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Dá  Sa  vykopať  ukrytý  poklaD?
Ján Kalvín hovorí, že nestačí, ak poznám svoju biedu,

chudobu, svoju opustenosť, bezmocnosť a to, že v Bohu je
všetko, čo potrebujem, že u Neho je dostatok sily, radosti,
pokoja; nestačí mi to všetko vedieť, lebo čo mi to osoží, ak
to predsa nebude moje? 

A
le keď sme sa už vo viere naučili, že všetko, čo
potrebujeme a čo nám chýba, existuje u Boha a
v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, potom nám

nezostáva nič iné, len to u Neho hľadať a vo svojich modlit-
bách si to vyprosovať. Ak sme si vedomí toho, že Boh je Pá-
nom a darcom všetkého dobrého, ale neprichádzame k Nemu
a neprosíme Ho o to, nebudeme mať z toho žiadny úžitok.
To teda znamená, že viera sa stáva životom prostredníctvom
modlitby. Naša viera má praktický úžitok vtedy, ak sa vieme
modliť: niet viery bez modlitby, a niet opravdivej modlitby
bez viery. Kalvín hovorí aj to, že veriaci človek bez modlit-
by je ako človek, ktorý
zo strachu, aby mu ne-
ukradli nájdený poklad,
zahrabe ho do zeme a za-
budne ho tam. Je mnoho
veriacich ľudí, ktorí ve-
dia, že u Boha je všetko,
čo potrebujú, ale neve-
dia si „stiahnuť“ tento
poklad z neba, lebo sa ne-
vedia modliť úprimne, z
čistého srdca. 

Kalvín hovorí o šies-
tich zákonoch modlitby.
Prvým je pokora. V op-
ravdivej modlitbe si mu-
síme zobliecť všetku predstavivosť, musíme opustiť každý
prejav dôvery v seba a vo vedomí našej bezmocnosti a úbo-
hosti musíme všetku slávu prenechať Pánovi: Soli Deo glo-
ria! Pred Boha môže človek predstúpiť len vtedy, ak cíti
svoju úbohosť, biedu – teda v pokore.

Druhým je úprimnosť. Musíme precítiť, že to, čo od Bo-
ha pre seba prosíme, skutočne potrebujeme, a prosíme to od
Neho preto, aby sme to aj získali. Kalvín uvádza, že sa často
stáva, že niekto prosí o odpustenie hriechov tak, že vlastne

svoje hriechy ani neoľutoval. A to je lživá modlitba: kto bez
ľutovania hriechov žiada o ich odpustenie, vysmieva sa Bo-
hu, lebo prosí o niečo, čoho potrebu ani necíti. Daj si pozor
na modlitbu, aby to, čo povieš, bola úprimná modlitba – ho-
vorí Kalvín. 

Tretím je dôvera. Veď ako by sme sa bez dôvery mohli
skloniť pred Bohom a ako by sme Mu mohli odhaliť naše
pocity? Musíme veriť, že Pán Boh rád prijme naše modlit-
by a ak Ho prosíme s úprimným srdcom, prijme nás na mi-
losť. 

Vo štvrtom bode Kalvín upozorňuje na to, že Pán Boh
nám sám prikazuje, aby sme sa modlili. Tento Boží príkaz sa
v Jeho Slove opakuje viackrát: proste, hľadajte, klopte, vzý-
vajte ma, verte vo mňa! 

Ako piaty príkaz modlitby Kalvín pridáva, že Boh nedá-
va len príkaz k modlitbe, ale aj prisľúbenie o jej vypočutí.

Vždy, keď nás Boh nabá-
da k modlitbe, nachádza-
me aj uistenie o jej vy-
počutí. Prisľúbenie nas-
leduje hneď po výzve:
proste a dostanete, hľa-
dajte a nájdete, klopte a
otvorí sa vám. Kalvín ho-
vorí, že nie výnimočnosť
alebo zásluhy modlitby
nám zaručujú jej vypo-
čutie, ale všetka nádej na
vypočutie spočíva práve
na takýchto prisľúbeniach
a od nich závisí. Ako šies-
ty zákon modlitby Kal-

vín vyzdvihuje, že nie je možné modliť sa inak, len v Kristo-
vom mene. 

L
en prostredníctvom Ježiša Krista, skrz Neho môže-
me prichádzať k Bohu, lebo On je jedinou cestou a
jedinou možnosťou. Modliť sa v mene Ježiša nezna-

mená len to, že na konci našich modlitieb povieme: v mene Je-
žiša Krista, amen, ale modlitba v Kristovom mene znamená,
že sme sa modlili v súlade s Jeho Duchom, Jeho zmýšľaním.

József Szaszák



„Kde je ten novonarodený kráľ
Židov? Videli sme totiž jeho hviezdu na
východe a prišli sme sa mu pokloniť“
(Mt 2,2). 

Mudrci nepokladali priazeň vidieť
hviezdu za niečo, s čím by sa mohli us-
pokojiť. Mnohí hovoria: Chodíme pra-
videlne na bohoslužby, vari to nestačí?
Sú aj takí, ktorí hovoria: Sme pokrste-
ní, krst nám zaistil znovuzrodenie. Cho-
díme k večeri Pánovej a vari tým nedo-
sahujeme milosť? Úbohé duše! Namies-
to toho, aby sa klaňali Kristovi, klaňajú
sa hviezde. Ach, kiežby nikto z vás ne-
bol taký bláznivý, aby sa uspo-
kojil s vonkajšími ustanovenia-
mi či symbolmi. Nie, milova-
ní, my si želáme vo všetkej jed-
noduchosti a úprimnosti ducha
klaňať sa Najvyššiemu a neob-
racať sa k vonkajším veciam.
Je to hrozné, uvidieť hviezdu a
premárniť príležitosť nájsť Bo-
ha, ktorý sa stal človekom.

Dobre si všimnime, že mudr-
ci nenachádzali uspokojenie v
tom, čo urobili sami, aby prišli
k Dieťatku. Mohli putovať stov-
ky míľ, ale oni to nespomína-
jú. Neposadili sa a nepovedali: Cesto-
vali sme cez púšte, hory a rieky a to
stačí. Nie, oni museli nájsť novonaro-
deného Kráľa. Nič iné im nemohlo sta-
čiť. Nepovedz, milý priateľ: Celé mesia-
ce som sa modlil, celé týždne som hľa-
dal v Písme svätom, aby som našiel
Spasiteľa. Radujem sa, že si to robil,

ale ty sa nesmieš s tým uspokojiť. Mu-
síš získať Krista, inakšie si napriek všet-
kej svojej námahe stratený. Potrebuješ
Ježiša, nič viac a nič menej. Nesmieš sa
tiež uspokojiť s cestou, ktorou ťa vedie
hviezda. Ty musíš mať Jeho samého. Ne-
buď spokojný, pokým nemáš istotu, že
Ježiš Kristus je tvojím. „Kto má Syna,
má život; kto nemá Syna Božieho, nemá
život.“

Bol by som rád, keby si si všimol, že
mudrci sa neuspokojili s tým, že dora-
zili do Jeruzalema. Pýtali sa však: Kde
je On? On sa narodil v Betleheme. Nuž

idú do Betlehema, aby dosiahli dom,
nad ktorým stála hviezda. Bol to nád-
herný pohľad vidieť dom a hviezdu nad
ním a pomyslieť na to, že tam bol no-
vonarodený Kráľ. Ale toto ich neuspo-
kojilo. Nie, oni vošli priamo do domu.
Neodpočívali, pokým neuvideli Dieťat-
ko a neklaňali sa Mu. Modlím sa za to,

aby vás aj mňa tak viedol Duch Boží,
aby sme neboli uspokojení s ničím men-
ším ako skutočným uchopením Krista
ako svojho Spasiteľa. Niet väčšieho ne-
bezpečenstva pre mladého človeka, kto-
rý hľadá, ako zastaviť sa skôr, ako srdce
uchopilo vierou Pána Ježiša Krista. Bo-
lo by ti lepšie, keby si nebol nikdy pre-
budený, než byť Satanom uložený k
spánku. Lebo spánok, ktorý nasleduje
za čiastočným presvedčením, je obyčaj-
ne hlbší spánok ako každý iný, ktorý sa
zmocní synov človeka. Duša moja, pro-
sím ťa, prenikni ku krvi Kristovej a
umy sa v nej. Prenikni k životu Kristov-
mu a nech je tento život v tebe, aby si

bol skutočným dieťaťom Bo-
žím. 

Nebuď spokojný s vonkajším
zdaním, s nejakým „možno“.
Neodpočívaj, pokým nemôžeš
povedať vo viere: „Ten, ktorý
si ma zamiloval a seba samého
vydal za mňa, je mojou spásou
a mojou túžbou.“ Pozrite sa,
ako títo mudrci pohľadom na
hviezdu neboli držaní späť od
Krista, ale ako boli touto hviez-
dou povzbudení prísť ku Kris-
tu. Tak budeš aj ty, hľadajúca
duša, povzbudená prísť dnes k

Ježišovi, skutočnosťou, že si pozitívne
ovplyvnená radostnou zvesťou. Dosta-
la si pozvanie prísť k Ježišovi. Duch
Boží pôsobí na tvoje svedomie. 

Ó, príď, príď a buď vítaná a nech je
tento zimný deň dňom radosti pre tvoju
hľadajúcu dušu!

(Ch. H. Spurgeon)

pred tvárou
Hospodina

Ďakujeme Ti, Pane náš, za Tvoje
slovo, ktorým k nám prichádzaš aj
v tohtoročnom adventnom čase.
Voláš nás, aby sme sa pripravovali
predovšetkým vo svojich srdciach.
Pomáhaj odstraňovať každú nerov-
nosť, nečistotu, všetky prekážky, kto-
ré môžu brániť stretnutiu s Tebou.
Daj, aby sme v každodennom zho-
ne neprepočuli výzvu na pokánie,
bez ktorého sa nemôžeme blížiť k
Tebe s nádejou na odpustenie. Pri-
chádzaš, aby si bol zvrchovaným
Pánom našich životov. Požehnaj
nám preto tento adventný čas, nech
zažiari Hospodinova sláva i pri nás.
Amen.

Ján Semjan 

2 Kalvínske hlasy november 2015

M
y
ŠL

IE
N

K
y

Bežme v živote odhodlane beh lásky,
bojujme čestne, v hraniciach pravdy.

Úspešne len vtedy ukončíme beh viery,
keď vyjdeme včas, Ženíchovi oproti. 

Bežať – Božím deťom sa stánky otvárajú,
a tam ciele svetských ľudí už nesiahajú. 

Život kresťana, to je cieľ nadzemský,
no pre svetákov, to len ten pozemský.

Preto každý Jeho, bež, nevzdávaj sa cieľa,
nech ťa mocne drží, hybná sila – viera.

Duchu Svätý pomôž, nech beh dokonáme,
a tam Baránkovi večne poctu vzdáme.

Povzbudenie mudrcov

Tibor Sabovik

Beh lásky



Kalvínske hlasy 3november 2015

K
Á

z
Eň

„Starších medzi vami napomínam
ako spolustarší a svedok Kristových
utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zja-
viť: Paste stádo Božie, ktoré je u vás,
nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh
chce; nie pre mrzký zisk, ale ochotne.
Ani nie, ako by ste panovali nad dedič-
stvom, ale buďte vzorom stádu, a keď
sa zjaví Arcipastier, obdržíte nevädnú-
ci veniec slávy“ (1Pt 5,1–4).

Apoštol Peter patril k najužšiemu a
najbližšiemu okruhu učeníkov Pána Je-
žiša Krista. Jeho si Pán Ježiš vyvolil a
povolal do zvláštnej služby, ako prvé-
ho spolu s jeho bratom Ondrejom, Já-
nom a Jakubom od rybárskych sietí k
inému, novému  povolaniu týmito slo-
vami: „Neboj sa, od teraz ľudí budeš
loviť!“ (Lk 5,10). Prečo to dnes, v tejto
chvíli spomínam? O malú chvíľu sa tu,
v tomto chráme bude konať vysviacka
tých, ktorých si Pán Ježiš vyvolil, po-
volal, vysiela a vystrojuje do konkrét-
nej služby v Jeho cirkvi. Pán Ježiš pred
svojím nanebovstúpením svojim uče-
níkom okrem iného povedal: „...prijme-
te moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na
vás a budete mi svedkami aj v Jeruzale-
me, aj po celom Judsku, aj v Samárii a
až do posledných končín zeme“ (Sk 1,8).
To sa naozaj napĺňa aj v živote apošto-
la Petra. Apoštol Peter je apoštolom Je-
žiša Krista a svoj prvý list adresuje vy-
voleným žijúcim, ktorí žijú ako cudzin-
ci v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii,
Bitýnii, no nielen im. List píše aj tým,
ktorých Boh Otec prezvedel, Duch po-
svätil k tomu, aby boli poslušní a skro-
pení krvou Ježiša Krista. Všetci, ktorí
sú Pánom Ježišom povolaní do služby
v Jeho cirkvi, majú byť poslušní Jemu
tak, ako bol On poslušný svojmu nebe-
skému Otcovi. Pán Ježiš bol svojmu ne-
beskému Otcovi poslušný až po smrť
kríža. 

Peter, ktorý dostal od Pána Ježiša oso-
bitné poverenie na vedenie cirkvi (Mt
16,16–19; Jn 21,15–19), sa nevyvyšuje
nad spolustarších, ktorých v láske na-
pomína ako svedok Kristových utrpe-
ní. Radí sa k spolustarším. Rovnaký slu-
žobný plášť v reformovanej cirkvi nosia
biskupi, seniori či zboroví duchovní,
kapláni. Rozdiel je však v zodpoved-
nosti, za celú cirkev, seniorát a za kon-
krétne cirkevné zbory. Nie je jedno,
ako vedúci cirkvi, seniorátov, cirkev-
ných zborov slúžia svojmu Pánovi tam,
kde ich Pán postavil. Peter je svedkom
Kristových utrpení, o ktorých mu Jeho
Pán hovoril opakovane. Pánovo utrpe-

nie vyvrcholilo potupnou smrťou na
Golgotskom kríži. Peter však videl na
vrchu premenenia aj Kristovu slávu s
Jánom a Jakubom (Mt 17,11–13), ktorá
sa má zjaviť aj iným. Čo majú robiť spo-
lustarší v cirkvi? Pásť stádo Božie. Cir-
kev je Božia, Kristus je hlavou cirkvi.
On je aj Arcipastier cirkvi. Najvyšší pas-
tier cirkvi, ktorú si predraho vykúpil
svojou obeťou na kríži. 

Pásť stádo Božie znamená starať sa oň
nie podľa vlastných predstáv, ale podľa
Božej dokonalej svätej vôle. Jeden z
najvýstižnejších biblických obrazov,
ktorý predstavuje pastiersku starostli-
vosť, vystihuje v Starom zákone Žalm
23. Je to žalm najmladšieho syna Izaiho,
Dávida, ktorý sám bol pastierom oviec,
a ktorého si vyvolil k službe Hospodin.
Dávid vo svojom žalme vyznáva, že
Hospodin je jeho dobrým Pastierom. V
konkrétnom čase Dávid bude Hospodi-

novým služobníkom-pastierom Božie-
ho ľudu. „Hospodin riekol Samuelovi:
Vstaň, pomaž ho, lebo je to on. Vtedy
Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho
v kruhu jeho bratov. I zostúpil Duch
Hospodinov na Dávida a zostával na
ňom od toho dňa...!“ (1Sam 16,12b.13).
Apoštol Ján v novom zákone zazname-
náva slová Dobrého Pastiera Ježiša Kris-
ta: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier
život kladie za ovce“ (Jn 10,11). 

Píše sa aj o inom, negatívnom spôso-
be služby, ktorý má byť výstrahou aj
pre nás. Prorok Ezechiel na Hospodi-

nov príkaz má prorokovať proti pastie-
rom Izraela. „Človeče, prorokuj proti
pastierom Izraela. Beda pastierom Iz-
raela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri
nemajú pásť stádo? Tuk jete i vlnou sa
odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale
stádo nepasiete. Slabé ste neposilňova-
li a choré neliečili, poranené neobväzo-
vali a porozháňané nezavracali, ani stra-
tené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich
mocou a násilím“ (Ez 34,2–4).

My všetci si musíme uvedomovať to,
ako vidí a hodnotí našu službu Pán, kto-
rý nás do nej povolal. Peter pripomína
aj nám: „Paste stádo Božie dobrovoľ-
ne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk,
ale ochotne, ani nie ako by ste panova-
li nad dedičstvom“. Teda ako? Ale buď-
te vzorom stádu! Hovorí sa: príklady
priťahujú. Sú dobré, ale i zlé príklady.
Položme si každý jeden z nás otázku a
pokúsme sa na ňu dať pred sebou i Pá-
nom poctivú odpoveď: Aký vzor pred-
stavujeme doma, mimo domova, v cir-
kevnom zbore, kde žijeme, slúžime, aký-
mi reprezentantmi Krista sme v cirkvi i
mimo nej? 

V nejakej kresťanskej literatúre som
sa dočítal o jednom rozhovore troch te-
ológov, ktorí diskutovali o rozličných
prekladoch Biblie. Jeden druhého sa pý-
tali na najobľúbenejší preklad. Prvý z
nich povedal, že sa mu páči ten a ten
preklad, druhý povedal, že sa mu páči
iný preklad. Pýtajú sa tretieho. Tebe sa
aký preklad páči? Ten odpovedá: Nuž,
ten mamičkin. To je aký preklad? Tvoja
mamička azda študovala hebrejčinu
alebo gréčtinu? Nie. Tak aký je to pre-
klad? To, čo mamička prečíta v Biblii,
prekladá do každodenného života. Služ-
ba, akú Boh chce, ak ju tak aj konáme,
má svoju odmenu, keď sa zjaví Arcipas-
tier. Víťazi v športe dostávali vavríno-
vý veniec, ktorý však po čase zvädol, no
tí, ktorí verne zotrvali do konca v služ-
be Kristovi a Jeho cirkvi, obdržia neväd-
núci veniec slávy. 

Modlime sa, aby služba všetkých nás
bola takou, na konci ktorej nás bude ča-
kať nevädnúci veniec slávy. Amen.

Jaroslav Széles

(Odznelo dňa 5. novembra 2015 v ri-
mavskosobotskom reformovanom chrá-
me pri príležitosti vysviacky duchov-
ných, ktorá prebehla na úvodných bo-
hoslužbách zasadnutia Synody.)

Paste stádo božie!

kazateľ na rimavskosobotskej
kazateľnici
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Modlitba je základná a trvalá súčasť
života našej viery. Kresťan sa musí
verne modliť, aby jeho srdce bolo stá-
lym chrámom Ducha Svätého. Modlit-
ba je naša výsada, vynikajúca možnosť
na rozhovor s Bohom. Ten sa uskutoč-
ňuje prenosom nášho ja k Božiemu ma-
jestátu. Ako píše Ján Kalvín vo Vzdela-
ní vo viere, človek musí vyjsť zo seba
samého a hľadať záchranu inde. My
sme porušení hriechom, neschopní nija-
kej vlastnej úplnej záchrany. Modlitba
má stály a nevyčerpateľný význam. Bez
nej sme stratení!

Toto je jedna z najkrajších myšlienok
o modlitbe vôbec. V centre modlitby je
Ježiš Kristus, uprene Ho musíme pozo-
rovať v Jeho nadvláde nad nami. Pokla-
dy nebies sú otvorené a modlitba to dos-
táva. Poklad sa má neúnavne hľadať,

pátrať po poklade si žiada obetavosť, se-
bazapieranie, investíciu času a prostried-
kov. Pán Ježiš predsa hovorí: „Kto hľa-
dá, nájde!“ Poklad je pred nami a stojí
za tú námahu. Kalvín vysvetľuje, že kto
sa nemodlí, akoby nevykopal poklad uk-
rytý v zemi, o ktorom vie, kde je ulože-
ný. Často počúvam svedectvá veriacich
ľudí, ktorí hovoria o sile modlitby. Kto
sa modlí, je silnejší! Ježiš Kristus sa
modlil, preto buďme ako On. V každom
okamihu, keď sa nám skrížia naše plá-
ny, nezabúdajme na modlitbu. A ani v

radosti neopomínajme za všetko ďako-
vať.  

„Modlitba sa do istej miery podobá
rozhovoru medzi Bohom a nami. V ňom
predkladáme Bohu svoje priania, ra-
dosti, vzdychania, slovom celé mysle-
nie svojho srdca. Kedykoľvek teda vzý-
vame Pána, musíme pozorne dbať na to,
aby sme zostúpili do hlbín srdca a pro-
sili z Jeho plnosti, nikdy nie len hlasiv-
kami a jazykom.“ 

Rozprávaš sa so svojím Bohom? Ty
Mu predkladáš svoje srdce? Ešte je čas
zmeniť to! Dnes je čas nápravy, čas do-
behnúť zameškané. V modlitbe Bohu vy-
lievame svoje srdce, celé Mu ho otvá-
rame a bezo zvyšku darujeme. Slová
modlitby vychádzajú zo srdca, nielen z
rozumu, ktorý nám prirodzene radí. Zo
srdca môže vychádzať nadprirodzená ra-
da, potreba hovoriť s Bohom. Ako Kal-
vín píše: pri modlitbe je potrebný i ja-
zyk, ale najviac srdce, ktoré je modli-
tebným orgánom. Pripomína Boží trest
pre tých, ktorí uctievajú Boha perami
svojich úst, ale nie srdcom. Niekedy
usudzujeme, že ten, kto sa výrečne a
dlho modlí, je plným človekom viery.
Rozhodne sa Kalvínom podčiarkuje, že

pravá modlitba je láskou k Bohu. My
chceme predovšetkým rozumom, aby
naše modlitby boli biblicky správne. A
čo srdce?

Sme často príliš racionálni, držíme sa
vychodených ciest a modlitbu nepova-
žujeme za úplné riešenie. 

„Musíme sa preto zbaviť všetkého po-
myslenia na nejakú svoju slávu, všetkých
domnienok o svojej dôstojnosti a všet-
kej dôvery v seba samých.“ Ako ťažko
sa toho všetkého zbaviť, keď nám v
mnohom diktuje len rozum. Vzdelanie

vo viere udáva Daniela, ktorý sa modlil
pre veľké milosrdenstvo Božie. Neskrý-
val, že sa modlí, a pritom nebol ako fa-
rizej v chráme z podobenstva Pánovho.

Kalvín pripomína potrebnosť veľkej
dôvery, v nej byť ako deti pred svojím
otcom, ktoré sa mu žalujú.

Niekedy až príliš pochybujeme o sile
modlitby. Kalvín videl vo svojom uče-
ní dva druhy modlitieb: prosbu a vďa-
ku. Ktorý druh uprednostňujeme? Prvý?
Keď hovoríme s Bohom, dostáva sa
nám poznanie. Poznávame našu situá-
ciu, našu malosť popri tom veľkosť Bo-
žiu. Písmo nám dáva množstvo modli-
tieb, dlhších či kratších. Sú rôzne i ne-
tradičné miesta, kde sa veriaci obracajú
k Bohu. Napríklad prorok Jonáš volá k
Hospodinovi z morskej hĺbky, z veľry-
by. Prosba má ísť spoločne s vďakou.
Prosiť a neďakovať je prinajmenšom
netaktné, neúctivé. 

Kalvín priznáva, že aj najdokonalejší
z nás má problém správne spájať pro-
sbu a vďaku do jedného celku. Priznaj-
me si, že hlavne v našich potrebách sa
dokážeme vrúcne modliť, keď prosíme
o Božiu pomoc. Nakoniec to nie je nič
zlé, lebo našou jedinou pomocou je
Trojjediný Boh. 

V ľudskom živote má každá modlit-
ba veľký význam. Reformátor Ján Kal-
vín nás svojím učením posúva k obdi-
vu Božej lásky, kde sa len pozrieme,
vidíme Božie divy. Podľa neho máme
stále dôvod chváliť a vzdávať vďaku.
Len sa poobzerajme okolo seba, pripo-
meňme si svoju minulosť, neodsudzuj-
me prítomnosť a tešme sa na prisľúbe-
nú budúcnosť. 

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XXII.)
na čo máme v modlitbe pamätať

„Zvažuje štedrosť Hospodi-
novu, ňou sa dobrovoľne ponú-
ka v Ježišovi Kristovi a v Ňom
otvára všetky nebeské pokla-
dy s tým zámerom, aby člo-
vek celou svojou vierou upre-
ne hľadel na tohto milované-
ho Syna, všetkým svojím oča-
kávaním od Neho závisel a
celou svojou nádejou v Ňom
spočinul a utkvel.“

„Hlavne dve veci nás podi-
vuhodne nabádajú k modlit-
be: Najprv prikázanie Božie,
ktoré nám modlitbu prikazu-
je, potom prisľúbenie, ktorým
nás Boh uisťuje, že ak Ho bu-
deme o niečo prosiť, dostane
sa nám to. Ktorí vzývajú a
prosia, prijímajú jedinečnú
útechu poznania, že konajú
vec Jemu príjemnú. Takto, uis-
ťujúc sa Jeho pravdivosťou,
pevne dôverujú, že budú vy-
počutí.“

„Čuj, Hospodine, môj hlas,
keď volám, zmiluj sa nado
mnou a vyslyš ma!”

(žalm 27,7)
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Synodná rada reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku na
svojom 6. zasadnutí, ktoré sa kona-
lo dňa 3. októbra 2015 v rimavskej
Sobote, prijala nasledovné uznese-
nia verejného záujmu.

– Schválila zápisnicu zo 4. a 5. zasad-
nutia Synodnej rady. Nariadila, aby pri
elektronickom hlasovaní boli jej členo-
via o hlasovaní informovaní SMS sprá-
vou, a aby o výsledku hlasovania dosta-
li spätnú správu. 

– Schválila pre duchovného zo Šimo-
noviec László Gála pôžičku vo výške
5000 eur zo základného kapitálu Všeo-
becného fondu. Pôžičku spolu so 4,5%
úrokom je László Gál povinný splatiť
do 5 rokov. Ak bude László Gál súhla-
siť s tým, aby sa mu splátky pôžičky vo
výške 92,56 eur strhávali z mesačnej
mzdy, a bude ochotný vystaviť zmen-
ku na sumu pôžičky, Synodná rada je
ochotná poskytnúť mu schválenú pôžič-
ku.

– Zamietla žiadosť Jónása Izsmána o
pôžičku. 

– Schválila pôžičku vo výške 5000 eur
pre duchovnú z Bystera Mariannu Slá-
vikovú zo základného kapitálu Všeobec-
ného fondu. Pôžičku spolu so 4,5% úro-
kom je Marianna Sláviková povinná
splatiť do 5 rokov. Ak bude Marianna
Sláviková súhlasiť s tým, aby sa jej me-
sačné splátky vo výške 92,56 eur strhá-
vali zo mzdy a bude ochotná vystaviť
zmenku na celkovú sumu pôžičky, Sy-
nodná rada je ochotná schválenú pôžič-
ku jej poskytnúť.

– Synodná rada v záujme vyhotovenia
vnútornej smernice, poveruje teologic-
kú komisiu pracujúcu pri Synode, aby
sa zaoberala okruhom otázok súvisia-
cich s ekumenickými sobášmi. 

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu, Juraj Brecko s účinnosťou od 31.

augusta 2015 za zastupujúceho duchov-
ného v Reformovanom cirkevnom zbo-
re Trebišov vymenoval duchovného z
Reformovaného cirkevného zboru Se-
čovce Miroslava Kovaľa. 

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu, Juraj Brecko s účinnosťou od 1.
septembra 2015 prebral a vykonáva úlo-
hy zastupujúceho duchovného v Refor-
movanom cirkevnom zbore Svinica.

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu, Juraj Brecko s účinnosťou od 1.
septembra 2015 prebral a vykonáva úlo-
hy zastupujúceho duchovného v Refor-
movanom cirkevnom zbore Vyšný Čaj. 

– Barbare Hrubovskej pridelila sta-
tus kandidáta na duchovného. Máté Ger-
gely Bobvosovi pridelila status kandidá-
ta na duchovného.

– S účinnosťou od 15. októbra 2015
Alexandru Kalocsai umiestňuje za pri-
delenú duchovnú do Reformovaného cir-
kevného zboru Modrany. 

– Schválila stanovisko Reformova-
nej kresťanskej cirkvi na Slovensku k
plánovanej zmene financovania regis-
trovaných cirkví a náboženských spo-
ločností. 

– Na žiadosť seniora Viktora Krausa
odročila rokovanie o otázke podpory
financovania prevádzkových nákladov
školského autobusu Užského reformo-
vaného seniorátu. 

– Aj naďalej poverila zastávaním úloh
misijného synodného radcu Árpáda Mol-
nára.

– Predkladala návrh synodného rad-
cu Loránta Rákosa na novelizáciu zá-
kona č. 1/2005 právnej komisii pracu-
júcej pri Synode.

– Predkladala novelizovaný návrh
zákona o cirkevnom súdnictve, pripra-
vený synodným radcom Lorántom Rá-

kosom, právnej komisii pracujúcej pri
Synode.

– Prijímala žiadosť Andrey Tóth Feke-
te a brala na vedomie, že od 1. októbra
2015 čerpá materskú dovolenku.

– Zvoláva 2. zasadnutie IX. cyklu Sy-
nody na 5–6. novembra 2015 do Rimav-
skej Soboty a na Teplý Vrch s nasledu-
júcim rokovacím poriadkom: Schvále-
nie zápisnice z 1. zasadnutia IX. cyklu
Synody; Správa biskupa o živote cirkvi
v roku 2014; Ústredie diakonie – hlá-
senie o činnosti v roku 2014; Oddele-
nie cirkevnej hudby – hlásenie o čin-
nosti v roku 2014; Rada všeobecného
vzdelávania – hlásenie o činnosti v ro-
ku 2014; Reformovaná cigánska misia
– hlásenie o činnosti v roku 2014; Teo-
logická akadémia J. Calvina – hlásenie
o činnosti v roku 2014; Zväz reformo-
vaných kresťanských žien na Sloven-
sku – hlásenie o činnosti v roku 2014;
Zväz mladých reformovaných (Firesz)
– hlásenie o činnosti v roku 2014; Zväz
maďarských reformovaných presbyte-
rov žijúcich na Slovensku – hlásenie o
činnosti v roku 2014; Re-Mi-Dia n. o.
– hlásenie o činnosti v roku 2014; zme-
na Štatútu o duchovenských skúškach;
návrh zákona o hospodárení; plán tvor-
by zákonov v IX. cykle Synody.

– Zorganizovaním jesenného doško-
ľovania duchovných maďarských senio-
rátov – výnimočne – poverila biskupa
László Fazekasa, zástupcu biskupa Ró-
berta Géresiho a hlavného synodného
radcu Sándora Molnára.

– Synodná rada sa uznášala o tom, že
reformovaná kresťanská cirkev sa zú-
častní na Stretnutí kresťanov zo Stred-
nej a Východnej Európy, ktoré sa bude
konať v Budapešti v dňoch 7–10. júla
2016. Účasť našej cirkvi bude koordi-
novať misijný radca Árpád Molnár.

zo  6.  zasadnutia  synodnej  rady

Nedeľa 4. októbra 2015 bola 
pre reformovaný cirkevný zbor 
v Záhore skutočne prekrásnym 
a požehnaným dňom. Bolo 
nádherné jesenné počasie a v 
miestnom kostole sa konala sláv-
nostná exmitácia.

Do služby boli vysielaní dvaja bratia
našej cirkvi, a to domáci člen zboru pe-
ter korpa a pavol Jaššo, ktorý bol čle-
nom cirkevného zboru v Ďurkove a ne-
skôr v Bratislave. Na tomto podujatí sa

zúčastnili tiež zástupca biskupa našej
cirkvi Ján Semjan, zástupca generál-
neho kurátora Július kováč, senior on-
davsko-hornádskeho seniorátu Juraj
Brecko, seniorka michalovského senio-
rátu Erika Dékányová, seniorátny ku-
rátor Blažej knežo, farári a farárky z
oboch seniorátov, a tiež veriaci z blíz-
kych i vzdialenejších zborov.

Všetkých prítomných milo privítala
kurátorka záhorského zboru anna Ha-
mariová, ktorá zároveň oboznámila prí-
tomných s pripraveným programom.
Úvodnú lekciu od stola Pánovho prečí-
tala sestra seniorka Erika Dékányová.
Kázňou poslúžil zástupca biskupa na-
šej cirkvi Ján Semjan. Kázal na známy

(Pokračovanie na str. 6)

Toto je deň, ktorý dal nám Pán
exmitácia v záHore
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text Mt 20,1–16 o pracovníkoch na vini-
ci. Bola to veľmi požehnaná kázeň, na-
koľko brat zástupca biskupa má k nášmu
zboru blízky citový vzťah. Jeho otec tu
ako farár pôsobil 43 rokov. Ako chlapec
i mládežník sem často chodil a aj slúžil
slovom. Exmitovaní bratia boli vyslaní
do služby na Pánovu vinicu, takže to bolo
veľmi výstižné a podnetné. Po kázni Bo-
žieho slova prítomných pozdravili mlá-
dežníci z miestneho zboru spevom piesne
za sprievodu gitary. Peter Korpa sa tiež

aktívne zapájal do mládežníckej práce a
práve tu dospel k presvedčeniu, že chce
slúžiť Pánovi ako farár. Exmitáciu vyko-
nal brat zástupca biskupa Ján Semjan. Pe-
ter Korpa bol vyslaný Synodnou radou ako
kaplán do michalovského seniorátu, a to
do cirkevného zboru Blatná Polianka a
Svätuš. Pavol Jaššo bol vyslaný do ondav-
sko-hornádskeho seniorátu, a to do cirkev-
ného zboru Svinica a Vyšná Kamenica.

Exmitovaným bratom sa prihovorili: za
Predsedníctvo synody Július Kováč, za
michalovský seniorát Erika Dékányová, za
ondavsko-hornádsky seniorát Juraj Brec-
ko, miestny rodák Marián Hamari, fará-
ri v záhorskom zbore Marek kačkoš a
Miroslav kovaľ, sestra farárka Danuška
Hudáková, za cirkevný zbor v Záhore
Ján Marcinčák a na záver miestna farár-
ka Janette knežová, ktorá zároveň všet-
kým prítomným poďakovala za účasť i
za ich službu, a pozvala všetkých do kos-
tolnej záhrady k prestretým stolom. Po
týchto pozdravoch sa prítomným priho-

vorili exmitovaní bratia, a to najprv brat
Pavol Jaššo a potom brat Peter Korpa.
Boli to úprimné slová spojené so slzami
radosti, ktoré k týmto milým udalostiam
patria. Peter Korpa ďakoval všetkým,
ktorí formovali jeho vieru. Spomenul aj
človeka, ktorý v ňom zasial  semienko,
ktoré dlho klíčilo, rástlo, dozrievalo a na-
koniec vyústilo do štúdia teológie. Bol

ním miestny farár Ján Semjan, ktorého
práve začiatkom tohto roku povolal náš
Pán k sebe. Peter Korpa je už štvrtý zo zá-
horského zboru, ktorý bol
vyslaný do služby za pôso-
benia Jána Semjana. Žiaľ,
tej štvrtej exmitácie sa brat
farár už nedočkal.

Po týchto milých slovách
nasledovali kytice kvetov,
ktoré mládežníčky zboru
rozdali hosťom na znak
vďaky a radosti za ich účasť
a aktívny prístup, ktorým
spríjemnili radostné chvíle
tejto slávnostnej udalosti. Po
záverečnej piesni všetci prí-
tomní blahoželali obom ex-
mitovaným pri východe z
kostola. Ešte dlho po boho-
službe bolo počuť a vidieť
v kostolnej záhrade zhová-
rajúcich sa bratov a sestry,
ktorí sa tu stretli, a mali si čo

povedať. Rodičia Petra Korpu, ale aj sest-
ry zo záhorského zboru nachystali plno
dobrôt, či už chlebíčkov, koláčov i záku-
skov od výmyslu sveta. Po takmer trojho-
dinovej bohoslužbe to padlo dobre kaž-
dému. 

Chcel by som ešte raz v mene presby-
terstva záhorského zboru poďakovať všet-
kým prítomným za účasť i za službu, kto-
rú tu konali. Ďakujem rodičom Petra Kor-
pu, ktorí niesli najväčšiu ťarchu za ob-
čerstvenie, výzdobu či pohostenie. Je to
ale ich jediný syn, takže táto ich investí-
cia sa im určite vyplatí. Ďakujem všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
zdarnému priebehu tohto podujatia, všet-
kým bratom i sestrám, Re-Mi-Dii a staros-
tovi obce Milanovi Šabákovi za účasť i za
brigádnickú pomoc jeho zamestnancov.

Celé toto podujatie sa sústreďovalo na
exmitovaných bratov a oni boli vždy v po-
predí. No hlavný dôraz bol kladený na
oslavu Boha Otca, Jeho Syna Pána Ježiša
Krista v moci Ducha Svätého. Jedine Je-
mu nech je vzdávaná chvála a česť nave-
ky vekov! 

Ján Marcinčák
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V dňoch 12–13. 10. 2015 sa uskutočni-
lo stretnutie delegácie RKCS: róbert Gé-
resi zástupca biskupa, Henrieta Ibosová
riaditeľka ÚD RKCS, seniori: Zoltán oré-
mus, viktor kraus, alfréd Somogyi,
Csaba kendi a Jaroslav Széles, člen sy-
nody s miestnymi: attila Balogh senior,
Miklós Zsukovszky senior, attila Hu-
nyadi senior. Miestni zástupcovia ukáza-
li na konkrétnych miestach ako boli, ako
sú a ako budú využívané poskytnuté pro-
striedky. Teplá strava je poskytovaná dva-

krát v týždni opusteným osobám, ktoré
majú veľké zdravotné, sociálne a často až
existenčné problémy a žijú vo veľmi chu-
dobných pomeroch. Dobrovoľníci s obe-
tavou láskou bez nároku na odmenu roz-
vážajú a podávajú 260-tim odkázaným tep-
lú stravu priamo do domu. Poskytnuté
prostriedky majú v tomto programe na 6
mesiacov. Potravinové balíčky sú doru-
čované núdznym vo vzdialenejších čas-

tiach seniorátov. Teplá strava sa poskytu-
je aj slabšie situovaným školopovinným
deťom. V objektoch pričlenených k far-
ským budovám a na ich dvoroch sme vi-
deli  zakúpené, uskladnené palivové drevo
pripravené na použitie na aktuálnu zimnú
sezónu. Keďže duchovní nedostávajú plat
od štátu, ale iba od zboru, ktorý musí udr-
žiavať aj faru, znamená poskytnutie tejto

(Pokračovanie na str. 7)

Využitie zbierky na Podkarpatsku

Toto je deň, ktorý dal nám Pán
exmitácia v záHore
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HEkS. V dňoch 24–25. septembra za-
vítal do našej cirkvi pracovník nemec-
kej protestantskej podpornej organizá-
cie HEKS poverený v oblasti spoluprá-
ce cirkví Matthias Herren. Táto organi-
zácia podporuje programy edukačného
typu zamerané na rozvoj životaschop-
nosti, ktoré sú nápomocné pri integrá-
cii a rozvoja schopností a zručností detí
a mládeže vo veku 0–18 rokov (prevaž-
ne z rómskych rodín). V sprievode bisku-
pa László Fazekasa a vedúcej cigánskej
misie Zsuzsanny Tóth Matthias Herren
navštívil 3 cirkevné zbory (Šimonovce,
Veľký Blh a Slavec), kde sa s ich pod-
porou mohla rozbehnúť práca. 

Exmitácia. Dňa 27. septembra sa v
reformovanom kostole v Komárne ko-
nala exmisia absolventov Reformova-
nej teologickej fakulty Univerzity Jáno-
sa Selyeho Rity Hosszú, Nikoletty Gal-
góczy Kovács, Mária Marciho, Klaudie
Takács a Angeliky Veszelovszky, ktorí
úspešne absolvovali I. skúšku ducho-
venskej spôsobilosti. 

Zasadnutie Synodnej rady. Synod-
ná rada sa na svojom 6. zasadnutí zišla
dňa 3. októbra v Rimavskej Sobote. 

Exmitácia. Dňa 4. októbra zástupca
biskupa Ján Semjan v Reformovanom
cirkevnom zbore Záhor v rámci sláv-
nostnej bohoslužby exmitoval do kaplán-

skej služby v Ondavsko-hornádskom re-
formovanom senioráte Pavla Jašša, kto-
rý absolvoval I. skúšku duchovenskej
spôsobilosti, a do Michalovského refor-
movaného seniorátu exmitoval študen-
ta teológie Petra Korpu. 

vďakyvzdanie. Vďaku za obnove-
ný kostol vzdali dňa 4. októbra v dcé-
rocirkevnom zbore v Komárovciach,
kde kázňou Božieho slova slúžil bis-
kup László Fazekas. Na podujatí sa zú-
častnil generálny kurátor Vince Fekete
a štátny tajomník Ministerstva zah-
raničných vecí Zsolt Németh a košic-
ký hlavný veľvyslanec Ádám Szesz-
tay. 

OzNAMy SPRÁVy UDALOSTI

reformovaný cirkevný zbor
v Humennom 25. októbra 2015 pre-
žíval veľké požehnanie. už tretíkrát
tohoto roku sa konal krst, ale tento
bol o to radostnejší a výnimočnejší,
že svätého krstu sa zúčastnili
alžbetka a anička, ktoré priviedla
mamka vo veku 15 a 12 rokov.

Prežívali sme dojemné chvíle, keď
sme počúvali: „Dobroreč Hospodinovi,
moja duša“ (Žalm 103,1a), a v kázni
slova Božieho z evanjelia podľa Jána
odznel výklad zo 6. kapitoly na zákla-
de 51. až 69. verša. Píše sa tu, že mnohí,
ktorí počúvali Ježiša v Kafarnaume, od-
išli pre tvrdé slová, ktoré vyriekol. 

Aj dnes sme toho svedkami, že sa
ľudia častejšie utiekajú k materiálnemu
životu, než aby počúvali a prijali tieto
tvrdé slová. Ježiš však ponúka viac –
dáva Ducha, o ktorom tak výstižne ho-
vorí Peter: „Pane, ku komu pôjdeme?
Ty máš slová večného života a my sme
uverili a spoznali, že Ty si Boží Syn!“

Po akte krstu svätého sa pán farár
pavol kačkoš prihovoril pokrsteným
dievčatám. Ich krstné mená, ktoré na-
chádzame v Písme svätom, patria dvom
významným ženám. Anne a Alžbete.
Anna sa žalostne modlila k Hospodi-
novi a ten ju požehnal synom, ktorému
dala meno Samuel, čo znamená Boh

vyslyšal. On bol ten, ktorý požehnal krá-
ľov Saula a Dávida.

Alžbeta bola matkou Jána Krstiteľa,
ktorý v rieke Jordán pokrstil aj Pána Je-
žiša, ktorý sa po krste modlil a hľa: „ot-

vorilo sa nebo a Duch svätý zostúpil na
neho v podobe holubice. Z neba zaznel
hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám
zaľúbenie“ (Lk 3,21b–22). Záverom krs-
tu a po požehnaní pán farár odovzdal

Alžbetke a Aničke pamätný list s veno-
vaním a privítal ich v našom cirkevnom
zbore.

Dievčatá sa zároveň pripojili k ďalším
trom mladým veriacim, pripravujúcim

sa na konfirmáciu, čo pre náš zbor bude
tiež veľká udalosť, pretože už dlhšiu do-
bu sme nemali konfirmandov, ktorí by
omladili naše rady veriacich.

valéria Csontosová

Privítanie v cirkevnom zbore
Krst v Humennom

(Dokončenie zo str. 6)
pomoci odbremenenie nákladov na vyku-
rovanie farských priestorov, či zborových
sieni využívaných na biblické hodiny, vy-
učovanie náboženstva, a ďalšie cirkev-
nozborové a seniorátne aktivity. Cena ply-
nu je v súčasnosti 7-krát vyššia než pred
plynovou krízou resp. vojnou. 

Duchovní v Ugočskomaramorošskom
senioráte sa na bohoslužby prepravujú na

vlastných autách po neuveriteľne zniče-
ných cestách. Vedenie cirkvi v Podkarpat-
sku, duchovní, kurátori, presbyteri, veria-
ci a všetci núdzni vyjadrujú úprimné a
hlboké poďakovanie všetkým ochotným
darcom našej reformovanej cirkvi. Videli
sme aj listy tých, ktorí osobne ďakujú
všetkým ochotným darcom. Listy sú pri-

pojené k dokumentácii o celocirkevnej
zbierke o jej použití a zúčtovaní. Videli
sme, že so zbierkou veriacich je naklada-
né zodpovedne a že poskytnuté prostried-
ky sú využívané v súlade s vzájomne do-
hodnutými podmienkami. Nech je v tom-
to všetkom oslávený náš Pán!

–jsz–

Využitie zbierky na Podkarpatsku

Snímka: arpád Csontos



koncert. Záštitu nad koncertom Hud-
by Maďarov Karpatskej kotliny v Dunaj-
skej Strede, ktorý je súčasťou ich kon-
certného turné prevzal biskup László
Fazekas, ktorý dňa 7. októbra pozdra-
vil účastníkov koncertu. 

Školenie. Zástupca biskupa Róbert
Géresi vykonal otváraciu pobožnosť na
celoštátnom stretnutí reformovaných pe-
dagógov v Mályi dňa 11. októbra. 

Ekumenická rada. Dňa 15. októbra
sa biskup László Fazekas zúčastnil na
zasadnutí riadiaceho orgánu Ekumenic-
kej rady cirkví v Slovenskej republike
v centre Slovenskej evanjelickej cirkvi.
Na zasadnutí sa medzi iným hovorilo
o ekoteológii, o migrácii a o príprave
januárovej ekumenickej bohoslužby.
Členovia riadiaceho orgánu podporujú

účasť predstaviteľov Židovskej nábožen-
skej obce na Slovensku v práci Eku-
menickej rady cirkví v úlohe pozorova-
teľov. O tom s konečnou platnosťou roz-
hodne valné zhromaždenie. 

Seniorátne valné zhromaždenie. Dňa
17. októbra sa konalo jesenné seniorát-
ne valné zhromaždenie Bratislavského
reformovaného seniorátu v Hornej Po-
tôni, na ktorom sa zúčastnil aj biskup
našej cirkvi.

posviacka fary. Matkocirkevný zbor
Seňa a jeho dcérocirkevné zbory Mil-
hosť a Perín sa dňa 18. októbra stretli
na ďakovnej bohoslužbe za obnovenú
faru. Oslavujúci cirkevný zbor pozdra-
vil aj generálny kurátor Vince Fekete,
Božie slovo zvestoval biskup László
Fazekas, ktorý spolu so seniorom Zoltá-
nom Orémusom a miestnym duchov-
ným, zástupcom biskupa Róbertom Gé-
resim prestrihol pásku. 

Seniorátne valné zhromaždenie. Dňa
18. októbra sa v reformovanom kostole
vo Veľkom Kamenci konalo jesenné se-
niorátne valné zhromaždenie Zemplín-
skeho reformovaného seniorátu. 

reformačná slávnosť. Dňa 18. ok-
tóbra sa vedenie našej cirkvi zúčastnilo
na reformačnej slávnosti Maďarskej
ekumenickej rady cirkví v Budapešti.
Pobožnosť vykonal biskup zadunajské-
ho dištriktu József Steinbach, slávnost-
ný príhovor predniesol minister Národ-
ného hospodárstva Mihály Varga. 

okrúhly stôl. V dňoch 19–20. októb-
ra sa vo Svätom Petre konal okrúhly
stôl partnerských cirkví a podporných
organizácií. Na rokovaní predniesli re-
feráty o svojej činnosti a plánoch pra-
covníci a radcovia našej cirkvi pre jed-
notlivé oblasti služby. 

Hostia z Holandska. Duchovný na
dôchodku Harm J. Boiten a Andries Ni-
kolait boli hosťami komárňanskej fary
v dňoch 21. a 22. októbra. Naši dvaja
stáli hostia pripravili konferenciu pre
duchovných z Komárňanského a Tekov-
ského reformovaného seniorátu, na kto-
rej sa hovorilo o osobnosti a charakte-
rových črtách duchovných. Konferencia
sa skončila spoločným obedom. 

Slávnostná recepcia. Bratislavské
veľvyslanectvo Maďarska pripravilo dňa
22. októbra pri príležitosti štátneho sviat-
ku Maďarska (pamiatka udalostí z ro-
ku 1956) v hoteli Bonbon slávnostnú
recepciu. Medzi pozvanými hosťami bo-
li z našej cirkvi biskup László Fazekas,
seniori Alfréd Somogyi, Szilárd Széná-

si a Gyula Kassai, ako aj duchovný zo
Šamorína András György. 

Českobratská cirkev. V zborovej sie-
ni Reformovaného cirkevného zboru
vo Veľkom Mederi sa v dňoch 23–24.
októbra za prítomnosti Predsedníctva
synody a synodného radcu pre zahra-
ničné styky Attilu Palcsó konalo roko-
vanie so starými i novými zástupcami
Synodnej rady Českobratskej cirkvi.
(V tomto roku sa konali voľby a k sláv-
nostnej inštalácii nových členov došlo
dňa 21. novembra). Na rokovaní sa ho-
vorilo o možnostiach misie v 21. storo-
čí a o otázke migrantov. 

X. Dni Istvána Bátorkesziho. V
dňoch 17–31. októbra sa konala séria
spomienkových podujatí na galejnícke-
ho kazateľa Istvána Bátorkesziho v Bá-
torových Kosihách. 
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Prosba 
Prosíme našich spolupracov-

níkov, ktorí mienia o hocijakej cir-
kevnej príležitosti v našom me-
sačníku uverejniť článok, aby
svoj rukopis po nastaní udalosti
v čo najkratšej dobe (podľa mož-
nosti do 10 dní) boli láskaví zas-
lať na adresu  redakcie uvedenú
v tiráži.

Zároveň prosíme autorov, aby
svoje rukopisy podľa možnosti za-
sielali e-mailom.

redakcia

Do pozornosti

našich predplatiteľov

V záujme nerušeného vydáva-
nia a presného zistenia budúco-
ročného nákladu nášho mesač-
níka s úctou žiadame duchov-
ných a kurátorov alebo osoby
zodpovedné za tlačovú misiu v
zboroch, ako aj našich individu-
álnych predplatiteľov, aby najne-
skôr do 20. decembra hocijakým
spôsobom (máme novú e-mailo-
vú adresu) signalizovali redakcii,
ak sa mení počet exemplárov,
ktoré chcú na budúci rok pred-
platiť.

Ináč je predplatenie Kalvín-
skych hlasov priebežné; keď u
niekoho nie sú žiadne zmeny, ne-
musí ho obnoviť. Teda tí predpla-
titelia, od ktorých do uvedeného
dátumu nedostaneme žiadnu re-
akciu, zaväzujú sa k tomu, že Kal-
vínske hlasy na rok 2016 pred-
platia v takom istom počte, ako
v roku 2015.

Cena nášho mesačníka sa ne-
mení: stojí naďalej 30 centov, te-
da ročné predplatné na rok 2016
bude činiť 3,60 eur. Zároveň Vás
žiadame, aby ste predplatné u-
hradili až v januári tou poštovou
poukážkou, ktorú od nás obdrží-
te spolu s januárovým číslom.

Aj cena Sprievodcu čitateľa Bib-
lie je nemenná, stojí teda 17 cen-
tov. Zbory ho v nárokovanom poč-
te dostanú cestou seniorských ú-
radov.

redakcia


