Michal
Kirschner. So životom a prácou prvé-

ho zborového farára Samuela Fábryho
oboznámila poslucháčov andrea ocil-
ková. Vyzdvihla jeho obetavú prácu ako
na poli duchovnom, tak i hospodárskom.
História zboru je úzko spätá so šľachtic-
kou rodinou Vladárovcov, ktorí boli do-
zorcami a patrónmi zboru nepretržite
115 rokov. O ich prínose k povzneseniu
zboru v každej dobe informovala pres-
byterka valéria Csontosová. Zbor neu-
stále podporovali nielen finančne, ale bo-
li príkladom horlivosti aj vo viere. Alž-
beta Vladárová sa stala priekopníčkou
domáckeho zamestnávania žien v Sat-
márskej a Berežskej župe, keď miestne
ženy naučila technike tzv. rakoveckej
krížikovej výšivky, ktorá je v Maďarsku
dodnes veľmi obľúbená a vyhľadávaná. 

Po odznení referátov sa všetci prítom-
ní zúčastnili pohostenia v miestnej reš-
taurácii. valéria Csontosová

Seniorátne valné zhromaždenie
bolo v Michalovciach dňa 28.
novembra 2015.

Na úvod všetkých privítal kurátor
michalovského zboru Jaroslav Bánóci.
Potom zhromaždenie otvoril seniorát-
ny kurátor Blažej Knežo slovami Žalm
42,1–6 a úvodnou modlitbou. Privítal
členov valného zhromaždenia a hostí,
zástupcu biskupa Jána Semjana, zástup-
cu generálneho kurátora Júliusa Ko-
váča a seniora ondavsko-hornádskeho
seniorátu Juraja Brecka.

Pamiatku nebohého Jána Šoltésa, bý-
valého seniorátneho kurátora sme si
uctili minútou ticha. Po prezentácii prí-
tomných, voľbe overovateľov zápisni-
ce a po schválení programu SVZ nasle-
dovali doplňujúce voľby duchovného
sudcu, misijného referenta a tlačového
referenta. Zvolení boli nasledovní kan-
didáti: seniorátny duchovný sudca – Ja-
nette Knežová; misijný referent – pe-
ter Korpa a tlačový referent – arpád
Csontos. Nasledovali bohoslužby, na
ktorých kázal zástupca biskupa Ján Sem-
jan, na základe Zj 3,1–6 poukázal na
význam služby v cirkvi. Pod vedením
kantora Stanislava Kasinca sme spie-
vali piesne 159., 559., 565., 240. 

Zástupcom biskupa bola inštalovaná
seniorka michalovského seniorátu eri-
ka Dékányová. V príhovore sa poďa-
kovala a vyjadrila nádej na čo najlepšiu
vzájomnú spoluprácu. Seniorkou bola in-

štalovaná: seniorátna sudkyňa – Janette
Knežová;  konsenior – Juraj Gajdošo-
ci; misijný referent – Peter Korpa a tla-
čový referent – Arpád Csontos. Ďalším
bodom programu bolo prednesenie
správ za rok 2014. Svoju správu pred-
niesla seniorka Erika Dékányová, sprá-
vu namiesto bývalého misijného refe-
renta Miroslava Kovaľa (brat Kovaľ

je už zvoleným farárom v Sečovciach),
predniesla sestra seniorka. pavol Kač-
koš predstavil správu tlačového refe-
renta. Správu o finančnom hospodárení
predniesla pokladnička emília vajdová
a správu revíznej komisie predniesol
Ján Marcinčák. 

SVZ prerokovalo žiadosť o podporu
zo Všeobecného fondu pre reformo-
vaný zbor v Blatnej Polianke na gene-
rálnu opravu farskej budovy. Žiadosť
reformovaného zboru Bežovce o súh-
las k odpredaju budovy bývalej cirkev-
nej školy. Obidve žiadosti boli uznese-
ním SVZ odporúčané na vyššie schvá-
lenie. 

Záverom sa seniorátny kurátor Bla-
žej Knežo poďakoval všetkým prítom-
ným členom SVZ i hosťom za ich účasť.
Rozišli sme sa po modlitbe a piesni Kráľ
večný nás požehnaj. 

–jg–

Výzva terajším pokoleniam
Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje

Seniorátne valné zhromaždenie 
V michalovskom senioráte bol sviatok



Synoda reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku na svojom
2. zasadnutí, ktoré sa konalo 5–6.
novembra 2015 prijala nasledovné
uznesenia:

– Bez zmien prijímala body rokova-
nia navrhnuté Synodnou radou.

– S navrhovanými zmenami prijíma-
la zápisnicu z 1. zasadnutia IX. cyklu Sy-
nody.

– Schválila správu biskupa Lászlóa
Fazekasa o živote Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku v roku
2014.

– Schválila hlásenie riaditeľky Hen-
riety Ibos o činnosti Ústredia diakonie;
hlásenie povereného riaditeľa Árpáda
Édesa o činnosti Oddelenia cirkevnej
hudby; hlásenie predsedu Enikő Édes
o činnosti Rady všeobecného vzdelá-
vania; hlásenie riaditeľky Zsuzsanny
Tóth o činnosti neziskovej organizácie
Reformovanej cigánskej misie; hláse-
nie predsedu Attily Lévaiho o činnosti
Teologického inštitútu J. Calvina; hlá-
senie predsedu Szilvii Györky o čin-
nosti Združenia reformovaných žien na
Slovensku; hlásenie predsedu Miklósa
Kissa o činnosti Zväzu mladých refor-
movaných; hlásenie povereného pred-
sedu Vinceho Feketeho o činnosti Zvä-
zu maďarských reformovaných pres-
byterov; hlásenie riaditeľky Jolany
Rácz o činnosti neziskovej organizá-
cie Diakonia Reformata a hlásenie ria-

diteľky Mariky Géciovej o činnosti ne-
ziskovej organizácie Re-Mi-Dia v roku
2014.

– S účinnosťou od 1. januára 2016
doplňuje § 24 štatútu Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku o orga-
nizačnom a spravovacom poriadku
komisie na kvalifikáciu duchovných a
o poriadku duchovenských skúšok s
nasledujúcimi troma bodmi: d) cirkev-
ná etiketa a erudícia; e) kresťanská bio-
etika; f) homiletické cvičenia.

– Za účelom prípravy návrhu zákona
o hospodárení cirkvi zriaďuje komisiu
na prípravu zákona, členom ktorej sú:
István Bucsuházy, Rudolf Molnár, Jaros-
lav Bánóci, Irena Bittóová a Pál Kiss;
súčasne komisiu poveruje, aby návrh me-
novaného zákona do 15. marca 2015
predostrela Synodnej rade. 

– Synoda ako predbežný zámer schva-
ľuje plán legislatívnej práce IX. cyklu
Synody Reformovanej kresťanskej cirk-
vi na Slovensku. 

– Synoda považuje za poľutovania-
hodné a vzhľadom na našu cirkev dis-
kriminatívné, že snaha vedenia cirkvi
rokovať s Ministerstvom školstva v zá-
ujme našich cirkevných škôl bola zo
strany ministerstva odmietnutá. Syno-
da Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku v záujme zachovania našich
cirkevných škôl iniciuje zmenu viac-
krát novelizovaného zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 245/2008
Zb. o výchove a vzdelávaní. 

Dodržanie najnižšieho počtu žiakov
ustanovený v odseku (8) § 29 a odse-
ku (7) § 33 sa už v školskom roku
2015/2016 negatívne dotýka bezpro-
stredne šiestich zo siedmych našich cir-
kevných škôl – štyri základné školy a
dve stredné školy. Ak štát od školského
roka 2016/2017 spomínané state záko-
na začne uplatňovať, naše nateraz dot-
knuté cirkevné školy zaniknú, respektí-
ve schradnú. Preto Synoda iniciuje, aby
Národná rada Slovenskej republiky
schválila zmenu hore citovaného škol-
ského zákona č. 245/2008 Zb. tak, aby
v odseku (16) § 29 a v odseku (2) § 33
vymenovanie osobitných prípadov bo-
lo doplnené nasledujúcim textom: „ško-
la, ktorej zriaďovateľom je cirkev re-
gistrovaná v Slovenskej republike a v
ktorej sa výchova a vzdelávanie usku-
točňuje v jazyku príslušnej národnost-
nej menšiny.“

– Synoda poveruje Predsedníctvo Sy-
nody, aby v záujme záchrany škôl ini-
ciovalo rokovanie s prezidentom Sloven-
skej republiky. 

– V záujme spresnenia legislatívne-
ho procesu si za cieľ vytyčuje stanoviť
pravidlá legislatívneho konania, za úče-
lom čoho podľa potreby pozmení zákon,
respektíve schváli všeobecne záväzné
predpisy.
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tibor Bajus v Jolana Bittóová v Beáta Bohony v Horatius Bonar v Angela Borovská v Juraj Brecko v
Margita Breznaiová v Dušan Brna v Valéria Csontosová v Erika Dékányová v Sándor Dobai v Erika

Domonkošová v Zoltán Drenkó v Géza Erdélyi v László Fazekas v Božena Fazekašová v Vince Fekete v
Juraj Gajdošoci v Róbert Géresi v Ľudmila Geročová v Johannes Gossner v Andrej Hajduk v

Ildikó Hozák-Magyar v Hugo zo St. Victora v Henrieta Ibosová v Mária Kaduková v Gyula Kassai v
tomáš Kempenský v Lucia Kis v Pál Kiss v Edita Kočišková v Miroslav Kovaľ v Silvia Krajňáková v

tímea Krcho Géresi v Ján Marcinčák v Géza Mártha v Alžbeta Matejová v Mária Meňkyová v Elemér
Molnár v Ákos Róbert Nagy v Matej Nagy v Zuzana Némethová v Zoltán Orémus v Erzsébet Öllös v

Attila Palcsó v E. B. Pusey v Loránt Rákos v John W. Robbins v Magnus Friedrich Roos v
tibor Sabovik v Ján Semjan v Vojtech Sokoli v Alfréd Somogyi v Ch. H. Spurgeon v András Szabó v

József Szaszák v Jaroslav Széles v Oľga Szélesová v Lilla Szénási v Klaudia takács v
Ferdinánd tarr v László tóth v Ľudmila Vahovičová v Lia Valková v Dávid Vargaeštók v

Ibolya Varjaššiová v W. t. P. Wolston v František Zubaj

V roku 2015 boli autormi Kalvínskych hlasov

V tohtoročných číslach nášho mesačníka boli uverejnené
články z pera horeuvedených autorov. Vyjadrujeme im svoju
vďaku za to, že dovolili, aby ich myšlienky sa stali duchovným
majetkom nás všetkých; svojimi spravodajstvami prispievali
k tomu, aby údovia našej cirkvi mohli byť lepšie informovaní,
veď pozitívny vzťah môžeme vytvoriť len k tomu, čo poznáme,
o čom máme poznatky. Tým, ktorí už nežijú, sme vďační za to,

že hoci aj po stáročiach „majú čo povedať“ dnes žijúcim refor-
movaným.

Očakávame Vaše ďalšie rukopisy, rovnako aj rukopisy nov-
ších autorov: všetkých tých, ktorí by sa chceli prihlásiť mate-
riálom, ktorý by sa hodil do jednej z mnohých rubrík úradného
orgánu našej cirkvi.

redakcia



(Dokončenie zo str. 1)
zdali svoj život i svoje srdce ako živú a
svätú obetu! Toto znamená v dnešnom sve-
te riziko a vyžaduje si veľkú odvahu, ale
Pán posilní všetkých, ktorí Ho o silu žia-
dajú pre prácu na Jeho Kráľovstve. 

Božie slovo hlásané po slovensky hovo-
rí o dobrom Pastierovi a táto zvesť nevra-
ví len o tom, aby bol duchovný dobrým
pastierom jemu zvereného cirkevnému
zboru, ale poukazuje na Ježiša Krista, kto-
rý je naozaj príkladom veľkého a dobré-
ho Pastiera pre každého veriaceho! Áno,
toto je skutočná služba: Vykonávajúc Bo-
žiu vôľu pre ľudí! Je to aj akýsi príklad pre
službu duchovného. Zaznievajú dôležité
zvesti! 

Potom sa tým, ktorí majú byť vysvätení,
prihovára biskup lászló Fazekas na zák-
lade Iz 6,1–7. Nehovorí o veľkých úlohách
ani o dôstojných úlohách, ale o praxi: o
duchovných zápasoch a skľúčenosti, keď
duchovný cíti, že nemá silu, nemá schop-
nosti na všetko, čo od neho očakáva Hos-
podin, ba cíti sa primalým pre túto služ-
bu. Posilnenie je pripravené pre každého u
Hospodina. On svojím Slovom aj dnes po-
silňuje, vedie, vyučuje a vychováva všet-
kých tých, ktorí prijmú Jeho pravdu. 

14 mladých duchovných sa postaví oko-
lo stola Pánovho: Zsolt abaházi, tímea
Galgóczy agócs, György Bók, tamás Bö-
szörményi, Dušan Brna, Kamilla egyeg
Dobai, Gergő egri, viktor Hozák, Mó-
nika Karvansky, annamária Szabó Mi-
kos, tamás Mikos, tímea Kovács pán-

di, Zsuzsanna vargha a Balázs varga. Po
prísahe, ktorú zložili do rúk zástupcov bis-
kupa, biskup a 9 seniorov našich seniorá-
tov svojím požehnaním vysvätili duchov-
ných, ktorí si – na znak pokory – pokľakli,
tých, ktorí sa odteraz stávajú voliteľnými
duchovnými.

Po vysviacke biskup našej cirkvi pozdra-
vuje duchovného na dôchodku lajosa Gá-
bora, ktorý bol prítomný na otváracej bo-
hoslužbe Synody, a ktorý po dovŕšení 70.
roku veku vlani odišiel do dôchodku. Ďa-
kuje mu za dlhé roky – za 45 rokov trva-
júcu duchovenskú službu. 

Táto slávnostná bohoslužba má peknú
symboliku: pred Božou tvárou, v moci
Jeho slova začínať a v spoločenstve Jeho
zboru končiť aktívnu duchovenskú služ-
bu. Áno! Po požehnaní sa rozoznie národ-
ná modlitba a ľudské hlasy, vystupujúce
pred Boha, opäť naplnia kostol... 

Ešte v ten večer sa začalo a na druhý deň
pokračovalo 2. zasadnutie IX. cyklu Syno-
dy. Vzhľadom na to, že 1. januára sa zača-
lo nové volebné obdobie v našej cirkvi,
na jarnom zasadnutí Synody sa bolo treba
sústrediť na to, a tak nebola možnosť roko-
vať o výročných hláseniach. Teraz uzatvo-
rili rok 2014. Správa biskupa zachytáva
vzťahy našej cirkvi, hlásenia jednotlivých
seniorov a hospodársky život. Aj inštitú-
cie a organizácie našej cirkvi predostreli
svoje výročné hlásenia: Ústredie diako-
nie, Oddelenie cirkevnej hudby, Rada vše-

obecného vzdelávania, Reformovaná ci-
gánska misia, Teologická akadémia J. Cal-
vina, Zväz reformovaných kresťanských
žien na Slovensku, Zväz mladých refor-
movaných, Zväz maďarských reformova-
ných presbyterov žijúcich na Slovensku,
Diakonia reformata a Re-Mi-Dia. Správy
boli Synodou schválené. 

Potom sa začala dlhá diskusia o návrhu
zákona o hospodárení, ktorá sa uzatvori-
la tým, že na jarnom zasadnutí predostrie
teraz zvolená 5-členná komisia Synode no-
vé podanie. V tomto cykle sa očakáva ešte
jeden nový zákon o cirkevnom súdnictve,
nový zákon o voľbách, nový zákon o sprá-
ve cirkvi a na konci cyklu nová Ústava na-
šej cirkvi. Aj o tom rozhodla Synoda. 

A ako aktuálnu otázku iniciuje Synoda
novelizáciu zákona v štáte, aby v dôsled-
ku nového zákona o Všeobecnom vzde-
lávaní nezanikli naše reformované školy.
Podľa normatívu o povinnom počte žia-
kov totiž od septembra 2016 na 6 z našich
7 škôl čaká redukcia a zánik. Podanie,
iniciujúce novelizáciu tohto zákona, pre-
dostrel senior Bratislavského reformova-
ného seniorátu alfréd Somogyi s tým,
aby naša cirkev predložila žiadosť Syno-
dy na Ministerstvo školstva Slovenskej
Republiky, na Úrad vlády Slovenskej Re-
publiky, predsedovi Parlamentu a prezi-
dentovi Republiky. 

alfréd Somogyi
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Ing. Ján Šoltés sa narodil vo Vy-
sokej nad Uhom dňa 5.5.1957, zom-
rel v kruhu milujúcej rodiny v Micha-
lovciach dňa 18.11.2015. Vyrastal
na tichej bočnej uličke v nábožnej
rodine medzi troma bratmi ako štvr-
tý a najstarší z nich. Od detských
liet naučený deliť sa a pracovať nie-
len pre seba prijal kríž veľkej ne-
moci, ktorý dostal. Niesol ho vnú-
tornou silou bez výčitiek vo viere v
Boha, ktorú si posilňoval sviatos-
ťou, Božím slovom, modlitbou.  Zo
skromných podmienok po vysoko-
školskom štúdiu sa vypracoval na
riadiaceho pracovníka elektrárne
vo Vojanoch. Jeho spolupracovníci
dodnes spomínajú na odbornosť a
ústretovosť, ktorú u neho poznali.
Usilovne sa podieľal na cirkevnom
živote zboru v Pinkovciach, kde bol
presbyter. Mnoho hodín odpraco-
val napríklad pri rekonštrukcii far-
skej budovy pinkovského zboru. Ru-
ku k dielu priložil pri obnove tunaj-
šieho pekného kostola. 

Po presťahovaní do Michaloviec
sa zakrátko včlenil do zborového ži-

vota v michalovskom reformova-
nom zbore. Zo svojou rodinou len
veľmi zriedka chýbal na bohosluž-
bách, na podujatiach v zbore, spie-
val v zborovom spevokole Soli Deo
glória, podieľal sa na prácach pri
dostavbe, aktívne spolupracoval a
zlepšoval čo sa len dalo.

Bol zvolený za presbytera zboru,
prevzal na seba zodpovednosť re-
daktora zborového listu Kalvín, pri-
dal prílohu pre deti Kalvinček. Veľa
uvažoval o tom, čo by sa dalo ešte
zlepšiť vo vnútornom a vonkajšom
zborovom živote. Bol jedným s ini-
ciátorov inštalácie zvona v našom
kostole. 

Reformovaný kresťanský zbor v
Michalovciach stratil presbytera,
speváka, redaktora, pomocníka v
jednej osobe. Nebohý pôsobil tiež
vo funkcii seniorátneho kurátora mi-
chalovského reformovaného senio-
rátu. V piatok 20.11.2015 sa s ním
lúčili aj prítomní duchovní a veria-
ci slovenských seniorátov.

Pri jeho otvorenom hrobe spie-
val michalovský spevokol Soli Deo
glória spolu zo zúčastnenými pie-
seň: Smieť žiť pre Krista. 

„Blahoslavený muž, ktorý necho-
dí podľa rady bezbožníkov, na ces-
te hriešnikov nestojí a v kruhu po-
smievačov nesedí“ (Žalm 1,1). 

–jg–

2. zasadnutie IX. cyklu Synody

inG.  Ján  ŠoltéS
(1957–2015)



Synoda. 5–6. novembra sa na Teplom
Vrchu konalo 2. zasadnutie IX. cyklu
Synody Reformovanej kresťanskej cirk-
vi na Slovensku. Zasadnutie sa začalo
bohoslužbou a vysviackou duchovných
v kostole v Rimavskej Sobote. 

inštalácia duchovného. 8. novemb-
ra uviedol v rámci bohoslužby senior
Abovsko-turnianskeho reformovaného
seniorátu Zoltán Orémus do úradu du-
chovného Árpáda Molnára, ktorého si
za svojho duchovného zvolil Reformo-
vaný cirkevný zbor Moldava nad Bod-
vou. Službu zvestovania Božieho slova
vykonal biskup László Fazekas. Na in-
štalácii sa zúčastnil aj generálny kurá-
tor Vince Fekete. 

Školenie duchovných. 9–11. novemb-
ra v Mályi, v centre „Mécses“ slúžil ot-
váracou pobožnosťou biskup László
Fazekas pre duchovných z Gemerského,
Abovsko-turnianskeho, Zemplínskeho a
Užského reformovaného seniorátu na
ich doškoľovaní. Témou doškoľovania
boli ľudské a materiálne zdroje. Poduja-
tie poctil svojou prítomnosťou hlavný
úradník oddelenia Ministerstva zahra-
ničných vecí Maďarska zodpovedný za
cirkevnú diplomaciu, László Gonda.

Generálny konvent. 10–11. novemb-
ra sa v Balatonfürede konalo zasadnu-
tie predsedníctva Generálneho konven-
tu. Hlavnou témou zasadnutia boli pro-
gramy na nasledujúci rok a s nimi súvi-
siace rozpočtové náklady. Hovorilo sa
v predstihu aj o spoločných oslavách
500. výročia pamiatky reformácie v ro-
ku 2017 a rozhodlo sa aj o vydaní via-
cerých reprezentatívnych publikácií, ako
aj o spoločnom magazíne pre obyvate-
ľov Karpatskej kotliny pod názvom Kál-
vincsillag. Na zasadnutí odzneli infor-
mácie o aktuálnych otázkach členských
cirkví, o práci odborných komisií, ako
aj o prevádzkovaní Vzdelávacieho fon-
du, ktorý bol založený na pomoc ško-
lám za hranicami Maďarska. Bola prija-
tá deklarácia, v ktorej boli zodpovední
predstavitelia a vlády vyzvané k tomu,
aby urobili všetko v záujme vyriešenia
migračnej krízy. 

Školenie duchovných. 9–11. novemb-
ra bolo pre duchovných Bratislavské-
ho, Komárňanského a Tekovského refor-
movaného seniorátu v penzióne Malom-
kert v Nagybörzsöny zorganizované
doškoľovanie duchovných, ktorého
hlavnou témou boli ľudské a materiál-
ne zdroje. Aj tu slúžil otváracou pobož-
nosťou biskup László Fazekas, a aj toto
spoločenstvo poctil svojou prítomnos-
ťou vedúci Úradu Ministerstva zahra-

ničných vecí Maďarska zodpovedný za
cirkevnú diplomaciu László Gonda.

výstava. 13. novembra bola v Galé-
rii Limes v Komárne otvorená výstava
pri príležitosti 120. výročia úmrtia niek-
dajšieho komárňanského duchovného a
biskupa Zadunajského reformovaného
dištriktu Gábora Papa, kde krátkym ot-
váracím príhovorom slúžil biskup Lász-
ló Fazekas. 

Ďakovná bohoslužba. 15. novembra
sa v Orechovej Potôni konala ďakovná
bohoslužba za výstavbu zborového do-
mu a fary, na ktorej službu zvestovania
Božieho slova vykonal biskup našej cirk-
vi, kde bol prítomný aj generálny kurá-
tor, Vince Fekete. 

Medzinárodná konferencia. 19–20.
novembra Reformovaná teologická fa-
kulta Univerzity Jánosa Selyeho, Refor-
movaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Kresťanská univerzita v Partiu, prešov-
ská Gréckokatolícka univerzita, Teolo-
gický inštitút J. Calvina, a Zemplínsky
reformovaný seniorát spoločne zorga-
nizovali medzinárodnú konferenciu v
zborovom dome v Kráľovskom Chlmci,
ktorej prednášatelia a účastníci sa zao-
berali cirkevnou a duchovenskou iden-
titou. 

Českobratská cirkev. 21–22 no-
vembra generálny kurátor Vince Fekete
a biskup László Fazekas sa zúčastnili na
inštalácii novej Synodnej rady Česko-
bratskej cirkvi, ktorá sa konala v kosto-
le Salvator v Prahe. Členmi nového ve-
denia sú: synodný senior Daniel Ženatý,
synodný generálny kurátor Vladimír Zik-
mund, 1. zástupca synodného seniora
Pavel Pokorný, 2. zástupca synodného
seniora Ondřej Titera, 1. zástupca ge-
nerálneho kurátora Jiří Schneider a 2.

zástupkyňa generálneho kurátora Eva
Zadražilová. 

Konferencia. 25. novembra zorgani-
zovala komisia pre pamiatku reformá-
cie v centre Ekumenickej rady cirkví v
Maďarsku konferenciu pod názvom:
Spolužitie cirkví niekedy a dnes. Na
konferencii odzneli referáty uznávaných
prednášateľov o súčasnom stave sveto-
vých náboženstiev, o ich vzniku a o výz-
vach do budúcnosti. Na tejto konferen-
cii našu cirkev reprezentovali biskup
našej cirkvi a synodný radca pre zahra-
ničné styky, Attila Palcsó.

Stretnutie. 26. novembra biskup Lász-
ló Fazekas sa na Biskupskom úrade
Evanjelickej cirkvi v Bratislave zúčast-
nil na stretnutí vedúcich predstaviteľov
kresťanských cirkví na Slovensku. Hlav-
nou témou debaty bolo riešenie otázky
migrantov a možnosť poskytnutia po-
moci. 

Kresťanská pomoc. Stáva sa už tra-
díciou, kedy veriaci cirkevného zboru
v Rákoši vykonajú potravinovú zbierku
pre obyvateľov Domu dobrého pastiera
v Pribeníku. Inak tomu nebolo ani v tom-
to predvianočnom čase. Ukázalo sa, že
veriaci cirkevného zboru veľmi zodpo-
vedne a zo srdca pristupujú k tejto po-
moci pomáhať ľuďom v núdzi, a tak im
spríjemniť ťažké chvíle ich života, ako
aj blížiace sa vianočné sviatky. Tak, ako
nás tomu učí aj Písmo Sväté. Zbierka bo-
la odovzdaná dňa 27.11.2015 presbyter-
mi zboru J. Sokolim a R. Bačom. 
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oznam
Konacia rada v mene Generálnej voleb-

nej komisie Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku na svojom zasadnutí
dňa 3.11.2015 spočítala hlasy mimoriad-
nych volieb, a skonštatovala nasledujúci
výsledok:

V Michalovskom reformovanom senio-
ráte na funkciu konseniora Juraj Gajdošo-
ci z možných 19 hlasov získal 15 platných
hlasov; v Ondavsko-hornádsom reformo-
vanom senioráte tiež na funkciu konse-
niora z možných 37 hlasov získala 35 hla-
sov Simona Abošiová. A keďže v predpí-
sanej lehote nebola podaná sťažnosť pro-
ti voľbám zo strany na to oprávnených
osôb, preto výsledky volieb uverejnené
dňa 10. novembra 2015 nadobudli právo-
platnosť.


