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MILÍ ČITATELIA,

s prichádzajúcim letom Vám prinášame aj nové 

aktuálne novinky za posledné mesiace v našom zbore. 

Čo zaujímavé sa udialo? Vyslali sme do služby brata 

Ondreja Kotscha, rozbehla sa Misia na Níle, uskutočni-

la sa slávnosť Konfirmácie. Ponúkame Vám rozhovor s 

naším zborovým dozorcom, keďže v októbri sa 

uskutočnia voľby v našom zbore na túto funkciu. 

Priestor už tradične má aj Relevant a Evanjelická 

spojená škola. Zároveň Vám chceme predstaviť 

činnosť Evanjelického misijno-edukačného centra a 

keďže minulé číslo bolo možno trochu viac venované 

vojne a strachu, chceme do týchto letných dní priniesť 

radosť a poukázať na dôležitosť pozitívnych emócií, 

ktoré sa získavajú v kruhu rodiny – prázdniny sú na to 

skvelá príležitosť.

Myslite vo svojich modlitbách aj na naše zborové 

aktivity, ktoré sú pred nami, a to KECY tábor, detský 

biblický tábor a dorastový tábor. V jesennom čísle 

Vám z nich prinesieme fotoreportáže a správy. 

Redakcia Patmosu Vám praje požehnané letné 

prázdniny a čas dovoleniek! Nech ste po nich plní 

radosti a sily.

Zuzana Martausová
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Ďakujeme Vám za Vaše príspevky, modlitby, finančnú pomoc 

a ochotu. Dobrovoľné dary, ofery a cirkevný príspevok pre 

cirkevný zbor môžete posielať na číslo účtu: 

IBAN: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov 

na rok je 30€ za dospelého člena cirkevného zboru

a 20€ za člena cirkevného zboru do konfirmácie. 

Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa

meno, priezvisko a adresu.

Obálka: Barton Springs pool - Tomek Baginski | Unsplash

Použité foto: Unsplash - Niklas Hamann 3, Anna Kolosyuk 

11, Andrew Seaman 12, Kenny Eliason 16, Anders Nord 20
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Adamuščinová Anna 20; Ander František, Ing. 20; Ander 

Jozef 15; Beňková Ema 10; Bombíková Zlata 10; Doležalová 

Anna 10; Gdovin Pavol, MUDr. 10; Harčar Emil 20; 

Harčarová Milena 10; Herichová Anna 5; Herkeľová Danka 

10; Ivanová Anna, Mgr. 20; Kancírová Alžbeta 20; Katuščák 

Milan 20; Kožlejová Júlia 10; Kuchárová Viera 20; Lipovská 

Eva 10; Lysinová Marcela 15; Medňanský Karol 10; 

Medňanský Karol 10; Molitorisová Helena 10; Olejárová 

Emília 10; Olejárová Erika 60; Partillová Zuzana 20; 

Sepešiová Oľga 10; Velebír Ján 30
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Je čas leta. Pre mnohých z nás je to čas oddychu a 

dovoleniek. Sú však aj takí, pre ktorých je leto časom 

veľkého pracovného nasadenia. Lebo leto - to je aj čas 

žatvy. Čas na to, aby poľnohospodári zberali to, čo 

zasiali. Pre viacerých, ktorí žnú na poliach, je leto časom 

ťažkej práce, ktorá trvá niekoľko týždňov. Kombajny sa 

pomaly po cestách presúvajú na juh, kde obilie dozrieva 

najskôr a potom postupne na sever, kde žatva končí. 

Nevieme, aké budú tohtoročné výnosy, ale vieme, že 

obilie bude treba zožať. Snáď bude dostatok obilia, snáď 

bude dobrá úroda, ale snáď bude aj dosť tých, ktorí ho 

zožnú. Inak by zostalo na poliach a vyšlo nazmar. A to by 

bola katastrofa.

O žatve hovorí aj Pán Ježiš. Žatva je pre Neho 

symbolom Božieho súdu. Konca sveta. Je to však aj 

symbol Jeho kráľovstva a služby v ňom. On hovorí: Žatvy 

je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána 

žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Pán Ježiš 

vyslovil tieto slová pohnutý súcitom, keď videl zástupy, 

ktoré sú zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. 

Grécky výraz zľutovať sa, byť pohnutý súcitom pochá-

dza zo slovesa, ktoré označuje pohyb vnútorností. Nie je 

to teda niečo povrchné, ale odráža stav, keď človeka 

zasiahne istá udalosť až do hĺbky, až sa pohne jeho 

vnútro. Ježišovi sa pohlo vnútro, keď videl mŕtveho syna 

vdovy z mesta Naim (Lk 7), Samaritánovi prišlo ľúto 

polomŕtveho, ktorého videl pri ceste (Lk 10) a otcovi sa 

uľútostilo svojho márnotratného syna na ceste domov 

(Lk 15). Vo všetkých prípadoch je použité rovnaké 

sloveso a je zaujímavé, že je sprevádzané slovesom 

vidieť. Prejavu súcitu a zľutovania predchádza schop-

nosť vidieť ľudskú bolesť, biedu. Pohľad na duchovnú 

biedu druhých vedie Pána Ježiša k tejto výzve. On vidí 

utrápené zástupy, ľudí bez vodcov – kazateľov Božieho 

Slova, ktorí by priniesli posilnenie a povzbudenie cez 

slová evanjelia. Služobníkov, ktorí sú povolaní priniesť 

posolstvo záchrany pre večnosť.

Pán Ježiš nás týmto slovom pozýva do modlitieb za 

duchovné povolania. Do modlitieb za povolania do 

služby. Do služby v našom zbore, ale aj do služby v 

cirkvi. Sme vďační, že budeme mať v zbore misijného 

pracovníka s mládežou. Veríme, že je to výsledok 

Božieho povolania aj mnohých modlitieb. On stále 

potrebuje naše modlitby. Treba sa však vytrvalo modliť 

aj za ďalšie povolania na úrovni zboru, ale najmä celej 

cirkvi. Už niekoľko rokov študuje na Evanjelickej boho-

sloveckej fakulte v odbore Evanjelická teológia len zopár 

študentov. Príde čas, keď v cirkvi bude nedostatok 

ordinovaných služobníkov (farárov a farárok). Skúsme 

využiť čas leta, čas žatvy, aby sme sa každý deň modlili 

aj za nové povolania do služby na Pánovej žatve. 

Pozývam a povzbudzujem vás k tomu. Pri prosbách o 

duchovné povolania ide o povolanie mužov a žien 

schopných vidieť duchovné potreby iných a odpovedať 

na Pánovu výzvu svojím rozhodnutím ísť cestou služby. 

Takéto duchovné povolanie je v prvom rade Boží dar pre 

jednotlivca a spoločenstvo. Nie je výsledkom štatistík a 

ľudských stratégií. Vždy je to Pán, na ktorého sa máme 

obracať s touto prosbou. On je Pánom žatvy. Nie sme to 

my a naše snahy.

Na mieste je však otázka, či zostávame len pasívnymi 

prijímateľmi Božej vôle, alebo môžeme aktívne vstúpiť 

do Božích plánov. Do plánov týkajúcich sa Božieho 

kráľovstva. Odpoveďou nám je modlitba Otčenáš. V nej 

žiadame o posvätenie Božieho mena, príchod Božieho 

kráľovstva, ale nie sme v pozícii len nezainteresovaných 

prosiacich. Sme pozvaní byť Božími spolupracovníkmi, 

priam sa Pánu Bohu zaväzujeme, aby aj naším prostred-

níctvom bolo Jeho kráľovstvo stále viac prítomné a 

viditeľné v našom svete. V tomto duchu aj v našich 

rodinách a spoločenstvách potrebujeme aktívne 

pracovať na prajnej atmosfére pre vznik a rast nových 

duchovných povolaní. Prijmime na seba záväzok nielen 

sa modliť, ale usilovať sa vytvárať také prostredie pre 

mladých ľudí, kde Pán Ježiš bude pôsobiť svojou 

milosťou, svojím Duchom Svätým. Prijmime na seba 

záväzok, že budeme mladých ľudí vedome povzbudzo-

vať k službe, a nie ich odrádzať. Prijmime na seba 

záväzok, že im žatvu predstavíme ako vzácnu službu pre 

Pána Boha, a nie ako drinu, za ktorú ani nedostanú 

dostatočnú odmenu. Rozsievačom nových povolaní je 

Pán Ježiš Kristus, ale my všetci nesieme zodpovednosť 

za pôdu, do ktorej sa zasieva Jeho volajúci hlas. Sú naše 

rodiny, spoločenstvá a cirkevný zbor prajným prostredí-

m, v ktorom môže vzklíčiť a rozvíjať sa semienko povola-

nia? Veľmi sa modlím za to, aby to tak bolo. Nech je pre 

nás čas leta, čas žatvy práve tým časom, keď budeme 

vidieť Božiu žatvu vo svete a prosiť, aby Pán na ňu 

povolal a vyslal čím viac pracovníkov.

Martin Chalupka, zborový farár
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S akými očakávaniami si do tejto služby nastupoval 

a ktoré z nich sa naplnili?

Nejaké mimoriadne očakávania som nemal, bol som 

10 rokov v zborovom presbyterstve, situáciu v zbore 

som celkom dobre poznal. Vedel som o činnostiach, 

ktoré dobre fungujú a tie som sa snažil zachovávať, Na 

ostatných som sa snažil popracovať tak, aby sa zlepšili. 

Nie som typom človeka, ktorý si kladie nereálne ciele a 

nedokáže ich ani s pomocou ostatných splniť - to ľudí 

naokolo demotivuje. Stále ma potešilo, že keď bola 

nasmerovaná výzva do nášho spoločenstva k zbierke, k 

pomoci núdznym, k vyšším finančným potrebám v 

zbore, tak že sa stále našlo mnoho ochotných darcov, 

ktorí radi prispeli. Radosťou pre mňa je aj to, že v zbore je 

dostatok vedúcich rôznych zborových aktivít, ktorí 

dobrovoľne a dlhodobo slúžia a vedú besiedku, mládež, 

spevokol, tvoria časopis Patmos, zvolávajú výbory, 

pracujú v nich a sú aj aktívni v presbyterstve. 

Čo Ťa naopak počas tohto obdobia v našom zbore 

sklamalo?

To čo sklamalo, nie je niečo mimoriadne, sú to bežné 

situácie. Napríklad keď je malý záujem o veci celozboro-

vé na zborových konventoch, voľbách a následná kritika 

toho čo sa tam prijalo a prečo práve takto konvent 

rozhodol. To je však asi celospoločenský problém, že 

Ako dlho si už dozorcom nášho zboru a aké 

povinnosti táto „funkcia“ so sebou prináša?

Do Evanjelického cirkevného zboru v Prešove sme s 

rodinou prišli na jeseň v roku 2003. V roku 2006 som bol 

oslovený bratmi farármi a na zborovom konvente som 

bol zvolený za zástupcu zborového dozorcu, dozorcom 

v tom čase bol brat Milan Dreveňák. Oboznamoval som 

sa postupne s povinnosťami v presbyterstve, bol som 

nápomocný pri aktivitách v zbore a po 6 rokoch som bol 

znovu zvolený za zástupcu dozorcu. Od roku 2016 

zastávam funkciu zborového dozorcu. To, aké sú 

povinnosti zborového dozorcu, určuje ústava ECAV. 

Zborový dozorca plní najmä tieto úlohy: dbá o duchovný 

rast v cirkevnom zbore, zabezpečuje ochranu a zveľaďo-

vanie majetku cirkevného zboru, dozerá na hospodár-

sku činnosť a dbá na dodržiavanie cirkevných predpisov. 

K tomu patrí, samozrejme, aj príprava a vedenie zasad-

nutí zborového presbyterstva, zborových konventov a 

hlavne plnenie uznesení, ktoré sú prijaté týmito grémia-

mi. Keďže sme zbor, ktorý spravuje a prenajíma aj 

majetok, zahŕňa to aj rokovania s nájomníkmi a uzatvá-

ranie zmlúv. Veľa času zaberú aj prípravy a opravy 

týchto objektov, keďže stále pracujeme na podkroví 

Zborového domu Patmos, kde dokončujeme tri bytové 

jednotky. 

Miro Čurlík

zborový dozorca

ROZHOVOR



V akých iných cirkevných „funkciách“ pôsobíš?

Tento výpočet nemá byť prezentáciou, ani každé 

ráno sa nebudím s tým, že spočítavam funkcie, ale teraz 

sa ich posnažím zoradiť a vymenovať. Takže v CZ ECAV 

Prešov som dozorcom CZ, v dištriktuálnom presbyter-

stve VD ECAV som členom za neordinovaných, som 

členom Školského výboru VD ECAV a predsedom 

Školského výboru ECAV, za neordinovaných som 

členom Generálneho presbyterstva ECAV a som 

náhradníkom za neordinovaných za ŠZS na Synodu 

ECAV. Je toho dosť. Ešteže sú funkčné obdobia 6-ročné. 

Je potrebné prenechať aktivitu aj ďalším bratom a 

sestrám, aby sme neboli vo funkcii viaceré obdobia a 

zrazu zistíme, že sa popri nás nevytvára skupina, ktorá 

je ochotná časť vecí prebrať a slúžiť na rôznych úrov-

niach v cirkvi. 

Posledné otázky sú trochu osobnejšie. Aký je Tvoj 

obľúbený biblický verš/biblická pasáž?

Tieto časti mám obľúbené z detstva, prispeli k tomu 

aj „Biblické histórie“, kde aj v obrazoch boli zobrazené 

osoby k biblickým príbehom. Pre mňa boli a sú udivujúce 

príbehy s dôverou v Božiu moc a silu. Je to v príbehu 

Daniela v jame s levmi (Daniel 6,2-29). Veľmi je pre mňa 

inšpirujúca Danielova oddanosť Bohu, nie ľuďom, a jeho 

viera, že Boh bude pri ňom v každej situácii. Z novoz-

mluvných textov je to text z Evanjelia podľa Matúša, kde 

je obraz stotníka, ktorý prosí Pána Ježiša o uzdravenie 

jeho sluhu (Matúš 8,5 -13). „Choď a stane sa ti ako si 

uveril.“

Ako správny učiteľ geografie a biológie máš rád 

prírodu a turistiku. Aké je tvoje najobľúbenejšie 

turistické miesto, ktoré by si našim čitateľom odporučil 

navštíviť?

Áno, aj u mňa ako geografa a biológa sa ešte viac 

zintenzívnila lokálna turistika predovšetkým v 

Slanských vrchoch. Predtým to boli známejšie trasy v 

Tatrách a trasy v rámci geografickej exkurzie, ktoré som 

pripravoval pre žiakov Evanjelického kolegiálneho 

gymnázia. Pri určitých obmedzeniach v posledných 

dvoch rokoch som sa zameral na značkované turistické 

trasy Stráží, Čergova a najmä spomínaných Slanských 

vrchov. Odporúčal by som predovšetkým náučné 

chodníky : Telekia, so začiatkom trasy z Hermanoviec 

nad Topľou (telekia ozdobná je rastlina z čeľade astrovi-

tých a v Slanských vrchoch má jedinečný výskyt, 

Hermanovské skaly a Dolina obrov). Zaujímavý je aj 

lesný náučný chodník Herlica (chodník je pomenovaný 

podľa miestneho pomenovania vrchu Hrdlička – Herlica, 

pri trase). Chodník začína nad obcou Petrovce a okrem 

prírodných scenérií (Národná prírodná rezervácia Oblík) 

a zaujímavostí je tu aj viacero zastavení, ktoré sú 

venované partizánskemu odboju počas druhej svetovej 

vojny. Verím, že tieto trasy budú zaujímavé aj pre iných. 

Za rozhovor ďakuje Z. Martausová

kritizujeme, ale riešenia nenavrhujeme. Málo členov 

cirkevného zboru chce prevziať zodpovednosť a službu 

v zbore, ale sú tu aj obetaví a nadšení bratia a sestry. 

Aké výzvy nás, ako zbor, do budúcna čakajú?

Pri výzvach sa dotknem predovšetkým hospodárskej 

a ekonomickej oblasti. Máme vo vlastníctve viacero 

bohoslužobných objektov a pozemkov, či je to Chrám 

Svätej Trojice, kostol v Rokycanoch, modlitebne v 

Janove, Kojaticiach, budova Zborového domu Patmos, 

budova Farského úradu cirkevného zboru, škola v 

Rokycanoch, pozemky v jazdeckom areáli a Evanjelický 

cintorín. Väčšina z nich potrebuje investície, opravy a 

obnovu. Veľmi dôležitá bude postupná príprava ich 

obnovy po etapách a efektívne ekonomické využitie a 

prenájom. V súčasnosti je dôležitá aj energetická úspora 

v prevádzkovaní týchto objektov. Výzvou v oblasti práce 

s členmi zboru je spracovanie rozsiahlej databázy s 

kontaktnými údajmi na všetkých členov zboru. Je to 

dôležité preto, aby sme nielen mali efektívny 

Elektronický informačný systém ECAV (EIS ECAV), ale aj 

cez tieto kontakty informovali všetkých členov zboru, 

ako sa využívajú ich finančné prostriedky a ponúkali im 

informácie o živote zboru a zasielali ponuky na vnútro-

misijné aktivity.  

Aké výzvy čakajú podľa teba našu cirkev?

Už od roku 2020 je to riešenie finančného zabezpe-

čenia ECAV - predovšetkým platov duchovných, 

programových celocirkevných aktivít a prevádzky 

Generálneho biskupského úradu (GBÚ). Zdroje, ktoré 

prichádzajú z Ministerstva kultúry SR na ECAV, teda 

štátny transfer, nepokrývajú dostatočne osobné 

náklady pre duchovných a prevádzku GBÚ. Vzhľadom, 

že sa výška transferu výrazne nemení, ale minimálne 

mzda rastie, a od nej sa odvíjajú aj ďalšie platové stupne, 

bolo potrebné vytvoriť systém dofinancovania týchto 

nákladov (platov a celocirkevných aktivít) z prostriedkov 

cirkevných zborov. Napriek tomu niekoľko zborov 

ignoruje túto celocirkevnú potrebu a odmieta platiť a 

vytvárať tak dobre fungujúci systém finančného 

zabezpečenia ECAV. Dôležité je teda budovať dôveru a 

jednotu cirkvi aj v oblasti spoluúčasti na financovaní aj 

vieroučných základoch. Výzvou je aj oblasť misijná, 

vzdelávacia a diakonická. Počet členov, ktorí sa hlásia k 

ECAV klesá, čo sme zistili aj pri oznámení výsledkov 

posledného sčítania obyvateľov. Je preto potrebná 

analýza týchto výsledkov a je potrebné urobiť kroky, aby 

sme pri nasledujúcom sčítaní nemali obdobný pokles. 

Výzvou je aj rozvoj evanjelického školstva a budovanie 

diakonických zariadení pre seniorov. 

Ak by si sa rozhodol kandidovať, aké ciele by si si 

pre svoju službu dal?

Moje šesťročné funkčné obdobie vo funkcii zborové-

ho dozorcu CZ ECAV Prešov končí v októbri 2022, o 

ďalšej kandidatúre budem najskôr rozprávať s ostatnými 

členmi rozšíreného predsedníctva cirkevného zboru. 
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Vo sviatok Svätej Trojice 12.6.2022 sa v ECAV v 

Českej republike konala slávnosť ordinácie. Do kňazskej 

služby bol po dvojročnej diakonskej službe vyslaný brat 

Ondrej Kotsch, pochádzajúci z nášho cirkevného zboru.

Ondrej Kotsch sa narodil v Kežmarku, ale od 6. rokov 

bol súčasťou života nášho cirkevného zboru. Tu v 

Prešove absolvoval ZŠ na Kúpeľnej ulici a následne 

Evanjelické kolegiálne gymnázium. Odtiaľ viedli jeho 

kroky do nemeckého Tübingenu, kde začal štúdium 

evanjelickej teológie. Semester strávil aj na Teologickej 

vysokej škole Bavorskej cirkvi v Neuendettelsau. Ročné 

praktikum absolvoval v USA na Floride, kde v cirkevnom 

zbore Christ Our Redeemer Lutheran Church v Temple 

Terrace praktickou službou vypomáhal a zároveň sa 

zoznamoval so životom tamojšej evanjelickej cirkvi. 

Neskôr strávil takmer dva mesiace ako praktikant v 

nemeckom cirkevnom zbore v Dubaji v Spojených 

arabských emirátoch. Napokon viedli jeho kroky do 

Viedne, kde štúdium teológie s Božou pomocou ukončil. 

Pred dvoma rokmi 8.3.2020 ho brat biskup Marián 

Čop ordinoval v Prahe za diakona ECAV v Českej 

republike a 12.6.2022 za farára v tej istej cirkvi. Ondrej 

Kotsch momentálne pôsobí v Prahe na mieste misijného 

farára cirkevného zboru.

Redakcia Patmosu

Slávnosť ordinácie 

brata Ondreja Kotscha

CIRKEV





V 1. nedeľu po Svätej Trojici dňa 19.6.2022 sme sa 

prebudili do krásneho nedeľného rána. V našom chráme 

nás čakala požehnaná chvíľa. Na služby Božie sme prišli 

s tým, že si vypočujeme zvesť Božieho slova od nášho 

brata Ondreja Kotscha, ktorého Pán Boh povolal do 

služby kazateľa Evanjelickej cirkvi. Týždeň predtým bol 

na sviatok Svätej Trojice v Prahe ordinovaný, jeho kroky 

viedli hneď v nasledujúcu nedeľu do domáceho 

cirkevného zboru, aby sa tu s nami podelil o radosť zo 

vstupu do kňazskej služby a zároveň prijal na túto 

zodpovednú úlohu aj požehnanie od domáceho 

cirkevného zboru.

Na službách Božích liturgovali 

domáci bratia farári a sestra farárka 

spolu s ordinovaným novokňazom. 

Ondrej Kotsch zvestoval slovo Božie na 

základe biblického textu z Evanjelia 

podľa Lukáša19,1-10. Po kázni prijal 

o rd inovaný  brat  požehnan ie  od 

zborových farárov týmito biblickými 

slovami:

„Lebo pery kňaza majú zachovávať 

poznanie a z jeho úst sa čaká náuka.“ Mal 

2,7 (sestra farárka Wagnerová)

„Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-

nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj 

so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. 

Buď vo všetkom striezlivý, znášaj 

protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.“ 

2. Tim. 4,2.5 (brat senior Chalupka)

„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar 

Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba. 

Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha 

moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda za 

svedectvo o našom Pánovi.“ 2. Tim. 1,6-8a (brat farár 

Koč)

Nasledovala pieseň zborového spevokolu Sion „Je 

Pán moje svetlo“, po ktorej sestra dirigentka Oľga 

Adamkovičová predniesla báseň napísanú práve na túto 

pr í lež i tosť .  Báseň konči la  týmto 

vzácnym veršom a slovami: „Ty vravíš 

každému: Neboj sa! S tebou som. Aj 

Ondrej – ako my, je Tvojím dieťaťom. 

Nuž, posilňuj ho, podopieraj v tej službe, 

aj v žitia boji, aby vždy cítil to, že Ty sám 

pri jeho boku stojíš.“

Zborový brat dozorca pozdravil 

ordinovaného a odovzdal mu dar od 

cirkevného zboru s kyticou kvetov. 

Poďakoval mu za výpomoc, či už 

službami Božími alebo pri Večeri 

Pánovej, a poprial mu mnoho Božieho 

požehnania, zdravia, Božej múdrosti a 

pokoj v čase, keď je okolo nás veľká 

radosť, ale aj vtedy, keď prídu ťažké 

chvíle: „Nech ťa stále zdobí vytrvalosť a 

Vyslanie do služby

brata Ondreja Kotscha

CIRKEV
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láskavosť. Pán chce z nás mať nástroj pri šírení evanjelia 

a Jeho pravdy... To, čo si z láskou prijal, to z láskou dávaj 

všetkým.“ Nato brat farár Ondrej Kotsch poďakoval 

cirkevnému zboru, v ktorom vyrástol, bol konfirmovaný, 

zúčastňoval sa rôznych foriem práce a duchovného 

života, čo ho tiež formovalo na jeho ceste viery a v 

príprave na kňazskú službu.

Po druhej piesni spevokolu „Istota vzácna“ 

nasledovala záverečná pieseň a liturgia, v ktorej nám 

brat farár Ondrej Kotsch udelil áronovské požehnanie a 

ukončil naše požehnané spoločenstvo na službách 

Božích.

V mene cirkevného zboru prosíme nášho Nebeského 

Otca, aby nového služobníka každý deň požehnával, 

aby mohol byť on požehnaním pre všetkých, ku ktorým 

ho posiela.

Ondrej Koč, zborový farár

V CHRÁME SV. TROJICE

PREŠOV 19.6.2022

Vošli sme s plesaním

     do tohto chrámu dnes

Dedovia otcovia

     aj vnuci mladí

Chceme Ťa vzývať

Chceme velebiť

     Otče náš nebeský

     a srdcom radostným chváliť

Lebo nás miluješ

Lebo aj my máme Ťa radi

Lebo blahoslavení sú tí

     čo v Tvojom dome prebývajú

Oni Ťa chvália stále

Aj brat náš Ondrej rozhodol sa

     zasvätiť život svoj

     k Tvojej cti a chvále

Ó Pane Ty buď s ním

Nech ústa jeho

     Tvoju chválu zvestujú

Nech jeho nohy vždy

     kráčajú v Tvojich šľapajach

Nech slúži s radosťou

     všade kam ho pošleš

Tvojím nech vždy verným

     stane sa služobníkom

Pred ničím nech nemá strach

Ty vravíš každému:

     Neboj sa! S tebou som

Aj Ondrej - ako my

     je Tvojím dieťaťom

Nuž posilňuj ho Podopieraj

     v tej službe aj v žitia boji

Aby vždy cítil to

     že Ty sám

     pri jeho boku stojíš

Oľga Adamkovičová



 Na začiatok všetkých prítomných privítal a pozdravil 

riaditeľ školy PhDr. M. Damankoš, PhD., ktorý doniesol 

aj obrovský kôš plný sladkostí. Ten mu pre našich žiakov 

i s pozdravom odovzdal honorárny konzul Ukrajiny 

Stanislav Obický. Za zriaďovateľa školy sa prihovoril 

tajomník biskupa VD ECAV Mgr. M. Cingeľ. Sme radi, že 

našu aktivitu podporili aj Kristina Liashko (UA) - sólistka 

operného štúdia pri Štátnom konzervatóriu Bratislava a 

Didier Rogasik (FR) – tlačový atašé Francúzskeho 

veľvyslanectva na Slovensku, ktorí nám zaslali pozdrav-

né videá a poskytli nám aranžmán k záverečnej piesni 

programu Obijmy mene. Tú spievali žiaci pod vedením 

Mgr. S. Grestyovej v slovenčine, francúzštine i ukrajinči-

ne.

V piatok sme sa presvedčili, aké emócie dokáže 

umenie v človeku vyvolať: radosť, súcit, pocit spolupa-

tričnosti, smútok, empatiu, pokoj, lásku... Uvedomili sme 

si, že krása a umenie má v živote ľudí nezastupiteľné 

miesto. Sme na našich žiakov hrdí, že v týchto pre nás 

ešte vždy náročných časoch, keď sme 2 roky nemohli 

verejne vystupovať a prezentovať sa, dokázali pripraviť 

pod vedením svojich pedagógov program, ktorý v nás 

zanechal hlboký umelecký zážitok. Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k nášmu 

spoločnému programu, v ktorom sa nám podarilo 

naplniť slová 133. žalmu: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, 

keď bratia spolu bývajú!“

Výzva na pomoc ľuďom v núdzi našla ohlas. Výťažok 

vo výške 511€ sa naši žiaci rozhodli venovať na pomoc 

ukrajinským rodinám.

PhDr. Ľudmila Kónyová

V piatok 10. 6. 2022 o 16.00 sme vo dvorane starého 

Kolégia Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku 

sprístupnili predajnú vernisáž, ktorú pripravili žiaci 

Evanjelickej spojenej školy pre rodičov i širokú verejnosť. 

Umelecké diela vznikli počas projektového týždňa 

Umenia a kultúry v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu 

na témy: Čo sa to deje okolo nás?, Vojna a mier, Keď 

rinčia zbrane... Postupne sa ku gymnazistom pridali 

svojou tvorbou aj žiaci 1. A, 3. A, 5. B, 7. A, 8. A pod 

vedením Mgr. J. Vassovej, Mgr. S. Sabolovej, PaedDr. Ľ. 

Demčákovej.

Touto akciou sme chceli nadviazať na školský projekt 

Prázdna stolička – výstava je t. č. sprístupnená verejnos-

ti tiež na Biskupskom úrade VD ECAV – a poukázať na 

paralely minulosti a súčasnosti (2. sv. vojna a vojna v 21. 

storočí). Zámerom usporiadateľov bolo verejne prezen-

tovať postoj k situácii vo svete a tiež získať peniaze na 

dobrovoľnom vstupnom a predajom diel v rámci 

sociálneho projektu.

Súčasťou otvorenia vernisáže bol aj hudobný 

program, v ktorom vystúpili víťazi školského kola súťaže 

Duchovná pieseň (následne víťazi v celoslovenskom 

kole), žiaci 4. ročníka ZŠ, ako aj niektorí ukrajinskí žiaci, 

ktorí v súčasnosti navštevujú ESŠ. Recitovali sa básne 

žiakov EKG. Tie vznikli na hodinách Umenie a kultúra a 

zvíťazili v celoslovenskej súťaži Vivat Tranovský. 

Program pripravili Mgr. S. Grestyová, Mgr. I. Bendíková-

Jozefčeková, Mgr. Marianna Kucháriková a PhDr. Ľ. 

Kónyová, ktorá celú akciu iniciovala. S inštalovaním 

výstavy jej pomáhala Mgr. Z. Kmeciková, Mgr. M. Čurlík a 

Žiacka školská rada, žiaci V. O a II. A.

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Sociálny projekt ESŠ

Vernisáž 2022 
Krása a umenie dokážu pomáhať

Keď už nastane deň a skončí sa vojna, 

tam stratil som sa v tme a volám až zo dna. 

Objímaj ma, objímaj ma, objímaj, 

tak nežne drž a nepusť ma. 

A tu moja duša skladá svoje zbrane. 

Vari chce odo mňa slzy prelievané?
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O Misii na Níle už zrejme viacerí z vás počuli alebo 

čítali, napr. v minulom čísle nášho zborového časopisu. 

Aj v našom cirkevnom zbore sme sa rozhodli do tejto 

misijnej činnosti zapojiť. Mali sme už niekoľko stretnutí, 

ktorých sa zúčastnili viacerí nadšenci pre dobrú vec. 

Mnohí z nás prebrali svoje skrine, v ktorých našli staré už 

nenosené svetre vhodné na páranie alebo nevyužité 

vlny na štrikovanie. Tie postupne v šikovných rukách 

začali dostávať nové využitie, druhý dych. Ženy s 

nadšením začali štrikovať čiapočky, svetríky a ponožky 

pre africké deti. Aj napriek extrémne vysokým teplotám 

cez deň je v Afrike v noci dosť často zima, preto deti 

potrebujú veci, ktoré by ich mohli zahriať. Z tohto 

dôvodu je štrikovanie pre deti aj dospelých dôležitou 

službou. 

Aj ja, ako najmladší člen Misie na Níle v našom zbore, 

som sa rozhodla aktívne zapojiť. S pomocou mojej 

šikovnej mamky, ktorá už s ihlicami v rukách strávila 

nemálo hodín, som začala štrikovať svoju prvú pletenú 

vestičku v živote. Na moje prekvapenie ma to rýchlo 

chytilo za srdce a baví ma to. Pletiem v podstate vždy 

keď mám trochu voľného času. Dokonca sú zaintereso-

vaní aj môj snúbenec a najlepšia kamarátka, ktorí sa na 

to pravidelne pýtajú a kontrolujú môj progres. Okrem 

toho, že mám rada rôzne ručné práce, som veľmi 

motivovaná tým, pre koho to robím. Už ako menšia som 

často uvažovala ako ja, osoba bývajúca na Slovensku, 

môžem pomôcť ľudom, ktorí to potrebujú a bývajú 

tisícky kilometrov ďaleko. Preto som o to radšej, že 

aspoň takýmto spôsobom môžem aj ja pomáhať. Aj 

napriek tomu, že v tom nie som ešte úplne zručná, verím, 

že sa budem stále viac a viac zlepšovať, pretože vidím 

túto službu ako zmysluplnú. 

Okrem tejto praktickej pomoci je dôležitou (zrejme 

najdôležitejšou) súčasťou podpory práce Misie na Níle 

modlitba. Aj keď nikto z nás nepozná ľudí, ktorí sú 

priamo v centre diania a slúžia v Afrike, vďaka mesač-

ným modlitebným listom vieme, čo sa v jednotlivých 

štátoch a centrách deje. Vieme niesť na modlitbách 

konkrétnych ľudí a ich starosti, radosti, problémy či 

výzvy. Vďaka modlitbe môžu byť aj tí z nás, ktorí nevedia 

alebo nemôžu štrikovať, súčasťou týchto stretnutí. Môžu 

namiesto svojich rúk využívať svoje srdcia a hlasy, aby 

podporili misionárov a ich rodiny, taktiež konkrétne 

projekty a s nimi súvisiace radosti a starosti. 

Tak čo teda majú Níl a Svinka spoločné? Obe sú rieky. 

Jedna v Afrike a druhá neďaleko Prešova. Okrem toho 

majú spoločné aj niečo viac - ľudí, ktorí túžia pomáhať. 

Ľudí, ktorým ležia na srdci iní ľudia, ktorí toho nemajú ani 

zďaleka toľko ako my. Jedni priamo v povodí rieky Níl 

slúžia v Afrike svojou misijnou činnosťou. Druhí sú na 

rieke Svinka (v Janove) v obecnej sále a pomáhajú tiež 

tak, ako vedia. 

Veríme, že Pán Boh nás v tom bude požehnávať, 

privedie k nám nových ochotných služobníkov (nielen z 

Janova a Bzenova), bude nás učiť slúžiť, modliť sa a 

umožní nám vidieť aj ovocie našej služby.

Katarína Chalupková

MISIA NA NÍLE

Čo majú spoločné Níl a Svinka?
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moja potreba byť v bezpečí. Platí, že o prežívanie šťastia 

a radosti máme najväčší záujem. U každého z nás ale 

navodzuje tieto pocity radosti a šťastia iná situácia a za 

ňou stojaca iná potreba či hodnota. Niekto pocíti šťastie, 

ak si prečíta slová „negatívny nález“ po absolvovanej 

chemoterapii, iný prežíva neuveriteľnú radosť pri 

opúšťaní miestnosti, kde práve zložil štátnu skúšku, 

niekomu pomáha kúpa nového auta. Za príjemnými 

pocitmi šťastia, uvoľnenia a radosti zo života stoja 

chemické látky ako napríklad oxytocín. Ten spúšťa 

vylučovanie iných známych „hormónov šťastia“ ako 

serotonín, endorfíny a dopamíny. Oxytocín ale nie je 

vylučovaný iba pri príjemných zmyslových zážitkoch. 

Dnes vieme, že tieto látky sa uvoľňujú hlavne vo vzťa-

hoch – úprimných, vrelých, harmonických. Ak trávime 

čas s ľuďmi, s ktorými sa cítime dobre, uvoľňuje sa nám 

oxytocín. Ten nám prináša pocit šťastia. Preto chceme s 

týmito ľuďmi znova tráviť viac času, čo následne opäť 

produkuje oxytocín. Je to taký cyklus, ktorý nám pomáha 

udržiavať sa pomocou vzťahov v prežívaní príjemných 

emócií. 

Dôležité je ale uvedomiť si, že byť v interakcii s 

niekým, i s naším prostredím, môžeme iba v stave 

pokoja, bdelosti a napojenia na „tu a teraz.“ Len ak sme v 

bezpečí, sme schopní sociálneho zapojenia – udržiavať s 

niekým očný kontakt, mať nejaký živý výraz tváre, byť 

empatickí a komunikovať adekvátne prostredníctvom 

slov. Sme schopní vidieť reálne možnosti, súvislosti, 

Emócie. Krátke pomenovanie veľkej sily v živote 

človeka. Sú veľmi rýchlou a automatickou reakciou na 

podnety (udalosti) okolo nás. Sú tak rýchle, že niekedy 

nás samých prekvapia. Ich nástup a fyziologické prejavy 

sa nedajú ovplyvniť, vieme ale pracovať s ich reguláciou 

a neprepadnúť im. Naprieč kultúrami celého sveta ľudia 

rozoznávajú „iba“ šesť základných emócií: smútok, 

strach, hnev, odpor (znechutenie, zhnusenie), radosť 

(šťastie) a vzrušenie. Ostatné emócie sú skôr naučené a 

plnia sociálnu funkciu (napríklad hanba, vina, sklama-

nie). Prevahu majú evidentne tie, ktoré by sme asi 

zaradili do kategórie nepríjemných. Aj tie sú ale životne 

dôležité a pomáhajú nám pri každodennej adaptácii 

(prispôsobovaní sa) na životné situácie. O dôležitosti 

negatívnych emócií hovorí aj fakt, že výraz tváre pri 

prežívaní strachu dokážu rozoznať ľudia v rôznych 

častiach sveta najspoľahlivejšie. 

Pre psychické zdravie je nesmierne dôležité, aby sme 

vedeli všetky naše emócie prežívať aj vyjadriť. Niekedy 

sa stane, že emócie prežívame, ale neprejavujeme, 

inokedy ich nedokážeme ani prežívať, ani vyjadriť. To 

nám spôsobuje veľa ťažkostí – neporozumenie sebe 

samému, máme pochybnosti o sebe, stávame sa až 

neurotickými, čo simultánne sprevádza nejasná komu-

nikácia s ľuďmi, konfliktnosť vo vzťahoch až akýsi rozpad 

vzťahovej siete. 

Každá zo základných emócií súvisí s nejakou potre-

bou, Napríklad, ak sa bojím, je to preto, lebo je ohrozená 

Sila oxytocínu, vzťahov 

a toxický vplyv stresu

DUŠEVNÉ ZDRAVIE
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Milí členovia synody, generálneho presbyterstva, 

predstavitelia cirkevných zborov, seniorátov, dištriktov, 

milí členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku!

Dovoľte nám prihovoriť sa 

Vám doslova v predvečer 

dôležitých volieb do jednej z 

najvyšších funkcií v cirkvi. V 

uplynulých dňoch totiž bola 

čelným predstaviteľom ECAV 

adresovaná výzva Slovenskej 

evanjelickej jednoty a brata 

Juraja Čecha, ktorý vyzýva k 

z r u š e n i u  u z n e s e n i a 

Generálneho presbyterstva 

ECAV (GP ECAV), ktorým GP 

ECAV vypísalo voľby generál-

neho dozorcu ECAV. Prílohou 

tejto výzvy bolo aj tematické 

vydanie týždenníka Lutherus. 

Názory a tvrdenia vyslovené v 

publikovaných textoch sú tak 

problematického charakteru a 

zároveň zverejnené medzi takým širokým okruhom ľudí, 

že ako biskupi ECAV nemôžeme mlčať. Je našou 

povinnosťou k danej situácii vysloviť niekoľko faktov a 

výziev pre cirkev.

Od úrovne cirkevných zborov až po generálnu cirkev 

sa uprázdnené miesta cirkevných predstaviteľov a 

funkcionárov obsadzujú prostredníctvom kandidačných 

porád, ktorých cieľom je výber 

osvedčených kandidátov v 

duchu slov zo Skutkov apoš-

tolských 6, 3: „Preto vyhliadni-

te si, bratia, spomedzi seba... 

osvedčených mužov, plných 

Ducha a múdrosti, ktorých 

ustanovíme na túto službu“. 

Na  ú rovn i  c i r kevných 

zborov (CZ) pre voľbu členov 

predsedníctva cirkevného 

zboru kandidátku zostavuje v 

zmysle Cirkevného zákona 

11/94 § 11 zborové presbyter-

stvo, ktoré do volieb kandiduje 

buď jedného alebo viacerých 

kandidátov.

Na úrovni vyšších cirkevno-

organizačných jednotiek (COJ), 

teda seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi kandidátku 

zostavujú predsedníctva príslušných COJ v zmysle § 29 

toho istého zákona. Každý člen takejto kandidačnej 

porady má podľa § 30 ods. 4 právo navrhnúť kandidáta. 

Stanovisko predsedníctva ECAV k voľbám 

generálneho dozorcu

CIRKEV

Milí bratia a sestry! Nakoľko sa opäť blíži 

voľba generálneho dozorcu ECAV, prináša-

me Vám síce staršie ale opäť aktuálne 

stanovisko biskupov k voľbám, nakoľko 

mohli byť zverejňované informácie, ktoré sa 

k Vám dostávali z rôznych neoficiálnych 

zdrojov ECAV, zmätočné a zavádzajúce. 

Rozlišujme, buďme verní a nedajme sa 

oklamať. Voľby generálneho dozorcu 

prebiehajú v súlade s cirkevným zákonom. 

Pozývame Vás k voľbe generálneho dozor-

cu, ktorá sa uskutoční v našom zbore v 

jednom z určených termínov (4./11./18.9. 

2022). Buďme čestní, rozvážni a prinášajúci 

požehnanie a nie rozpoltenosť a svár.

nové riešenia a učiť sa novým veciam. 

Ak sa ale dostaneme do stresu, kedy nároky situácie 

sú väčšie, ako naše kompetencie – schopnosti, zručnos-

ti, zdroje, zapájajú sa v našom tele také systémové 

opatrenia, ktoré nás pripravujú na obrannú či útočnú 

reakciu. V našom prežívaní sa do popredia dostáva 

úzkosť, podráždenosť, nabudenosť. Veľmi typické pre 

toto obdobie sú vznetlivé a intenzívne reakcie na malé 

podnety. Ak je pôsobenie stresu chronické, teda 

pretrváva dlhodobo, alebo je stresová situácia veľmi 

intenzívna, hrozí že sa dostaneme až do stavu 

„odpojenia“. Ide o taký zvláštny stav, kedy prestávame 

vnímať seba i okolie. Sme akoby „neprítomní“, vyhýba-

me sa očnému kontaktu, nie sme schopní sociálneho 

napojenia. Často vtedy trpíme depresiou, pocitom straty 

kontaktu so sebou samým, prokrastináciou či známym 

„burn out“ syndrómom. 

Vieme sa postarať o svoje srdce, kĺby, pokožku... 

Postarajme sa aj o svoju nervovú sústavu. Doprajme si 

oxytocín, nechajme sa stimulovať vzťahmi – s manželo-

m/manželkou, našimi deťmi, rodinou, priateľmi. Venujme 

pozornosť aj sebe, aby sme sa nedostali do štádia 

odpojenia, kedy nám už na vzťahoch „nezáleží“, respek-

tíve nie sme schopní ich kvalitne nadväzovať a autentic-

ky prežívať. 

Mgr. Anna Polohová, školská psychologička

Evanjelickej spojenej školy v Prešove 

Zdroje: 

* GUEGUENOVÁ, Catherine. 2014. Cesta ke šťastnému dětství. 

Praha: Rybka Publishers, 2014.279 s. ISBN: 978-80-87950-03-6. 

* KLEIN,G. – OPPENHEIMER,D. 2018. Psychologie. Praha: Portál, 

2018. 230 s. ISBN: 978-80-262-1311-2.

* HAMBÁLEK, V (25.05.2021). Metodický webcast: Transformácia 

emócií. Webcast získaný z https://www.youtube.com/channel/UC-

dwllVrmiqb21-5USCL1wCQ/videos

* JEDZOKOVA, Kassia. „Polyvagálna teória.“ Liptovský Mikuláš. 

07.06.2022. prednáška
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Členovia kandidačnej porady sú v zmysle synodálno-

presbyteriálneho systému legitímne zvolenými zástup-

cami nižších COJ a teda v konečnom dôsledku samot-

ných CZ. Úlohou kandidačnej porady je na jednej strane 

skontrolovať všetky zákonné predpoklady ku kandidácii, 

na strane druhej majú členovia kandidačnej porady 

právo v hlasovaní rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou, 

kto spomedzi navrhnutých kandidátov postúpi do 

volieb. Nikde im nie je uložená povinnosť predložiť 

kandidatúru kohokoľvek, kto sa na nich s takouto 

požiadavkou obráti. V tom je ich právomoc a kompeten-

cia veľmi silná. Cirkev sa spolieha na to, že práve oni, naši 

regionálni vodcovia a autority majú toľko múdrosti, 

prehľadu a skúseností, že dokážu rozpoznať kvalitu 

kandidatúr a osvojiť si a predložiť skutočne iba tú, s 

ktorou sú stotožnení.

Tieto kompetencie kandidačných porád v cirkvi 

fungujú už desaťročia, tvoria legitímny rámec slušnosti a 

poriadku v cirkvi. Takto bol napríklad v roku 2006 pre 

nedostatok jedného jediného hlasu v 

hlasovaní nekandidovaný do volieb 

záujemca o hodnosť generálneho 

biskupa, a cirkev vtedy volila 

generálneho biskupa z 

j e d n é h o  k a n d i d á t a . 

Pamätáme si na to? Ako 

vtedy reagovali dnešní 

p r e d s t a v i t e l i a 

Slovenskej evanjelic-

k e j  j e d n o t y  a 

Asociácie slobodných 

zborov? V roku 2016 

nebol kandidovaný 

záujemca o hodnosť 

dozorcu Západného 

dištriktu. A to už vôbec 

nehovoríme o ďalš ích 

záujemcoch o kandidáciu do 

volieb do rozličných úradov v 

cirkvi, ktorí neboli kandidovaní. 

Za desiatky ostatných spomeňme 

aspoň kandidátov na úrad generálneho 

biskupa, osobnosti ponovembrových dejín cirkvi Pavla 

Uhorskaia či Daniela Veselého.

V cirkvi vždy fungovali procesy, na základe ktorých 

členovia kandidačných porád, legitímni reprezentanti 

cirkvi, mali právo kandidovať záujemcov do volieb na 

úrovni seniorátov či dištriktov. Mali zákonom danú 

kompetenciu rozhodnúť, ktorý z kandidátov má ich 

dôveru. Žiadnu povinnosť. Nikto im nemôže uložiť úlohu 

predložiť kandidatúru, vyžadovať jej splnenie a v 

opačnom prípade urobiť v cirkvi škandál.

Tieto skutočnosti neuvádzame ako nejaké nové 

právne skutočnosti v živote cirkvi. Takto voľby prebiehali 

aj za predošlých vedení ECAV, dištriktov, aj seniorátov. 

Je nám veľmi ľúto, ak teraz niektorí členovia Slovenskej 

evanjelickej jednoty či Asociácie slobodných zborov 

spochybňujú a napádajú členov kandidačnej porady na 

miesto generálneho dozorcu – naše seniorky, seniorov, 

seniorálne dozorkyne a seniorálnych dozorcov – ktorí 

postupovali tým istým spôsobom ako predošlé vedenia 

cirkvi a neporušili žiadne z ustanovení zákona. Cítime 

ako povinnosť sa postaviť za seniorálne predsedníctva. 

Je nám veľmi ľúto, že oni, regionálni vodcovia a autority 

našej cirkvi, ktorí verne a obetavo stoja v službe seniorá-

tov, sú obviňovaní z politikárčenia, či snahy zakrývať tzv. 

majetkové kauzy cirkvi. Je zraňujúce, rozbíjajúce cirkev a 

zneisťujúce ľudí, ak členovia kandidačnej porady, ako 

legitímne zvolení predstavení seniorátov a dištriktov, sú 

spochybňovaní za vlastné slobodné rozhodnutie, na 

ktoré im dáva volebný zákon plné oprávnenie!

Vyzývame cirkev, aby uvažovala spoločne s členmi 

kandidačnej porady, ktorí stáli v neľahkej úlohe a 

zodpovednosti. Je napríklad zodpovedné predložiť a 

akceptovať kandidatúru takého člena cirkvi, 

ktorému vlastné zborové presbyter-

stvo ako osobe vyslovilo nedôve-

ru? Je to prejav politikárčenia 

alebo naopak zodpovednos-

ti? Alebo je v rozpore s 

Ústavou ECAV, ak v 

ta jnom hlasovaní  o 

kandidatúre neprejde 

iný kandidát, ktorý v 

životopise uvedie, že v 

aktívnej službe cirkvi 

ako zborový dozorca 

pôsobí jeden rok a na 

z á k l a d e  t a k e j t o 

skúsenosti sa uchádza o 

najvyšší post predstavi-

teľa ECAV? Je to postaču-

júca kvalifikácia pre tento 

úrad? Alebo je to vina členov 

kandidačnej porady, ak si nikto z 

nich neosvojí a nepredloží kandidatúru 

tretieho kandidáta, nakoľko sa s ňou a so 

záujemcom o úrad, jeho názormi a pôsobením nedokáže 

stotožniť? Dokonca sa s touto kandidatúrou nestotožnia 

a nepredložia ju ani tí členovia kandidačnej porady, ktorí 

sú danému záujemcovi názorovo blízki? Čo to signalizu-

je? Je to dôvod na obviňovanie členov kandidačnej 

porady alebo je to dôvod na vážne osobné zamyslenie 

sa pre dotyčného brata, ktorému skutočne asi dozrel 

čas?

Milí bratia a sestry,

v posledných rokoch je proces volieb v ECAV 

pravidelne napätý a ničí mnohé vzťahy. Vždy pri voľbách 

prejde cirkvou vlna zneisťovania členov cirkvi, spochyb-

ňovania zákonov a právomocí kompetentných a 
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V pondelok 4. júla 2022 v priestoroch Biskupského 

úradu vo Zvolene sa opätovne stretla kandidačná 

porada, tvorená predsedníctvami seniorátov a 

dištriktov, aby zostavila kandidátku na uprázdnenú 

funkciu generálneho dozorcu. 

Poradu na základe uznesenia Generálneho presby-

terstva zo dňa 9.6.2022 viedlo predsedníctvo kandidač-

nej porady v zložení: Martin Chalupka za ordinovaných, 

senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a za neordino-

vaných Peter Synak, dozorca Bratislavského seniorátu.

Do funkcie generálneho dozorcu ECAV jednotliví 

členovia kandidačnej porady navrhli nasledovných 

kandidátov (v abecednom poradí): Viktora Čopa, člena 

CZ Prešov, Mariána Damankoša, dozorcu Šarišsko-

zemplínskeho seniorátu, Petra Gärtnera, dozorcu 

Liptovsko-oravského seniorátu, Imricha Lukáča, 

zborového dozorcu CZ Opiná, Ivana Trepáča, dozorcu 

Turčianskeho seniorátu a Renátu Vinczeovú, dištriktuál-

nu dozorkyňu ZD a súčasnú zástupkyňu generálneho 

dozorcu ECAV. 

Kandidačná porada po predstavení jednotlivých 

kandidátov a rozprave na svojom zasadnutí v tajnom 

hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho 

dozorcu ECAV napokon štyroch kandidátov, menovite: 

Mariána Damankoša, Petra Gärtnera, Ivana Trepáča a 

Renátu Vinczeovú. Podporu kandidačnej porady 

nezískali bratia Viktor Čop a Imrich Lukáč.

Členovia kandidačnej porady sa pri zostavovaní 

kandidátky na funkciu generálneho dozorcu riadili 

cirkevným zákonom o voľbách cirkevných predstavite-

ľov, podľa ktorého právo navrhovať kandidátov majú 

výlučne členovia kandidačnej porady. Z kandidátov, 

ktorí spĺňali podmienky kandidácie, do volieb postúpili tí, 

ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

členov kandidačnej porady.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutoč-

nia podľa schváleného harmonogramu: 4. septembra, 

11. septembra a 18. septembra 2022. Ďalšie informácie 

k voľbám nájdete v priloženom harmonograme volieb, 

ktorý bol schválený na zasadnutí Generálneho presby-

terstva ECAV dňa 9.6.2022.

CIRKEV

Výstupy zo zasadnutia kandidačnej porady

neslušných osobných invektív. Namiesto modlitieb 

sledujeme obskúrne politické zápasy.

Vyzývame preto cirkev, nepodľahnime terajšej 

diskreditačnej kampani proti tým, ktorí verne stoja v 

službe cirkvi, a ktorí nad rámec svojich zborových 

povinností slúžia aj na vyšších úrovniach správy cirkvi. 

Naši predstavitelia seniorátov nie sú „hŕstkou vyvole-

ných, ktorí vám zobrali právo rozhodnúť“, ako sme to z 

tých istých úst podobne ako teraz počuli aj pri voľbách v 

roku 2018. Modlime sa za našich predstaviteľov 

seniorátov, ktorí plnia mnoho náročných úloh, a ktorým 

je zverená i veľmi veľká právomoc a zodpovednosť pri 

príprave kandidátok do dištriktuálnych a generálnych 

volieb.

Modlime sa tiež, aby Božia moc v nás umocňovala 

vedomie, že cirkev nepatrí nám, ale Kristovi. Konajme 

slobodne aj pri týchto voľbách a nepodľahnime rôznym 

politickým tlakom ľudí, ktorí už niekoľko rokov túto cirkev 

polarizujú osočovaním a obviňovaním. Pripomíname im, 

že ak existujú skutočnosti, ktoré sú v rozpore so zákono-

m, a ktoré je potrebné napraviť, sú k tomu zriadené 

riadne súdne a disciplinárne orgány, ktoré majú konať, 

ak na to príjmu príslušné podnety. Ak súdy a disciplinár-

ne orgány žiadne podnety nedostávajú, a cirkvou sa aj 

tak šíria zaručené informácie o tom, aké hrozné a 

nezákonné veci sa dejú pri príprave volieb, potom sa 

bude cirkev zmietať v nezmyselnom mocenskom a 

politickom zápase, za ktorým ako príčina stojí zrejme iba 

urazená hrdosť. Výzvy k bojkotovaniu volieb, k prečiar-

kovaniu kandidátov nie sú prejavom zrelej cirkvi a 

slobodného volebného procesu! Bratia a sestry, rozhod-

nite sa podľa svojho svedomia pred Pánom cirkvi. 

Modlime sa, aby z týchto volieb vzišla či už nová gene-

rálna dozorkyňa alebo nový generálny dozorca. Veľmi 

ich naša cirkev potrebuje!

Záverom Vám prajeme, aj modlíme sa, aby v cirkvi 

zavládla nová kultúra komunikácie, nová bázeň pred 

Pravdou, nová úcta k blížnym, nový dar pokory pred 

Pánom cirkvi aj pred ľuďmi. Buďme vďační za čas milosti 

a slobody, ktorý máme pre službu evanjelia v dnešných 

časoch. Nech nás aj pohľad za naše východné hranice 

vedie k väčšej bdelosti a schopnosti rozlišovať, čo je 

pred Bohom dobré, milé a dokonalé. Zároveň myslime a 

pomáhajme všetkým, ktorí nesú ťažký kríž života.

Pane, neopúšťaj nás!

S bratským pozdravom, 

Ivan Eľko – generálny biskup ECAV

Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV

Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu ECAV

Bratislava, 23. apríl 2022
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Pokračujeme v našom seriáli o histórii Služieb 

Božích. Dnes si chceme všimnúť vývoj Služieb Božích 

počas reformácie. Ako sme už uviedli, cirkev chápala 

svoju bohoslužbu - omšu ako obeť prinášanú Bohu, ako 

nekrvavé opakovanie Kristovej obete na Golgote. Takto 

sa vytratila základná myšlienka evanjelia, že Pán Boh sa 

priblížil k človeku a obetoval sa za nás raz a navždy v 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Presadila sa myšlienka, že 

kresťania sa bohoslužbou približujú k Bohu, aby si Ho 

naklonili. Reformácia odmietla takéto chápanie boho-

služieb. Naopak zdôraznila, že v prvom rade slúži Pán 

Boh nám a my odpovedáme na Jeho službu.

Lutherovo vystúpenie neznamenalo radikálnu 

zmenu bohoslužieb. Jeho snahou bolo očistiť ich od 

prvkov, ktoré nepovažoval za správne ani z biblického, 

ani z vieroučného hľadiska. Evanjelická bohoslužba sa 

mala v podstatných veciach vrátiť k biblickému – 

novozmluvnému, a tiež starokresťanskému základu. V 

nepodstatných (adiaforných) veciach sa mohla riadiť 

slobodou. Tak to bolo neskôr formulované aj v 

Augsburskom vyznaní čl. 7: Lebo k pravej jednote 

kresťanskej cirkvi stačí, keď sa evanjelium v správnom 

poňatí jednomyseľne káže a sviatosti sa podľa Božieho 

slova prisluhujú. Pre pravú jednotu kresťanskej cirkvi 

preto nie je potrebné, aby sa všade zachovali tie isté, 

ľuďmi ustanovené cirkevné obrady. Ani v reformácii však 

nemohol okamžite nastať nový poriadok bohoslužieb. 

Od starých spôsobov bolo potrebné upúšťať postupne. 

Zásada, že rovnaké obrady nezaisťujú jednotu cirkvi, 

mala za následok, že Služby Božie prešli rozličnými 

fázami vývoja.

Vývoj evanjelických Služieb Božích v reformácii 

zásadne určili dva Lutherove spisy: Formula missae z 

roku 1523 a Deutsche Messe z roku 1526. Luther už 

pred vydaním týchto spisov útočil proti omši ako obeti. 

Už v roku 1520 poznamenal, že v rímskej omši sa 

zakrýva a zatajuje ľudu práve to, čo je najdôležitejšie – 

Boží sľub o odpustení hriechov a privlastnenie tohto 

odpustenia skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Predsa však 

Luther ponechal omšu v počiatkoch reformácie nezme-

nenú. Prvé zmeny sa dohrali počas jeho pobytu na hrade 

Wartburg, kde sa skrýval po Wormskom sneme. 

Melanchton spolu so svojimi žiakmi vo Wittenbergu 

prijímali pod obojím a Melanchton slová ustanovenia 

odriekal po nemecky a nie po latinsky. V novotách 

radikálnejšie pokračoval Karlstadt, ktorý na Vianoce 

1521 odstránil celú obetnú časť omše, zrušil eleváciu 

(pozdvihovanie chleba a kalicha) a dary Večere Pánovej 

dával priamo do rúk komunikantom. Postupne sa takéto 

novoty zavádzali aj v iných mestách. Luther stále 

zdôrazňoval slobodu vo veciach bohoslužieb, čo v cirkvi 

reformácie viedlo k vytvoreniu dvoch krídel. Jedno krídlo 

vedené Thomasom Muenzerom sa držalo poriadku 

rímskej omše, druhé krídlo vedené Johannesom 

Oekolompadiusom sa naopak snažilo stvárniť boho-

služby bez ohľadu na liturgickú tradíciu. Do týchto 

pomerov veľmi dobre zapadlo už spomínané Lutheovo 

dielo Formula missae (Poriadok omše). V tomto diele 

Luther ponechal takmer celý poriadok omše, dokonca v 

latinskej reči, ale z druhej časti omšového poriadku 

vylúčil všetko, čo súviselo s chápaním omše ako obete.

Ešte dôležitejším bol druhý Lutherov spis, ktorý sme 

už tiež spomínali: Deutsche Messe und Ordnung des 

Gottesdienstes (Nemecká omša a poriadok Služieb 

Božích) z roku 1526. Tento spis priniesol konečné 

usporiadanie evanjelických Služieb Božích. Luthera aj tu 

viedla snaha ponechať poriadok rímskej omše, ale 

vylúčil z neho všetko, čo odporovalo evanjeliu. Rímska 

omša bola skrátená a dôkladne prepracovaná. V 

poriadku zostali jej základné prvky, ktoré máme v 

poriadku Služieb Božích dodnes: Introit (predspev), 

Kyrie (prosba o zmilovanie), Glória (Sláva na výsostiach), 

Salutácia (pozdrav), Kolekta (modlitba), Epištola a 

Evanjelium, Krédo (vyznanie viery), Kázeň, Večera 

Pánova s Modlitbou Pánovou a Slovami ustanovenia a 

na záver Požehnanie. Do bohoslužieb, najmä nedeľ-

ných, bol zavedený nemecký jazyk. Kázeň, umiestnená 

po Kréde (vyznaní viery), sa stala pevnou súčasťou 

bohoslužieb. Takisto sa oveľa viac uplatnil spev chrámo-

vého zhromaždenia. Piesne, ktoré doteraz spieval chór 

(obvykle žiaci), spievali všetci. Zmeny, ktoré priniesol 

nový bohoslužobný poriadok, boli zásadné najmä v 

oblasti zvestovania Božieho Slova – kázne a zapojenie 

chrámového zhromaždenia do spevu. Kázeň už nebola 

iba možnosťou, ale základným kameňom bohoslužieb a 

spev ľudu urobil z pasívnych divákov omše, aktívnych 

účastníkov bohoslužieb. Služby Božie boli nerozdelené 

– to znamená, že Večera Pánova bola súčasťou Služieb 

Božích. Po kázni nasledovalo prisluhovanie Večere 

Pánovej - už bez myšlienok na opakovanie Kristovej 

obete na Golgote. Reformácia teda nezbúrala všetko, čo 

doposiaľ v poriadku Služieb Božích existovalo, ale na 

základe Písma upravila a očistila poriadok Služieb 

Božích.

Martin Chalupka, zborový farár

SPOLOČENSTVO

Služby Božie

včera a dnes (3. časť)



lých po skončení ústavnej starostlivosti a hlavne 

informovať o problémoch a prekážkach, s ktorými sa 

stretávajú. Príbehy osamostatnených mladých ľudí, ako 

aj pohľad odborníkov k jednotlivým témam, si môžete 

pozrieť na webe Návod na život venovanému tejto téme: 

navodnazivot.sk.

Spolu s kampaňou sme pustili do obehu aj mobilnú 

aplikáciu Návod na život, ktorej cieľom je pomôcť týmto 

mladým ľuďom osamostatniť sa. V mobilnom sprievod-

covi nájdu rôzne užitočné tlačivá, webstránky, videá a 

mnoho iných zaujímavých vecí. Viac sa o nej môžete 

dozvedieť na našom webe:

relevant.sk/mobilná-aplikacia-navod-na-zivot

Ak viete o niekom, komu by sa takáto pomoc zišla, 

dajte mu o aplikácii vedieť. Kampaň aj mobilnú aplikáciu 

sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informati-

zácie Slovenskej republiky – program Podpora regionál-

neho rozvoja. 

(pokračovanie na ďalšej strane)

„Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, 

Hospodin sa ma ujme.“ Žalm 27,10

Prvý júnový týždeň sme strávili pri mori. Boli sme 

milo prekvapení, keď nám v máji zavolal jeden z našich 

bratov, ktorý bol s nami pred rokom na tábore ako 

dobrovoľník, a ponúkol nám priestor pri mori v 

Chorvátsku na podobné aktivity. Pobyt zaplatil pre nás 

neznámy darca z Čiech. Znamenalo to síce extra prácu 

navyše týždeň pred a týždeň po pobyte, aby sme mohli 

ísť, ale oplatilo sa. Spolu štyridsať dospelých a päť detí – 

mladí muži a ženy z Domova na polceste Hniezdo, 

Strediska evanjelickej diakonie Veľký Slavkov spolu so 

sociálnymi pracovníkmi a ich rodinami. Mohli sme tak 

stráviť skvelý spoločný čas a zažiť, že BOH je DOBRÝ. 

Táto dovolenka bola svedectvom o Božej starostlivosti 

aj o tých, ktorí by si ju momentálne nemohli dovoliť. A 

tiež utvrdením v tom, že sme vzácni v Božích očiach a nič 

pre to nemusíme robiť. Celý týždeň sa niesol v tomto 

duchu. Kedykoľvek sme sa rozprávali s našimi mladými, 

ktorých myšlienky často smerujú k tomu, že ich nikto 

nemá rád, sme poukazovali na to, že aj tento pobyt je 

dôkazom Božej bezpodmienečnej lásky k človeku. 

Zároveň aj pre nás pracovníkov to bola odmena, za ktorú 

sme nesmierne vďační. Bol to krásny dar, za ktorý sme 

Pánu Bohu vďační a odporúčame to miesto každému. 

maranathapo.sk/villa-marco-polo

Návod na život

„Až neskôr som zistil, čo je to zodpovednosť.“ 

„Netušila som, že na pohovor treba životopis.“ To sú len 

niektoré z výrokov mladých ľudí, ktorí si prešli cestou 

osamostatňovania sa po odchode z detského domova. 

V jarných mesiacoch sme spustili kampaň Návod na 

život s cieľom priblížiť verejnosti život mladých dospe-

RELEVANT N.O.

Pán Boh sa stará



pri konfirmácii zložil, je pre mňa záväzkom voči Pánu 

Bohu i našej drahej cirkvi. Je pre mňa významnejší ako 

kedykoľvek v mladšom veku. Niektoré súvislosti s Božou 

milosťou som pochopil až neskôr - v dospelosti. Ďaku-

jem Pánu Bohu, že som mohol odovzdať svoj život do 

Jeho rúk v mojich tridsiatych rokoch. Ďakujem Bohu, že 

sa tejto vzácnej chvíle dožil aj môj starý otec, ktorý v 

rovnaký dátum, ale pred 72 rokmi, tiež osobne vyznal 

vieru v Boha.

Matúš Alexander Lavrík

Po niekoľkomesačnej konfirmačnej príprave som sa 

dňa 18. júna 2022 stal dospelým členom našej 

Evanjelickej cirkvi a. v.  Sestra farárka Wagnerová sa mi 

počas konfirmácie prihovorila zvesťou Božieho slova o 

dvoch staviteľoch z Mt. 7,24-27. Po sľube a osobnom 

vyznaní viery som dostal osobné konfirmačné požehna-

nie. Môj konfirmačný veršík znie: „Milovať budeš Pána, 

svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou 

mysľou.“ (Mt. 22,37). Teraz v dospelosti mi je podstata 

tohto verša jasnejšia. Samotný sľub vernosti, ktorý som 

ŽIVOT ZBORU

Kon�rmácia | Matúš A. Lavrík

Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom 

programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou 

otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Potrebujete pomoc? Ozvite sa nám.

Ak potrebujete pomôcť s nákupmi, pri upratovaní, s 

prácami v záhrade alebo vybavovaním úradných 

záležitostí a nemáte sa na koho obrátiť, ozvite sa nám. V 

rámci našich možností vám radi pomôžeme. Kontakt na 

nás je 0907 996 377, relevant@relevant.sk.

Nová pomoc v Relevante

V máji sme prijali do zamestnania dve dievčatá z 

Domova na polceste Hniezdo ako pomocné sily pre 

prácu v kaviarni, Dielni pre život, ale aj pre rozbiehajúcu 

sa kuchyňu. V nej sa v súčasnosti každý deň varí jedno 

jedlo denne pre ľudí z Ukrajiny (priestor využíva 

Katolícka charita), ale postupom času ju využijeme, 

veríme, aj na iné účely. Mzda dievčat je hradená cez 

projekt „Pomáhame, podporujeme, spájame“, ktorý je 

podporený z programu ACF – Slovakia a financovaný z 
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Lipovský, Ela Majerníková, Lenka Mihaľová, Radoslava 

Miščíková, Enrik Mitra, Juraj Olejár, Nina Oráčová, Milan 

Pagurko, Dávid Pancurák, Zora Petričová, Šimon Polák, 

Ľubomír Sabol, Linda Samseliová, Samuel Smetanka, 

Michaela Štofanová a Martin Tuhrinský.

Týchto mladých bratov a sestry prijala sestra farárka 

Wagnerová za dospelých členov našej cirkvi slovami 

Písma svätého z Jánovho evanjelia 6,67-69. Nielen 

konfirmandom, ale aj nám všetkým, nech Pán Boh 

pomáha, aby sme sľub vernosti až do konca života 

dodržali a v každej situácii svojím rozhodovaním i 

konaním spolu s apoštolom Petrom vyznávali: Pane, ku 

komu pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme 

uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží.“

Slávnostnú atmosféru služieb Božích umocnil 

zborový spevokol Sion spevom viacerých piesní. 

Konfirmandi zaspievali spoločnú pieseň „Do tmy na svet 

prišlo k nám svetlo sveta“. Pred Večerou Pánovou sa 

zvesťou Slova Božieho konfirmandom prihovoril brat 

farár Matej Oráč, ktorý zároveň poslúžil aj liturgiou k 

Večeri Pánovej.

Za cirkevný zbor sa konfirmandom prihovoril brat 

dozorca Miroslav Čurlík, za mládež brat Peter Urbanec, 

ktorý pozval konfirmandov na dorast a tradičnú Garden 

party. V piatok 20. 5. sa Garden party zúčastnila 

polovica konfirmandov. Boli to požehnané chvíle 

strávené pri Božom Slove, modlitbe, piesňach, hrách a 

vzájomných rozhovoroch. Okrem duchovného pokrmu 

sme sa nasýtili aj telesne. Spoločný čas sme ukončili 

grilovačkou, ktorú pre nás pripravil mládežnícky tím.

Lenka Wagnerová,

zborová farárka na kaplánskom mieste

Naša konfirmačná príprava sa začala v polovici 

septembra 2021. Už v októbri nám naše plány a túžbu 

stretávať sa a spoznávať Boha osobne prekazila 

pandémia. Nenechali sme sa odradiť, nechceli sme 

vymeškať ani jednu hodinu, preto sme hľadali nové 

formy a spôsoby vyučovania. Hneď sme prešli na 

vyučovanie dištančnou formou. Znamená to, že sme sa 

učili online cez aplikáciu Zoom.

Kvôli pandémii, žiaľ, musela byť viac ako polovica 

našich hodín online. Sme vďační Bohu aj za takúto 

formu, hoci nie je nad osobné stretnutia. Akonáhle to 

bolo čo i len trochu možné, po miernom uvoľnení 

opatrení, sme sa učili aj vo farskej záhrade na karimat-

kách, v kostole či v zborovej sieni na fare.

Na opakovanie učiva sme využívali testy v programe 

Alf. V závere dvojročnej konfirmačnej prípravy absolvo-

vali konfirmandi záverečný test. Vedomosti konfirman-

dov boli overené v sobotu pred konfirmačnou slávnos-

ťou kvízovou formou cez aplikáciu Kahoot a potom aj 

ústnou skúškou. Zvesťou Slova Božieho pred spoveďou 

a Večerou Pánovou poslúžil brat farár – senior ŠZS 

Martin Chalupka.

V 4. nedeľu po Veľkej noci dňa 15. mája 2022 sme v 

našom zbore mali požehnanú slávnosť konfirmácie. 

Konfirmovaných bolo 18 dievčat a 16 chlapcov. Svoju 

vieru vyznali a krstnú zmluvu potvrdili: Marína Babejová, 

Denisa Beňková, Lucia Benková, Sofia Beňková, Dávid 

Dudek, Miroslav Duranik, Anna Alexandra Fecurová, 

Karolína Girčáková, Adam Harčár, Martin Hažer, Tobias 

Hopkovič, Nikola Imrichová, Petra Kandriková, Natália 

Kaňuščinová, Viktória Kaňuščinová, Damián Kmec, 

Samuel Končár, Pavol Kovaľ, Dáša Lipovská, Martin 

ŽIVOT ZBORU

Kon�rmácia



Príjemné letné počasie so sviežim vánkom prinášajú-

cim k nosu vôňu pečenej klobásky a k ušiam smiech a 

vravu ľudí. Toto ste mohli cítiť, keď ste prechádzali okolo 

fary v poslednú júnovú nedeľu, kedy sa už tradične ako 

aj niekoľko rokov pred tým konala zborová opekačka. 

Vyše 100 ľudí rôznych generácií sa stretlo, aby ďakovalo 

za všetky zborové aktivity, ktoré v zbore prebiehali 

počas roka a zároveň prosili o požehnanie letných 

aktivít. A keďže ten deň bol zároveň aj dňom otcov, brat 

farár Chalupka mal krátke zamyslenie práve k tejto téme 

na základe textu ako inak ak nie o podobenstve o 

stratenom synovi, kde má otec všetky podstatné 

vlastnosti, ktoré hlava rodiny má mať – je spravodlivý, 

odpúšťajúci, prinášajúci pokoj, prijímajúci. Sestra 

Adamkovičová urobila prieskum medzi ľuďmi, ako 

vnímajú svojho otca, výsledky môžete vidieť v básni. 

Požehnaný čas neformálnych rozhovorov, vzájom-

ného spoznávania sa, vychutnávania klobásky a 

prinesených koláčikov uplynul veľmi rýchle, ale veríme, 

že sa po prázdninách jednotlivé tímy opäť stretnú a 

budú naďalej pracovať na Božej vinici. Zároveň veríme, 

že na budúci rok sa nás zíde ešte viac, aby sme to 

častokrát anonymné spoločenstvo premenili na veľkú 

vrúcnu Božiu rodinu. 

ŽIVOT ZBORU

Zborová 
opekačka

OTCOVIA 

Deň otcov – anketa

Čo ti napadne

     keď opýtam sa 

     na tvojho otca?

Istota Bezpečie

Múdrosť a rozhodné slovo

Je vtipný 

Vie sa zastať svojich detí

Urobí viac ako musí

Chcem aby čím skôr

     dostaval náš dom

A my sme zabudli

     že má dnes sviatok 

Iste nám odpustí

Láskavý a trpezlivý je on

     

Otec už iba v spomienkach...

Bol veľmi starostlivý

     húževnatý a pracovitý

Nevravel o tom veľa

     no viem že mal nás rád

Tak zneli odpovede detí

     na moju nezvyklú otázku

     vo sviatok otcov

Všetky sa pritom usmievali

Mala som z toho

     pocit viac než skvostný

V spomienkach zrazu

     prebleskol obraz 

Otec môj ktorý

     dlho už u Pána spí

Ten jeho úsmev

Detstvo plné piesní  - s ním 

        

Otec je v našom živote

     postava veľmi dôležitá

Kiež myslia na to

     všetci otcovia

V Otcovi nebeskom

     nech svoj vzor hľadajú 

     a vidiaO
ľg
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Štefan Kiss a tajomníčka EMC Mgr. Daniela Veselá.

Prečo práve tieto oblasti - vzdelávanie a misia? 

Misia a vzdelávanie je to najdôležitejšie, čo má cirkev 

robiť. Pán Ježiš pred svojím vstúpením na nebesá 

povedal: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, 

krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac 

ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Mt 

28,19-20a) 

Misia je plnenie Jeho príkazu: „Choďte teda, čiňte mi 

učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i 

Ducha Svätého.“ 

Vzdelávanie je plnenie druhej časti: „učiac ich 

zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ 

My sme v cirkvi nevymysleli nič nové, len sme našli 

novú formu, nový prostriedok a nástroj na to, aby sme 

toto poslanie v dnešnej dobe robili efektívnejšie. Cirkev 

bez misie už nie je cirkvou. Ňou cirkev vznikla a šíri sa. 

Misiou a svedectvami druhých. Veríme, že zdravá cirkev 

je misijná cirkev. 

Zároveň platí, že cirkevný zbor a kresťan si nevysta-

čia len z povzbudzovania. Zbor i kresťan potrebuje aj 

vyučovanie. Obrátení ľudia potrebujú biblické vzdeláva-

nie. Prečo? Lebo kresťanstvo nie je len o viere v Pána 

Ježiša, ale aj o živote s Ním. Cirkvi preto musí záležať na 

spasení druhých. 

Aké je praktické využitie pre cirkevné zbory?

Plán aktivít EMC je momentálne rozčlenený do 

čiastkových aktivít v oblasti misie a edukácie (vzdeláva-

nia a výchovy). V každom mesiaci realizujeme v súčas-

nosti tri (štyri) kľúčové činnosti: 

1. Na potulkách s Lukášom (pravidelné online 

biblické štúdium, sobota 17:30 – 18:30). Výstupom sú 

audio-vizuálne nahrávky biblického štúdia zverejňova-

né na YouTube ECAV s vami a audio nahrávky zverejne-

né na podcastoch. 

2. Učiteľské fórum (UF) učiteľov náboženskej 

výchovy organizované v spolupráci s Metodicko-

Kedy a ako vznikla myšlienka založenia Edukačno-

misijného centra (EMC)? 

Myšlienka misijno-vzdelávacej inštitúcie sa v našej 

cirkvi tvorila postupne. Pre históriu je dôležitý krátky 

exkurz do rozhodnutí synod ECAV 2007 – 2021. V 2007 

bola synodou ECAV schválená Misijná stratégia ECAV. 

Synoda odporučila, aby sa týmto dokumentom zaobe-

rali zborové presbyterstvá, ale aj seniorálne pastorálne 

konferencie. V roku 2009 bol na synode predložený 

návrh na založenie Evanjelickej akadémie (EA) ako 

neziskovej organizácie. Návrh však vtedy na synode 

neprešiel. Školský výbor ECAV predložil na synodu 

2009 Stratégiu rozvoja školstva v ECAV 2010 – 2015, 

ktorá bola schválená. Na synode 2015 bol opäť predlo-

žený návrh na zriadenie EA. Synoda ju zriadila ako 

účelové zariadenie bez právnej subjektivity. Podľa 

našich informácií sa reálna činnosť EA nikdy nezačala. 

Synoda 2019 vzala na vedomie Víziu ECAV 2020. 

Synoda poverila Výbor misie ECAV prípravou návrhu na 

zriadenie Misijno-mediálneho centra cirkvi. Synoda 

2020 v Ružomberku zasa schválila zámer na zriadenie 

Evanjelického vzdelávacieho centra. V decembri 2020 

bola generálnym presbyterstvom vytvorená pracovná 

skupina, ktorej úlohou bola príprava Koncepcie misie a 

vzdelávania ECAV 2021 – 2030. Koncepcia bola 

schválená na synode v Trenčianskych Tepliciach v júli 

2021, kde bolo zriadené aj EMC ako nástroj jej realizácie. 

EMC je spojením myšlienky Misijno-mediálneho a 

Evanjelického vzdelávacieho centra. Je tiež výsledkom 

dlhoročného snaženia jednotlivcov, ktorým na misii, ale 

aj vzdelávaní v ECAV záležalo a záleží.

Ako to funguje?

EMC ECAV začalo svoju činnosť 1. januára 2022 na 

základe rozhodnutia synody ECAV z 3. júla 2021. Je 

súčasťou Generálneho biskupského úradu ECAV a 

nemá právnu subjektivitu. Svoju činnosť vykonáva na 

základe štatútu EMC a ročného plánu, ktorý schvaľuje 

generálne presbyterstvo. Ponúka hlavne misijné a 

vzdelávacie aktivity pre ordinovaných a neordinovaných 

členov ECAV. Súčasťou jeho portfólia je aj spolupráca so 

synodálnymi výbormi ECAV, publikačná činnosť a iné 

aktivity, ktoré vyplývajú zo štatútu EMC. Väčšina 

predsedov synodálnych výborov a dekan Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte UK sú aj členmi Kurikulárnej rady 

EMC (prerokováva plán hlavných úloh). EMC pracuje v 

súčasnosti v personálnom zložení: vedúci EMC Mgr. 

Stanislav Grega, koordinátor vzdelávacích aktivít ThDr. 

Matej Oráč, PhD., koordinátor misijných aktivít Mgr. 

VZDELÁVANIE

Edukačno-misijné centrum

– mechanizmus služby pre ECAV
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Druhou možnosťou je objednávanie si vzdelávaní pre 

skupiny vo vašom cirkevnom zbore, alebo senioráte 

(napr. pracovníci s deťmi, presbyteri, účtovníci, zboroví 

dozorcovia, kantori, dirigenti atď.) Tretou možnosťou je 

finančná podpora EMC cez oficiálny účet:

ecav.sk/emc/podpora

Okrem iného sa pracovníci EMC snažia „vyhľadávať 

talenty“ v ECAV. Budujeme v súčasnosti pracovné 

sekcie zamerané na prácu s deťmi, mládežou, konfir-

mandmi, presbytermi, rodinami... Oslovujeme spolupra-

covníkov, ktorí dokážu tvoriť metodické materiály, videá, 

notové materiály, ktoré majú pomôcť prevažne vo 

vnútromisijnej práci cirkvi.

O ktorú oblasť je momentálne najväčší záujem?

V súčasnej postpandemickej dobe je veľký záujem o 

materiály pre prípravu detských táborov. Leto 2022 

bude veľkou príležitosťou pre návrat aktivít, ktoré boli 

prerušené. Veľký záujem bol o vzdelávania o finančnom 

plánovaní v cirkevných zboroch, kríze v súčasných 

rodinách, deti a vojna, ale aj vzdelávanie kantorov. 

Viacerí jednotlivci sa prihlásili na vzdelávanie o zaklada-

ní diakonických zariadení v cirkevnom zbore, ktoré 

veríme v blízkej dobe otvoríme.

Mgr. Stanislav Grega, vedúci EMC 

a ThDr. Matej Oráč, PhD.,

koordinátor vzdelávacích aktivít EMC

pedagogickým centrom (MPC) v Trenčíne. Učiteľské 

fórum sa koná 1-krát v mesiaci a je zamerané na 

vzdelávanie učiteľov náboženskej výchovy ECAV. 

Moderuje ho metodička Mgr. Dana Naďová, ktorá je 

zamestnaná na čiastočný úväzok v MPC. 

3. Pravidelné online vzdelávania pre členov ECAV, 

ktoré sa konajú 1-krát v mesiaci cez platformu zoom. 

Cieľom je „pilotné“ predstavenie rôznych vzdelávaní z 

„5O“, ktoré sú ponúkané bezplatne všetkým záujemcom 

na základe prihlásenia. Ponuka všetkých vzdelávaní 

EMC je pravidelne aktualizovaná:

ecav.sk/emc/ponuka-vzdelavani

Okrem pravidelných vzdelávaní, ktoré sú stanovené 

v pláne EMC 2022, majú záujemcovia možnosť prihlaso-

vať sa priebežne aj na vzdelávania na základe osobných 

preferencií (konkrétne vzdelávania sú spustené po 

naplnení počtu záujemcov, ktorý je uvedený v anotácii 

ku vzdelávaniu). Ďalšou možnosťou je objednať si 

vzdelávanie pre potreby cirkevno-organizačných 

jednotiek, napr. cirkevných zborov. 

4. Iné aktivity misijno-vzdelávacieho charakteru 

(duchovné cvičenia pre ordinovaných a neordinova-

ných, aktivity z plánu ECAV 2022 atď.).

Ako môžu zbory alebo ľudia pomôcť práci EMC? 

Možnosti pomoci sú veľmi široké. Prvou možnosťou 

je samotné využívanie ponuky EMC – prihlasovanie sa 

na misijné a vzdelávacie aktivity určené pre jednotlivcov. 

Kronika | Apríl 2022 - máj 2022

POKRSTENÍ

Mila Silingardi – 10. apríl

Benjamín Kuchár – 17. apríl

Michal Bodnár – 23. apríl

Natália Mišková – 23. apríl

Anabela Pipeková – 24. apríl

Matej Hurný – 24. apríl

Peter Mikluš – 24. apríl

Diana Eliana Pavel – 30. apríl

Natália Rusiňáková – 7. máj

Vladimír Kasprišin – 21. máj

SOBÁŠENÍ

Peter Hudák a Patrícia Králová – 22. apríl

Tomáš Hrehor a Simona Eperješiová – 23. apríl

Ing. Pavol Tomko a Ing. Laura Mihoková – 30. apríl

Jakub Ducár a Anna Lacová – 21. máj

Juraj Takáč a Tatiana Starovičová – 28. máj

Jaroslav Beňko a Júlia Kmecová – 28. máj

ZOSNULÍ

Mária Chovanová r. Priščáková, 85 r. – 1. apríl

Imrich Petro, 82 r. – 3. apríl

Ján Cina, 63 r. – 4. apríl

Stanislav Hrabčák, 76 r. – 5. apríl

Anna Richtariková r. Vašková, 80 r. – 17. apríl

Karel Nájemník, 78 r. – 14. apríl

Ján Ferenc, 87 r. – 21. apríl

Ladislav Csiky, 68 r. - 3. máj

Helena Lehetová r. Beňová, 89 r. – 11. máj

Mária Zlatokaničová r. Kerestešová, 88 r. – 15. máj

Juraj Dučay, 65 r. – 12. máj

Ján Kuropčák, 88 r. – 12. máj

Ľubomír Bartek, 54 r. – 27. máj

PATMOS 02-202222



PATMOS | Internetové kníhkupectvo

Ak si potrebujete knihu aj prezrieť a ovoňať, príďte nás navš�viť priamo v našej predajni
v historickom centre Prešova v blízkos� evanjelického a. v. Chrámu svätej Trojice.

Navštívte nás aj osobne v našej predajni v centre Prešova

0908 987 663, knihkupectvo@patmos.sk, Hlavná 137, Prešov

Kontakt

obchod.patmos.sk

PATMOS | Internetové kníhkupectvo
Všetko potrebné pre čítajúceho kresťana

Otvorené
24/7



Dorasťak 2022
21.-26.8.2022
Borda, Košický Klečenov
spoznáš nových ľudí a nájdeš skutočné kamarátstva,
budeš počuť o tom, kto je Pán Boh a ako môže vyzerať život s Ním,
a zažiješ mnoho srandy, športov, súťaží, craftov, a mnoho ďalšieho.

Viac o dorastovom výlete
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