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KLaňanie  sa  Bohu
„Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v

Duchu a pravde“ (Jn 4,24). Na začiatku nového roka cítime
potrebu vybrať sa podľa najlepšej rady. Aj preto sa stáva, že
mnohí si práve v tomto čase dávajú rôzne predsavzatia: to
budem robiť ináč, toho sa zrieknem, teraz už zmením svoj ži-
votný štýl. Ani kresťanom nie je vzdialené toto odhodlanie,
veď aj zámerom nášho Pána je, aby sme sa dokázali stať no-
vými ľuďmi, zanechajúc svoje staré Ja. 

T
ento text, ktorý je základným textom na rok 2015
podľa nášho Sprievodcu čitateľa Biblie, hovorí o
uctievaní Boha. Ježiš to hovorí, rozprávajúc sa so

ženou Samaritánkou. Žena chce mať istotu o tom, kto a kde
sa správne klania Bohu. 

Ježiš pri odpovediach na také-
to vážne teologické otázky vždy
zachádza veľmi hlboko, ku kore-
ňom, a pred svojich poslucháčov
kladie pôvodný Boží zámer. Le-
bo cieľom Boha Otca so zákonmi
je to, aby zmenili postoje nášho
srdca. 

Preto Ježiš aj v Kázni na vr-
chu hovorí o tom, že On nepri-
šiel, aby zrušil Zákon, ale preto,
aby ho naplnil. Aj pri výklade Zá-
kona kladie pred nás úmysly náš-
ho srdca, keď používa slovné spo-
jenie: „Bolo povedané vašim ot-
com – Ja vám však hovorím.“

Lebo skutočná úcta voči Bo-
hu je Jemu preukázaná služba,
dbanie o jeho Zákon. A to je vždy
vecou srdca. Tak, ako zo srdca
pochádzajú zlé myšlienky (Mt
15,19), ako ústa hovoria to, čím
je naplnené srdce (Mt 12,34), a
ako zámer srdca môže byť dobrý
alebo zlý, tak to ovplyvňuje aj úctu voči Bohu. Apoštol Pa-
vol vydáva svedectvo o tom, že ľudské srdce sa zatemnilo
(Rím 1,21) a úctu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvo-
riteľovi (Rím 1,25). Stratila sa teda podstata: Vnútorné poz-

nanie Boha a sklonenie sa pred Ním. Úcta k Bohu sa stala
formalitou. 

Ježiš nás chce oslobodiť od nezainteresovanosti a po-
vrchnosti, od formalít, od bezduchých a mŕtvych zvykov.
Chce nás oslobodiť od toho falošného pocitu, že človeka k
Bohu pozdvihuje ticho kostola, jeho mystika a nádherné
zvuky organa. Namiesto toho by bol rád, keby Ho človek
spoznal opravdivo, keby sa v jeho srdci zrodilo rozhodnutie
nasledovať Ho, keby sa pohnútky jeho srdca zmenili – keby
namiesto kamenného srdca získal mäsité srdce. Takto by sa
každý stal duchovným človekom, ktorý dokáže vzdať vďaku
za to bohatstvo, ktoré dostal od Ježiša Krista, ktorý vie, že

dôležité otázky jeho života sa us-
poriadali, ktorý zvyčajne prosí za
iných, a keď pracuje, robí to ako
službu. Takže celý jeho život os-
lavuje Boha. 

O koľko pokojnejší, bohatší a
krajší by mohol byť náš život,
keby boli pohnútky srdca takéto.
Uskutočnilo by sa proroctvo Jána
Krstiteľa: „Každá priepasť bude
zasypaná, každý vrch a kopec sa
zníži, čo je krivé, bude priame, čo
je hrboľaté, bude rovnou cestou“
(Lk 3,5). Lebo len život, odovz-
daný Ježišovi, môže prinášať oži-
vujúce ovocie. 

A
j my všetci sme od
Boha dostali novú
príležitosť: ukázať v

našej službe pohnútky nášho
srdca. Nevstupujeme len do no-
vého roka, ale týmto rokom sa v
našej cirkvi začína aj nové voleb-
né obdobie. Mnohí sme dostali
dôveru od cirkevných zborov.

Usilujme sa o to, aby sme sa osvedčili ako opravdiví ctitelia
Boha, ktorí „budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde“ (Jn
4,23b).

László Fazekas

„Ktože je ten muž,

čo sa bojí

Hospodina? Vyučí

ho ceste, ktorú si

má voliť” (Zsolt 25,12).



V súčasnej dobe je niekoľko „No-
vých rokov“. Okrem 1. januára je
asi najviac známy začiatok škol-
ského roka, ktorý ovplyvňuje život
veľkej časti spoločnosti. Cez prvú
adventnú nedeľu začíname nový
cirkevný rok. Predsa však je zvy-
kom, že si aj v cirkvi pripomína-
me prelom rokov, stretávame
sa na službách Božích večer
31.12., a potom aj na Nový
rok dopoludnia. Ale aj ob-
čiansky Nový rok má v sebe
jeden nezanedbateľný du-
chovný rozmer. Vtedy sa to-
tiž mení letopočet. Mení sa
pre veľmi veľkú časť sveta.
Veľmi veľa ľudí si práve 1.
januára uvedomuje, že sa za-
čína nový rok. Židia vo svo-
jom počítaní majú rok 5775,
a nasledujúci rok, 5776 pre
nich začne 14. septembra 2015.
Pre kresťanov sa však 1. januára
tohto roka začal rok 2015. 

Kedysi sa pred číslom roka čas-
to uvádzala latinská skratka A.
D., čo znamená anno Domini, te-

da rok Pána. Kresťanský letopo-
čet sa odvíja od narodenia Pána
Ježiša Krista. Skrátka A. D. pred
číslom roka pripomínala, že číslo
roka je približne čas, ktorý uply-
nul od Kristovho prvého prícho-
du na túto zem.

V dejepise sa časová os delí na
udalosti pred našim letopočtom a
udalosti nášho letopočtu. Čo je to

však náš letopočet? Je to práve
ten letopočet, keď sa počítajú ro-
ky od narodenia Pána Ježiša Kris-
ta. V tomto zmysle aj bežné regist-
rovanie dátumu môže mať duchov-
ný rozmer, keď si uvedomíme, ako

dlho sa už evanjelium Pána Ježi-
ša Krista šíri po tomto svete. 

Starobylá skratka A. D. sa
dnes opomína. Ale dôležité bude,
aby aj rok 2015 bol v našich živo-
toch A. D. 2015, teda nie náš
rok, ale rok Pána 2015. Nech ten-
to rok bude v našich životoch na-
ozaj rokom Pána Ježiša Krista –
rokom, ktorý nepremárnime, ale

prežijeme zmysluplne. Nech
nám v tom v priebehu tohto
roka pomáhajú slová apoš-
tola Pavla: „A toto (čiňte),
keďže vidíte príhodnú chvíľu,
že vám je už čas prebudiť sa
zo sna. Lebo teraz je nám
spasenie bližšie, ako keď
sme uverili. Noc pokročila,
deň sa priblížil. Odložme te-
da skutky tmy a oblečme sa
do výzbroje svetla. Ako vo
dne, slušne choďme; nie v
hodovaní a opilstve, nie v

smilstve a chlipnosti, nie vo svá-
re a v závisti. Ale oblečte sa v Pá-
na Ježiša Krista a o telo sa nesta-
rajte (tak, aby vznikali v ňom)
zlé žiadosti“ (Rím 13,11–14).

Juraj Brecko

Pred tvárou
hospodina

Pane, nevieme, čo nás dnes stret-

ne. Avšak hľadíme na Teba, v kto-

rom prebýva všetka plnosť a od kto-

rého dostávame všetko, čo treba v

živote a v bohabojnom nažívaní.

Sme slabí, posilňuj nás; sme zatem-

není a nevedomí, osvecuj nás; sme

nečistí, očisti nás v svojej krvi; ob-

klučujú nás viditeľní i neviditeľní ne-

priatelia, ochraňuj nás svojou vše-

mohúcou silou a drž nás pevne v ru-

kách, aby nás z nich nikto nevyrval.

Skladáme svoje úfanie v Teba, Ty si

verný a milosrdný a nedáš vyjsť na

hanbu tým, čo dúfajú v Teba. Udr-

žuj nás a zveľaďuj nás v tomto dú-

faní a nedaj, aby sme pre dáke čas-

né šťastie spyšneli a zľahkomyseľ-

neli, ani aby sme pre dáky nezdar

klesli na mysli. Ty znáš svet a vieš,

čo musia Tvoje deti na svete trpieť

a čo im treba. Preto pomáhaj nám,

utešuj nás, staraj sa o nás, búd nám

cestou k Otcovi a neprestávaj pečo-

vať o nás, kým nebudeme tam, kde

si Ty a kým neuzrieme Tvoju slávu.

Amen.

Magnus  Friedrich Roos
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Oľga Szélesová

POzNÁM ŤA, JEžIšU?
Asi nepoznám Ťa, Ježišu...
Veď nežijem denne podľa Teba.
Asi nepoznám Ťa, Ježišu...
lebo nehľadím do cieľa – neba.

Asi nepoznám Ťa, Ježišu...
Málo milujem nepriateľa.
Asi nepoznám Ťa, Ježišu...
Veď zrakom hľadám zlaté teľa.

Asi nepoznám Ťa, Ježišu...
Veď slová, skutky nemám v jednote.
Asi nepoznám Ťa, Ježišu...
Pred Tebou stojím v ľudskej nahote.

Asi nepoznám Ťa, Ježišu...
Nerobí mi to česť...
No túžim denne poznať Ťa
a dať sa Tebou viesť.

A. D. 2015
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Honestissimus Profesor Lajos Csé-
my! 

Predsedníctvo našej cirkvi ma pove-
rilo čestnou úlohou, aby som Ťa, pán
Profesor, pozdravil v rámci 12. zasad-
nutia VIII. cyklu Synody, ako prvého
odmeneného cenou Istvána Czinkeho

Pálócziho, ktorú zriadila Reformovaná
kresťanská cirkev na Slovensku. Som
rád, že túto úlohu si môžem splniť ja. 

Náš Boh Ťa obdaroval takým dlhým
životom – ako si písal aj vo svojom
liste – že aj po deväťdesiatich rokoch
Ťa podržal pre blízkych a pre našu cir-
kev. Deväťdesiatjeden rokov v kontex-
te, hľadiac na ľudský život, je veľmi
dlhá doba, veď spomedzi tvojich býva-
lých učencov už mnohí zomreli, alebo
sú vo výslužbe, medzi nich patrím aj
ja. Vďačím Bohu za to, že mi dal príle-
žitosť na to, aby som Ti mohol opäto-
vať tvoj pozdrav, „ako tvoj bývalý pos-
lucháč, spoluslužobník, nástupca na
katedre univerzity a dodnes tvoj dôver-
ný dobrý priateľ“. 

Milosť nášho Pána vidíme aj v tom,
že si tu stále s nami. Tvoje dni plynú so
sviežou dušou, a až doteraz si bol pri-
pravený – pri tvojej práci – podporovať
a poskytovať pomoc pri vedeckých prá-
cach našej teologickej fakulty Univer-
zity Jánosa Selyeho.

Táto sviatočná chvíľa nám dáva prí-
ležitosť na to, aby sme mohli s úctou a
láskou položiť otázky a dať na ne od-
povede. Aké dary dostala naša cirkev
od svojho Pána v tvojej osobe? Čo pre
nás znamená tvoja učiteľská práca a
mravná veľkosť vo vírení 20. storočia?

Možno, že v cirkevnej organizácii si
nezastával funkciu, ale naša reformo-
vaná cirkev od začiatku počítala s te-
bou, vďaka tvojim výnimočným schop-

nostiam a pripravenosti, všade tam a
vždy vtedy, keď bolo treba prejaviť sa
alebo zaujať stanovisko na vedeckej

úrovni, aj pri prí-
tomnosti proti-
cirkevných osôb.
Hocikto sa od Te-
ba mohol naučiť,
ako treba vystu-
povať v otázke
viery a vedy čest-
ne a hodnoverne
a ostať totožným
sám so sebou.
Boli sme svedka-
mi toho na rôz-
nych poduja-
tiach, mierových
konferenciách,
že štátne zastu-

piteľstvo tvoje slová vždy sledovalo s
kritickou pozornosťou. Bol si prítom-
ným na skúškach mladých duchovných
a predstavoval si vždy vedeckú nároč-
nosť. Tvoj vzťah s našou a tvojou  cirk-
vou, bývalým cir-
kevným zborom,
aj s nami, býva-
lými študentmi
zostal nepretr-
žitý. 

Leví podiel
tvojej práce sa
spája s Prahou,
najprv s Komens-
kou teologickou
fakultou a potom
s fakultou teolo-
gickej Univerzi-
ty Karlovej. Po-
čas štyridsiatich
rokov si bol uči-

teľom, docentom, neskôr profesorom
tejto slávnej univerzity. Z tvojej čin-
nosti najviac ťažili tvoji bývalí študen-
ti, poslucháči. Prežívali sme s Tebou
ťažké časy vo vzdialenosti štyri-päť-
sto, prípadne sedem-osemsto kilome-
trov od domova. Zakaždým si bol po-
mocníkom, radcom a oporou našim
študentom, ktorí tam desaťročia štu-
dovali. Pri tvojom povolaní si vždy
kráčal na priamej ceste, neodkláňal si
sa ani napravo, ani naľavo, napriek to-
mu, že si žil svoj život pod tlakom ťaž-
kých historických podmienok. Tvoj ži-
vot je nám dodnes vzorom. Boli a sme
hrdí na tvoju obrovskú odbornú vedo-
mosť, tvoje správanie nám dodávalo
pevnosť. 

Právom si sa stal prvým odmeneným
ceny Istvána Czinkeho Pálócziho.

Géza erdélyi

(Odznelo dňa 6.12.2014 po boho-
službe na záverečnom zasadnutí VIII.
cyklu Synody v Rimavskej Sobote.)

Uznanie s úprimnou úctou a láskou
Pri Príležitosti odovzdania ceny

emeritný biskup Géza erdélyi preberá ocenenie v mene 
profesora Lajosa Csémyho. (snímky: László szarvas) 

Profesor Lajos Csémy bol na podujatí prítomný prostred-
níctvom videokonferencie.
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Môj Bože, hľadám Ťa a milujem Ťa. Vzývam Ťa a oslavujem
Ťa nielen ústami, ale aj srdcom a najhlbším vnútrom. Moja
duša chce byť celkom Tvojou, priťahuje ma láska k Tebe,
hľadám Ťa veľmi túžobne. Jedinou žiadosťou mi je, nájsť
Teba, môj Bože. Myslieť na Teba, účinkovať Tebe na česť je
mojím najhlbším šťastím a iného šťastia si ani neželám. Mať
Teba v mysli pri všetkej práci a vo všetkých námahách bude
mi drahým občerstvením a odpočinkom v nepokoji života.
Tak volám Ťa a volám neustále: príď, príď, Ty najväčšie
dobro, z ktorého všetko pochádza, ktoré stvorilo a obsahuje
všetko. Amen.

hugo zo st. Victora
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Ť 31. decembra 2014 sa v našej
cirkvi uzavrelo jedno volebné obdo-
bie. na šiestich z deviatich senior-
ských postoch došlo k zmene. V
nasledujúcich príspevkoch nájdeme
stručné bilancovania odstupujúcich
seniorov v súvislosti s uplynulým
volebným obdobím. 

BRatisLaVsKý senioRát

V mnohom ohľade hodnotím uply-
nulých šesť rokov pozitívne. V porov-
naní s predošlými rokmi je veľmi dob-
ré skonštatovať, že na seniorálnych val-
ných zhromaždeniach a v iných oblas-
tiach komunikácie sme sa naučili vážiť
si názory jedni druhých. Zanechali sme
tie emocionálne vyjadrenia, ktoré boli
v predošlých rokoch charakteristické.
V každom prípade považujem za dobré
bratské porozumenie, resp. úctu k ná-
zorom iných, aj to, že v zbore duchov-
ných seniorátu vzniklo dobré spolo-
čenstvo a trištvrte duchovných sa aktív-

ne zapája do diania v senioráte. Podľa
môjho vedomia a zistenia je aj medzi
mladými duchovnými dobrý vzťah. Po-
tom považujem za dobré aj to, že hoci
sme na území nášho seniorátu nedosiah-
li nárast v počte duší, na začiatku cyklu
sa zastavil úbytok, resp. stabilizoval sa
počet cirkevných zborov. Za pozitívum
považujem, že sú evanjelizácie, že väč-
šina cirkevných zborov hľadá možnos-
ti obnovy.

Myslím si (čo je ľudsky viditeľné a
merateľné), že seniorát je dobrým pro-
stredím na to, aby Pán Boh mohol ude-
liť požehnanie a dať ovocie aj pre nas-
ledujúce obdobie.

KoMáRňansKý senioRát

Vďaka Bohu – mám taký pocit, že
zápas uplynulých 6 rokov nebol márny.
V senioráte, ale aj v jednotlivých cirkev-
ných zboroch sa spočiatku objavovali
nezrovnalosti, ktoré sa niekedy v krat-

šom, inokedy v dlhšom čase podarilo
zahladiť a vytvoriť stav pokoja. V na-
šom senioráte dostala v tomto volebnom
období prácu na polovičný pracovný
úväzok diakonická duchovná, ktorá sa
pokúsila pohnúť cirkevnými zbormi.
Tu však, žiaľ, máme rezervy, lebo ne-
dokázala ovplyvniť vnútorný život cir-

kevných zborov, skôr sa jej podarilo or-
ganizovať rôzne akcie na úrovni senio-
rátu.

Našimi pravidelnými podujatiami bo-
li seniorálne stretnutia pedagógov, kto-
ré sme každoročne úspešne organizova-
li na jeseň v Martovciach, ako aj bib-
lická súťaž, ktorú sme taktiež každo-
ročne usporadúvali pre 150-200 detí.
Za veľký úspech považujem aj to, že
na seniorálnu presbyterskú konferen-
ciu sa húfne hlásili presbyteri a kuráto-
ri jednotlivých cirkevných zborov. 

teKoVsKý senioRát

V súvislosti s uplynulými 6 rokmi
viem uviesť jedno veľmi veľké pozití-
vum: presbyteri už pochopili podstatu
združovania cirkevných zborov, že nie

je možné udržiavať 15-20-členné mat-
kocirkevné zbory. Takto z našich 35
matkocirkevných zborov zostalo 23,
lebo 2-3 cirkevné zbory spolu so svoji-
mi fíliami sa združili. A tak je teraz už
možné udržiavať fary pre duchovných.
Toto považujem za najpozitívnejšie dia-
nie. Inak išlo všetko pekne, v poriadku.

Konali sa detské a mládežnícke tábory,
v Tekovských Lužanoch bol každoroč-
ne detský tábor, mládežnícky týždeň
striedavo – buď v Tekovských Luža-
noch, alebo v Nitre. Popri tom sa kona-
li aj cirkevnozborové tábory – Želie-
zovčania a Levičania ich organizovali
aj samostatne. Mesačne sme mali du-
chovenské schôdze v Tekovských Lu-
žanoch, kde sme s 23 duchovnými pre-
rokovali aktuálne úlohy. 

V minulom roku bol dokončený no-
vý kostol v Šahách, v Kalnej nad Hro-
nom sme mohli vzdať vďaku Pánovi za
obnovu kostola, ktorý bol bombardo-
vaním zničený pred 70 rokmi. 

ZeMPLínsKy senioRát

Podľa môjho úsudku, ktorý je samo-
zrejme ľudský, a neskôr ho posúdi Pán
Boh, sa nám v senioráte podarilo usku-
točniť mnohé veci, ktoré predtým ne-

boli. V každom cirkevnom zbore je po-
riadok. Zostava duchovných bola omla-
dená, do viacerých cirkevných zborov
boli zvolení mladí duchovní, práca s
Božou pomocou pokračuje. Pravidel-
ne sa konajú mládežnícke podujatia na
úrovni cirkevných zborov alebo na
seniorálnej úrovni. Po prvýkrát sa nám
v roku 2011 a neskôr v roku 2014 po-
darilo usporiadať seniorálny deň. V se-
nioráte sa koná aj mnoho ďalšej práce,
ktorá určite slúži na Božiu slávu. Ďa-
kujem Pánu Bohu za služby, za to, že
ma viedol a pomáhal mi, aby sme
mnoho mohli uskutočniť. Žijem v dob-
rej nádeji, že táto práca sa nezastaví a v
cirkevných zboroch aj v okruhu duchov-
ných bude aj naďalej oslavované Božie
meno, a aj v spoločenstve duchovných
sa vytvorí taká atmosféra, ktorá nebude
brániť v práci, a budeme sa posúvať len
dopredu. Vyvyšujme Pána a hlásajme
evanjelium!

(Pokračovanie na str. 5)

Keď sa obzriem späť na prejdenú cestu...

andrás szabó

sándor Dobai

elemér Molnár

Pál Kiss
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(Dokončenie zo str. 4)

užsKý senioRát

Som vďačný Bohu za Jeho lásku, kto-
rou nás udržiaval, a aj v najmenšom se-
nioráte našej cirkvi sme mohli pocítiť
Jeho požehnania. Veľký dôraz sme klád-
li na evanjelizačné týždne, ktoré sa ko-
nali dvakrát ročne. Na miesta duchov-
ných, ktorí odišli do dôchodku (Obo-
rín, Vojany, Beša), prišli mladí duchov-

ní, ktorí sa začlenili do duchovného ži-
vota seniorátu. 

Popri Vzdelávacom centre v Drah-
ňove a Mládežníckom centre vo Veľ-
kých Kapušanoch bol vybudovaný zbo-
rový dom v Oboríne s kapacitou 80
osôb. Reformovaný cirkevný zbor Ma-
ťovské Vojkovce sa združil s Reformo-
vaným cirkevným zborom Bajany –

keďže nemá faru, stal sa dcérocirkev-
ným zborom. Tak počet matkocirkev-
ných zborov sa zo 14 znížil na 13. Vďa-
ka podpore Európskej únie bola obno-
vená základná škola vo Vojanoch, čo
má za následok, že v súčasnosti má se-
niorát podĺžnosť. Škola zabezpečuje
vzdelávanie pre 150-160 detí. Na úze-
mí seniorátu sa nachádzajú 3 domovy
dôchodcov, kde pravidelne prebiehajú
bohoslužby a pastorácia.

Ak sa podvolíme Božiemu slovu, kto-
ré nás sprevádza a radí nám, ako aj Je-
ho riadiacemu Svätému Duchu, aj v bu-
dúcnosti denne pocítime požehnanie
nášho Pána.

MiChaLoVsKý senioRát

Náš seniorát patrí medzi menšie se-
nioráty v našej cirkvi. Jeho charakteris-
tickým znakom je, že vzhľadom na po-
čet cirkevných zborov máme málo du-
chovných, v dôsledku čoho znášajú ťaž-
šie bremená, a tak im zostáva menej času
na pastoračnú činnosť. Aj napriek to-
mu hodnotím ich prácu veľmi pozitív-
ne, lebo naše cirkevné zbory žijú a kaž-
dý sa snaží svoju prácu vykonávať naj-
lepšie, ako môže. Samozrejme, ľudské

hodnotenie niečohovždy pokrivkáva.
Pán Boh vo svojom čase bude hodnotiť
všetko.

Negatívom pre nás v uplynulom ob-
dobí bolo pričlenenie našej cirkvi k Ma-
ďarskej reformovanej cirkvi, čo možno
strávilo veľa našej energie. S tým sme
totiž v začiatkoch nepočítali. Ale ja vyz-
návam, že aj keď sa niečo podľa nášho
názoru nevyvíja dobre, tiež to má neja-

ký zmysel: vykryštalizuje sa naše teo-
logické stanovisko a naše zmýšľanie,
ako aj všetko to, na čom je založená na-
ša služba. Takže, vďaka Bohu, cirkev-
ný život funguje (aj napriek nedostat-
kom, ktoré sa vyskytujú všade), za čo
nemôžeme vďačiť iba našej práci, ale
tomu, že Boh ju požehná.

–sa–

Géza Mártha Mária Meňkyová

Keď sa obzriem späť na prejdenú cestu...

Predsedníctvo synody Refor-
movanej kresťanskej cirkvi na
slovensku na svojom 1. zasadnutí,
ktoré sa konalo dňa 3. januára 2015
v Rimavskej sobote, prijalo nasle-
dovné uznesenia verejného záujmu:

– Súhlasilo s tým, že konečnú verziu
liturgie slávnostnej bohoslužby 1. za-
sadnutia IX. cyklu Synody majú schvá-
liť predsedovia Synody. Recepcia pre
pozvaných hostí sa bude konať v reš-
taurácii Tatra, a zasadnutie Synody bu-
de pokračovať v deň sviatočnej boho-
služby o 16.00 hod. s dvoma rokovací-
mi bodmi: voľba členov Synodnej rady
a voľba komisií Synody.

– Uznieslo sa o tom, že o rozdelení
kompetencií a o vytýčení cieľov tohto
volebného obdobia bude rokovať na
samostatnom zasadnutí zvolanom za
týmto účelom.

– Otázku podpory Gustav-Adolf-Werk
na rok 2016 predostrie Synodnej rade.

– Uznieslo sa o tom, že v prípade, ak
Teologický inštitút J. Calvina podá pro-
jekt na financovanie doškoľovacieho
kurzu duchovných, naša cirkev podá

projekt na financovanie doškoľovania
v oblasti mediálnej misie, na edičnú čin-
nosť a na úhradu nákladov mediálnych
spolupracovníkov – dobrovoľníkov. Na
doškoľovanie presbyterov projekt podá
zväz presbyterov. 

– Predsedníctvo synody ponuku OTP
banky postúpi cirkevným zborom a
navrhne im prerátať, či by náklady na
vedenie účtu v OTP banke neboli men-
šie ako náklady terajšieho účtu vedené-
ho v inej banke. O prípadnej zmene ban-
ky v prípade Generálnej cirkvi rozhodne
Synodná rada. 

– Obežníkom upozorní cirkevné zbo-
ry na referendum o ochrane rodiny, kto-
ré sa bude konať dňa 7. februára 2015.

– Biskup László Fazekas informuje o
tom, že 8-členná delegácia diakonie Ne-
meckej reformovanej cirkvi ako súčasť
rozsiahlejšej európskej cesty v dňoch
16–18. júna 2015 navštívi našu cirkev.
Predsedníctvo synody s radosťou prij-
me návštevu delegácie diakonie Nemec-
kej reformovanej cirkvi v dňoch 16–18.
júna 2015.

– Poverenie radcov sa ukončením vo-
lebného cyklu končí. Pán biskup by rád
požiadal radcov a hlavného radcu, aby
vo svojej práci pokračovali aj v novom
volebnom období. Predsedníctvo syno-
dy otázku poverenia radcov predostrie
Synodnej rade. Predsedníctvo synody
okrem terajších radcov navrhuje za sy-
nodného radcu pre zahraničné záleži-
tosti vymenovať duchovného z Chotína
Attilu Palcsó.

– Biskup László Fazekas konštatoval,
že po smrti Bélu A. Kisa vznikla nová
situácia, ktorú bolo treba veľmi rýchlo
vyriešiť. Novembrové a decembrové
čísla v roku 2014 ešte redigovala Lucia
Kis, ale rok 2015 by bolo treba vyrie-
šiť. Lucia Kis je aj naďalej ochotná re-
digovať noviny v nezmenenej podobe,
ale k redigovaniu si žiada pomoc. Zro-
dila sa dohoda, že každý seniorát pove-
rí jednu osobu, ktorá by na seba vzala
úlohu seniorálneho spravodajcu. Dote-
raz navrhli senioráty nasledujúce osoby:
Béla Vámos, Erika Ambrus, Ágnes Fe-

(Pokračovanie na str. 6)

z 1. zasadnutia Predsedníctva synody



(Dokončenie zo str. 5)

jes, Szilvia Györky a Juraj Brecko. Pred-
sedníctvo synody vydávanie Kalvín-
skych hlasov v nasledujúcom polroku
chce zachovať v terajšej forme a na nas-
ledujúcom zasadnutí vymenuje redakč-
nú radu, ktorej úlohou bude pripraviť
ďalšie vydávanie Kalvínskych hlasov. 

– Schvaľuje kalendár termínov za-
sadnutí Synody, Synodnej rady a Pred-
sedníctva synody na rok 2015.

– V liste od Gustav-Adolf-Werk je
uvedené, že 500. výročie reformácie sa
chystajú osláviť dňa 20. mája 2017 v
rámci Kirchentag a Svetovej výstavy.
Gustav-Adolf-Werk žiada cirkvi, osla-
vujúce reformáciu, aby písomne ozná-
mili, akými podujatiami si jednotlivé
cirkvi chcú pripomenúť výročie refor-
mácie. Uznieslo sa o tom, že v roku
2017 – pri príležitosti 500. výročia re-
formácie – naša cirkev pozve zasadnu-
tie Generálneho konventu a dňa 29. ok-
tóbra 2017 v Komárne zorganizuje sláv-
nostnú bohoslužbu a spolu s Reformo-
vanou teologickou fakultou Univerzity

Jánosa Selyeho zorganizuje odbornú
konferenciu na tému reformácia.

– Predsedníctvo synody možnosť zís-
kať štipendiá ponúknutú organizáciou
Gustav-Adolf-Werk berie na vedomie
a bude sa snažiť na tieto štipendiá vys-
lať študentov alebo duchovných.

– Zástupca biskupa Róbert Géresi
konštatoval, že v uplynulých 6 rokoch
bola stanovená suma 0,13 eur/km na
úhradu cestovných nákladov služobných
ciest. Stanovená suma pokrýva cenu po-
honných látok, čo považuje za neko-
rektné voči tým, ktorí služobné cesty
absolvujú vlastnými autami. V Abovsko-
turnianskom reformovanom senioráte
stanovili úhradu cestovných nákladov
vo výške 0,20 eur/km. V súčasnosti sa
touto otázkou zaoberá uznesenie Pred-
sedníctva synody č. ZSE-22/2009.

Predsedníctvo synody sa uznieslo o
tom, že s účinnosťou od 1. januára 2015
služobné cesty vykonané služobnými
autami naša cirkev bude naďalej uhrá-

dzať náklady na pohonné hmoty. Ak du-
chovný alebo cirkevný funkcionár chce
vykonať služobnú cestu vlastným mo-
torovým vozidlom, ktoré nie je vedené
ako služobné auto, môže tak učiniť so
súhlasom našej cirkvi len vtedy, ak
bude súhlasiť s úhradou nákladov vo
výške 0,20 eur/km a úhradu škôd, vznik-
nutých alebo spôsobených počas slu-
žobnej cesty berie na seba. Ustanove-
nia uznesenia č. ZSE-22/2009 zostáva-
jú naďalej v platnosti.

– Zástupca biskupa Róbert Géresi
načrtol, že na základe poverenia Syno-
dy jedna komisia počas troch rokov za-
bezpečovala doškoľovanie duchovných.
Po voľbách sa jej mandát skončil, ale
kvôli blížiacemu sa termínu doškoľo-
vania duchovných by určite bolo treba
urobiť nejaké kroky v tejto oblasti. Pred-
sedníctvo synody navrhuje Synode, aby
organizovaním doškoľovacích kurzov
duchovných aj v IX. cykle poverila zás-
tupcu biskupa Róberta Géresiho.
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synoda Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na slovensku na svojom
12. zasadnutí, ktoré sa konalo 6.
decembra 2014 v Rimavskej sobote,
prijala nasledovné uznesenia:

– Synoda poveruje Synodnú radu, aby
podľa spisov uvedených v uznesení č.
ZS-56/2013 (hlásenie ad hoc komisie)
vykonala potrebné kroky. Do ukonče-
nia tohto procesu Synoda sa nebude za-
oberať žiadnymi podaniami v tejto zá-
ležitosti.

– Schválila body rokovania doplnené
o tri ďalšie body.

– S navrhovanými zmenami schváli-
la zápisnicu z 11. zasadnutia VIII. cyk-
lu Synody.

– Prijala správu biskupa Lászlóa Fa-
zekasa o živote Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku v VIII. cyklu.

– V súvislosti s výkladom zákonov tý-
kajúcich sa členstva v cirkvi konštatu-
je, že Ústava cirkvi – hoci vo viacerých,
v štyroch stupňoch, ale – jednoznačne sa
uznáša o členstve v cirkvi: „Členom
cirkvi je tá osoba, ktorá bola pokrste-
ná“ [ods. (1) § 5 Ústavy]. Pričom Ústa-
va pozná aj termín „samostatný člen“,
je to osoba, ktorá spĺňa všetky v Ústave
uvedené požiadavky teda: „ten, kto po
najmenej dvojročnej príprave, vo veku
13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu,
alebo ako dospelý pred cirkevným zbo-

rom verejne vyznal svoju vieru, zložil
členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v
cirkevnom zbore príslušnom podľa je-
ho stáleho bydliska sa aktívne podiela
na živote cirkvi a pravidelne prispieva na
úhradu jej potrieb“ [ods. (2) § 5 Ústavy]. 

Volebné právo v cirkvi má každý sa-
mostatný člen, „ktorý dosiahol 18. rok
veku a nebol v disciplinárnom konaní
pozbavený volebného práva“ [ods. (1)
§ 6 Ústavy]. (V právnom jazyku sa táto
osoba nazýva samostatný člen v cirkvi
s aktívnym volebným právom.) V cirk-
vi môže byť volený ten (s aktívnym
volebným právom) člen cirkvi, „ktorý
dosiahol 21. rok veku, činne sa zúčast-
ňuje na práci cirkvi a je bezúhonný“
[ods. (2) § 6 Ústavy]. (V právnom ja-
zyku je osobou, ktorá je členom cirkvi
a získala aj pasívne volebné právo.) 

Do zoznamu voličov cirkvi sa môže
dostať len člen, ktorý spĺňa aspoň po-
žiadavky na aktívne volebné právo.

– V prvom a v druhom čítaní schvá-
lila zákon o zmene zákona č. 1/2009 o
Všeobecnom fonde Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku a o zmene
zákona č. 4/2011 o právnom postavení
a združovaní cirkevných zborov v zne-
ní neskorších právnych predpisov.

– V deklarácii vyjadrila solidaritu v
súvislosti so zoštátnením sedmohradské-

ho Kollégia Székely Mikó: „Synoda Re-
formovanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku s ohromením prijala správu o
verdikte rumunského súdu vo veci Kol-
légia Székely Mikó v meste Sepsiszent-
györgy, ktorý oberá oprávneného vlast-
níka o budovu kolégia. Sme presvedče-
ní, že budova kolégia a v nej vykonáva-
ná služba je neodlučiteľná od Sedmo-
hradského reformovaného dištriktu. Od-
cudzenie, zahrnuté v súčasnom súdnom
verdikte, respektíve osočovanie býva-
lých členov komisie, ktorá realizovala
predošlé oprávnené navrátenie, je v pro-
tiklade s všetkými hodnotami, ktoré ako
reformovaná kresťanská cirkev repre-
zentujeme. Reformovaná kresťanská
cirkev na Slovensku i touto cestou vy-
jadruje svoju solidaritu a bratské spolo-
čenstvo so sedmohradskými reformova-
nými, vydanými skrze neopodstatnené
a nezodpovedné súdne rozhodnutie.“

– Schválila štatút používania názvov
telies a orgánov Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku. 

– Synoda o návrhu uznesenia duchov-
ného člena Synody a riaditeľa nezisko-
vej organizácie Re-Mi-Dia n.o. Mare-
ka Kačkoša predostretom na 12. zasad-
nutí VIII. cyklu Synody rozhodne až
po splnení uznesenia Synodnej rady č.
ZST-176/2014.

z  12.  zasadnutia  synody
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Milí Bratia a Sestry v Pánovi Ježišovi
Kristovi!

Dňa 7. februára 2015 sa uskutoční v
našej krajine referendum v súvislosti s
tromi takými vážnymi otázkami, zod-

povedanie ktorých preukáže jednak na-
šu kresťanskú angažovanosť voči Božie-
mu slovu, na druhej strane vo veľkom
ovplyvní budúcnosť a spoločenské nor-
my nášho ľudu. Tri otázky referendové-
ho lístka sa týkajú tematického okruhu
rodiny a výchovy detí. Z našej kresťan-
skej angažovanosti plynie, že v týchto té-
mach sú pre nás jednoznačne smerodaj-
né Božie výroky dané v Svätom Písme.   

Aj preto prijala Synoda našej Generál-
nej cirkvi na svojom 10. zasadnutí v
Rimavskej Sobote 28–29. novembra
2013 vyhlásenie najvyšších predstavite-
ľov kresťanských cirkví na Slovensku o

rodine, v ktorom medzi inými čítame:
„S obavami sledujeme, že trendy z nie-
ktorých – predovšetkým ekonomicky
rozvinutých – krajín sveta sa stále viac
implementujú aj do slovenskej spoloč-
nosti. Sme svedkami toho, ako sa po ma-
lých krokoch spochybňuje význam man-
želstva a nahlodávajú sa základy rodiny.
Ak by sa aj prostredníctvom rozhodnutí
svetských autorít v spoločnosti vytvára-
la atmosféra spochybňujúca inštitút man-
želstva ako zväzku muža a ženy, vysta-
vovala by sa aj rodina, postavená na
tomto manželstve, rozličným ohrozeniam
a deformáciám. Vzťah muža a ženy ako
základnej spoločenskej jednotky, potvr-
dzuje Ježiš Kristus v Mt 19,1–9. Man-
želstvo a rodina sú Božím zámerom pre

svet. Sme presvedčení, že manželstvo ako
zväzok muža a ženy, ako aj rodina, kto-

rú vytvoria, nemajú v spoločnosti žiadnu
alternatívu na ktorej by spočívalo Božie
zaľúbenie a zasľúbenie požehnania.
Žiadny iný zväzok nebude nikdy rovno-
cenný s manželstvom muža a ženy.“

Týmto sa kresťanské cirkvi na Slo-
vensku – medzi nimi i my – jednomyseľ-
ne zaviazali k tomu poriadku hodnôt,
ktorý je zmapovateľný na základe Pís-
ma svätého. Prosíme preto Bratov a Sest-
ry, aby sme sa 7. februára 2015 zúčast-
nili referenda v čo najväčšom množ-
stve a tým, že odpoveďou „áno“ na tri
otázky vydajme svedectvo o našej kres-
ťanskej viere a Bohom určenom poriad-
ku hodnôt, a tak odmietli liberálneho
ducha, ktorý i doposiaľ zapríčinil veľ-
mi veľa škody v živote ľudí a národov. 

Vince Fekete László Fazekas
generálny kurátor          biskup

referendum: vydajme svedectvo!

súhlasíte s tým, aby sa
manželstvom nemohlo
nazývať žiadne iné spo-
lužitie osôb okrem zväz-
ku medzi jedným mužom
a jednou ženou?

súhlasíte s tým, aby
školy nemohli vyžadovať
účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie,
ak ich rodičia alebo deti
samé nesúhlasia s obsa-
hom vyučovania?

súhlasíte s tým, aby
párom alebo skupinám
osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvo-
jenie (adopcia) detí a ich
následná výchova? 
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Už tradične sme sa posledný piatok
pred Vianocami stretli v Košiciach na
seniorálnej mládeži ondavsko-hornád-
skeho seniorátu. Obdobie bolo tradič-
né, no všetko ostatné bolo výnimočné a
nové. V chválach nás viedla skupina

Krídla v zložení Marika Géciová, im-
rich Géci a Jaroslav Géci. Biblickým
zamyslením sa nám prihovoril Martin
Mražík, ktorý je predsedom Vysoko-
školského biblického hnutia na Sloven-
sku. Spoločne sme sa zamýšľali nad
tým, čo pre nás znamená Ježiš aj tieto
Vianoce.

Po skončení sme pokračovali v dob-
rých tradíciách a odobrali sme sa do

priestorov farského úradu maďarského
zboru, kde sme sa nielen pohostili ale
najmä dozvedeli, kto má čo nové a strá-
vili spolu pokojné chvíle pred Viano-
cami.

Pomaly sme sa roztratili do svojich
domovov a veríme, že čoskoro sa opäť
stretneme.

Mária Kaduková

Reformovaný farár Ján Knežo

nás na Božie zavolanie opustil dňa

3.1.2015, dožil sa 81 rokov. Narodil

sa v Závadke, 21.2.1933. Po štúdiu

teológie v Prahe pôsobil na viace-

rých miestach. Začas v Michalov-

ciach, v Košiciach, na Predsedníct-

ve synody. Najdlhšie, až do svojho

dôchodku slúžil v Maľčiciach a v

Slavkovciach. 

Nábožne sme sa s ním rozlúčili v

michalovskom reformovanom kos-

tole, dňa 7.1.2015. Slovo Božie, kto-

ré posilnilo príbuzných a všetkých

prítomných kázal zástupca bisku-

pa Ján Semjan. Poukázal na to, že

sme ratolesti na vinnom kmeni, kto-

rý vždy ostáva pevný a neochvej-

ný. V príhovoroch zaspomínali na

nebohého brata farára a povzbudi-

li prítomných konseniorka Micha-

lovského reformovaného seniorá-

tu, Erika Dékányová a senior On-

davsko-hornádskeho reformova-

ného seniorátu Juraj Brecko.

Brat farár aj na dôchodku vypo-

máhal v michalovskom reformova-

nom zbore za čo sme vďačný Bo-

hu. Kázal, slúžil svätú večeru Páno-

vu, prispieval do nášho časopisu.

Nechýbal na biblických hodinách

a na bohoslužbách dopoludnia či

popoludní. Brat farár Ján Knežo

vždy zastával jasný teologický pos-

toj, ktorý vedel aj prístupne podať.

Bol vždy aktívnym členom cirkvi,

ktorú miloval. Vďaka Bohu za jeho

život a službu! 

„Ale slovo Pánovo zostáva na-

veky. A toto je to slovo, ktoré sa

vám zvestovalo ako evanjelium“

(1Pt 1,25). Juraj Gajdošoci

Ján  Knežo
(1933–2015)

Seniorálna mládež
stretli sa v Košiciach
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Rokovanie u štátneho tajomníka.
Dňa 2. decembra 2014 sa biskup našej
cirkvi László Fazekas, jej generálny
kurátor Vince Fekete a tajomník bisku-
pa Árpád Molnár zúčastnili na rokova-
ní so štátnym tajomníkom Ministerstva
ľudských zdrojov zodpovedným za spo-
ločenské vzťahy na úrovni cirkví, ná-
rodností a občianskych združení Mik-
lósom Soltészom, ktorý sa informoval
o situácii našej cirkvi, o jej funkcii v
spoločnosti a o ťažkostiach všedných
dní. Na stretnutí bol prítomný aj bis-
kupský vikár rímskokatolíckej cirkvi
Róbert Kiss.

adventná recepcia. Na pozvanie
premiera Maďarskej republiky, jej pre-
zidenta a predsedu Národnej rady sa aj
biskup László Fazekas dňa 4. decemb-
ra 2014 zúčastnil na adventnom stret-
nutí v Sándorovom paláci, ktoré bolo
pripravené pre zástupcov menšinových
cirkví. 

Záverečná synoda. Dňa 6. decemb-
ra 2014 sa uskutočnilo záverečné XII.
zasadnutie VIII. cyklu Synody, na kto-
rého úvodnej bohoslužbe generálny
kurátor Vince Fekete a biskup László
Fazekas odovzdali Cenu Istvána Paló-
czi Czinkeho, ktorú prevzal emeritný
biskup Géza Erdélyi v mene profesora
Lajosa Csémyho, ktorý kvôli svojmu
vysokému veku nemohol byť prítomný
na zasadnutí.

Vianočné spoločenstvo. Dňa 16. de-
cembra 2014 sa v bratislavskom Ústre-
dí Ekumenickej pastoračnej služby sa
na vianočnom spoločenstve na pozva-
nie ordinára zúčastnil biskup našej cirk-
vi László Fazekas ako podpredseda Eku-
menickej rady cirkví.

Chanuka. Biskup László Fazekas sa
na pozvanie izraelského veľvyslanectva
dňa 18. decembra 2014 zúčastnil na os-
lavách Chanuky, spojenej s recepciou. 

slávnosť v Ópusztaszer. Dňa 19. de-
cembra 2014 slúžil kázňou Božieho slo-
va biskup László Fazekas v Pamätnom
parku národnej histórie v Ópusztaszer.
Predvianočná slávnosť má v Pamätnom
parku už svoju tradíciu, v rámci ktorej
vždy privítajú jedno maďarské spolo-
čenstvo zo zahraničia. V súčasnosti poz-
vali Maďarov z Hornej zeme a aj pos-
tavený vianočný stromček došiel z Kin-
gyesu, nachádzajúceho sa v katastri
obce Martovce, kde sa zrodil návrh
Feszty-körkép. 

Ústredí ekumenickej pastoračnej
služby. Desiatky vianočných pozdravov

s kresbami na motívy Vianoc, vojakov
a mieru zaslali žiaci zo Základnej ško-
ly v Palíne slovenským  vojakom, ktorí
pôsobia v operácii ATHEA v Bosne a
Hercegovine. Do Sarajeva im ich doru-
čil poručík Dávid Vargaeštók, riaditeľ
kancelárie Ústredia ekumenickej pas-
toračnej služby Ozbrojených síl SR, ro-
dák tiež zo Zemplína.

Maďarské generálne voľby. Aj vo
všetkých 4 dištriktoch na území Ma-
ďarska prebehli voľby. V Pridunajsku,
Zadunajsku a v Predtisskom dištrikte
môže doterajšie vedenie pokračovať
vo svojej práci, k zmene došlo len v
Zatisskom dištrikte. Biskupom Pridu-
najského dištriktu sa stal István Szabó,
generálnym kurátorom László Tőkécz-
ki. V Zadunajskom dištrikte bol za bis-
kupa opäť zvolený József Steinbach a
za generálneho kurátora opäť zvolili Pá-
la Huszára. Na čele Predtisského diš-
triktu zostal aj naďalej biskup József
Csomós a generálny kurátor Tibor Áb-
rám. Za biskupa Zatisského dištriktu
zvolili Károlya Feketeho a za generál-
neho kurátora Gustáva Adorjána.

holandskí hostia vo Firesze. Dňa
10. januára 2015 sa uskutočnilo roko-
vanie v kancelárii úradu Firesz – Duna
Mente v Komárne s 2 spolupracovník-
mi holandskej organizácie HOE. Adré
Lichtendonk a Gerrit van Dijk boli pri-
jatí Tamásom Süllom spolu so 4 spolu-
pracovníkmi Fireszu (Ágnes Bugyi, Esz-
ter Császár, Vince Fekete, Júlia Gyur-
csis). Na stretnutí bol prítomný aj du-
chovný z Komoče, Attila Sasák. Témou
rokovania bola otázka, ako by mohli
teenagerov priviesť k dennému čítaniu
Biblie a hovorilo sa aj o vytýčení stra-
tegických cieľov Fireszu, orientovaných
na cirkevné zbory. 

ustanovujúca schôdza synody. Us-
tanovujúca schôdza IX. cyklu Synody
Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku sa bude konať dňa 17. januá-
ra 2015 v kostole v Rimavskej Sobote. 

Mimoriadne seniorálne valné zhro-
maždenia. Na čelo Bratislavského re-
formovaného seniorátu bude dňa 18.
januára 2015 v reformovanom kostole
v Opatovskom Sokolci biskupom Lász-
lóm Fazekasom inštalovaný senior Alf-
réd Somogyi a seniorálny kurátor Ru-
dolf Molnár. Na čelo Komárňanského
reformovaného seniorátu biskup Lász-
ló Fazekas dňa 1. februára 2015 v refor-
movanom kostole v Martovciach inšta-
luje seniora Szilárda Szénásiho a se-

niorálneho kurátora Sándora Gála. Na
čelo Tekovského reformovaného senio-
rátu dňa 31. januára 2015 biskup Lász-
ló Fazekas bude inštalovať seniora Gyu-
lu Kassaiho a seniorálneho kurátora
Pála Kissa v budove levického Gymná-
zia Pétera Czeglédiho.

súťaž pedagógov v poznaní Biblie.
Komárňanský reformovaný seniorát
dňa 14. februára 2015 opäť organizuje
súťaž pedagógov v poznaní Biblie v
Detskom, mládežníckom a konferenč-
nom centre Fireszke v Bátorových Ko-
sihách. Na túto súťaž pozývajú peda-
gógov zo všetkých cirkevných zborov
seniorátu. Termín podania prihlášok je
31. január 2015.
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Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry! V dňoch 1–

8. marca 2015 máte opäť možnosť zú-
častniť sa na ceste do Izraela. Sprievod-
com bude fundovaný katolícky kňaz
Jaroslav Rindoš, a duchovnú stránku zá-
jazdu bude mať na starosti Erika Domon-
košová, farárka Slovenského reformova-
ného 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.


