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Poďte ku mne všetci....

PATMOS

Milí bratia a sestry, milý cirkevný zbor. Na slávnosť pamiatky posvätenia nášho
chrámu v Prešove, som prežíval veľkú radosť. Radosť z krásnej a milej udalosti konfirmácie
dospelých v našom cirkevnom zbore. 27. mája v rámci večerných Služieb Božích, vyznali:
Alexander, Ľubomír, Petra a Patrícia, že oporu pre svoj život našli v Pánovi Ježišovi
Kristovi. A to je aj moje vyznanie a svedectvo, že v tom všetkom, čo musíme niesť osobne,
ale i predvolebnej klíme našej ECAV, oporu nachádzam len a len v Pánovi Ježišovi.
Nenašiel som cennejšiu a lepšiu oporu ako je On – náš Pán Ježiš Kristus. On nás i dnes
oslovuje a volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám
odpočinutie!“ (Mt 11,28).
Prečo potrebujeme počuť práve toto volanie na začiatku prázdnin, na konci školského roka,
v tempe našich povinností, zápasov, sklamaní, smútku či pochybností? Lebo nám chýba
odvaha vyznávať, že len Ježiš Kristus je jasnou odpoveďou na naše otázky o pokoji, šťastí,
budúcnosti, zmysle života, utrpení, smrti, živote I večnosti.
Apoštol Pavel to vyzná veľmi radikálne: „ Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani
anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani
hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je Kristovi
Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rímskym 8,38-39). Apoštol Pavel dobre vie, na koho má vsadiť,
koho má urobiť oporou svojho života. Jeho život je život zameraný na Ježiša Krista, ktorý
nás hriešnikov volá k sebe, lebo len On nám môže dať to, čo tak veľmi potrebujeme –
odpočinutie. Teda On oslovuje nás, ktorí už nevládzeme akoby ďalej, sme ubití a zlomení
hriechom, podobáme sa tlejúcemu knôtu či nalomenej trstine. On nás miluje, prejavuje o
nás záujem a vo svojej láske nás volá k sebe. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (Mt 11,28). Lebo je veľa toho, čo deformuje a ničí
naše vzťahy a náš život viery. Namáhame sa, vystatujeme, oháňame svojou pravdou, ale
stále ostávame hriešnikmi! Hriešnik sám nedokáže zmeniť svoj život, ani sa sám
„Poďte ku
vyslobodiť z otroctva a poviazanosti hriechom. V čase Pána Ježiša, bolo potrebné
mne všetci, dodržiavať 365 zákazov a 248 príkazov, to bremeno zákona bolo veľké –ubíjalo... Tak Pán
ktorí sa
Ježiš ako dobrý Pastier volá k sebe, lebo potrebujeme v osobnom živote, ale aj v živote
namáhate a cirkevného zboru, cirkvi novú skúsenosť prijatia, lásky, ktorá nás uzdravuje, očisťuje a
ste preťažení; zmocňuje Duchom Svätým, aby sme si aj počas leta, dni dovoleniek a prázdnin, ale i týchto
volieb uvedomili, že všetci potrebujeme urobiť oporou svojho života Pána Ježiša.
ja vám dám Prajeme
Vám, sestry a bratia, požehnaný čas dovoleniek, oddychu, prázdnin. Modlíme sa,
odpočinutie!“ aby naše životy boli zamerané na Ježiša Krista. Lebo neexistuje nič, čo by sa vymklo Jeho
moci a z Jeho rúk. Chcem žiť len tak dlho, pokiaľ budem môcť Jemu slúžiť. Modlíme sa,
(Mt 11,28)
aby On uzdravoval naše rozbité vzťahy v manželstvách, rodinách ale i cirkvi, aby naše
osobné ambície a záujmy nepoškodzovali Božie dielo, aby sme konečne začali budovať
spoločne našu ECAV na Slovensku a neodrádzali a neznechucovali svojím správaním
mladú generáciu, hľadajúcich či vlažných vo viere, ale ukázali svojím životom, postojom
na jedinú našu nádej – Pána Ježiša Krista. On nás i dnes volá k sebe...
Ján Bakalár
zborový farár
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Volebný zborový konvent CZ ECAV Prešov
Bratia a sestry, na dnešnom volebnom zborovom konvente CZ ECAV Prešov, ktorý bol riadne oznámený
minulú nedeľu na službách Božích, prevedieme voľbu Predsedníctva ECAV (generálneho biskupa a
generálneho dozorcu) a voľbu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Oproti podpisu do
prezenčnej listiny dostanete 3 farebne odlíšené hlasovacie lístky. Právo voliť má len člen CZ ECAV Prešov,
ktorý má nad 18 rokov.
Voľby Predsedníctva ECAV vypísalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, svojím uznesením
19-1/2018 zo dňa 20.4.2018. Miesto generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku sa
uprázdňuje podľa §8 odsek 1) písmeno d) cirkevného zákona č.11/94 stratou funkcie uplynutím času, na
ktorý bolo súčasné predsedníctvo zvolené.
Kandidačná porada na svojom zasadnutí 24.5.2018 zostavila pre voľby generálneho biskupa ECAV
nasledovnú kandidátku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. Ivan Eľko 2. Sidónia Horňanová 3. Katarína Hudáková 4. Marián Kaňuch
(zakrúžkovaním čísla kandidáta volíme jedného)
Kandidačná porada na svojom zasadnutí 24.5.2018 zostavila pre voľby generálneho dozorcu ECAV
nasledovnú kandidátku:
1. Ján Brozman
(zakrúžkovaním čísla kandidáta volíme jedného)
Voľby dozorcu VD ECAV vypísalo Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku, svojím
uznesením 29/2018 zo dňa 28.4.2018. Miesto dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku sa
uprázdňuje podľa §8 odsek 1) písmeno d) cirkevného zákona č.11/94 stratou funkcie uplynutím času, na
ktorý bol súčasný dištriktuálny dozorca VD zvolený.
Predsedníctva seniorátov VD ECAV na Slovensku na zasadnutí kandidačnej porady 26.5.2018,
kandidovali pre voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku kandidáta:
1. Ľubomír Pankuch
(zakrúžkovaním čísla kandidáta volíme jedného)
K lepšiemu poznaniu kandidátov na všetky funkcie, vám v tomto čísle časopisu Patmos prinášame ich
štrukturované životopisy a osobné stanoviská kandidátov k službe. K tomuto kroku sme sa rozhodli v
Predsedníctve CZ ECAV Prešov z toho dôvodu ,aby bol všetkým kandidátom vytvorený rovnocenný priestor
na prezentáciu ich osobných stanovísk.
Miroslav Čurlík
zborový dozorca
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Mgr. Ivan Eľko
Životopis
bol členom Dištriktuálneho presbyterstva ZD, resp.
dištriktuálneho konventu a synody.
V r. 2017 som bol zvolený za predsedu Synody
ECAV na Slovensku za ordinovaných.
V r. 2003 – 2005 som bol šéfredaktorom
časopisu Cirkevné listy, v r. 2006 – 2011 členom
redakčnej rady.
Od r. 2006 som predsedom Občianskeho
združenia Pavla Valáška, podporujúceho činnosť
Evanjelickej zborovej diakonie Nitra –
opatrovateľskej služby a misijné aktivity cirkevného
zboru.
Od r. 1999 som členom a od r. 2014 dirigentom
Nitrianskeho evanjelického spevokolu.
Cirkevný zbor Nitra má živé partnerstvo s
cirkevnými zbormi Our Saviourś v Naperville (USA),
Oberlenningen (Württemberg) a Sázava (Česko).
Som Čestný občan mesta Naperville (2003),
nositeľ Ceny primátora mesta Nitra (2014), nositeľ
mestského ocenenia Dobrovoľník roka (2016). Som
členom Spoločnosti Milana R. Štefánika a
Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Píšem texty do kresťanskej tlače, bývam
pozývaný ako rečník do rôznych cirkevných i
sekulárnych fór, skladám kresťanské piesne pre deti.
Manželka Eva v cirkevnom zbore pracuje s
vysokoškolákmi, mladými mamičkami a v pastorálnej
oblasti. Dospelá dcéra Magdaléna pracuje s deťmi a
dospelý syn Adam pracuje s dorastom a mládežou.
Čestne prehlasujem, že nikdy som
nespolupracoval s ŠtB. Dohovorím sa nemecky a
anglicky. V tejto chvíli sa teším dobrému zdraviu.

Narodil som sa dňa 6. dec. 1964 na Myjave.
Otec, zosn. Ján Eľko, bol farárom v Krajnom, matka,
zosn. Ružena rod. Záleská bola učiteľkou, nemohla
však učiť. Mám štyroch starších súrodencov. V
Krajnom som bol pokrstený a konfirmovaný.
Základnú školu som navštevoval v rokoch 1970
– 78 v Krajnom, gymnázium v r. 1978 – 82 na Myjave.
V rokoch 1982 – 87 som študoval teológiu na
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v
Bratislave. Ordinovaný som bol 19. júla 1987 v
Bratislave. Po ordinácii som sa stal kaplánom v
Kostolnom.
V r. 1987 – 89 som vykonával základnú vojenskú
službu.
V r. 1989 - 1992 som bol kaplánom a v r. 1992 1999 farárom v Krajnom.
V Myjavskom senioráte som bol zodpovedný za
prácu s mládežou. V r. 1994 – 1999 som bol
seniorálnym presbyterom, zapisovateľom a
delegátom na dištriktuálny konvent.
V r. 1999 som sa stal zborovým farárom v Nitre.
Podieľal som sa na dostavbe a zariaďovaní nového
Evanjelického kostola Svätého Ducha v Nitre.
V rozsiahlom dedinskom zbore v Krajnom i vo
veľkom mestskom zbore v Nitre som sa snažil a
snažím o to, aby moja bohoslužobná, misijná a
pastorálna činnosť zasahovala všetky vekové
kategórie a skupiny ľudí. Snažil som sa zveľaďovať
stav budov a majetku. S mojou službou v Nitre je
možné sa zoznámiť na www.ecavnr.sk.
V r. 2000 - 2006 som bol seniorálnym
presbyterom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V r.
2006 – 2012 som bol seniorom Dunajsko-nitrianskeho
seniorátu a viedol som vybudovanie Misijnorekreačného zariadenia DNS v Jabloňovciach. V r.
2012 – 2018 som bol seniorálnym presbyterom, v r.
2018 som bol zvolený za konseniora Dunajskonitrianskeho seniorátu. Od r. 2000 som koordinátor
partnerstva DNS s dekanátom Kirchheim unter Teck
(Württemberg, Nemecko).
V r. 1998 – 2003 som bol členom Výboru pre
rozdeľovanie Partnerskej pomoci.
V r. 1999 – 2003 som bol členom Ekumenického
výboru ECAV.
V r. 2000 – 2002 som bol podpredsedom
Združenia evanjelických duchovných za Západný
dištrikt.
Z úradu (podpredseda ZED, senior DNS), som

Mgr. Ivan Eľko
ev. a. v. farár v Nitre
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Osobné stanovisko kandidáta k službe
privádzajúcej ľudí do cirkvi a vedúcu ich k službe.
▪ Snažil by som sa posilniť službu zborov v
mestách, kam migruje obyvateľstvo.
▪ Podporoval by som tých, ktorí zápasia v
existenčne i pastorálne zložitých podmienkach
vidieku.
4. Reštrukturalizácia. ECAV už roky hľadá
efektívnejší model svojho územno-právneho
usporiadania.
▪ Chcem zahájiť dôkladnú diskusiu o jestvujúcich
návrhoch a reálne ju dokončiť. Napokon budem
rešpektovať rozhodnutie synody v tejto veci.
▪ Osobne túžim po cirkvi, ktorej správa je zdravo
luteránsky decentralizovaná a ktorej zložky (rozličné
COJ, diakonia, školstvo, misia) sú navzájom
prepojené živými väzbami priateľstva a partnerstva.
Žijúcej predovšetkým v zboroch a v prirodzených
regiónoch (seniorátoch), majúca však silné
povedomie jednoty.
▪ Zmena štruktúry ECAV, to je aj citlivé riešenie
situácie nízkopočetných cirkevných zborov, ktoré nie
sú schopné zaistiť svoje samostatné bohoslužobné,
správne a ekonomické fungovanie.
5. Financovanie. Viac ako polovica prostriedkov,
ktoré ECAV potrebuje na svoju existenciu, pochádza
od štátu a zo zahraničnej pomoci.
▪ Tému darcovstva, dobročinnosti a služby vidím
ako biblicky legitímnu a existenčne kľúčovú tému,
podmieňujúcu nezávislosť našej cirkvi, všestranný
rozvoj a napokon I prežitie.
▪ Chcem viesť silnejších k solidarite so slabšími.
Túžim, aby sa Generálna podporoveň stala oveľa
efektívnejším nástrojom podpory.
▪ Transparentnosť vo financiách musí jestvovať na
všetkých úrovniach správy cirkvi.
6. Služba. Do duchovnej služby prichádza čoraz
menší počet ordinovaných pracovníkov.
▪ Aj zmena kvality vzťahov, pozitívne tvorivé
zápasy v misii, diakonii, školstve a lepší ekonomický
stav cirkvi môžu byť cestou k tomu, aby sa farárske
povolanie stalo príťažlivejším pre šikovných mladých
ľudí.
▪ Budeme čoraz odkázanejšími na pomoc
neordinovaných i v bohoslužobnej, katechetickej či
pastorálnej oblasti. Chcem motivovať k rešpektovaniu
ich služby, zasadiť sa o ich primerané vzdelávanie a
budovať s nimi partnerstvo bez súperenia.
▪ Túžim po cirkvi, v ktorej zastávať funkciu nebude
strašiakom, ale cťou a radosťou.
Mgr. Ivan Eľko
Nitra, máj 2018

Mojou skúsenosťou je, že v reformačnom
duchovnom dedičstve našej cirkvi i v zástupoch jej
súčasných členov spočíva obrovská sila. Som
odhodlaný spoločne s inými napomáhať, aby sa táto
sila prebudila a viditeľne uplatnila v čo najväčšom
rozsahu. To je motívom mojej kandidácie na úrad
generálneho biskupa ECAV na Slovensku. To, čo
dosiaľ bolo kľúčové v mojom zmýšľaní a službe, by
som chcel ponúknuť do služby celej cirkvi. Pritom mi
ležia na srdci zvlášť tieto oblasti:
1. Vzťahy. Sme rozbití, množstvo ordinovaných i
neordinovaných je z rozličných dôvodov rozladených,
zranených, izolovaných, postavených proti sebe.
▪ Chcem zabojovať za celkovú zmenu atmosféry v
ECAV. Som za ľudskosť, normálnosť a férovosť vo
vzťahoch. Som za stály dialóg, lebo iba ten vedie k
spolupráci a porozumeniu, k pokániu a odpusteniu. V
budovaní jednoty chcem byť neúnavný. Posledným
zmyslom nášho snaženia musí byť láska!
▪ Biele má byť bielym a čierne čiernym – aj keď by
to malo bolieť – vo vzťahoch, v práci orgánov, v
hodnotení faktov, v pôsobení médií, v riešení
nepríjemných káuz.
▪ Ak si niekto počína zle, nemá byť dôležité, kto to
je. Má sa riadne zodpovedať; obhájiť sa, alebo byť
potrestaný.
2. Ozajstnosť. Iba rozhodnutie pre ozajstnosť vo
viere dokáže dať človeku, rodinám, spoločenstvám
orientáciu v zložitých morálnych a civilizačných
dilemách, ktoré prináša súčasnosť.
▪ Túžim, aby v každodennom živote evanjelika
mala pevné miesto Biblia, „prameň viery a pravidlo
života“ a v našich zhromaždeniach bola poctivo a do
dôsledkov vykladaná.
▪ Nachádzať v Písme svedectvo o spasení v
Kristovi, smerovník pre život v Ňom, byť s Ním
spojený
láskou a nasledovaním, modlitebným
životom, prijímaním sviatostí, službou, svedectvom a
životom v spoločenstve, považujem za jednoduchý
cieľ môjho vlastného života i života každého
evanjelika. Toto je zdroj našej sily a vierohodnosti.
Okolo tohto sa potom sústreďuje všetko ostatné.
▪ Tak veľmi vzácna vec, akou je poukazovanie na
našu evanjelickú identitu či duchovný poklad
Symbolických kníh, sa nikdy nesmie stať iba zištnou
slovnou frázou, odtrhnutou od ozajstného života viery.
3. Misia. ECAV je žiaľ najrýchlejšie sa
zmenšujúcou cirkvou na Slovensku a my sme dlžní
oslovenie evanjeliom veľkému počtu pasívnych
evanjelikov i sekulárnych ľudí.
▪ Moju priazeň a podporu dosiaľ majú a vždy budú
mať tí, ktorým záleží na misii, vychádzajúcej zo
zdravých biblických prameňov evanjelickej viery,
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Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
Životopis
Osobné údaje:
Narodená:
28. 6. 1973 v Martine.
Bydlisko:
Modra-Kráľová, Národná 27
Vzdelanie:
1987 – 1990 Gymnázium V. P. Tótha v Martine
1991 – 1996 Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave,
magisterské štúdium
1995 Štúdium na teologickej fakulte Luther
Seminary, Minneapolis, USA.
1997 – 2002 Doktorandské (PhD.) štúdium na
EBF UK v odbore Evanjelická teológia – Stará
zmluva a systematická teológia.
2005
Rigorózne štúdium (ThDr.), odbor
Stará zmluva
2007 – 2008 Habilitačné konanie na docentku –
ukončené vymenovaním za docentku v odbore
evanjelická teológia dňa 1. januára 2009

Kráľová
Od r. 2000
zborová farárka v CZ Modra-Kráľová
Od r. 2015
seniorka Bratislavského seniorátu
ECAV na Slovensku
Členstvo v cirkevných grémiách, odborných
komisiách a hnutiach:
Od r. 1997
členka Modlitebného spoločenstva
ECAV na Slovensku
2002 – 2014 seniorálna presbyterka a súčasne
zapisovateľka
2006 – 2018 členka Generálneho súdu ECAV
Od r. 2005
členka celoslovenskej komisie
Biblickej olympiády z Evanj. a.v. náboženstva
Od r. 2008
členka Vedeckej rady EBF UK
Od r. 2013
členka Vieroučného výboru ECAV na
Slovensku
Od r. 2016
členka redakčnej rady Služba slova –
homiletický časopis ECAV na Slovensku

Doplnkové jazykové a teologické vzdelanie:
2007 – 2011 Štúdium modernej hebrejčiny (ivrit)
na Štátnej jazykovej škole v Bratislave
2008 Štúdium modernej hebrejčiny na Univerzite
v Haife v Izraeli
2014 Vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej
skúšky z anglického jazyka (C1)
2015 Vykonanie špeciálnej štátnej jazykovej
skúšky z prekladateľského odboru z anglického
jazyka (C2)
Od r. 2015
Štúdium nemeckého jazyka na
Štátnej jazykovej škole v Bratislave
Krátkodobé jazykové a teologické študijné pobyty v
Čechách, Nemecku a Rakúsku.
2007 Absolvovanie kurzu akreditovaného
Ministerstvom školstva SR Tvorba a manažment
projektov – získanie osvedčenia

Prednášková a publikačná činnosť:
Od r. 1997 prednášam teologické predmety na EBF
UK v Bratislave na Katedre Starej zmluvy. Počas celej
duchovenskej služby pravidelne na pozvanie
prednášam evanjelickým duchovným na pastorálnych
konferenciách kňazov na seniorálnej i dištriktuálnej
úrovni, na kázňových prípravkách pre kňazov a na
teologických konferenciách ECAV na Slovensku.
Od ukončenia teologickej fakulty pravidelne
publikujem v evanjelickej tlači – v Evanjelickom posli
spod Tatier, v Cirkevných listoch a v Tranovskom
kalendári. Som autorkou piatich monografií, dvoch
učebníc pre teológov, štyroch zborníkov a desiatok
vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných
doma aj v zahraničí.
V rokoch 1997 – 2007 som sa podieľala na
Ekumenickom preklade Písma sv. Starej zmluvy z
hebrejčiny do slovenčiny. V roku 2014 som bola
určená za vedúcu prekladateľskej skupiny pre revíziu
ekumenického prekladu Písma sv. Starej zmluvy.
Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa
venujem predovšetkým výkladu Božieho slova
(exegéze) biblických textov, osobitne kníh Starej
zmluvy a ich využitiu v kázňach. V rokoch 2006 –
2008 som spolu s p. prof. Kiššom odborne spracovala
tému Ordinácia žien za farárky v cirkvi spojenej s
medzinárodným sympóziom a anketou v
rovnomennej publikácii. Zaujíma ma aj
medzináboženský dialóg a vzťah kresťanov a Židov.
Naposledy pri príležitosti jubilea reformácie v roku

Duchovenská činnosť:
1993 zborová prax počas teologického štúdia pri
prvej ordinovanej farárke na Slovensku Darine
Bancíkovej z poverenia generálneho biskupa P.
Uhorskaia
1995 zborová prax počas teologického štúdia v CZ
Poplar, Wisconsin, USA
1996 ordinovaná do duchovenskej služby ECAV
na Slovensku vo Zvolene.
1997 – 1999 ustanovená za kaplánku v CZ ModraKráľová
1999 – 2000 námestná farárka v CZ Modra5
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Občianskeho združenia „Poľné ľalie“ založeného
pri cirkevnom zbore. V roku 2013 pod mojím
vedením dobrovoľníci – členovia CZ ModraKráľová dobudovali a dodnes udržiavajú pietne
miesto „Zelený les“ na pamiatku obetí holokaustu –
prvého pamätníka tohto charakteru na Slovensku,
ktorý vznikol z iniciatívy evanjelikov a ktorý
uviedol p. veľvyslanec Štátu Izrael.
Som vydatá za Ing. Ericha Horňana – inžiniera
elektrotechniky. Pán Boh nám požehnal štyri deti –
dvoch synov a dve dcéry: Synovia Bohdan (1997) a
Samuel (1998) – absolventi Evanjelického lýcea v
Bratislave študujú Vysoké učení technické v Brne.
Dcéry Judita (2000) a Debora (2002) študujú na
Evanjelickom lýceu v Bratislave. Celá rodina sa
aktívne zapája
do cirkevno-zborového života, je mi oporou a
vytvára pre mňa zázemie v službe v cirkvi, za ktoré
som Pánu Bohu vďačná.
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje
uvedené v životopise sú pravdivé.

2017 som zostavila a autorsky sa podieľa na troch
publikáciách: Postile: zbierke kázní duchovných
Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku,
vedeckej monografii Tieň reformácie po 500 rokoch
na tému Lutherovho vzťahu k Židom a na odbornej
publikácii Vieroučného výboru ECAV na
Slovensku Evanjelické odpovede.
Pán Boh ma obdaroval organizačnými
schopnosťami, svedomitosťou a zmyslom pre
zodpovednosť. V službe cirkvi ma na samom
začiatku formovalo stretnutie s prvou evanjelickou
farárkou Darinou Bancíkovou, ktorá bola aj
väznená a u ktorej som absolvovala mesačnú
zborovú prax v CZ Veľký Lom. Osobné svedectvo
prvej ordinovanej ženy u nás, jej húževnatosť a
vernosť v službe Pánovej cirkvi z Božej milosti,
vďaka ktorej aj my, ženy, môžeme už 67 rokov s
Božou pomocou stáť v službe cirkvi, na mňa
zanechalo hlbokú stopu a zaväzuje ma k vernej
službe.
V CZ Modra-Kráľová, v ktorom pôsobím ako
duchovná 21. rok, sa pod mojím vedením
uskutočnili viaceré opravy, napr.: maľba interiéru
chrámu, rekonštrukcia zvonov a vežových hodín,
rekonštrukcia chrámovej veže, výmena strešnej
krytiny a i. Od r. 2009 som predsedníčkou

V Modre-Kráľovej 22. mája 2018.
Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Osobné stanovisko kandidáta k službe
nim postoj. Preto budem iniciovať teologické diskusie
na aktuálne spoločenské témy a hľadať aj nové formy
služby v cirkvi. Budem iniciovať odbornú diskusiu o
reforme bohoslužobných poriadkov ECAV na
Slovensku a o reštrukturalizácii cirkvi.
Cirkev žije misiou, preto budem podporovať
misijné a evanjelizačné snahy. Budem podporovať
misijnú prácu s deťmi a s mládežou, ktorú treba viesť k
praktickej službe. Pričiním sa o tvorbu nových
pracovných materiálov a pomôcok pre pracovníkov s
deťmi a mládežou v cirkvi. Budem venovať zvýšenú
pozornosť personálnemu posilneniu cirkevných
zborov v mestských a prímestských oblastiach s
ohľadom na zvýšenú migráciu.
Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez
cirkvi nie je diakoniou. Zaväzujem sa preto rozvíjať
spoluprácu s Evanjelickou diakoniou na Slovensku,
ktorá si doterajšou činnosťou získala uznanie v našej
spoločnosti aj v rámci medzinárodných štruktúr. V
súčinnosti s Evanjelickou diakoniou budem pracovať
na obnove inštitútu nemocničných duchovných.
Budem podporovať evanjelické cirkevné školstvo.
Pričiním sa o tvorbu nových učebných
multimediálnych pomôcok pre vyučovanie
náboženstva na školách. Naďalej sa budem snažiť o

Reformácia neobnovila len cirkev. Priniesla aj
politické, kultúrne a spoločenské zmeny – vrátane
možnosti vzdelávania a širšieho uplatnenia žien. V
roku 1951 synoda našej cirkvi v Modre priznala ženám
právo ordinácie. Po dôkladnom zvážení a modlitbách,
s bázňou pred Pánom Bohom, v pokore pred Vami a
tiež vo viere, že Božie vyvolenie je jedine z
nezaslúženej milosti, predkladám toto stanovisko
kandidáta k službe (volebný program).
Biskup je podľa príkladu Pána Ježiša dobrým
pastierom, ktorý s láskou obetavo a horlivo slúži. V
úrade biskupa by som nadviazala na doterajšiu službu,
dosiahnuté výsledky a získané skúsenosti v službe
seniorátu, cirkevnému zboru, na teologickej fakulte, v
cirkevných grémiách, najmä vo Vieroučnom výbore
ECAV na Slovensku, ako aj na moje doterajšie
skúsenosti a spoluprácou so samosprávami a
verejnými inštitúciami.
V Ústave ECAV na Slovensku sa medzi úlohami
generálneho biskupa na prvom mieste uvádza ochrana
vieroučnej čistoty a jednoty cirkvi. Túto úlohu sa
budem usilovať plniť so všetkou vážnosťou. Každá
doba – aj tá dnešná nás však stavia pred nové otázky a
aktuálne spoločenské problémy. Cirkev má mať
odvahu zaoberať sa nimi, diskutovať o nich a zaujať k
6
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úlohu zriadiť pre cirkevné zbory poradenstvo v oblasti
projektového menežmentu, ktorého cieľom bude
pomoc cirkevným zborom pri získaní finančných
zdrojov od verejných inštitúcií na vnútromisijnú,
vzdelávaciu činnosť a opravy.
Plniť poslanie cirkvi možno iba v atmosfére pokoja
a lásky bez predsudkov a rozdelenia. Obráťme sa
celým srdcom k Bohu a uplatňujme dokonalejšiu
božskú spravodlivosť, ktorou je láska k blížnemu – aj
k nepriateľovi a odpúšťanie (Mt 5). Nech nám pri
plnení misijného poslania Pán Boh pomáha skrze
svojho Syna. Lebo bez Neho nič nemôžeme činiť! (J
15, 5)

prehlbovanie a hľadanie nových foriem spolupráce
medzi Evanjelickou bohosloveckou fakultou a
cirkvou, a to najmä pri získavaní záujemcov o kňazské
povolanie v cirkevných zboroch a za účelom
vzdelávania duchovných ako aj neordinovaných
pracovníkov cirkvi.
Cirkev je reformovaná a reformujúca sa podľa
Božieho slova. Preto budem podporovať zvestovanie
a šírenie Božieho slova všetkými dostupnými
formami.
Budem rozvíjať ekuménu. Budem povzbudzovať
členov cirkvi k darcovstvu a k solidarite so slabšími,
menšími cirkevnými zbormi. Podporím snahy
zabezpečiť archívne dokumenty cirkvi tak, aby boli
prístupné na vzdelávanie a zachovali sa pre ďalšie
generácie. V oblasti hospodárenia vidím ako aktuálnu

V Modre-Kráľovej 22. mája 2018
Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Mgr. Katarína Hudáková
Životopis
predseda poroty Biblickej olympiády,
členka Redakčnej rady EPST,
členka Výboru Spolku Martina Rázusa,
zástupca ECAV v pracovnej skupine
Spoločenstva evanjelických cirkví Európy
Cudzie jazyky: nemecký jazyk – aktívne
ruský jazyk
Mgr. Katarína Hudáková

Rodičia: Doc. ThDr. Daniel Veselý, ThMgr. Ľudmila
Veselá, rod. Plesníková
Narodená: 10.8.1967 Žilina
Pokrstená: 20.8.1967 Rajec
Vladimírom
Marenčiakom
Konfirmovaná: 10.5. 1981 Danielom Veselým vo
Švábovciach
ZŠ: 1973 – 1981 Švábovce
Gymnázium: 1981 – 1985 Poprad
SEBF: 1985 -1990 Bratislava 2 semestre štúdia ev.
teológie 1988/89 Münster / Nemecko
Ordinácia: 15.7. 1990 Poprad – Matejovce
biskupom VD ECAV Dr. Júliusom Filom st.
Pôsobenie: 1990 - Liptovský Ondrej
2002 – zvolená za zborovú farárku v
Liptovskom Ondreji
Farárska skúška: 16.1. 1995 Bratislava
Sobáš: 10.8.1989 Švábovce
Manžel: MUDr. Ivan Hudák, lekár – hygienik
Deti: Ján, trhový analytik
Daniel, geoinformatik
Michal, študent Lesníckej fakulty vo Zvolene
Ivan, študent Evanjelického gymnázia J.
Tranovského v Liptovskom Mikuláši
Funkcie: 2006 – 2018 Seniorka LOS ECAV
zástupca biskupa VD ECAV, členka
Vieroučného výboru ECAV
členka Výboru misie ECAV
členka Generálneho súdu, zodpovedná za
školenia kaplánov ECAV
7
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Osobné stanovisko kandidáta k službe
ktorý je Pravda. Oboje veľmi potrebujme.
Potrebujeme poznať a vyznať pravdu o sebe, že sme
hriešni a potrebujeme odpustenie, milosť a lásku
Božiu, ktorá uzdravuje. Láska bez pravdy umiera a
pravda bez lásky zabíja. Len spoločne, ruka v ruke
vedú k spravodlivosti, ktorá vytvára zdravé a radostné
ovzdušie pre tvorivú činnosť. K nej sme povolaní
všetci. Každý má slúžiť v cirkvi duchovným darom,
ktorý prijal. Je to výsada a nesmierna radosť, že
smieme slúžiť nášmu Spasiteľovi. Úlohou vedenia
cirkvi je vytvárať prostredie, v ktorom by sa tieto dary
uplatňovali bez prijímania osôb, v ktorom sú spoločné
stretnutia a spoločná práca potešením. Poriadok a
pochopenie pre trápenia, starosti a radosti tak
jednotlivcov ako aj cirkevných zborov, sú základom
práce vedenia, aby cirkev plnila svoje misijné poslanie
pri všetkých svojich členoch, v ekumenických
vzťahoch aj vo svete. To je jej úloha a cieľ, ktoré
napĺňajú opravdivou radosťou.
O to prosím Trojjediného Pána Boha, aby zo svojej
milosti nám dal také vedenie, ktoré bude On sám viesť
svojou láskou a milosťou a Kristovou pravdou a
pokojom. A to bez ohľadu na to, či si použije ako svoj
nástroj mňa alebo niekoho iného.

„Láska sa teší s pravdou.“ (1K 13, 6b)
Keďže úrad biskupa charakterizujú slová: „prvý
medzi rovnými“ a presadzovanie názorov je vecou
grémií, v ktorých má aj biskup iba jeden hlas,
nepokladám za celkom oprávnené podávať nejaký
„program“, ktorý budem realizovať. Ale chcem
predstaviť zásadný pohľad na súčasnú situáciu v
cirkvi a predstavu, akým smerom má kráčať a akú
úlohu má v tom zastávať vedenie.
Cirkev je Kristova. Nám je zverená služba, ktorou
máme cirkev zveľaďovať a budovať. To je možné
jedine na základe Božieho slova, vernosti Jemu,
zvestovaniu a prisluhovaniu sviatostí, ako to
vyznávame v Augsburskom vyznaní. Božie slovo nie
je mŕtva litera, ale Duch, ktorý dáva život. Predstavení
v cirkvi majú podľa slova Božieho žiť. Z neho
poznávať hriešnosť aj svoju vlastnú a v ňom
nachádzať zásady pre riešenia problémov. Božie slovo
je mocou, ktorou koná sám Pán Ježiš.
Súčasnú situáciu v cirkvi pokladám za vážnu.
Charakterizuje ju silná polarizácia, ktorá ochromuje
napredovanie a sťažuje pôsobenie dovnútra aj
navonok. Za prvoradú úlohu preto považujem nápravu
vzťahov a to nielen formálne, ale opravdivo. Preto
som si za základ zvolila práve slovo z hymny lásky.
Nič iné totiž nemôže napraviť vzájomné vzťahy –
jedine Božia láska prejavená v milosti Ježiša Krista,

Mgr. Katarína Hudáková

Mgr. Marián Kaňuch
Životopis
1999 – 2004 Evanjelická bohoslovecká fakulta
Bratislava
2013 – 2018 Externý doktorand Evanjelická
bohoslovecká fakulta Bratislava, Praktická katedra.
6.4.2018 som odovzdal dizertačnú prácu na tému:
Vznik nových cirkevných zborov ako výzva pre
evanjelickú misiológiu. V súčasnosti očakávam
stanovenie termínu pre obhajobu dizertačnej práce.
Zamestnanie:
1997 – 1998 strážnik, Mlyn Prešov
1998 – 1999 elektrikár, Východoslovenská
energetika Prešov
2004 – 2008 zborový kaplán a námestný farár CZ
Bardejov, GBÚ ECAV
2008 – súčasnosť, zborový farár CZ Žilina, GBÚ
ECAV
2013 – súčasnosť, senior TUS
Doplnkové vzdelávanie, rozširovanie vedomostí a
skúseností:

Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Telefón: 0918/828 332
Email: ecavza@ecavza.sk
Osobné údaje:
Dátum narodenia:
12.12.1977
Miesto narodenia:
Prešov
Národnosť:
slovenská
Rodinný stav:
ženatý, Oľga Kaňuchová –
zborová farárka Žilina
Zdravotný stav:
výborný
Vyrastal som v cirkevnom zbore Nemcovce, ŠZS,
kde som sa aktívne zapájal do zborového života.
Mám dvoch súrodencov.
Vzdelanie:
1984 – 1992 Základná škola Lada a Kapušany
1992 – 1996 Stredná priemyselná škola
elektrotechnická Prešov
1996 – 1997 Vojenská Akadémia Liptovský Mikuláš
8
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2001 – v rámci štúdia na EBF UK absolvovaný
trojtýždňový študentský pobyt v Ulme
v evanjelickom cirkevnom zbore (Nemecko)
2003 – v rámci štúdia na EBF UK absolvovaný
trojmesačný študentský pobyt v evanjelickom
cirkevnom zbore v Readingu, PA (USA)
2010 – účasť na svetovej misijnej konferencii v
Cape Town: The Third Lausanne Congress on World
Evangelization
2011 – 2018 ELF Eger a Wisla – účasť na
konferenciách o misii a obnove cirkvi
2012 – 2017 – poznávacie cesty spojené s
biblickými reáliami Izrael, Turecko, Grécko, Malta,
Jordánsko
2013 – Cambridge, vzdelávanie pre vedúcich
kresťanských pracovníkov
2015 – Londýn, návšteva misijných zborov
Anglikánskej cirkvi
2015 – Madrid, konferencia o vzniku nových
zborov
2015 – India, návšteva v misijných zboroch
Evanjelickej cirkvi zameraná na zakladanie nových
zborov
2016 – Cambridge. Vzdelávanie pre PhD., študentov
2016 – New York a Austin, konferencia o misii a
návšteva misijných zborov LCMS v Texase

Iné:
Koordinátor práce s mládežou v ŠZS (do roku 2008)
Člen Rady školy ESŠ Martin
Dištriktuálny presbyter VD ECAV
Člen Synody ECAV
Zástupca biskupa VD ECAV
Jazykové znalosti:
Anglicky
Nemecky
Počítačové znalosti:
Práca s počítačom a modernými komunikačnými
prostriedkami, Aktívna práca so sociálnymi médiami
Internet – pokročilý
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Powerpoint , Apple – Keynote, Numbers, Pages
Vodičský preukaz:
Skupiny B,C
Vlastnosti a záujmy
Organizačné schopnosti (organizácia 400. výročia
Žilinskej synody 2010, Seniorátny deň TUS 2017 a
množstvo cirkevných podujatí na zborovej,
seniorátnej a celocirkevnej úrovni), tímová práca,
flexibilita, komunikatívnosť, spoločenskosť,
cestovanie, práca pod stresom, šport (futbal a
cyklistika aktívne), literatúra, filmy.
Mgr. Marián Kaňuch

Osobné stanovisko kandidáta k službe
novým a sviežim formám práce. Jej jednoduchá a
flexibilná štruktúra napomáha šíreniu evanjelia. Vznik
nových zborov, či prípadná revitalizácia etablovaných
je prirodzenou súčasťou života cirkvi.
Ordinovaní a neordinovaní členovia cirkvi vo
vzájomnej úcte a dôvere úzko spolupracujú.
Spoločenstvo sa teší z darov jej členov. Ich
obdarovania slúžia na budovanie tela Kristovho a pre
všeobecný úžitok. Pôsobenie cirkvi je kreatívne,
slobodné a radostné.
Každá generácia ma svoje
miesto v spoločenstve Božieho ľudu. Na pôde našich
cirkevných zborov sa stretávajú deti, mládež, stredná
generácia a starší ako jedna rodina.
Cirkev sa nebojí otvorene diskutovať aj o zložitých
celospoločenských otázkach. Súčasnú dobu nevníma
ako ohrozenie, ale ako príležitosť a dar. Evanjeliová
sloboda nám tak pomáha budovať mosty a nie múry.
Takú cirkev v nádeji vidím a verím, že ju spoločne
môžeme uvidieť všetci.

Ako spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista sa v
súčasnosti nachádzame vo vzácnom okamihu našich
dejín, ktorý ovplyvní smerovanie cirkvi na dlhé
obdobie pred nami.
Pán Ježiš pred svojim vstúpením na nebesá dal
kresťanskej cirkvi trvalú úlohu činiť učeníkov zo
všetkých národov sveta (Mt 28, 19-20).
Aby sme naplnili poslanie cirkvi potrebujeme
čerpať z osobného vzťahu s Ježišom Kristom,
sviatostného života a z prameňov Písma Svätého
vysvetľovaných v evanjeliovom duchu Symbolických
kníh.
Pôsobenie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. od
jej vzniku po súčasnosť prinieslo množstvo
požehnania do našej krajiny. Dodnes vďačne čerpáme
zo živého odkazu predkov. Avšak posolstvo
reformácie potrebujeme zrozumiteľne preniesť do
súčasnej doby.
Evanjelická cirkev a.v. v 21. st. je verná
evanjeliovej a reformačnej tradícií. Je cirkvou
misijnou, slúžiacou, pastorálnou, vzdelávajúcou,
spoločensky aktívnou a ekumenicky priateľskou. Jej
bohoslužobný život je verný tradícii a zároveň
zrozumiteľný súčasnému človeku. Cirkev je otvorená

Mgr. Marián Kaňuch
ev. farár Žilina a senior Turčianskeho seniorátu
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Ing. Ján Brozman
Životopis
Meno a priezvisko: Ing. Ján Brozman
Adresa: Drienovská Nová Ves č. 133
Dátum narodenia: 23. 6. 1968
Telefónny kontakt: 0911 292 597
Vzdelanie a ďalšie kurzy:
2000, 2002, 2003: jazykové kurzy anglického jazyka
1988 – 1992: Vysoká vojenská letecká škola v
Košiciach
1982 – 1986: Vojenská stredná odborná škola v
letectve
Priebeh zamestnania:
1986 – 1988: technik lietadla na letisku v Přerove
1992 – 1993: starší technik na letisku v Piešťanoch
1993 – 2005: starší technik, neskôr náčelník
oddelenia, zástupca veliteľa letky až veliteľ letky na
letisku v Prešove
2005 – 2010: Veliteľstvo vzdušných síl vo Zvolene
2006 – 2008: Veliteľ detašovaného pracoviska
Odbornej výcvikovej školy letectva, PVO, KIS EPs
v Košiciach
2009 – 2010: Náčelník Inžinierskej leteckej služby
Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene, od júla 2010 Hlavný inžinier letectva a protivzdušnej obrany
2011 – trvá: starosta obce Drienovská Nová Ves

Jazykové znalosti:
anglický jazyk - pokročilý
Iné schopnosti a znalosti:
práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, internet) pokročilý;
vodičské oprávnenie skupiny B;
výborné manažérske schopnosti, organizačný talent,
zodpovednosť, presnosť, komunikatívnosť.
Referencie: výpis z registra trestov
Doplňujúce informácie:
22. 3. 1996 - prijatie do ECAV;
učiteľ detskej besiedky, kurátor fílie Drienovská
Nová Ves;
od júna 2003 - dozorca CZ Obišovce;
dozorca KESEN, po zvolení za dozorcu VD som sa
vzdal tejto funkcie;
od roku 2006 - dozorca VD ECAV;
predseda výboru EVS;
ženatý, manželka Zuzana, rod. Galdunová;
dve dcéry: Zuzana (26 r.) a Lenka (16 r.), dve
vnučky: Tamarka a Anička
23. 5. 2018
Ing. Ján Brozman

Osobné stanovisko kandidáta k službe
14,19). Je potrebné myslieť na spoluprácu a na to, aby
problémy boli riešené biblickým princípom. To Boh
požehná a nebude dochádzať k triešteniu, ale k
budovaniu v pevnej bratskej láske. Znamená to aj
nájdenie súladu medzi Božími zákonmi a zákonmi,
ktoré tvoríme my sami.
Žiť život viery v snahe nemyslieť na seba.
V zmysle Slov: „Každý z nás nech myslí na
svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na
budovanie“ (Rím 15,2). Znamená to rozvoj práce s
mládežou, výchova v školách, rozvoj práce s deťmi,
aby vnímali cirkev ako svoju Božiu rodinu, kde môžu
prejaviť svoje dary.
„Radujte sa pohania spolu s Jeho ľudom.“ (Rím
15,10)
Jasne musí byť zjavná naša živá viera, radosť z
Božej milosti a lásky. K tomu všetkému a mnohému
ďalšiemu sme premieňaní Kristom.

Milovať Boha
Voľby, to je chvíľa, kedy platí: „Po ovocí poznáte
ich“ (Mt 7,16). Je to otázka, aké ovocie priniesla
nedávna história, aj prosba o milosť do budúcich
časov. Milovať Boha – nad to niet nič väčšie (Mk
12,29-31,
Mt 22,40). Vyplýva z toho všetko:
vyznanie, etika, životný štýl, ekonomika, práca, misia,
vzťahy, politika, tvorba... Z lásky k Bohu vyplýva
život. Predstava Boha je zdeformovaná.
Ak opíšem všetky oblasti, ktoré budem môcť
spravovať, urobím to najjednoduchšie, čo by bolo
nutné urobiť. Len si pozrite predchádzajúce
vyhlásenia, sľuby, či plány a ako to vyzerá s realitou.
Cirkev - jedno telo a jeden duch.
Myslím, že sa nedá povedať, že by v dnešnej
podobe bola ECAV jedným telom a jedným duchom.
Reštrukturalizácia cirkvi musí poslúžiť k prejavu
Božej lásky a našej lásky k Bohu, aby sme mohli verne
stáť v službe a žiť život viery.
Žiť život viery v snahe o to, čo vedie k pokoju.
V zmysle Slov: „Preto snažme sa o to, čo
vedie k pokoju a k vzájomnému budovaniu“ (Rím

Ing. Ján Brozman
dozorca VD ECAV
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Ing. Ľubomír Pankuch
Životopis
Priezvisko, meno, titul: Pankuch Ľubomír, Ing.
Trvalé bydlisko: Lipníky 20, 08212 Kapušany
Číslo tel.: 0903620257
Dátum narodenia: 28.09.1962
Email: lubopankuch@gmail.com
Vzdelanie
1981-1985 Vysoká škola strojná a textilná v Liberci,
Textilná fakulta,
Odbor: Technológia textilu a odevníctva
1977-1981 Stredná priemyselná škola v Prešove,
Odbor: Výroba odevov a bielizne
ECAV
Životné motto: „Ako ani Syn človeka neprišiel, aby
Jemu slúžili, ale aby On slúžil“
Matúš 20, časť verša 28
Pokrstený: 14.10.1962 v chráme Božom v Šarišskej
Porube, ev. a. v. cirkevný zbor Nemcovce ako syn
rodičov Tomáša Pankucha a dnes už nebohej Anny
rod. Hankovskej, mám 2 mladšie sestry Miloslavu a
Renátu
Konfirmovaný: 23.05.1976 v chráme Božom v
Nemcovciach
Sobášený: 09.04.1989 v chráme Božom v Šarišskej
Porube s Gabrielou, rodenou Novákovou
(vierovyznanie – ev. a.v.)
Deti: Pán nám požehnal 3 dietky - Erika, Ninu a
Dávida, všetky sú pokrstené
a konfirmované v našom rodnom ev. a. v. cirkevnom
zbore v Nemcovciach.
To isté platí o krste 2 vnúčat - Richarda a Hany.
Služba:
V ECAV ma Pán k službe povolal od roku 1989 a mal
som možnosť poslúžiť v týchto funkciách:
- zástupca zborového dozorcu CZ Nemcovce, zborový
dozorca CZ Nemcovce,
zástupca seniorálneho dozorcu ŠZS, vedúci sekcie pre
prácu s mužmi VMV ŠZS,
člen hospodárskeho výboru ŠZS, presbyter VD ECAV,
náhradný člen generálneho
presbyterstva ECAV, synodál
V súčasnosti som zborovým dozorcom CZ ECAV
Nemcovce, náhradným seniorálnym
presbyterom ŠZS, presbyterom VD ECAV a
náhradným členom generálneho
presbyterstva ECAV. Som tiež členom Rady školy pri
ESŠ Prešov.

Profesná prax
01/2015 - súčasnosť Obec Lipníky, starosta obce
03/2011 - 12/2014 A.T.A. SLOWAKIJE s.r.o., Prešov,
obchodný manažér
07/2010 - 02/2011 nezamestnaný UPSVaR Prešov
01/2007 - 06/2010 GUZZY s.r.o., Lipníky, riaditeľ
firmy
06/2005 - 12/2006 Betatex s.r.o., Prešov, výrobný
riaditeľ
08/1985 - 06/2005 OZKN a.s. Prešov, technológ,
výrobno-technický riaditeľ, obchodný riaditeľ
Znalosť cudzích jazykov:
Anglický jazyk – mierne pokročilý
Ruský jazyk - mierne pokročilý
Ďalšie odborné znalosti:
- vodičský preukaz skupiny B
- PC – internet, MS Office
V Lipníkoch, 22. 05. 2018
Ing. Ľubomír Pankuch
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Osobné stanovisko kandidáta k službe
"Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu
slúžili, ale aby On slúžil." Matúš 20, časť v. 28
Toto je motto, ktoré sa nesie a zároveň aj mňa nesie
celým mojím životom. K tomu ma viedli moji rodičia,
k tomu vedieme s manželkou Gabikou svoje 3 deti a už
aj 2 vnúčatá. Láske k Božiemu slovu ma v mladosti
okrem rodičov viedol dnes už nebohý brat farár Tomáš
Semko starší. Zasial do srdca niečo, čo v ňom zostalo,
niečo, čo v ňom vzklíčilo, niečo, čo mi pomáha kráčať
životom. Zasial v ňom slovo Boha živého. Rodičia a
pán farár mi ukázali, čo znamená v živote človeka
slovo - slúžiť. Ich práca pre zbor, ich ruky zložené k
modlitbe, ich pokorná služba v našom cirkevnom
zbore, ich tiché ale vytrvalé poukazovanie na príklad a
životnú cestu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Tento ich príklad sa ako niť vinie aj mojím životom.
Služba v cirkvi je preto aj mojou životnou cestou.
Človek slúžiaci prináša pokoj a lásku do života rodiny,
cirkvi aj spoločnosti. Možno to nie je heslo pre dnešnú
spoločnosť, keď sa presadzujú široké lakte a dobré
známosti, ale ja verím v slúžiacu lásku. S takouto
slúžiacou láskou sa chcem spoločne s bratmi a
sestrami v službe na poli cirkevnom zasadzovať o :
- vytváranie väčšieho priestoru pre zapojenie
neordinovaných do služby na vinici Pánovej, s
prosbou vyslanou k nebesám, aby nám Pán takýchto
pracovníkov k žatve vyslal
- ďalšie napredovanie našich súčasných škôl a
vytvárať priestor a predpoklady pre vznik nových (aj
rozhovormi s kompetentnými osobami a
zodpovednými organizáciami o možnostiach využitia

európskych dotačných systémov)
- väčšie rozprúdenie spolupráce s mladými v našej
cirkvi aj tými mimo nej, tými, ktorí hľadajú a ktorí
chcú slúžiť (detské besiedky, mladé rodiny, SEM)
- vznik ďalších stredísk evanjelickej diakonie vo
Východnom dištrikte ECAV, pretože v tom našom
svetazhone na tých vekom pokročilých, vo viere
zakotvených, niekedy tým mladším nezostáva
dostatok času
- návrat k bratsko-sesterským vzťahom na všetkých
úrovniach ECAV, od podania ruky a pokorného
rozhovoru až po napomenutie, riešiť problémy z očí do
očí, nie prostredníctvom cirkevných či iných médií
- prípravu nového cirkevno - organizačného
modelu štruktúry ECAV, kde bude menej centralizácie
a viac efektívnosti a spolupráce, veď naša cirkev na
tejto báze úspešne fungovala
- možnosť aktuálne sa vyjadrovať k problémom,
ktoré zožierajú našu spoločnosť, keďže cirkev by mala
byť svetlom v tme a tiež svedomím národa
- stretnutia s predsedníctvami jednotlivých
seniorátov aspoň raz ročne
Verím úprimne a radostne, že náš Boh a Pán
požehná našej cirkvi a dá jej opäť tú silu, aby bola
„soľou zeme a svetlom sveta“ a tiež dá tých, ktorí budú
verne slúžiť.

V Lipníkoch, 22.05.2018
Ing. Ľubomír Pankuch

Cirkevný príspevok
Využite možnosť úhrady cirkevného príspevku aj cez internetbanking, kde môžete poukázať okrem
cirkevného príspevku (CP) aj milodary.
Číslo účtu IBAN je:

Sk91 0900 0000 0000 9628 9004.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a účel platby (napr. CP 2018). Ak chcete cirkevný
príspevok alebo milodar poukázať klasickým spôsobom, môžete tak urobiť v kancelárii Farského úradu CZ
ECAV Prešov na Svätoplukovej ulici 11 v Prešove.
Každý rok na výročnom konvente cirkevného zboru sa dozviete, ako boli použité vaše finančné príspevky.
„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje
Boh.“ 2K 9,7.

