
KALVÍNSKE
HLASY

ÚRADNÝ  ORGÁN

REFORMOVANEJ  KRES�ANSKEJ  CIRKVI  NA  SLOVENSKU

Roèník LXXXVII.             Èíslo 6.             Komárno, jún 2016             Cena 30 centov

Jeho  milosť  Je  s  Jeho  vernými
„Dobroreč, Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z Jeho dobrodení!

On ti odpúšťa všetky previnenia, On ťa uzdravuje zo všetkých tvojich chorôb.
Zachraňuje ti život zo záhuby, On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom“ (Žalm
103,2–4). 103. žalm je žalmom vďakyvzdania. Nabáda nás k tomu, aby sme za
všetky dary a za všetko požehnanie, ktoré sa nám od Boha denne dostáva, priná-
šali v modlitebnom duchu pred Hospodina našu vďačnosť. 

Ale nech je naša vďačnosť úprimná, nech nepozostáva len zo slov! Náš kaž-
dodenný život ukáže, či slová vďačnosti vyrieknu iba naše ústa, alebo je celé naše
vnútro – naše srdce i naša duša – predchnutá vďačnosťou voči Hospodinovi.
Všetci veľmi potrebujeme upozornenie Božieho slova: „Nezabúdaj na nijaké
z Jeho dobrodení!“ 

K
eď sa obzrieme na sviatočný polrok tohto cirkevného roka, s vďačným
srdcom môžeme povedať, že z Hospodinovej milosti sme opäť s údi-
vom mohli hľadieť na Božiu lásku, ktorú nám zjavil v Ježišovi Kristo-

vi, na Jeho silu, ktorú nám každodenne dáva prostredníctvom Ducha Svätého.
Blíži sa koniec školského roka. Aj naše deti môžu byť vďačné Pánovi za to, že pri
sebe cítili Jeho starostlivú dobrotivosť, keď v škole vydávali počet zo svojich
vedomostí, keď ús-
pešne urobili prijí-
macie skúšky či
maturitnú skúšku
alebo sa dostali do
vyhliadnutého za-
mestnania. 

Nezabúdajme
ani na to, keď sme
sa vystrábili z cho-
roby, keď do náš-
ho rodinného či
osobného života
prišlo požehna-
nie... Koľko veľa príležitostí by sme mali na chválenie Boha a na oslavu Jeho svä-
tého mena!

A
le, žiaľ, sme veľmi náchylní na zábudlivosť, keď prichádzajú ťažkos-
ti, keď nám hrozí neistá budúcnosť, nedostatok, keď nám choroba spô-
sobuje bolesti, vtedy dokážeme s náruživou vytrvalosťou volať k Hos-

podinovi: „Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ (Lk 17,13). Ale keď z nášho života
zmiznú tieto neobľúbené dni, aj my zabudneme oslavovať Hospodina za Jeho
vyslobodenie ako tých deväť malomocných. 

(Pokračovanie na str. 2)

Zasadala Synoda

našej cirkvi
3. zasadnutie IX. cyklu najvyššieho

zákonodarného a výkonného orgánu na-

šej cirkvi sa konalo dňa 27. mája 2016

v Rimavskej Sobote. Delegáti Synody,

ktorí sa zišli v plnom počte, si vypočuli

hlásenia o činnosti za uplynulý rok. 

Najprv odznelo hlásenie biskupa, v kto-

rom biskup László Fazekas, hovoriac o

službe našej cirkvi vo svete, vydal po-

čet o našich zahraničných vzťahoch, o

vlaňajších udalostiach, týkajúcich sa na-

šich vzťahov s maďarskými, nemeckými

a českými bratmi. Vo svojom hlásení v

súvislosti so svetovými konfliktmi a ťaž-

kosťami (vojny, migračná situácia) pod-

čiarkol, že „Zodpovednosť cirkvi vo sve-

te je preto mimoriadne veľká v tom, aby

poukázala nielen na zmysel života člove-

ka, ale aj existencie sveta a na tie hod-

noty, ktoré vo výraznej miere určujú a v

pozitívnom zmysle môžu ovplyvniť život

ľudstva. (...) Kým na jednej strane pros-

perujúca spoločnosť už stráca súdnosť,

a je nútená všetko tolerovať do takej mie-

ry, že mnohokrát veci, plynúce zo života

a z existencie človeka sa stávajú smieš-

nymi a neprirodzenými. Na druhej strane

volá po riešení chudoba a zaostalosť.“

Z vlaňajšej služby našej cirkvi biskup

vyzdvihol zbierku na podporu našich bra-

tov a sestier v Zakarpatsku, vďaka ktorej

naša cirkev mohla vlani poskytnúť našim

bratom a sestrám vo viere zo Zakarpat-

ska podporu vo výške 70 000 eur. Aj vo

svojom hlásení vyslovil poďakovanie za

nezištnú pomoc každému cirkevnému

zboru, členovi cirkvi, každému oferujúce-

mu. Informoval o práci cirkevných orgá-

nov (Synody, Synodnej rady a Predsed-

níctva synody), o diakonii, o praktizovaní

cirkevnej disciplíny, o našom cirkevnom

vzdelávaní a o budovaní našich vzťahov

s cirkvami na Slovensku. 

(Pokračovanie na str. 7)

Stále 

upieram 

oči na

Hospodina...

Žalm 25,15



(Dokončenie zo str. 1)
Ale najväčším Božím dobrom,

ktoré nám preukazuje, nie je to,
že nás oslobodí od vonkajších ťaž-
kostí, súžení či problémov. Toto
všetko je iba druhoradé, pretože

Hospodin pripravil pre tých, kto-
rí veria v Neho, oveľa dôležitejšie
dobrodenia.  Jedno obrovské dob-
rodenie, ktoré vyznáva kráľ Dá-
vid: Boh nám odpustí všetky hrie-
chy. Áno, odpustí, ale len vtedy,
ak ich pred Ním nezatajíme, ale
vyznáme Mu každý náš hriech.

Iba vtedy môžeme veriť v Jeho
prisľúbenie, že On nemá záľubu
v  smrti bezbožného, ale v  tom,
že sa bezbožný odvráti od svojho
spôsobu života a bude žiť (Ez
33,11b).

Žalmista prezieravo píše aj to,
že Hospodin uzdraví všetky naše
choroby: Krv Božieho Baránka,
Ježiša Krista, je tým uzdravujú-
cim balzamom, ktorý uzdraví aj
najťažšie choroby a dokáže po-
môcť aj najbeznádejnejšiemu cho-
rému, ak je k Nemu úprimný. Dá-

vid s istotou vyznáva aj to, že Pán
je tým, ktorý vyslobodzuje náš ži-
vot zo záhuby. 

Čo to znamená vzhľadom na
nás? Keď smrť zvíťazí nad vykú-
peným človekom a  vychladnuté
telo leží v truhle, môže si myslieť:
získala som veľmi veľkú korisť.
So sklamaním musí však zistiť,
že v hrobe odpočíva len pominu-
teľné telo. To, čo bolo v tele hod-
notné, je už u Pána! Boh vykúpi
náš život z hrobu, venčí nás mi-
losťou a milosrdenstvom. Nevie-
me, čo prinesie zajtrajšok. Možno
prídu ťažké časy, budeme musieť
obstáť v mnohých skúškach, ale
skutočná Božia bázeň nás oslo-
bodí od každého strachu, lebo Je-
ho milosť a milosrdenstvo sú stá-
le s Jeho vernými. 

Kráčajme vo svojich všedných
dňoch s dôverou a s pevnou vie-
rou v Boha! Nech z nášho srdca
deň čo deň vytryskne žalm vďa-
kyvzdania, oslava Boha: „Dobro-
reč, Hospodinovi, moja duša, neza-
búdaj na nijaké z Jeho dobrodení!
On ti odpúšťa všetky previnenia,
On ťa uzdravuje zo všetkých tvo-
jich chorôb. Zachraňuje ti život zo
záhuby, On ťa venčí milosťou a
milosrdenstvom“ (Žalm 103,2–4).
Amen.

ilona simon
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pán Ježiš zomrel raz,
však slávne z hrobu vstal;

je plný lásky, milosti,
je hodný cti a chvál.

Nech znie náš o Ňom spev!
My zomreli sme s Ním;
náš život v Bohu ukrytý

je s Kristom vzkrieseným!

Hľa, nebo odkryté!
Nech čuje celý svet:

my svojho pána Ježiša
tam vierou smieme zrieť.

Jeho milosť je s Jeho vernými

F. T. Wigram
VzKRIESENÝ SpASITEľ

Pred tvárou
hospodina

Milostivý a láskavý Bože, prichá-

dzaš k nám vo svojom Synovi, aby

si svojich zachránil od večného za-

tratenia. Dávaš zároveň úlohu aj

nám rodičom, ale aj všetkým ľuďom,

aby sme nabádali jedni druhých a

pred zlom utekali. Za svojich sme

zodpovední, prosíme preto o Ducha

Tvojho, aby nás stále upozorňoval

po akých cestách kráčame, lebo tu

v hluku toho sveta často nevieme

ani rozoznávať dobré od zlého. Daj

prosím dostatok síl, aby sme kon-

trolovali svoje deti, vnúčatá na ich

cestách, lebo zlý čaká práve na tých,

ktorí ešte nepoznajú jeho úskočné

plány a tak ich často zvedie na zlé

cesty. Len na Teba sa spoliehame,

lebo sami toľko síl nemáme i keď sa

často na seba spoliehame. Pomá-

haj, prosím! Amen.

Tibor sabovik
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S Božou pomocou sme začali nový cir-
kevný polrok bez sviatkov. Začali sme ho
spomienkami na verných služobníkov náš-
ho Pána Ježiša Krista.

29. mája bol tomu presne rok, čo nás
(svoje milované a milujúce dietky) pre
časnosť na pokyn svojho nebeského Pána,
darcu života, opustila naša drahá mamka
a starká Zuzana Hudáková, rod. Jenčíko-
vá, vdova po bratovi farárovi Michalovi
Hudákovi. 

Je to už rok! Čo nám ale zostalo? Spo-
mienky – drahé, vzácne, plné lásky, čis-
toty, pokory, plné viery a nádeje, že sa
určite stretneme znovu tam, vo večnom
kráľovstve nášho nebeského Otca. Veríme,
že sa to stane, lebo veríme, že Pán Ježiš,
Boží Syn, aj za nás zomrel, aj nás vykú-
pil z moci večnej smrti, aj nás miluje, aj
pre nás pripravil miesto v našej nebeskej
pravej domovine. 

Spomíname aj na učeníka Pána Ježiša,
na Jána, ktorý je označovaný za apoštola
lásky. Veľa toho o láske napísal, a to všet-
ko svedčí o tom, že to bol človek, ktorý
mal rád Pána Ježiša, ale aj ľudí, medzi
ktorými žil, a každodenne im vydával
svedectvo o Božej láske, ktorú nám Pán
Boh zjavil vo svojom svätom Synovi a na-
šom Spasiteľovi. Dnes by sme povedali,
že učeník Ján mal dobré srdce, z ktorého
prúdili svedectvá, ktorými získaval mno-
hých pre Pána Ježiša, pre duchovné spo-
ločenstvo Božieho ľudu. Apoštol Ján svo-
jou činnosťou vo veľkej miere prispel k
tomu, že učenie Ježiša Krista bolo od za-
čiatku novozmluvnej cirkvi označované
ako evanjelium lásky. 

Názorným príkladom toho je aj toto slo-
vo: „Moje dieťatká, toto vám píšem nato,
aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil,
máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista,
spravedlivého“ (1Jn 2,1–2). On, Pán Je-
žiš je obeťou zmierenia za naše hriechy,
nielen za naše, ale aj za hriechy celého
tohto sveta! Nevieme, ktorému cirkevné-
mu zboru apoštol Ján adresoval, napísal
tieto slová. Na začiatku listu nie je meno
zboru uvedené. V každom prípade je sku-
točnosťou, že apoštol tieto zbory, ich jed-
notlivých členov dobre poznal. Tu teda
majú koreň jeho láskavé a úprimné slo-
vá, ktorými sa k nim prihováral: „Moje
dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste
nezhrešili“. Okrem toho, láskavé a dôver-
né oslovenie, ktoré tu apoštol použil, sved-
čí aj o ďalších dôležitých udalostiach.
Apoštol svoj list napísal vo veľmi pokro-
čilom veku, a zároveň požíval medzi člen-
mi týchto cirkevných zborov hlbokú váž-
nosť a autoritu. Ján bol v tom čase jediným
ešte žijúcim učeníkom Pána Ježiša Krista.
Preto aj jeho láskavé, ale aj napomínajúce
slová prijímali prví kresťania s takou lás-

kou a vážnosťou, ako keby sa k nim pri-
hováral sám vzkriesený a živý Pán cirkvi
Ježiš Kristus. 

Nepoviem nič nové, keď opäť zdôraz-
ním, že aj my, dnešní kresťania máme prá-
ve takto pristupovať k Božiemu slovu: s
otvoreným a poslušným srdcom. To náš je-
diný živý Pán sa predsa k nám prihovára,
Ježiš, ktorý nás tak miluje, že z lásky k
nám sa obetoval za naše hriechy a zachrá-
nil nás pred večnou smrťou a zatratením.

O čo vlastne ide?! Apoštol Ján píše:
„Moje dieťatká, toto vám píšem nato,
aby ste nezhrešili“. Nuž, áno. Do hriechu
človek upadne veľmi ľahko a rýchlo. Sta-
čí malá nepozornosť alebo neopatrnosť.
Často si to človek ani neuvedomuje, že
porušuje niektoré Božie prikázanie. Neu-
vedomuje si ani to, že keď prestúpi hoc
len jedno z nich, prestupuje celý Boží zá-
kon, všetkých desať Božích prikázaní. To
je svedectvo o človeku, o jeho úpadku do
hriechu, o tom, že za jeho chrbtom stojí
ten zlý, ktorého Biblia nazýva diablom,
satanom, aby človeku uškodil, zviedol ho
na zlé cesty, ktoré ho privádzajú do ťaž-
kostí, narušujú naše vzťahy s ľuďmi, s
ktorými sme povolaní žiť v priateľstve, v
úcte a pokoji. Zároveň nás hriech odde-
ľuje od Boha, ktorý je pravým a jediným
prameňom života. Takto, ako neposlušné
dieťa, kresťan, ktorý koná nesprávne,

svojím zlým správaním zarmucuje svoj-
ho drahého Spasiteľa Pána Ježiša Krista,
pred tvárou ktorého žijeme, takže náš
život je pred Ním ako na dlani. 

Pán Ježiš žije a všetko vidí. On pove-
dal: „A anjelovi sboru Laodičanov napíš:
Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý
svedok, počiatok stvorenia Božieho: Znám
tvoje skutky, že nie si ani studený ani ho-
rúci. Bárs by si bol studený alebo horúci!
Takto, že si vlažný, ani studený ani horú-
ci, vypľujem ťa zo svojich úst“. Toto je sku-
točne veľmi vážny dôvod k tomu, aby
sme apoštola Jána poslúchali, nehrešili,

zlé veci nekonali, hriechu sa chránili, a
tak, ako Božie deti vykúpené a od všet-
kých hriechov očistené v preliatej Kristo-
vej krvi na Golgotskom kríži, svojho ne-
beského Otca a svojho Spasiteľa Pána Je-
žiša nezarmucovali.

V cirkvi boli a sú aj dnes takí ľudia, kto-
rí svoje nasledovanie Pána Ježiša skutoč-
ne berú vážne, úprimne veria v Boha a pos-
lušne sa snažia žiť podľa Božej vôle a za-
chovávať Božie prikázania. Niekedy sa
im to darí lepšie, inokedy je to horšie,
slabšie – klesajú, lebo v duchovnom zápa-
se o čistú vieru v Boha, o srdce naplnené
láskou k svojmu Spasiteľovi sa spolieha-
jú sami na seba a na svoje možnosti. Čo
treba robiť v takomto prípade? Aj v po-
dobných situáciách nám prichádza na po-
moc Božie slovo, ktoré hovorí: „A keby
niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca,
Ježiša Krista, spravedlivého“.

Teda – nie v našej sile, nie podľa ľud-
ských schopností! Zápas proti zlu neve-
die týmto smerom, ale v moci Kristovej,
ktorú nám náš Spasiteľ pripravil v pôso-
bení a moci Svätého Ducha. Len s Ježišom
môžeme pokoriť zlo a hriech. Len v moci
Svätého Ducha nám Pán a Boh náš poda-
ruje víťazstvo v tomto duchovnom a naj-
dôležitejšom našom zápase. To nás nabá-
da k rozhodnému kroku – aby sme svoj
život vložili do rúk Pána Ježiša, a spoľah-

li sa jedine na pomoc Božiu v celom svo-
jom živote, aj v hodine svojej smrti, kto-
rá je otvorenou bránou do Božieho krá-
ľovstva a večného života. „Tvojou silou,
ó, Bože môj, aj búrkam vzdorujem, a v mo-
ri času prístav Tvoj iste nájdem, to viem!
Hľa, v diaľke vidím spásny breh, blažený
je tam kraj, doň môjho života riaď beh a
otvor mi svoj raj!“

Danuška hudáková

(Kázeň odznela 29.5.2016, na prvú ne-
deľu po Svätej Trojici v zbore Veľké Reviš-
tia.) 

Otvor mi svoj raj!

S Ježisom môžeme pokoriť zlo a hriech
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v našom občianskom živote tradí-
cia zohráva dôležitú úlohu. vidíme
okolo seba napríklad tradičné
odevy, tradičné postupy alebo ove-
rené značky. Prvky tradície sa tak
dostali do života viery či bohosluž-
by, ktorým môžeme pripisovať
vážnu úlohu. 

Tradícia podľa výkladového slovní-
ka znamená zvyklosť, zaužívané pra-
vidlo, všeobecný názor. V cirkvách je
rozdielna, napríklad medzi pravosláv-
nymi a katolíckymi kresťanmi. Refor-
mácii sa pripisuje aj to, že rozbila latin-
skú tradíciu. Určite sme už počuli alebo
povedali, že tradícia sa nesmie porušiť.
Ján Kalvín sa vo Vzdelaní vo viere tradí-
ciou zaoberá. Poukazuje na to, že výz-
nam má len Božie učenie a poriadok,
ktorý pramení z Božieho Slova. Každá
tradícia má v sebe históriu, niečo čo sa
vyvinulo z minulosti ľudským podaním.

„Poznáme obecne platný výrok svä-
tého Pavla, že sa má v cirkvi všetko diať
slušne a podľa poriadku. To znamená,
že nesmieme počítať medzi ľudské tra-
dície občianske poriadky, ktorých ako-
by jednotiacim putom je uvedený poc-
tivý poriadok do zhromaždenia kresťa-

nov alebo udržiavaný mier a svornosť.
Je potrebné skôr im rozumieť v zmysle
apoštolovho pravidla, že nie sú nutné k
spaseniu, nepútajú svedomie nábožen-
sky, sami nie sú službou Bohu a nemá
im byť preukazovaná zbožná úcta.“ 

Kalvín správne ukázal na bezvýznam-
nosť tradície pred Slovom. Viera nesto-
jí na tom, že máme pred očami nejaké
hmotné veci, ale hľadí priamo k Bohu.
My neuznávame ani tie najkrajšie výt-
vory ľudských rúk ani najlepšie ľudské
poriadky za vierohodné pre spasenie. 

„Avšak je potrebné sa rozhodne pos-
taviť proti takým tradíciám, ktoré sú os-
nované pod značkou duchovných záko-
nov, zavádzajúcich svedomie, akoby ne-
vyhnutné k službe a pocte Božej. Také-
to poriadky nielen ničia slobodu, ktorú
nám Kristus vydobyl, ale zatemňujú tiež
pravé náboženstvo a znásilňujú veleb-
nosť Božiu.“ 

Tu by sme mohli použiť názorný a vý-
stražný príklad, keď Izrael prijímal prvky
cudzích božstiev od okolitých národov.
Klaňal sa cudzím bohom! Naše svedo-
mie môže ľahko skĺznuť do potreby prí-
liš rešpektovať to, čo je nám vzdialené.
My môžeme dávať náš ľudský dôraz nie-
ktorým úkonom, postupom a miestnym
pravidlám, ktoré nenájdeme v Písme. 

„Boh sám chce kraľovať svojim Slo-
vom v našom svedomí. To nech je pevné
a nepohnuté, že všetko je naše, my však
sme Kristovi (1Kor 3,21–23). Márne sa
slúži Bohu tam, kde sa učí náukám, kto-
ré sú prikázania ľudské (Mt 15,1–20).“ 

Kalvín ukázal na Slovo, ktoré je od
Boha. Je to kráľovské Slovo plné milos-

ti a lásky, sily a vznešenosti, ktoré ne-
premohla a nepremôže smrť. Máme všet-
ko, ale najviac máme, že patríme náš-
mu Pánovi, Spasiteľovi sveta. Božia vlá-
da sa nás týka a Slovo ju vyhlasuje nad
všetkým. Naše svedomie teda môže byť
regulované, obviňované a potešované
kráľovským Slovom. Žijeme preto, aby
sme oslavovali Boha. Samotný život je
oslavou Boha a stálou službou Jemu.
Božie Slovo varuje ľudí pred pokrytec-
tvom, pretvárkou. Bohu sa nesmie slú-
žiť len na oko či vonkajšími činmi bez

srdca. Kto lipne na ľudskej tradícii, stá-
va sa ľudským. Kto má srdce v Slove –
je zmenený. Ľudské podania nesmú ru-
šiť a prekrúcať to, čo Boh ustanovil. V
tom boli majstri nám známi farizeji:
vytvorili si svoje pravidlá, ako majú kaž-
dý deň chodiť, žiť v praxi. Potom tie
pretláčali medzi ľud a podľa nich posu-
dzovali zbožnosť. Ako povedal o nich
Pán Ježiš: Boha ctili len perami a nie
srdcom.   

Ľudská tradícia sa vyvíja a ďalej ko-
šatie. Ľudia sa môžu stavať do dôleži-
tej úlohy, ktorou si uzurpujú podiel na
Božej moci. Môžu prikladať význam
svojim činom viac ako Božiemu dielu.
Tradícia sa nám svetsky stáva značkou
kvality, niečoho overeného. Následne ve-
die až k mechanickému bezmyšlienko-
vému konaniu, keď akosi vieme, že tak
sa to má robiť. 

Normou pre nás je Písmo
sväté – Božia večná tradícia.
To je pre nás najvyššia kvali-
ta života! Nič lepšie nikto z
ľudí dosiaľ nevymyslel,
nevyrobil!

Neviem, do akej miery sa niekedy za-
mýšľame nad ľudskou tradíciou v cirk-
vi, nad tým, či treba niekde pristúpiť
sprava alebo zľava. Kedy zakryť alebo
odkryť nádobky na svätý krst, ako polo-
žiť truhlu s nebohým človekom a podob-
ne. Ľudská tradícia je skoro všade a Ján
Kalvín ju v cirkvi dal a oddelil na dru-
horadé miesto. Tradícia ľudská je már-
na a v nej márna služba Bohu. Skôr ide
o živý vzťah s Bohom, o vernosť Jemu.
Klásť dôraz nie na to, čo hovoria ľud-
ské jazyky, ale On. Prirodzená musí byť
slušnosť, úslužnosť a dobrotivosť. Je to
naša kresťanská povinnosť, aby sme pre-
ukazovali len lásku. Je to zároveň Boží
predpis na všetky nemoci, ťarchy a prí-
koria. Spomínaná strana farizejov sa dos-
tala do väzenia tradície, Ježiš im ukázal
iný smer, ktorý vedie do hĺbky srdca a
napokon až do neba. Ježiš učí, čo chce
Otec a ľudia sa práve tomu musia učiť,
prispôsobiť a podmaniť. 

Boha sa boj a Jeho prikázania zacho-
vávaj. Nič viac a nič menej!

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XXVI.)
Ľudská tradícia vs. Božia večná tradícia
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synoda reformovanej kresťanskej
cirkvi na slovensku na svojom 3.
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 27.
mája 2016 v rimavskej sobote, prija-
la nasledovné uznesenia:

– Bez rokovacieho bodu o novej litur-
gie a dvoma novými bodmi doplniac pri-
jímala body rokovania navrhnuté Synod-
nou radou.

– S navrhovanými zmenami prijímala
zápisnicu z 2. zasadnutia IX. cyklu Syno-
dy.

– Schválila správu biskupa Lászlóa Fa-
zekasa o živote Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku v roku 2015.

– Schválila hlásenie: riaditeľky Henri-
etty Ibos o činnosti Ústredia diakonie Re-
formovanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku v roku 2015; povereného riaditeľa Ár-
páda Édesa o činnosti Oddelenia cirkevnej
hudby Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku v roku 2015; predsedkyne
Enikő Édes o činnosti Rady všeobecného
vzdelávania Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku v roku 2015; riadi-
teľky Zsuzsanny Tóth o činnosti nezisko-
vej organizácie Reformovanej cigánskej
misie v roku 2015; predsedu Attily Léva-
iho o činnosti Teologickej akadémie J. Cal-
vina v roku 2015; predsedu Szilvii Györky
o činnosti Združenia reformovaných kres-
ťanských žien na Slovensku v roku 2015;
predsedu Miklósa Kissa o činnosti Zväzu
mladých reformovaných v roku 2015; po-
vereného predsedu Vince Feketeho o čin-
nosti Zväzu maďarských reformovaných
presbyterov v roku 2015; riaditeľky Jolany
Rácz o činnosti neziskovej organizácie Di-
akonia Reformata v roku 2015.

– Synoda hlásenie riaditeľky Mariky
Géciovej o činnosti neziskovej organizá-
cie RE-MI-DIA v roku 2015 neschválila.

– V prvom a druhom čítaní schválila zá-
kon o zmene zákona č. 1/2005 o ducho-
venskej službe.

– V záujme spresnenia legislatívneho
procesu cirkvi schválila nasledujúce
smernice a nariadenia:

V cirkvi môžu prijatie zákona, štatútu
a poriadku iniciovať orgány cirkvi alebo
jej telesá, ako aj členovia Synody. 

Podanie na iniciovanie legislatívneho
procesu je potrebné predostrieť Synodnej
rade, ktorá preskúma záujem Generálnej
Cirkvi o podanie a jeho potrebu rozhodne
o začatí legislatívneho procesu. Prijať je
možné len také podanie, ktoré obsahuje
koncepciu, predstavy a nároky iniciujúcej
strany v súvislosti s legislatívnym proce-
som a iné návrhy s ním spojené. 

Synodná rada prípravou právneho pred-
pisu poverí právnu komisiu Synody alebo

– zohľadňujúc špecifiká právneho predpi-
su – osobitnú ad hoc komisiu, zostavenú
na túto úlohu; respektíve v rovnakom čase
a v prípade potreby rozhodne aj o tom, s
ktorou odbornou komisiou je potrebné
návrh právneho predpisu spoločne pripra-
viť.

Mandát ad hoc komisie je platný do pri-
jatia daného právneho predpisu Syno-
dou. 

Textový návrh právneho predpisu zašle
prípravná komisia Kancelárii synody. Kan-
celária synody postúpi textový návrh Práv-
nej komisii Synody, ktorá ho odborne pri-
pomienkuje a preskúma. 

Právna komisia preskúmaný a po strán-
ke odbornosti vyhovujúci text predostrie
Synodnej rade. Termíny, súvisiace s prí-
pravou legislatívneho procesu stanoví Sy-
nodná rada. 

– Rokovanie o zákone o hospodárení
cirkvi prerušuje. 

– Naša cirkev sa v r. 2011 pripojila k Ma-
ďarskej reformovanej cirkvi. Synoda na-
šej cirkvi vyniesla zmienené pripojenie s
ratifikačnou prílohou, ktorá ručí za to, že
pre senioráty, cirkevné zbory a členov zbo-
rov so slovenskou jednacou rečou pripo-
jenie nemá žiadne právne následky, t. j.
práva a povinnosti vyplývajúce z členstva
sa v ničom nedotýkajú slovenských senio-
rátov našej cirkvi. 

Napriek tomu, pripojenie vyvolalo odpor
a protest vtedajších zákonných sloven-
ských predstavených, poslancov synody,
niektorých duchovných a svetských funk-
cionárov našej cirkvi a prostredníctvom
nich v slovenských bratoch a sestrách z
viacerých cirkevných zborov so sloven-
ským jednacím jazykom. Ich vyhlásenia,
spisy, organizovania a činy – ktoré vo via-
cerých prípadoch prekročili hranice našej
cirkevnej verejnosti – narušili prácu, vnú-
torný pokoj a mier legitímnych orgánov
našej cirkvi a dotkli sa jej negatívne. Tento
k jednote a bratskému pokoju našej cirk-
vi nehodný prístup – podľa možných pred-
pokladov – bol vyvolaný značným rozdie-
lom v teologickom videní pojmu cirkvi.
Časť našej cirkvi s maďarským jednacím
jazykom chápe vyslovenie maďarskej ná-
rodnej reformovanej jednoty – ktorá sa v
duchu beztak prežíva, ktorá bola tiež skú-
senosťou v minulosti a trvá i dnes – za pri-
rodzené. Tejto prirodzenej spolupatričnosti
značná časť našich slovensky hovoriacich
bratov a sestier k dnešku porozumela a
prijala ju. Avšak tí, ktorí z časti našej cirk-
vi zo slovenským jednacím jazykom pro-
testovali, vidia a dávajú vidieť našu refor-
movanú cirkev v národnoštátnych rámcoch

a neprijímajú plnú neutralitu v súvislosti s
Maďarskou reformovanou cirkvou, zaru-
čovanú príslušným rozhodnutím synody.
Svojím postojom, vyhláseniami, spismi a
činmi vyplývajúcimi z ich protestu vo via-
cerých prípadoch učinili otáznym opráv-
nenosť súčasnej štruktúry našej cirkvi,
porušili platný právny poriadok našej cirk-
vi, a v spoločenských súvislostiach našu
cirkev prezentovali v nepravdivom svet-
le. Podľa zistení ad hoc komisie, zostave-
nej pre vyšetrenie tejto veci, u protestujú-
cich môžu byť dokázané nasledujúce vytý-
kané správania: porušenie prísahy, cirkev-
nej ústavy, zákonov, štatútov, úmyselné
poškodenie cirkvi, spáchanie činov, ktoré
sa protivia náboženskému cíteniu, vzopre-
tie sa, odpor, ako i štvanie proti naria-
deniam alebo opatreniam cirkevných
vrchností, výsmech cirkevnej vrchnosti,
falošné obvinenie, resp. činy duchovných
a iných funkcionárov, ktoré sú v rozpore
s ich úradnou prísahou. V dôsledku doka-
zovania je teda možné v súvislosti s nimi
podmienečne konštatovať aj disciplinár-
ny priestupok.

Súčasne synoda – vidiac skutočnosť už
spomínaného rozdielu v teologickom vide-
ní v súvislosti s interpretáciou cirkvi a pre-
cítiac ťažkú situáciu cirkevných zborov
so slovenským jazykom, ktorá i v súčas-
nosti pretrváva na poli kázania evanjelia
kvôli nedostatku duchovných – ako naj-
vyšší výkonný orgán Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku nehodlá pou-
žiť také opravné prostriedky, ktoré by síce
boli podľa našich zákonov oprávnené, ale
mohli by postaviť v časti zboroch našej
cirkvi so slovenským jednacím jazykom
naplňovanie najpodstatnejšieho poslania
cirkvi do ešte ťažšej situácie. 

Synoda preto – v duchu evanjelia a v
znamení kristovského odpúšťania po pri-
znaní zapríčinenia ťažkostí vyplývajúcich
z ich vyhlásení, spisov a činov vyhlasuje
úplné odpustenie vzťahujúce sa na dotk-
nutých, v prípade ak sa toto priznanie zo
strany dotknutých vo forme listu adreso-
vanom Synode do konca júna 2016 usku-
toční. V opačnom prípade Synoda naria-
ďuje okamžite začatie disciplinárneho ko-
nania voči dotknutým.  

Synoda týmto chce vyjadriť a prehĺbiť
bratskú jednotu našej cirkvi a našich čle-
nov cirkvi v Kristovi bez ohľadu na jest-
vujúce národné, jazykové, dejinné a kul-
túrne rozdiely v našej cirkvi, ktoré sa síce v
Kristovej cirkvi nepominú, ale žijúc pod
Jeho autoritou ani nemôžu spôsobiť ľud-
ský, či inštitučný rozkol v našej cirkvi.  

(Pokračovanie na str. 6)

Z  3.  ZaSadnutia  Synody



(Dokončenie zo str. 5)

– Synoda vykoná príslušné kroky v zá-
ujme toho, aby učebné osnovy a učebnice
reformovaného náboženstva a etiky vyda-
né Reformovaným pedagogickým inšti-
tútom boli schválené a evidované Minis-
terstvom školstva Slovenskej republiky.

Synoda poveruje Predsedníctvo synody a
predsedu Rady všeobecného vzdelávania,
vykonať primerané kroky, aby školský rok
2017/18 bolo možné začať s novými učeb-
nicami reformovaného náboženstva.

– Prerokovanie podania Komárňanské-
ho reformovaného seniorátu vo veci zmra-
zenia platieb do Všeobecného fondu Sy-
noda odročila. 
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Z  12.  ZaSadnutia  SynodneJ  rady

slnečné ráno 21. mája 2016 prialo
všetkým, čo sa schádzali na seniorát-
nom stretnutí v Bohdanovciach. 

Deti a mládež, niektorí s rodičmi, vyu-
žili príležitosť, aby sa opäť stretli s kama-
rátmi. No niektorí tu boli premiérovo –
prvýkrát.

Úvodné slovo patrilo sestre farárke ma-
rianne slávikovej, ktorá všetkých privíta-
la, a zároveň poďakovala domácemu zboru
pod vedením sestry farárky simony Abo-
šiovej za prípravy a prijatie. Ako slovo z
Písma pripomenula Žalm 84, ktorý hovorí
a zároveň uisťuje o tom, že Pán Boh je pre
nás slnkom a štítom. Piesňou úvod uzav-
rela hudobná skupina Plán B z Bidoviec.

Po rozdelení sa do skupín sa deti aj ro-
dičia rozišli do tried školy, kde sa prebe-
rali rôzne príbehy z Písma. Sestra iveta
Ballová formou besiedky s menšími deť-
mi putovali s izraelským ľudom púšťou.
Témou dňa bol totiž medený had. Pomoc-
níkmi jej boli mládežníci zo skupiny. Naj-
menšie deti sa zišli v skupine, ktorú viedli
manželia hertnekiovci. Tu bolo témou
takisto putovanie púšťou a hravou formou
ukážka nástrah a ťažkostí tejto cesty. No
zároveň aj dôkazy, že Pán Boh bol na tej
ceste s nimi. Na záver si deti maľovali a po-
tom na dvore rôz-
ne súťažili. Hert-
nekiovci túto úlo-
hu zvládli dobre.

Mládežn íc i
pracovali v dvoch
skupinách a rodi-
čov mala na sta-
rosti sestra farár-
ka Sláviková. Ra-
dosť, smútok, Ab-
rahám a Anna a
jej odvážne mod-
litby boli nosnou
časťou výkladu.
Z týchto príbehov vyplýva, že radosť, smú-
tok, strach, strata: to všetko je pre nás na-
koniec darom od Pána Boha. Vysvetľuje
sestra farárka a pokračuje s výkladom.

Po týchto skupinkách sa všetci presunu-
li na školský dvor, kde pod vedením bra-
ta Ľubomíra slávika prebiehali rôzne sú-
ťaže. Takto potom zdravo unavení sme sa
presunuli do kultúrneho domu, kde všet-
kých obslúžili sestry domáceho zboru, kto-
ré pripravili chutný obed, za čo im patrí
vďaka.

Na záver snáď už len dodať, že pre všet-
kých stotridsiatich zúčastnených to bol po-
žehnaný a v radosti prežitý deň, za čo pat-
rí vďaka usporiadateľom aj pomocníkom
tejto peknej akcie seniorátu.

Tibor Bajus

*
Z pohľadu dieťaťa...
Dnes je krásny deň. Už sa teším na vý-

let, pôjdeme do Bohdanoviec na senio-
rátne stretnutie detí. Stojíme pri fare,
čakáme, kedy príde autobus, musíme ísť
cesty kus. Aha! Autobus je tu a čochvíľa
sme v cieli. Víta nás pani farárka sláviko-
vá. A už počúvame tetu Ivetku, ktorá nám
rozpráva o Mojžišovi a jeho ľude, o tom
ako ľudia hundrali a neposlúchali. Pán
Boh sa musel na nich veľmi nahnevať,
pretože poslal ohnivých hadov, ktorí ich
štípali a niektorí zomreli. Ľudia sa potom
zmierili a aby nezahynuli od uštipnutia,
museli sa pozrieť na medeného hada,
ktorý ich zachránil. 

Jupí! Začínajú hry. Som v skupine čís-
lo 5, v skupine sme piati a voláme sa Pia-
tok. Ujo Ľubo nám rozprával, ako máme
začať. Išli sme dve družstvá na jedno sta-

novište, ktoré má názov Izraelci sa háda-
jú. Mali sme hádzať kocky z lega do os-
tatných a oni sa mohli uhýbať. Trafili sme
len dvoch. Čakáme na ďalších, teraz bu-
dú hádzať oni do nás. Trafili nás len raz. 

Hurá! Ideme na ďalšie stanovište (Izra-
elci hľadajú vodu). Tu máme malé fľaš-
tičky a teta Zuzka nám do nich nalieva
vodu. Musíme ísť s fľaštičkami k tete Sil-
vii, ale musíme dávať pozor, aby sa nám
to nevylialo. Rýchlo, rýchlo, ponáhľajme
sa, aby sme vyhrali. Máme na to len 4

minúty. Jaj, jaj už nevládzem! Ešte jedno
stanovište a už sa teším, budeme mať ko-
folu. 

Na ďalšom stanovišti (Izraelci sa na-
ťahujú medzi sebou) sa musíme preťaho-
vať s lanom. Myslíte si, že je to ľahké?
Nie je, lebo v jednej ruke máme lano a v
druhej pohár s vodou. Môžeme začať. Jaj,
jaj, štípu ma ruky. Pustila som sa lana, ale
držím ostatným palce. Prehrali sme, ale
čo už. Ale druhýkrát vyhráme. Prišli ďalší,
teraz sa musíme držať. Za mnou je starší
chlapec, chce ma striasť, aby som sa pus-
tila lana. Spadla som, ale stále sa držím a
mám aj pohár. Teraz spadol on, ale už sa
pustil. 

Vyhrali sme. Jupí, môžeme si dať kofo-
lu! Toto stanovište  s kofolou sa volá Deň
odpočinku. Stojí nás to lístok, na ktorom
je napísané AU z pesničky, ktorú sme sa
učili. „Au, au, au! Štipľavé slovíčka vyle-
tujú z pús. Au, au, au! Stále zas a znova
je tu ďalší kus. Sám Boh dal svojho Syna
na kríž, lebo ťa ľúbi.  Aby si mal život več-
ný, preč od záhuby.“

Vypili sme kofolu, ideme na ďalšie sta-
novište (Výroba ohnivého hada), kde nás
čaká teta Katka. Máme poskladať papie-
rového hada a najstarší z nás ho má zapá-
liť, je to Zuzka hertnekyová. Had horel
až 1 minútu a sedem sekúnd. Na ďalšom
stanovišti (Izraelci zbierajú drevo) bude-
me hľadať zápalky. Mali sme ich najviac
– 27. Ááá! Idú hady (to sú vedúci), kto-
rým musíme ukázať malého medeného
hadíka na paličke, ktorý nás zachráni pred
púšťou. Mali aj fintu. Do piatich sekúnd
sme museli držať hada v pravej ruke. A
ešte ideme ďalej, budeme sa nosiť na chrb-
te (Izraelci niesli na púšti bremená) a
hľadať zelené papieriky (Zbieranie man-
ny). 

Hry sa skončili a my budeme dúfať, že
sme vyhrali. 

V kultúrnom dome si dáme chutný gu-
láš. V tvorivých dielňach si mladšie deti
vyrobili hadíkov a my, staršie dievčatá pa-
pierové kvietky v kvetináči. 

Ukončenie bolo opäť v školskej telo-
cvični. Ujo Ľubo vyhlásil výsledky, boli
sme tretí. Nabudúce sa pokúsime vyhrať.
Celé sme to ukončili modlitbou a poďa-
kovali sme sa za to, že nám Pán Boh dal
taký krásny deň.  

erika Kozmová (8 rokov) 

Seniorátny deň v Bohdanovciach
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Jeden zo záchytných táborov 
na slovensku pre našich 
spolublížnych prenasledovaných vo
vlastnej krajine je aj v humen-
nom. Tu čakajú na vybavenie 
azylu do cieľovej krajiny, 
ktorá im poskytne útočisko.

Medzi nimi sú aj kresťania, ktorí
nechcú zostať ani v týchto situáciách
bez Božieho slova. Už v minulosti naše
bohoslužby navštevovala sestra z Erit-
rey a brat z Iraku. Aj teraz sme oboha-
tení o účasť dvoch sestier. Jedna je z už
spomenutej Eritrey a druhá s dvoma
dcérkami zo sužovaného Južného Su-
dánu.

Bolo dojemné pozerať, ako vyhľadá-
vali v Biblii v ich rodnom jazyku prí-
slušné kapitoly z kázňového textu. O
ich hlbokej viere svedčí aj to, že túto
pre nás neobvykle objemnú knihu kníh
nevypustili z rúk a priniesli až k nám.

V ústrety im všemožne vychádza náš
brat farár Pavol Kačkoš, keď biblický
text pretlmočil do angličtiny, ktorej ro-
zumejú. Tiež požiadal veriacich o trpez-
livosť, keď mal krátku kázeň v anglic-
kom jazyku. Naše bohoslužby dosť čas-
to navštevuje aj mladá žurnalistka Jan-
ka Ďurašková, ktorá ovláda a vyučuje
anglický jazyk, a tak po dohode s pánom

farárom a zborom, ako aj so zmienený-
mi sestrami, bolo dohodnuté, že im bu-
de tlmočiť celú kázeň, za čo je jej zbor
veľmi vďačný.

Na návrh pána farára sa zbor uznie-
sol, že urobí aj dobročinnú zbierku na
pomoc uvedeným sestrám, ktorá im bo-
la odovzdaná na nedeľných bohosluž-
bách. Pri vysluhovaní večere Pánovej
vzala aj sestra z Eritrey účasť a so slza-
mi v očiach prijímala telo Pánovo aj vy-
liatu krv v podobe vína. Spolu aj viace-

ré sestry i bratia mali tiež v očiach slzy,
a až tu sme pocítili hlbokú spolupatrič-
nosť voči nim.

Ich prítomnosť v našom kostole nás
všetkých obohacuje a je dôkazom toho,
že pôsobenie Ducha Svätého nás spája
a vedie k vzájomnému porozumeniu a
prehlbuje lásku k blížnemu. 

Naše spoločné prianie je, aby našli do-
mov a pokoj v krajine, kde kresťania nie
sú prenasledovaní ako v ich vlasti.

Arpád Csontos

Sestry z Afriky v Humennom
Priniesli Bibliu zo svojej vlasti

(Dokončenie zo str. 1)
Synoda si minútou ticha uctila vlani

zosnulých duchovných Zsuzsannu Gábor
a Jána Semjana st., ako aj niekdajšieho ge-
nerálneho kurátora našej cirkvi, Árpáda
Asszonyiho. 

V biskupskom hlásení dostali miesto aj
krátke informácie o živote jednotlivých se-
niorátov. 43-stranový dokument Synoda
schválila.

Potom rokovala o hláseniach Ústredia
diakonie, Oddelenia cirkevnej hudby, Rady
pre všeobecné vzdelávanie, Reformova-
nej cigánskej misie, Teologického inštitú-
tu J. Calvina, Zväzu reformovaných kres-
ťanských žien na Slovensku, Zväzu mla-
dých reformovaných, Zväzu maďarských
reformovaných presbyterov na Slovensku
a Diakonie Reformata a schválila ich. Zo
všetkých týchto hlásení vyplýva, že naša
cirkev má za sebou aktívny, v službe bo-
hatý rok. 

Synoda rokovala aj o hlásení o činnosti
neziskovej organizácie RE-MI-DIA, ale
neschválila ho kvôli formálnym nedos-
tatkom. 

Po schválení predložených hlásení pok-
račovala práca tvorbou zákonov. 

Synoda novelizovala Zákon č. 1/2005 o
duchovenskej službe. Podstatou noveli-

zácie je, že v prípadoch, ak sa duchovný
stane neschopným zastávať duchovenské
úlohy, alebo počas dlhšieho obdobia nedo-
káže primeraným, od duchovného očaká-
vaným spôsobom reagovať na služobné si-
tuácie, Synodná rada môže nariadiť pre-
hodnotenie spôsobilosti duchovného v Ko-
misii pre kvalifikáciu duchovných. 

Synoda prijala smernicu o legislatívnom
procese. V zmysle tejto smernice sa návrh
zákona dostane na rokovanie Synody až
po tom, čo ho pripomienkovali jednotlivé
cirkevné odborné komisie. 

Dôležitým rokovacím bodom súčasné-
ho – na body programu bohatého – zasad-
nutia Synody bolo prerokovanie zákona
o hospodárení cirkvi. Tzv. Zákon o hospo-
dárení kladie financovanie cirkevných zbo-
rov, seniorátov aj Generálnej Cirkvi na
základ rozpočtu a ročnej účtovnej závier-
ky, a robí ho tak transparentnejším. Ne-
dovoľuje neisté a nebezpečné transakcie
a zjednocuje hospodársku administratívu
v cirkvi. Záverečné rozhodnutie o návrhu
zákona Synoda odročila na jeseň, aby do-
vtedy mohlo byť doň zapracované usmer-
nenie hospodárenia cirkevných organizá-
cií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti

cirkevných zborov, seniorátov a Generál-
nej Cirkvi. 

Synoda prijala uznesenie, týkajúce sa us-
poriadania dlhoročného maďarsko-sloven-
ského sporu. V uznesení Synoda ponúka,
že v prípade, ak dotknutí po slovensky ho-
voriaci bratia a sestry uznajú, že svojou
činnosťou vykonávanou v súvislosti s pri-
pojením našej cirkvi k Maďarskej refor-
movanej cirkvi spôsobili našej cirkvi ťaž-
kosti, Synoda – po vyjadrení kajúcnosti –
všetkým odpustí. Ak dotknutí nebudú
chcieť využiť túto ponúknutú možnosť do
konca júna 2016, Synoda bude v tejto otáz-
ke nútená iniciovať disciplinárne konanie.

Na podnet Komárňanského reformova-
ného seniorátu Synoda vyhlásila za oficiál-
ne používateľnú učebnicu v našej cirkvi
systém učebníc náboženstva, vypracovaný
Maďarským reformovaným pedagogickým
inštitútom a poverila vedenie cirkvi, aby
začalo rokovania na Ministerstve školstva
Slovenskej republiky v záujme toho, aby
tieto učebnice a pracovné zošity boli uzna-
né aj štátom a aby sa podľa nich dalo už
– podľa možností – od septembra 2017 vy-
učovať náboženstvo.

Alfréd somogyi  

Zasadala Synoda našej cirkvi



návšteva na úrade. Dňa 3. mája v Ko-
márne navštívil biskupský úrad zástupca
štátneho tajomníka zodpovedný za cirkev-
né vzťahy Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (Ministerstva ľudských zdrojov)
zodpovedný za cirkevné, národnostné a ci-
vilné spoločenské vzťahy László Hegyi a
hlavný vedúci oddelenia za cirkevné koor-
dinačné a udržiavacie vzťahy Tibor Fedor.
Na porade sa rokovalo o možnostiach
funkčnejšej činnosti cirkvi a o lepšom udr-
žiavaní vzťahov. Na porade sa zúčastnil aj
hlavný synodný radca Sándor Molnár. 

návšteva z maďarska. Dňa 18. mája
v biskupskom úrade v Komárne biskup
László Fazekas a kurátor Vince Fekete
privítali ministerského komisára zodpo-
vedného za pomoc práce spomienkovej
komisie reformácie Károlya Hafenschera
spolu so sprievodom – členom kultúrnej
pracovnej skupiny Zoltánom Farkasom a
referentkou cirkevných vecí Lillou Gyi-
móthy, ktorí vyhľadali našu cirkev s cie-
ľom porovnať programy reformácie. V
plánoch je zahrnuté predstavenie koncer-
tu J. S. Bacha omše H-mol, ktorý sa usku-
toční 29. októbra 2016 v reformovanom

kostole v Komárne. Okrem toho v toku
2017 sa uskutoční viac udalostí, na kto-
rých sa môžeme zúčastniť.

recepcia. Dňa 18. mája sa uskutočnila
slávnostná recepcia v Bratislavskom Grand
Hoteli, ktoré bolo zorganizované Izrael-
ským Veľvyslanectvom na 68. výročie
vzniku Izraelského štátu. Na oslave našu
cirkev zastupoval biskup László Fazekas.

Deň maďarskej reformovanej jedno-
ty. Dňa 22. mája v reformovanom kosto-
le na ulici Farkas v Kluži na slávnostnej
bohoslužbe oslavovali Deň maďarskej re-
formovanej jednoty. Udalosť bola záro-
veň organizovaná na počesť 500. jubilea
reformácie, otvárajúcej sériu programov
trvajúcu do 31. októbra 2017. Príhovor ma-
ďarského premiéra Viktora Orbána prečí-
tal ministerský komisár zodpovedný za
pomoc práce spomienkovej komisie refor-
mácie Károly Hafenscher. Slovo Božie
kázal biskup Sedmohradskej reformova-
nej cirkvi Béla Kató. V deň maďarskej
reformovanej jednoty spomínajú na to,
že podľa ústavy cirkvi prijatej v roku 2009
je každý kresťan členom Maďarskej re-
formovanej cirkvi, ktorý sa prihlasuje k

tejto viere, aj keď žije kdekoľvek na
svete a môže byť maďarskej alebo inej
národnosti. Ústava cirkvi napravila zme-
ny rozhodnutia Trianonu, kde sa kvôli po-
sune hraníc rozdelila organizačnú jedno-
tu Maďarskej reformovanej cirkvi. Na
oslave našu cirkev zastupovali delegova-
ný členovia. 

návšteva z holandska. Návštevníci na-
šej cirkvi boli holandský zástupcovia na-
dácie Stichting Hulp Osteuropa Albert Hel-
dorn a Henk Selles. Dňa 24. mája mal s
Holanďanmi poradu biskup našej cirkvi
a radca pre zahraničné veci Attila Palcsó
o napredovaní našich vzťahov, predstavil
sa kurz Emmaus a hovorilo sa o možných
podporách.
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Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry!
V dňoch 1. do 8. októbra 2016 máte

opäť možnosť zúčastniť sa na ceste do
Izraela. 

Sprievodcom bude fundovaný kato-
lícky kňaz Jaroslav Rindoš, a duchovnú
stránku zájazdu bude mať na starosti
Erika Domonkošová, farárka Slovenské-
ho reformovaného cirkevného zboru v
Košiciach. Navštívime miesta, ktoré
zohrávajú významnú úlohu v dejinách
spásy. 

Bližšie informácie môžete získať na
adrese: Erika Domonkošová, Na záhum-
ní 17, 040 15 Košice-V. Tel.: 055/68
41 596, 0903/914 964, 0917/350 174.
E-mail: domonkosovaerika@gmail.com.

Tohtoročná Svätodušná nedeľa v kosto-
le v Bánovciach nad Ondavou bola obo-
hatená o slávnosť zlatej konfirmácie.

Už pred začiatkom služieb Božích sme
sa zišli na miestnej fare a potom spoločne
s pani farárkou erikou Dékányovou a ku-
rátorkou zboru natašou hrabovskou
sme odišli do kostola a zasadli do tých
istých lavíc ako pred 50-timi rokmi. Po
kázaní Slova Božieho sme pristúpili k sto-
lu Pánovmu a tu sa nám prihovorila pani

farárka, spomínajúc aj tých, ktorí sa tohto
stretnutia už nedožili. Ich pamiatku sme
si uctili minútou ticha. Boli sme prví kon-
firmandi nebohého pána farára Juraja sa-
bolčíka v bánovskom zbore. S vďakou a
úctou si na neho spomíname. V bánov-
skom kostole sme prvýkrát vyznali svoju
vieru a pristúpili k užívaniu večere Páno-
vej. Bolo to milé stretnutie i milé spomien-
ky, o ktoré sa s nami podelila aj manželka

nebohého nášho farára pani sabolčíko-
vá. Ďakujeme nášmu Pánu Bohu, že nám
dovolil dožiť sa i tejto vzácnej chvíle, keď
sme opäť stáli tak, ako pred 50-timi rok-
mi. Aby sme na tento požehnaný deň ne-
zabudli, pani farárka Dékányová nám na
pamiatku odovzdala list: Rozpomienky na
zlatú konfirmáciu.

Poďakovanie za toto milé stretnutie od-
znelo aj od nás – zlatých konfirmandov.
Po tejto slávnostnej chvíli sme spoločne

pristúpili aj k užívaniu večere Pánovej.
Naše stretnutie pokračovalo spoločným
obedom, a tak sme si tieto chvíle milého
stretnutia ešte obohatili vzájomnými roz-
hovormi. Lúčili sme sa ďakovaním za
všetky tieto Božie dary a prianím, nech
Pán Boh žehná naše kroky, nech je k nám
všetkým milostivý a nech dáva hojnosť
svojho požehnania všetkým jeho verným.

vlasta Tatárová

Zlatá konfirmácia v bánovskom reformovanom zbore


