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Keď  stojíme  nA  rázcestí...
„Mnohí sa pokúsili vyrozprávať udalosti...“ (Lk 1,1).
Je tu advent, doba očakávania, ale aj doba spomienok. Mnohé udalosti z nášho det-

stva sú dávnou minulosťou. Mnohí ľudia, s ktorými sme trávili vianočné sviatky už nie
sú medzi nami. Zostávajú spomienky... Do takýchto spomienok sa ponoril aj evanjelista
Lukáš. Uvedomoval si, že už toho priveľa počul, a preto sa rozhodol vyrozprávať to aj
ostatným. 

T
o, čo cítiť medzi riadkami je narastajúci obdiv k Pánovi Ježišovi. Čím hlbšie sa
ponára do príbehu, tým intenzívnejšie sa stáva jeho súčasťou. Najprv ako neza-
ujatý novinár, potom ako jeden z kresťanov: „A ako (Pavol) videl toto videnie,

ponáhľali sme sa odísť do Makedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zves-
tovali evanjelium“ (Sk 16,10). Nie oni, ale my. Nadšenie pre evanjelium, ktoré vidíme u
Lukáša, chýba v našich myšlienkach, kostoloch, vzťahoch. Skepsa z úpadku, sklamanie
z človeka a lacné náhrady obchodníkov, je to, čo nás obklopuje. Otázkou zostáva ako ďa-
lej. Čo s našimi postojmi,
či prázdnymi kostolmi? 

Evanjelista Lukáš pribli-
žuje Pána Ježiša ako toho,
ktorý tiež začínal. Bol sám.
Ale bolo tu aj Jeho rozhod-
nutie. Už ako dvanásť ročný
sedel v chráme a diskutoval
s učiteľmi Zákona. Na výčit-
ky rodičov odpovedal: „Či
neviete, že musím byť tam,
kde ide o veci môjho Otca?“
(Lk 2,49). 

Je to iba dieťa. Ale v hlave má jasno. Nielenže chce slúžiť svojmu Otcovi, on to
dokonca považuje za svoju povinnosť. Myslieť si, že v Ježišovom živote bolo všetko
jednoduché, je romantická predstava. Hneď po oficiálnom vyslaní do služby je pokúša-
ný na púšti, kde sa môže znova rozhodnúť. Lenže Pán Ježiš má jasnú predstavu. Chce
učiť. Evanjelista Lukáš poznamenáva, že Ježišov zámer bol pekne prijatý: „Učil tam v
ich synagógach a všetci ho oslavovali“ (Lk 4,15). Na samom začiatku to poteší, že? Ale
potom zvyčajne prichádzajú prekážky, pochybnosti, odmietnutia. Čo potom? 

Často krát aj my stojíme na rázcestí a rozmýšľame ako ďalej. Vtedy nám nezostáva
nič iné, iba si zopakovať to základné PREČO. Prečo je pre mňa spoločenstvo s Pánom
Ježišom také dôležité? Prečo ho pozývam do každej aktivity, ktorú robím? 

V
zaťažkávacích skúškach nerozhodujú momentálne podmienky, ale dôvod
pre ktorý sme sa rozhodli robiť to, či ono – poslúchať Pána Boha ako Ježiš. Ak
máme svoje PREČO, potom máme aj odpoveď ako ďalej. Počet nerozhoduje.

Aj malé množstvo ľudí dokáže zmeniť svet. Pán Ježiš so svojimi učeníkmi sú toho úžas-
ným príkladom. Lukášova novinárska objektívnosť sa zmenila na niečo veľmi osobné.
Malá iskra, ktorá spôsobila neuhasiteľný oheň. Nech tá iskra horí aj v našich srdciach. 

Andrea Korečková

Na jesennom 

zasadnutí Synody

Dňa 4. novembra sa v Rimavskej

Sobote konalo 4. zasadnutie IX. cyklu

Synody. Najvyšší zákonodarný orgán

našej cirkvi prijal na svojom súčas-

nom jesennom zasadnutí 2 zákony,

schválil ústredné programy jubilejné-

ho roka 1517 a vyhlásil celocirkevnú

zbierku s cieľom financovania progra-

mov naplánovaných pri príležitosti 500.

výročia reformácie. Schválila najnov-

ší slovenský aj maďarský preklad II.

Helvétskeho vierovyznania a na nas-

ledujúce roky ustanovila úhrady do

Všeobecného fondu. 

Zasadnutie Synody sa začalo pobož-

nosťou seniora Csabu Kendiho v ma-

ďarskom jazyku a duchovného Jaros-

lava Szélesa v slovenskom jazyku.

Biskup László Fazekas privítal dele-

gátov Synody, ako aj prítomných hos-

tí, a keďže zo 43 delegátov s hlaso-

vacím právom bolo prítomných 41,

biskup ako predseda Synody vyhlá-

sil, že Synoda je uznášaniaschopná.

Vzhľadom na dátum, účastníci si pri

príležitosti 60. výročia porážky Maďar-

skej revolúcie v roku 1956 minútou ti-

cha pripomenuli hrdinov, bojujúcich za

slobodu, a tiež obete následných ko-

munistických perzekúcií. 

Po schválení rokovacieho poriadku

delegáti schválili zápisnicu z jarného

zasadnutia. Potom sa rokovalo o Zá-

kone o hospodárení cirkvi, ktoré sa za-

čalo už na jar. Tento právny predpis

hovorí, že hospodárenie cirkevných

zborov, seniorátov a Generálnej cirk-

vi musí spočívať na základoch, urče-

ných rozpočtom a účtovnou závierkou.

Právny predpis napomáhajúci trans-

(Pokračovanie na str. 5)



Blíži sa k nám čas, kedy si opäť raz pri-
pomenieme známy Vianočný príbeh a je-
ho odkaz. Tento azda najznámejší biblický
príbeh sa nám okrem pacholiatka zavinu-
tého do plienok a uloženého do jasličiek
spája tiež s Máriou a Jozefom, cisárom
Augustom, so sčítaním obyvateľov, s Bet-
lehemom, maštaľkou, pastiermi a rovnako
tak so zvláštnou hviezdou, ktorá sa obja-
vila na oblohe. No naozaj je to všetko?
Nič viac tam už nie je? Nezabudli sme ná-
hodou na anjelov a na
ich zvesť, ktorá je zá-
roveň interpretáciou
samotných Vianoc?
„Nebojte sa! Zvestu-
jem vám veľkú radosť,
ktorá bude radosťou
pre všetkých ľudí, lebo
v Dávidovom meste sa
vám dnes narodil Spa-
siteľ, Kristus Pán. To-
to vám bude zname-
ním: Nájdete dieťat-
ko zavinuté do plienok
a uložené v jasliach“
(Lk 2,10–12).

Áno, sú to práve anjeli, ktorí zohrávajú
dôležitú úlohu v zvestovaní vianočného
evanjelia ľuďom a v jeho interpretácii:
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi po-
koj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14). Boli to
práve anjeli, ktorých som si vybral pred
viac ako 16 rokmi, ako tému svojej dip-
lomovej práce na Evanjelickej bohoslovec-

kej fakulte UK v Bratislave. Bolo to ob-
dobie, kedy sa okolo anjelov začal pomaly
odohrávať určitý „boom“. Ak v minulosti
(osvietenstvo, racionalizmus, ateizmus,
socializmus) boli anjeli a ich pôsobenie
zatlačení skôr do úzadia, nežnou revolú-
ciou akoby sa v ľuďoch bolo objavilo dlho-
ročné duchovné vákuum, ktoré bolo treba
niečím zaplniť. Jednou z dobrých „nápl-
ní“ sa stali okrem iného aj anjeli. Postup-
ne sa začali objavovať televízne relácie

zaoberajúce sa anjelmi, filmy s touto tema-
tikou, o ezoterike ani nehovoriac, takisto
rôzne sošky, obrázky, romány, kalendáre
a podobne. 

Na anjeloch si spravili kariéru kadejakí
samozvaní vizionári, ktorí im začali pri-
sudzovať kompetencie a zodpovednosť za
určité opachy v dejinách ľudstva, o čom

sa na stránkach Písma svätého nedočíta-
me. O bizarných menách anjelov v tejto
chvíli radšej pomlčím. (V Biblii sa objavu-
jú len dvaja anjeli nazvaní podľa mena:
archanjel Michal a Gabriel). 

Je určite chvályhodné, že záujem o anje-
lov narastá. Vždy je to však spojené s ri-
zikom, že ľudia sa namiesto oslavy a vzý-
vania Stvoriteľa viac upnú na stvorenia,
– v tomto prípade na anjelov! Čo všetko z
toho, čo sa dnes o anjeloch smieme dozve-
dieť, je teda pravda a čo je skôr výtvor ľud-
skej fantázie? Začnime najprv samotným
významom slova „anjel“. Jedná sa o slovo
pochádzajúce z gréckeho angelos (posol)
ten, ktorý prináša správy, zvesti. V liste Ži-
dom o anjeloch čítame, že sú to slúžiaci
duchovia. 

Čo sa ich existencie týka, sústredíme sa
predovšetkým na biblické zjavenie. Tu tre-
ba povedať, že ono je vskutku je rozsiahle.
Stará zmluva pojednáva o anjeloch viac
než 100 krát. Nová zmluva asi 165 krát. Ak
je niečo v Biblii spomínané tak často ako
práve anjeli, je ťažké poprieť ich existen-
ciu. Okrem toho, zmienky o anjeloch na-
chádzame v celej Biblii. Neobmedzujú sa
len na jedno historické obdobie alebo urči-
tú časť Písma alebo na niekoľko pisateľov.
O ich existencii sa hovorí v 34 knihách
Biblie, od najstarších (Jób) až po najmlad-
šie. Takisto v učení samotného Pána Ježiša
nachádzame celý rad zmienok o anjeloch
ako o skutočných, nie fiktívnych bytostiach.
Tým všetkým chcem povedať jedno: po-
chybovať o existencii anjelov by znamena-
lo spochybňovať autoritu a pravdivosť nie-
len Písma svätého ako celku, ale tiež prav-

(Pokračovanie na str. 3)
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Už sú tu Vianoce, 
ten Boží čas, 

Spasiteľ Pán Ježiš prišiel
aj k nám zas. 

Pokoj a pohoda zavládla v jasličkách,
keď dieťa na svet sa zrodilo nám. 
Božia matka privinula dieťatko, 

objala ho z veľkej lásky vrúcne, sladko.

Všetci sa radujme, 
dieťatko vítajme,
nech sa oslávi

Sláva na výsostiach aj nebo sa teší,
zaznieva Hosanna na celej zemi.

Margita Breznaiová

Vianočný čas

Medzi Bohom a človekom...
Čo sa dnes o anjeloch smieme dozvedieť

Pred tvárou
Hospodina

Ježiši, Ti si večný život. Ty si prišiel

na zem, aby si nás voviedol do našej

pravej vlasti, do Tvojho kráľovstva slá-

vy. Pane, akými ťažkými krokmi si krá-

čal tu po zemi a zaprel si seba. Teraz

si však v sláve, povýšený na pravici

svojho nebeského Otca. Tvoje slovo

nemôžeme klamať, keď hovoríš: Otče,

chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli

som mnou, kde som ja. Dvíhaj nás stá-

le mocnejšie z hriechu sveta a poruši-

teľnosti, aby sme mohli pevným kro-

kom kráčať po ceste spásy, ktorou si

šiel pred nami, aby sme teba nasledu-

júc, dosiahli cieľa svojej viery v Tebe.

Daj, Pane Ježiši, aby náš posledný krok

bol bezpečným, radostným a blaženým

prechodom do Tvojej lásky a do blaže-

ného spoločenstva Tvojich vyvolených.

Vypočuj nás, Ježiši, osláv svoje meno

aj v nás. Amen.  Gerhard tersteegen

Ale anjel im povedal
Nebojte sa! Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude
radosťou pre všetkých ľudí.
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(Dokončenie zo str. 2)

divosť učenia a autoritu samotného Kris-
ta!

Začal som zmienkou o Vianočnom prí-
behu. Očakávanie narodenia Mesiáša bolo
medzi izraelským národom v čase pred
cca 2000 rokmi veľmi živé a intenzívne.
Toto očakávanie bolo založené na staro-
zmluvných proroctvách a zasľúbeniach.
Nuž a pri Starej zmluve teraz ostaneme
aj čo sa anjelov týka.

Stará zmluva pre označenie anjelských
bytostí používa slovo „mal´ach“. Tento
pojem pritom môže označovať tak ľudské-
ho posla ako aj nadľudskú (nadprirodze-
nú) bytosť. V starších častiach Starej zmlu-
vy nebola ešte náuka o anjeloch vyvinutá.
O nejakej systematike, v zmysle teologic-
kej disciplíny, ohľadom anjelov tu nemôže
byť ani reči. Na niektorých miestach sú ako
anjeli dokonca označení aj proroci a kňazi.
Anjeli vystupujú ako ľudia (mužovia bez
krídel). Hovoria ako ľudia, majú ľudské
vlastnosti, jedia, bojujú. Môžu sa stať ne-
viditeľnými, môžu aj lietať. Tieto duchov-
né bytosti však v Starej zmluve nikde nie
sú vnímané ako na Bohu nezávislé. Nikde
im nie je preukazovaná božská úcta ani
uctievanie! Podľa starozmluvného chápa-
nia takúto úctu si zaslúži jedine Hospodin
a nikto iný. Jedinečnosť Hospodina v Sta-
rej zmluve preto zatláča anjelov do oblas-
ti tzv. pomocných služieb: vedú a sprevá-
dzajú človeka ako aj celý národ, vykonáva-
jú Božie súdy na ľuďoch; ochraňujú ľudí.
Stará zmluva pritom poníma anjelov zakaž-
dým ako skutočné bytosti. Nie sú teda žiad-
nou ilúziou. Anjeli zakaždým jednajú v sú-
lade so svojim poslaním – byť poslami. Ak
však máme aspoň trocha presní, je potreb-
né tuná rozlišovať medzi učením o anje-
loch v dobe pred exilom a po exile.

V tzv. predexilnej dobe angelológia (uče-
nia o anjeloch) nebola vypracovaná ani
systematicky spracovaná. Silná jahvistic-
ká monolatria (výlučné uctievanie Jahve-
ho) niečo také nedovoľovala. Anjeli v tej
dobe poukazujú jedine na to, že Hospo-
din (Jahve) je v styku s touto zemou a
ľuďmi, ktorí ju obývajú. Nuž a na tento
styk, kontakt si môže, pokiaľ sám chce,
použiť anjelov. 

V dobe pred babylonským zajatím (exi-
lom) majú anjeli za úlohu chrániť izrael-
ský národ ako aj jednotlivcov v ňom. Mô-
žu však z Božej vôle (nie svojvoľne!) aj
trestať, hubiť, šíriť mor, spôsobovať skazu
a pod. 

Azda jediným a presnejšie vymedzeným
pojmom starozmluvnej angelológie je „an-
jel Hospodinov“. Je to dobrotivý a nápo-
mocný Boží posol. Možno sa na neho s
dôverou vo všetkom spoľahnúť. Poráža ne-
priateľov Izraela, pomáha Eliášovi, stavia

sa do cesty Balámovi, ochraňuje Izraelcov
pri Červenom mori. Neskôr je táto postava
zosobnenou Božou pomocou voči Izraelu.
Jedna skupina teológov v ňom vidí druhú
osobu Trojice, iní zas samotného Hospo-
dina alebo Jeho dvojníka (akési alter ego
– druhé ja). Tento anjel obyčajne jedná a
hovorí tak ako Boh sám. Boh koná úplne
skrze neho. Je to tak zrejme preto, nakoľko
Boh nemôže priamo hovoriť s ľuďmi ani s
nimi vstúpiť do priameho a bezprostredné-
ho kontaktu. Pri takomto stretnutí by totiž
človek prišiel o život. Ľudská hriešnosť a
Božia svätosť nie sú práve najlepší kama-
ráti. Anjel Hospodinov teda vystupuje v
Božom mene aj preto, aby Božia svätosť
nebola znesvätená. Pôsobenie tohto anjela
pritom nie je o nič menšie než pôsobenie
samotného Pána Boha. 

Po exile sa situácia v oblasti angelológie
pomerne dramaticky mení. Tá sa začína vy-
víjať až na určitú formu špekulácie. An-
jeli sa stávajú prostredníkmi medzi Bohom

a človekom. Hlavnou úlohou anjelov sa
stáva výklad božských videní. Sú svedka-
mi stvorenia, sú príhovorcami pred Bohom.
Pristupujú k umierajúcim. V prorockej kni-
he Ezechielovej sa pojem anjel už ani ne-
nachádza. Prorok volí iné pojmy na opis
týchto duchovných bytostí (duch, muž). V
Danielovom proroctve majú už anjeli aj
svoje mená – Michal, Gabriel. Anjeli sú
rozdelení do rôznych tried, hierarchií, zo-
skupení, vyšších a nižších. Bezprostredne
pod Bohom stojí archanjel. 

V dobe Ježišovej racionalistickí sadue-
ji odmietali vieru v anjelov. Eséni zasa ma-
li pevne vybudovanú angelológiu. Týmto
sa chce povedať len to, že ani v samotnom

Izraeli nebola viera v anjelov jednotná.
Akékoľvek systematické učenie v tomto
smere absentuje. V každom prípade sa ra-
bíni vždy snažili o to, aby rozdiel medzi
Bohom a anjelmi bol zachovaný. Anjeli
sú len Božími stvoreniami a Pán Boh kaž-
dý deň tvorí nových. Na iných miestach
sa však dočítame, že počet anjelov je ko-
nečný. Ani ich neubúda, nepribúdajú však
ani žiadni noví. 

Súhrne by sa teda dalo povedať, že uče-
nie o anjeloch sa po exile vyvíja dvoma
smermi: Boh je jediný a svätý. Vzdialenosť
medzi Ním a anjelmi narastá. Anjeli sa
dostávajú postupne do pozície stvorení
medzi Bohom a človekom. Sú početní a
vytvárajú hierarchie. 

Boh už na zemi nepôsobí priamo –
nahradzujú Ho anjelmi svojimi rôznymi
špecializáciami – zjavovatelia, uzdravo-
vatelia, prímluvcovia, strážcovia, sudco-
via, ochrancovia...

Človeka odjakživa zaujímalo to, ako an-
jeli vyzerajú, akú majú podstatu a pod. Čo
teda o tomto hovorí „staršia časť Biblie“?
Stará zmluva nás učí, že anjeli boli prítom-
ní pri stvorení sveta. Hoci sú to najsvätej-
šie zo stvorených bytostí, majú svoje chy-
by a nedostatky. Zmienky o páde anjelov
sa však nachádzajú len v neistých a spor-
ných pasážach (1Mojž 6,1–4). Je zrejmé,
že z času na čas na seba anjeli môžu pri
vykonávaní svojich služieb brať aj telo. V
takom prípade sú na nerozoznanie od ľudí.
V Starej zmluve sa pritom nikde neobja-
vuje narážka na to, žeby sa anjeli niekedy
boli zjavili aj v ženskej forme. Dá sa však
predpokladať, že takúto predstavu spôso-
bila silná patriarchálna spoločnosť, ktorá
žene v Starej zmluve vo všeobecnosti ne-
dáva príliš veľa priestoru. Predstava o an-
jeloch ako okrídlených bytostiach takisto
nemá v Písme silnú podporu. Je zaujímavé,
že ľudová predstavivosť anjelov prezentu-
je práve takto – teda ako okrídlené bytosti.
Výnimku v tomto smere tvoria snáď len
serafi: okrídlené anjelské bytosti, ktoré sa
však v Písme objavujú iba na jedinom
mieste, konkrétne u proroka Izaiáša: „Nad
ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel:
dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrýva-
li nohy a dvoma lietali“ (Iz 6,2). To, čo je
isté je to, že anjeli sú nástrojmi Božej vôle.
Modernú predstavu, že každý človek má
svojho anjela strážneho však v Starej zmlu-
ve nenachádzame. Anjeli predovšetkým
oslavujú Pána Boha, chránia Jeho svätosť
a majestát, a to je ich prioritná úloha. 

rado Gdovin, 
evanjelický farár v Dobšinej

Medzi Bohom a človekom...
Čo sa dnes o anjeloch smieme dozvedieť

Lk 1,26
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0 Nikto sa nepostavil proti 95 bodom. Lu-

ther napísal listy biskupom v Magdeburgu
a v Brandenburgu a priložil k nim svojich
95 téz. Od prvého nedostal odpoveď, ďal-
ší mu navrhol, aby vo vlastnom záujme
zanechal tento prípad. „Biskupi boli ticho
a nikto nechcel uviazať zvonček na mač-
kin krk“ – píše Luther. Ale medzi ľuďmi
sa bleskovou rýchlosťou rozšírili tézy pro-
ti predávaniu odpustkov preložené z latin-
činy do nemčiny, „takpovediac za 14 dní
prebehli celým Nemeckom“. Lebo dovte-
dy už veľké množstvo ľudí prišlo na to
(možno ešte nie na biblickom základe),
že niečo nie je v poriadku. Podľa metodiky
Tetzela, ktorý „smilne hlása: maj ohľad na
svoju matku, ktorá sa trápi v ohni očistca!
Musí ho znášať kvôli tebe. Kvôli tebe, kto-
rý by si jej mohol pomôcť aj jedným gro-
šom. Ó, beda vám kvôli vašej nevďačnos-
ti. Ktorí zavrhujete Božiu milosť kvôli
tejto lacnej cene!“

Luther ešte ani vtedy nechcel byť iniciá-
torom nejakého procesu, chcel – zatiah-
nutím záchrannej brzdy – zastaviť proces,
o ktorom vedel, že vôbec nie je v poriad-
ku. „Keď som začal písať proti odpustkom,
nerobil som to zo zaslepenia ani zo seba-
dôvery, ale ako som videl hrôzu odpust-
kov, myslel som si: napíšem o tejto zlej
veci. Potom prídu aj iní, ktorí napíšu o
ďalších zblúdeniach, a budú môcť lepšie
vyriešiť túto vec.“ Luther mal vtedy ešte
úplnú a nemennú úctu voči
pápežovi. Preto 95 téz zaslal
aj pápežovi Leovi X., ktorý
dňa 7. augusta 1518 nariadil,
aby sa Luther do 60 dní dos-
tavil do Ríma. Výzva nesľu-
bovala veľa dobrého... 

Zrak sa očisťuje
Martin Luther tým, že sa

stal znalcom Písma Svätého,
spozoroval aj iné zblúdenie
svojej cirkvi: „Napadol cir-
kevnú kliatbu. Cirkevnú
kliatbu aplikovali vtedy, keď
niekto porušil záujmy cirk-
vi. Napríklad, ak niekto za-
nedbal odovzdanie desiat-
kov; alebo niektorá mestská rada vyža-
dovala mýto z dovozu vína a piva a za tie-
to alkoholické nápoje vyrúbila mestskú
daň, alebo si svetský súd dovolil odsúdiť
kňaza, prichyteného pri zločine atď. Pre-
kliaty človek sa nemohol zúčastniť na ob-
čianskom a cirkevnom živote, nemohol
predávať ani kupovať, boli mu odopreté
cirkevné služby, pred ľuďmi ho považo-
vali za neprijateľného, dokonca prekliatie

padlo aj na tých, ktorí sa s ním stýkali, a po
odchode z tejto časnosti ho pochovávali na
neposvätené miesto mimo cintorína bez
zvuku zvonov a bez udelenia požehnania.
Proti tomuto nariadeniu rímskokatolíckej
cirkvi Luther vo svojej kázni dňa 16. mája
1518 vyhlásil, že kto zomrie v nepravom
prekliatí, bude spasený, akokoľvek bude
pochovaný. O tom sa prostredníctvom svo-
jich špiónov hneď dozvedel aj kardinál Ka-
jetán, ktorý zastupoval pápeža práve na
Augustiniánskej schôdzi. Po tejto správe
naliehali na pápeža, aby už konečne vyba-
vil túto vec. Vtedy poslali proti Lutherovi
príkaz na zadržanie a poverili Kajetána,
aby dal zajať »syna zla«“ – dá sa čítať v
knihe Jenő Virágha. 

Aj knieža Fridrich Múdry sa stal účast-
níkom vážnej úlohy: „V roku 1518 zvolal
cisár ríšske zasadnutie do Augsburgu. Mňa
síce povolali do Ríma, ale knieža Fridrich
Múdry odišiel ku kardinálovi Kajetánovi,
ktorý bol prítomný ako pápežský nuncius,
a vybavil, aby ma vypočuli v Augsburge.
Tak sa aj stalo.“ 

Fridrich Múdry mal teda taký vplyv, že
vybavil zmenu predošlého rozhodnutia:
Aby mohol byť Luther vypočutý doma, v
Sasku. Martin Luther sa na túto cestu vy-

dal pešo, za sprievodu jedného priateľa, s
20 zlatými forintmi vo vrecku. „Cestou do
Augsburgu som mal takúto náladu: »Teraz
musíš zomrieť.« Myslel som si, že už mám
pripravené jatky a viackrát som si hovo-
ril: »Akú hanbu pripravím svojim rodi-
čom!« Takto ma strašil telesný človek.“

Kardinál Kajetán „veľkodušne“ čaká od
Luthera, aby vyriekol, napísal len 6 pís-
men: revoco, teda popieram. Lutherova od-

poveď bola: „Nemôžem poprieť nič, kým
ma nenaučia niečomu správnejšiemu, lebo
od Písma Svätého sa nemôžem vzdialiť.“
Aj písomne podal odpoveď Kajetánovi,
prečo vytrváva pri svojich tézach. Ale zby-
točne rozpráva, kardinál by za správnu od-
poveď považoval iba to krátke slovko: re-
voco. Luther musí utiecť, aby ho nezaja-
li. Pomáha Staupitz: posiela mu koňa. V
Lutherovom živote sa začal proces, ktorý
trval roky: ocitol sa v ohrození života.

Späť do Wittenbergu
Wittenberská univerzita slúžila ako úto-

čisko a osoba Fridricha Múdreho, ktorého
menu zodpovedala odpoveď, ktorú dával v
každom prípade, keď sa ho pýtali, prečo
strpí Martina Luthera: „Neviem o ňom nič
zlé. Nemám s ním nič spoločné. Ak robí
niečo nesprávne, polemizujte a rokujte s
ním vo Wittenbergu. Tam je na univerzite.
Nech odpovedá on sám. Vo Wittenbergu
mám toľko veľa vedcov, že keby robil nie-
čo zlé, ani oni by to nestrpeli.“ Kajetáno-
vo násilné snaženie bolo zničené. Luther
neodvolal svoje tézy. Rím potreboval iné
riešenie. V decembri 1518 prichádza nasle-
dujúci človek, Karl Miltitz, komorník, kto-
rý kým došiel k Lutherovi, spoznal všeo-

becnú mienku. Musel zis-
tiť, aký obľúbený je Luther
uprostred jednoduchých ľu-
dí. A tak, kým došlo k stret-
nutiu, Miltitz zmenil takti-
ku. „Plakal a horlivo obvi-
ňoval Tetzela, lebo svojou ne-
šikovnosťou dal podnet na
spor.“ A od Luthera nežia-
dal, aby odvolal svoje tézy.
Touto metódou dosiahol, že
Luther sa dôverčivo chytil
do pasce: „Pán Karol (Mil-
titz) v krátkosti opíše sväté-
mu otcovi, pápežovi, stav
vecí a dosiahne, aby pápež
poveril niektorého biskupa
touto vecou, ktorý poukáže

na tézy, zakladajúce sa na omyle, ktoré
mám odvolať. A ak vtedy dokážu, že som
sa mýlil, rád odvolám svoje tézy a neosla-
bím autoritu a moc svätej rímskej cirkvi.
Potom sme sa priateľsky, dokonca bozkom
rozišli“ – nádejal sa Luther, ktorý sa vlast-
ne rozhodol, že sa bude usilovať o pokoj,
lebo si ctí pápeža. Všetko sa to stalo rok
po tom, čo pribil svoje tézy. 

Lucia Kis

Hrad prepevný je Pán Boh náš! (IV.)
Luther – rozvracač rádu, ale nie poriadku

martin Luther pred Kajetánom.
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(Dokončenie zo str. 1)

parentnosti, prehľadnosti a vypočítateľ-
nosti, ustanovuje poriadok aj kontrolu
hospodárenia cirkevných telies a inšti-
túcií. Synoda v 1. aj v 2. čítaní schváli-
la Zákon o hospodárení cirkvi, ktorý
vstúpi do platnosti dňa 1. januára 2017.
Na základe prijatého právneho predpi-
su pripraví Synodná rada nové tlačivá
na rozpočet i ročnú účtovnú závierku a
v roku 2017 bude potrebné rozpočty na
rok 2017 a účtovné závierky za rok
2016 pripraviť na týchto nových tlači-
vách. 

Pripravujúc sa na jubilejný rok refor-
mácie, Synoda modifikovala zákon o
Všeobecnom fonde prijatím nového zá-
kona. Jeho podstatou je, že na financo-
vanie programov, ktoré sa uskutočnia v
jubilejnom roku, vytvorila Synoda vo
Všeobecnom fonde nový rámec vo výš-
ke 30 000 eur. V mene prípravnej komi-
sie programov pre jubilejný rok infor-
moval zástupca biskupa Róbert Géresi
o programoch, ktoré boli pri príležitos-
ti 500. jubilea štylizované v tomto zna-
mení. Synoda navrhuje, aby si v každom
cirkevnom zbore miestnymi podujatia-
mi a programami pripomenuli päťsto-
ročné jubileum. A popri tom, nech sa v
každom senioráte v čase od júna do sep-
tembra uskutoční 1 ústredné seniorát-
ne podujatie, ktoré pohne aspoň 500
ľuďmi. 

V júni sa uskutoční aj stretnutie 500
detí, navštevujúcich náboženstvo. Je na-
plánovaná súťaž 500 detí v kreslení, re-
citovaní i v speve, ale uskutoční sa aj

kvíz Kto vie viac o reformácii? V usku-
točnení týchto programov Generálna cir-
kev počíta s prácou seniorátnych misij-
ných referentov. 

Budú aj medzinárodné vedecké kon-
ferencie: v marci a v septembri 2017. A
ústredné podujatie Generálnej cirkvi sa
bude konať v dňoch 17. a 18. novemb-
ra 2017 v Rimavskej Sobote. Plánuje
sa, že práve tu – v rámci slávnostného
zasadnutia Synody – bude postavený
pamätník mučeníkom. Taktiež v rámci
500. výročia reformácie dňa 31. októb-
ra tohto roku sa na webovej stránke na-
šej cirkvi začalo objavovať 500 úvah o
reformácii: každý deň si môžeme pre-
čítať úvahu 1 člena cirkvi o odkaze re-
formácie.

Synoda za účelom uskutočnenia a pod-
pory týchto podujatí vyhlásila celocir-
kevnú zbierku v dňoch 15. decembra
2016–15. februára 2017. Cirkevné zbo-
ry môžu k uskutočneniu ústredných po-
dujatí prispieť osobitnou zbierkou, ale-
bo sumou stanovenou presbyterstvom,
príp. pokladničnou zbierkou. Cieľom
zbierky je aj to, aby cirkev bola schop-
ná podporiť programy cirkevných zbo-
rov a seniorátov, aby kvôli nedostatku
finančných prostriedkov nezanikli dob-
ré iniciatívne nápad. 

Synoda navrhla cirkevným zborom
aj to, aby v jubilejnom roku reformácie
v každom cirkevnom zbore vyhľadali a
dali do poriadku hroby niekdajších re-
formovaných duchovných, učiteľov, me-

cénov cirkevného zboru. Ďalej Synoda
navrhuje, že kde je to možné, mohli by
sme iniciovať premenovanie našich
ulíc. (Napr. Kalvínovo námestie, Kostol-
né námestie), aby sme aj takto zviditeľ-
nili a vyjadrili našu prítomnosť. 

Synoda si pripomenula aj iné výz-
namné jubileum. Pred 450. rokmi bol
pripravený prvý maďarský preklad II.
Helvétskeho vierovyznania, ktorý vyko-
nal v roku 1566 duchovný zo Šamorína
Péter Szenczy Csene – biskup vtedaj-
šieho Horného Pridunajského dištriktu.
Pri príležitosti 450. jubilea bol pripra-
vený aj úplne nový maďarský preklad,
ktorý zhotovil klužský profesor teoló-
gie Dr. Dezső Buzogány v spolupráci s
odbornou komisiou Generálneho kon-
ventu. Duchovný našej cirkvi na dôchod-
ku Ján Janovčík pripravil nový sloven-
ský preklad vierovyznania. Synoda
schválila oba preklady, a tak si v jubi-
lejnom roku reformácie budú môcť aj
tieto dve diela naši členovia vziať do
rúk. 

Synoda schválila uznesenie Komár-
ňanského reformovaného seniorátu a na
nasledujúce 3 roky zmrazila pomery roč-
ných príspevkov cirkevných zborov do
Všeobecného fondu, ktoré by sa podľa
Zákona postupne zvyšovali. A tak je
platba do roku 2019 stanovená na súčas-
ných 4 eurá za voliča a z nájmu budú
cirkevné zbory uhrádzať do Všeobecné-
ho fondu 8 %.

–sa–

Na jesennom zasadnutí Synody

synoda reformovanej kresťan-
skej cirkvi na slovensku na svojom
4. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 4.
novembra 2016 v rimavskej sobote,
prijala nasledovné uznesenia.

– Prijímala body rokovania navrhnu-
té Synodnou radou doplniac ich s no-
vým bodom Zmena zákona č. 1/2009 o
Všeobecnom fonde Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku. 

– Prijímala zápisnicu z 3. zasadnutia
IX. cyklu Synody.

– Do 31. decembra 2019 na ďalšie tri
roky prerušila účinnosť odsekov (3) a (4)
§ 4 zákona č. 1/2009 a sumu platieb do
Všeobecného fondu v období prerušenia
účinnosti stanovuje podľa kľúčov pla-
tieb v roku 2013.

– V prvom a v druhom čítaní schvá-
lila zákon č. 2/2016 o zmene zákona č.

1/2009 o Všeobecnom fonde Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

– Schválila nový maďarský preklad
textu II. Helvétskeho vierovyznania pri-
pravený komisiou poverenou Generál-
nym konventom ako úradný preklad.

– Schválila nový slovenský preklad
textu II. Helvétskeho vierovyznania pri-
pravený Jánom Janovčíkom ako úradný
preklad.

– Brala na vedomie hlásenie o pripra-
vovaných podujatiach Reformácie 500
a za účelom financovania plánovaných
podujatí Generálnej cirkvi v jubilejnom
roku od 15. decembra 2016 do 15. febru-
ára 2017 vyhlasuje generálnu cirkevnú
zbierku. Cirkevné zbory výnosy zbierky
(zbierka do pokladničky, pokladnička
určenej bohoslužby, príspevky, ofery

atď.) poukážu ďalej na fond Reformácia
500 zaužívaným spôsobom cestou seni-
orských úradov. 

Synoda cirkevným zborom navrhuje,
aby v rámci jubilea reformácie každý
cirkevný zbor obnovil a upravil pomníky
reformovaných duchovných, učiteľov a
kurátorov nachádzajúce sa v miestnom
cintoríne, respektíve inicioval zmenu
názvu verejného priestranstva, s cieľom,
aby verejné priestranstva, kde sa nachá-
dzajú naše kostoly a farské budovy, ma-
li výstižnejšie názvy (Kostolné námestie,
Námestie Jána Kalvína, Námestie refor-
movaných).

– V prvom a v druhom čítaní schváli-
la zákon č. 3/2016 o hospodárení Refor-
movanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku.

Zo  4.  ZASAdNutiA  SyNody



Milé deti, hádajte kto som. Mám meno,
telo aj rozum. Ale nie som z vášho sve-
ta. Prichádzam zo sveta, kde je všetko
možné. Prezradil som sa veľmi rýchlo.
Ale to nevadí. 

Bol som na Zemi, lebo som bol posla-
ný. Nezvyknem chodiť sám od seba.
Vždy ma posiela Boh. Viete, Pán Boh
niečo špeciálne vymyslí a potom nieko-
ho pošle, aby to oznámil. Aj moja úloha
bola jedinečná. Cítil som sa hrdo, že vyb-
rali práve mňa. Nosiť ľuďom dobré sprá-
vy je také milé. Niekedy stačí človeka
iba pekne pozdraviť a usmiať sa a hneď
je mu lepšie na duši. Ja som sa k pozdra-
vu vôbec nedostal. Zachariáš bol taký
prestrašený, že som ako prvé musel po-
vedať svoje najobľúbenejšie slová: „Ne-
boj sa!“ Inak by ma nebol počúval, tak
mu búšilo srdce. Správa, ktorú som mu
priniesol z neba, bola veľmi dôležitá. On
už aj trochu zabudol, že kedysi si to veľ-
mi prial. A ja som mu mal oznámiť, že
sa mu to splní. 

Oznámiť človeku, že sa mu splní nie-
čo po čom veľmi túžil, je také adventné,

skoro vianočné. Veď to poznáte. Verím,
že aj vy netrpezlivo čakáte na Vianoce.
Sú to vaše obľúbené sviatky. Niektorí
farári sa vás už dlho snažia presvedčiť,
že najdôležitejší sviatok je nedeľa, ale
vy im aj tak neveríte. Hlboko v srdci si
strážite lásku k Vianociam. To chápem.
Toľko krásnych udalostí sa viaže s Via-
nocami. V prvom rade sú to darčeky,
vyzdobený stromček, chutné zákusky,
voňavé perníky, sranda pri nácviku via-
nočného programu, vystúpenie v kosto-
le... Ale hlavne tie príbehy, ktoré ste už
veľakrát počuli a nezunovali sa vám.
Cha! A tu sa môžem pochváliť aj ja. V

niekoľkých vianočných príbehoch vystu-
pujem a vy ste ma už hrali. Veľakrát som
to videl a páčilo sa mi to. Naposledy ma
úplne super zahral Samko z Bystera.

Zachariáš, za ktorým som bol posla-
ný, mi bol veľmi sympatický.  Som veľ-
mi rád, že som ho mohol spoznať osob-
ne. Spolu so svojou manželkou Alžbetou
boli skvelými ľuďmi. No aj napriek to-
mu, že boli dobrí a verní, Pán Boh dovo-
lil, aby sa trápili. Srdce im pukalo, že ne-
majú ani synčeka, ani dcérku. Celý svoj
život sa o nich prosili. Celý život je veľ-
mi dlhá doba. Možno aj 80 rokov. Už si
sa za niečo modlil 80 rokov? Ach pre-
páč, ty si ešte mladý. Veľmi mladý. To
musím ubrať. Dosť ubrať. Už si sa za nie-
čo modlil 2 roky v kuse? Nie? A dva týžd-
ne? Je to ťažké modliť sa a čakať. Všetci
by sme chceli, aby Pán Boh vypočul na-
še modlitby hneď. Sme sklamaní, keď
nám nevyjde v ústrety. Čo by si ty chcel,
aby ti Pán Boh splnil? Ja viem, hovorí
sa o tom veľmi ťažko. Chcem ti povedať,

aby si sa nikdy nevzdával a vždy sa neú-
navne modlil. Nielen za seba, ale aj za
druhých. Tvoje modlitby sú potrebné. 

Zachariáš sa zmieril s tým, že z jeho
prosby nič nebude. Ale Pán Boh ho prek-
vapil. Teda vo všetkej skromnosti, ja som
ho prekvapil, lebo ja som mu oznámil,
že sa mu narodí syn. Bol v práci, keď
som za ním prišiel. Zapaľoval sviece a
kadidlo. Krásne to v jeho práci voňalo.
Vždy som mal rád tú chvíľu, keď zapá-
lil kadidlo a všetci sa začali modliť. Aj v
ten deň tomu tak bolo. Tichá chvíľa mod-
litby. Najpríhodnejší čas oznámiť niečo
pekné. Zachariáš bol v šoku keď ma uvi-

del. Vôbec mi neveril. Ničomu, čo som
mu hovoril, nechcel uveriť. Prekvapil ma.
Ja som mu priniesol fantastickú správu
o tom, že bude mať perfektného syna,
akému v okolí nebude roveň, poslušné-
ho, Boha milujúceho... Takého, čo mu
bude robiť radosť a pripravovať srdcia
ľudí na príchod Boha. A on mi ani tro-
chu neveril. Vyhováral sa, že je už starý.
Chcel znamenia. Potrestal som ho mlča-
ním. Ale neboj sa, nie nadlho, iba do ča-
su. Keď sa mu synček narodil prehovo-
ril a miloval ho celým srdcom. Rád by
som ti na záver povedal, aby si ma neča-
kal. Ak chceš počuť dobrú správu, neča-
kaj na anjela, otvor si Božie slovo a čítaj
si. Ver všetkému, čo je tam napísané!

*
Milé deti, rada by som vás poverila

špeciálnou úlohou. Pokúste sa anjela
Gabriela – o ktorom bol dnešný príbeh
– nakresliť. Použite neobyčajné slová:
neboj sa, radovať sa, plesať, potešia sa,
pôjde, obráti, prichystá. No povedzte, nie
sú tie slová plné adventnej príchute?
Použil ich anjel Gabriel, keď prišiel za
Zachariášom. Môžete si ich prečítať v
evanjeliu podľa Lukáša 1,5–25. Nesmie-
te ťahať čiary, ale namiesto nich píšte
slová a z kompozície viacerých slov vyt-
várajte anjela. (Na nakreslenie očí môže-
te použiť písmenko a. Na nakreslenie uší
písmenko u.) Verím, že si poradíte. Pre-
mysli si to, a začnite. Svoje diela môžete
poslať na moju adresu, rada sa nimi po-
kochám: janette Knežová, Škultétyho
17, 075 01 Trebišov. E-mailová adresa:
knezovajanette@gmail.com 

Anjelov už nečakajte! 
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Margita Breznaiová

Dieťa z lásky

Ja som malé dieťatko
z čistej lásky zrodené,
očakávaním príchodu
z neba Stvoriteľa,
pre mňa a pre teba.

Moje malé ušká počuli ten hlas,
aby som prišiel k jasličkám včas.
Ja ťa vítam milý Pane, 
srdiečko Ti z lásky dám,
narodil si sa všetkým nám.

Radujme sa, veseľme sa,
láska Božia ukrytá,
zostúpila na zem ako ruža rozvitá.
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reformovaný kresťanský zbor v
michalovciach mal 6.11.2016
významný deň, keď sa uskutočnila
slávnostná posviacka zborovej
siene, fary a dvoch nových zvonov. 

Chrám bol vysvätený ešte 1.9.1996.
Postupne k chrámu bola pristavaná zbo-
rová sieň s mládežníckym centrom a fa-
ra. Práce na základoch zborovej siene a
fary začali v roku 1997. Stálo to nemalé
množstvo finančných prostriedkov, úsi-
lia a obetavosti veriacich nielen z nášho
zboru. Stavebné práce boli ukončené v
roku 2009. Po viacerých rokoch sa splni-
la ďalšia naša túžba, keď dňa 12.9.2016
boli do veže chrámu umiestnené dva no-
vé zvony. 

Početný zástup veriacich napriek daž-
divému počasiu mal účasť na slávnost-
nej posviacke. Povzbudila nás prítom-
nosť duchovných z okolitých aj vzdia-
lenejších reformovaných cirkevných
zborov, duchovných z michalovských
cirkví – rímskokatolíckeho dekana sta-
nislava Pavúka, gréckokatolíckeho de-
kana Františka Puciho, evanjelického
farára a.v. jána meňkyho, pastora apoš-
tolskej cirkvi Štefana Handzoka. Medzi
nami sme privítali aj vzácnych hostí z
verejného života: poslankyňu EP moni-

ku smolkovú, exposlankyňu NRSR Ľu-
bicu roškovú, prednostku OUMI janu
cibereovú, poslankyňu MSZ martu
Horňákovú, poslanca NRSR emila ďu-
rovčíka, primátora mesta Viliama zá-
horčáka, rodinu exposlanca NRSR mi-
lana Géciho.

Posviacku zborovej siene a fary Božím
slovom a modlitbou uskutočnila seni-
orka michalovského seniorátu erika Dé-
kányová. Všetkých prítomných z prie-
behom výstavby a výškou investícii
oboznámil kurátor michalovského zboru
jaroslav Bánoci. Počas jeho slov bola
všetkým premietnutá obrazová prezen-
tácia o našej stavebnej činnosti. Krásnu

pieseň viery zaspievala tímea sotáko-
vá. Následne spevom chválila Boha zbo-
rová mládež, hudobne sprevádzali Peter
Bánoci a Blažej Knežo. Hlavnú kázeň
k celej významnej udalosti mal zástup-
ca biskupa ján semjan. Po speve mi-
chalovského spevokolu Soli Deo glória,
ktorý viedla dirigentka Veronika sav-
ková, nasledovala posviacka dvoch no-
vých zvonov. Prihovoril sa a modlitbou
vyprosil posvätenie dvoch nových zvo-
nov zástupca biskupa Ján Semjan. Nas-
ledovalo historické zazvonenie nových

zvonov vo veži nášho kostola. Potom ce-
lé zhromaždenie spievalo pieseň Našim
zvonom požehnanie, na nápev piesne č.
450, ktorej text k slávnostnej príležitos-
ti napísala Beáta Kasincová. Slávnosť
posviacky kantorsky viedol kantor mi-
chalovského zboru stanislav Kasinec.   

V pozdravoch nám Božiu milosť po-
priali senior OH seniorátu juraj Brec-
ko, poslanec Emil Ďurovčík, sponzora
menšieho zvonu, Patrik Géci. Primáto-
rovi mesta Michalovce Viliamovi Záhor-
čákovi a zástupcovi biskupa Jánovi Sem-
janovi boli odovzdané spomienkové dar-
čeky. Nasledovalo pohostenie pre všet-
kých zúčastnených. 

Naša veľká vďaka patrí Bohu za Jeho
nezastupiteľné dielo. Ďakujeme faráro-
vi na dôchodku michalovi Hromaníko-
vi a jeho manželke oľge, vďačne spo-
míname na už nebohého kurátora jána
Vinca, poďakovanie patrí bývalému ku-
rátorovi jaroslavovi ondočíkovi, kurá-
torovi Jaroslavovi Bánocimu, ktorý v
zbore zodpovedne zastáva svoju funk-
ciu. Úprimná vďaka bývalému kantorovi
a veľkému podporovateľovi výstavby
nového kostola jurajovi Čisárovi, a je-
mu vtedy spriazneným ľuďom. Ďakuje-
me za úsilie niekdajšiemu administráto-
rovi zboru a dnes seniorovi Jurajovi
Breckovi. Poďakovať sa patrí minulým
i súčasným presbyterom, veriacim, všet-
kým reformovaným zborom za podporu,
vedeniu reformovanej cirkvi, zborom z
iných ekumenických cirkví a štátnej
správe.

Slávnostný a sviatočný čas nás všet-
kých spojil v jeden Boží ľud chváliacich
všemohúceho Boha. Všetkým, ktorí ako-
koľvek prispeli na výsledok významné-
ho dňa posviacky, úprimne ďakujeme a
vyprosujeme Božie požehnanie do ich
života. juraj Gajdošoci

V dňoch 22.–27. októbra som 
sa z poverenia biskupa László
Fazekasa zúčastnil s Attilom
Palcsóm, synodným radcom pre
zahraničné veci, svetovej modliteb-
nej konferencie v južnej Kórei. 

Stretnutie, na ktoré prijalo pozvanie
viac ako 150 delegátov z 83 krajín sveta,
hostila KwangMyung Church Kórej-
skej presbyteriánskej cirkvi. Cieľom toh-
to zhromaždenia bolo získať účastníkov
pre modlitebný program 7000 modliteb-
níkov v každej zo zúčastnených krajín

v rámci celosvetovej misie skrze mod-
litbu. 

Napriek tomu, že duchovná atmosfé-
ra tohto vrcholného stretnutia často pre-
kračovala hranice, na ktoré sme zvyk-
nutí v tradičných reformačných cirkvách
strednej Európy, úmysel autorov po pri-
spôsobení a zaktualizovaní do našej si-
tuácie, možno uplatniť aj v našom cir-
kevno-zborovom prostredí. 

Mnohé z impulzov a podnetov tu zís-
kaných môžu byť pre nás, uprostred za-

cyklenosti do vlastných problémov a
starostí, prinajmenšom dôvodom na
vlastnú sebareflexiu, o obohatení osob-
nej spirituality ani nehovoriac. Pokračo-
vaním tejto konferencie má byť pracov-
né stretnutie naplánované už na budúci
rok, ktoré viac rozvedie ciele svetového
modlitebného programu. 

Kiež Ten, v ktorého ruke je kľúč Dá-
vidov (Zj 3,7–8) i tu otvára dvere a dáva
budúcnosť Svojmu dielu. 

ján semjan

Slávnostná posviacka v Michalovciach 

Svetová modlitebná konferencia



nemeckí hostia. Dňa 14. novembra
sa synodný radca pre zahraničné styky
Attila Palcsó a biskup László Fazekas na
Biskupskom úrade v Komárne stretli s
predsedom Rady Partnerhilfe z Nemec-
ka a s univerzitným profesorom Marti-
nom Filitzom, emeritným seniorom Re-
formovaného dištriktu Anhalt.

seniorátna vizitácia. Biskup László
Fazekas, zástupca biskupa Ján Semjan,
zástupcovia generálneho kurátora Július
Kováč a Ferenc Porubán sa dňa 22. no-
vembra v Záhore stretli s presbytermi
reformovaného cirkevného zboru Záhor,
Jenkovce a Pinkovce. Potom v kostole
v Lúčkach s presbytermi zboru Lúčky,
Iňačovce, Sobrance, Palín, Bežovce,
Slavkovce, Lastomír, Trhovište, Morava-
ny, Vranov a Humenné. Diskutovali o
úhradách do Všeobecného fondu, ktoré
sú povinné pre každého.

Vedecká konferencia. V spolupráci
RTF UJS v Komárne, Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej univer-
zity, Reformovanej teologickej akadé-
mie v Sárospataku, Inštitútu teologic-
kých vied Istvána Sulyoka vo Varadíne,
Teologického inštitútu J. Calvina, Re-
formovanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku a Abovsko-turnianskeho senio-
rátu sa dňa 24. novembra v Košiciach
konala vedecká konferencia pod náz-
vom: Spoločenské otázky – teologické
reflexie.

Konferencia reformovaných rodín.
V dňoch 7.–9. 10. 2016 sa uskutočnila
Konferencia reformovaných rodín na
Zemplínskej šírave. Celá konferencia sa
niesla v duchu témy Domov, ktorá bola
základom prednášok a seminárov. Počas
večerných programov odzneli dve biblic-
ké témy: Domov sú ruky, na ktorých
smieš plakať, ktorú viedol brat farár Pa-
vol Kačkoš, a Domov nie rukou zhoto-
vený, nad ktorou sa spolu s účastníkmi
zamýšľala sestra farárka Mária Meňky-
ová. Sobotňajší program začal rannými
chválami a biblickým zamyslením v po-
daní brata lévitu Jaroslava Géciho. Vzác-
nymi hosťami konferencie boli Henrie-
ta Hajdeckerová, riaditeľka Maják, n.o.
– špecializované zariadenie pre hlucho-
slepých ľudí a Marcela Palková, bývalá
vychovávateľka v DD. Počas celej kon-
ferencie bol samostatný program pre deti. 

Koncert chvál. Dňa 16.10.2016 sa v
reformovanom kostole v Michalovciach
uskutočnil koncert chvál skupiny EVS
band, ktorá pôsobí v rámci Slovenského

evanjelizačného strediska (www.evs.sk).
Bol to požehnaný čas chvál, modlitieb
ale i povzbudzujúceho Božieho slova.
Zazneli i dobre známe melódie hymien,
ako Skala vekov či Preslávny Bože, v
trochu inom podaní, ako sme na to zvyk-
nutí na bežných bohoslužbách. A tak si
našli svoje všetky generácie. Na záver,
pri občerstvení, bol ešte priestor na roz-
hovory a zdieľanie sa. 

Konferencia reformovaných senio-
rov. Keďže je október mesiacom úcty
k starším, už tradične nesmela chýbať
ani Konferencia reformovaných senio-
rov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19.–

21.10.2016 na Zemplínskej šírave. Té-
mou celej konferencie bolo heslo: Člo-
vek na ceste. Hlavným rečníkom bol
brat Emil Komárik z Bratislavy, vyso-
koškolský pedagóg, rodák zo Stretavy.
Na ranných a večerných pobožnostiach
poslúžili výkladom Božieho slova brat
senior Juraj Brecko, brat farár Marek
Kačkoš, brat farár Pavol Kačkoš a sest-
ra farárka Erika Šrojtová. Program obo-
hatil aj spoločný spevokol Bánoviec a
Tušíc. Už ako je zvykom, svojou prítom-
nosťou a veselým vystúpením nás pote-
šili deti zo Špeciálnej školy internátnej
v Michalovciach. 

OZNAMy SPRÁVy UDALOSTI

TIMOTEUS n.o. vyhlasuje 2. kolo vý-
berového konania na miesto riaditeľa
Zariadenia pre seniorov a Špecializova-
ného zariadenia  celoročným pobytom v
Komárne.

Kvalifikačné podmienky: vysokoškol-
ské vzdelanie 2. stupňa; aspoň 5 rokov
odbornej praxe; minimálne 2 roky v ria-
dení. Požiadavky a iné kritériá: spôsobi-
losť na právne úkony v plnom rozsahu;
bezúhonnosť; manažérske skúsenosti;
dobré organizačné a komunikačné schop-
nosti; schopnosť samostatne rozhodo-
vať; flexibilita; spoľahlivosť; kreatív-
nosť; ovládanie slovenského a maďar-
ského jazyka slovom a písmom; nemec-
ký alebo anglický jazyk; užívateľské
ovládanie počítača. Výhodou je: skúse-
nosť z písania projektov; základný pre-
hľad v sociálnej, ekonomickej oblasti a
pracovno-právnych vzťahoch; vodičský
preukaz skupiny B. 

Zoznam požadovaných dokladov: ove-
rená fotokópia dokladov o splnení kva-
lifikačných a ostatných predpokladov;
doklad o bezúhonnosti – výpis z regist-
ra trestov nie staršie ako 3 mesiace; zís-
kané certifikáty alebo osvedčenia; čest-
né vyhlásenie o spôsobilosti na právne
úkony v plnom rozsahu.

Originály alebo úradne overené foto-
kópie potrebných dokladov predložte naj-
neskôr do začatia výberového konania.

K žiadosti pripojiť: písomnú prihlášku
o účasť na výberovom konaní; štruktú-

rovaný životopis; písomne vlastný návrh
koncepcie riadenia Zariadenia pre se-
niorov a Špecializovaného zariadenia;
písomný súhlas uchádzača na spracova-
nie jeho osobných údajov na účely vý-
berového konania v zmysle § 11 ods. 4
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov; odporúčanie od farára
miestneho cirkevného zboru.

Záujemci sa môžu písomne hlásiť do
23. decembra 2016 na adrese: TIMOTE-
US n. o. Jókaiho 34, 945 01 Komárno.
Kontaktná osoba: PhDr. Buzalová Szil-
via, mob.: 0905/963 045.

Výberové konanie
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