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NASLEDOVANIE  KRISTA
Milé sestry a milí bratia! Ježiš sa so svojimi učeníkmi vydáva na cestu do Jeru-

zalema. Je to nádejná cesta. Veľa sa od nej očakáva. Preto je dôležité mať jasno v
tom, kto je Ježiš, čo Ho vystihuje, čo je Jeho identitou. Učeníci slovami Petra pri
Cezarei Filipovej vyznali vieru v Krista, Božieho Syna. Toto nadšenie z vyznania
viery speje k slávnostnému vstupu do Jeruzalema, kde ľudia oslavujú Ježiša ako
Syna Dávidovho, Mesiáša, Kráľa.

T
oto nadšenie viery je pre nás typické. My ľudia túžime po akomsi emotív-
nom nadšení, prežitku, ako pri tom jeruzalemskom kráľovskom sprievode.
Ale Ježiš hneď učeníkom pripomína, čo Ho čaká v Jeruzaleme: prenasle-

dovanie, utrpenie, smrť. Peter Ho odhovára od toho, ale dostáva iba napomenutie,
že myslí iba na ľudské veci a nie na Božie. A Ježiš ho nazývajúc satanom vyzýva
ísť za Ním. A hovorí: „Keď niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16,24). Učeníci síce vyznávajú vieru v Ježiša Kris-
ta, ale musia byť pripravení ísť za Ním, a nie vtískať Mu svoje predstavy a oča-
kávania. Mnohí očakávali, že Ježiš predovšetkým obnoví národnú slávu dávidov-
ského kráľovstva, že vy-
slobodí svoj ľud z nadvlá-
dy cudzincov. Ale Ježiš
hovorí o zapieraní seba.

Ale čo to teda znamená
zaprieť sám seba a ísť za
Kristom? Zaprieť to, čím
človek je, čo ho vystihu-
je, čo je jeho identitou? V
inej súvislosti v rozhovo-
re s Nikodémom Ježiš ho-
vorí priam o znovuzrode-
ní (Jn 3,3). Je to reč iba o
nejakých duchovných či emotívnych vzletoch, zážitkoch či prežitkoch? Ak uva-
žujeme o týchto veciach, môže nám prísť na pomoc to, čo píše apoštol v Kol 3,
1–5a: „Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde
Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.
Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš
život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich
údoch pozemské...“ Apoštol hovorí o myslení, o vôli, o hľadaní. A to všetko je
pretransformované, zmenené Kristom a Jeho smrťou a vzkriesením.

M
yslenie. Ísť za Kristom znamená zmýšľať inak. V prvom rade myslieť
na Krista, myslieť na to, čo je hore, kde je Kristus, teda myslieť na
Božie veci. A v tom svetle potom môžeme zmýšľať inak aj o sebe, o

svojom svete. Ak myslíme na Krista, ak myslíme v prvom rade na Božie veci, po-
(Pokračovanie na str. 2)

Mimoriadne jednodňové
zasadnutie Synody
v Rimavskej Sobote

Dňa 23. marca sa v aule Refor-
movaného gymnázia Mihálya Tompu
v Rimavskej Sobote konalo 8., mimo-
riadne, jednodňové zasadnutie Sy-
nody našej cirkvi. Na jeho začiatku
vhodný rámec pre odznelé pobož-
nosti vymedzili piesne v prednese
chóru Zväzu mladých reformova-
ných, ktorý práve tam mal cez víkend
sústredenie. Zástupca biskupa Ró-

bert Géresi na základe Mk 11,1–11

poukázal na to, že je dôležité rozlišo-
vať: budujeme cirkev Hospodinovu či
vlastnú. Zástupca biskupa Marián

Hamari vo svojej pobožnosti odzne-
lej v slovenskom jazyku na základe
Mt 26,21–27 zdôraznil: nasledovanie
Krista znamená, že celý náš život u-
smerňujeme na Božie veci.

Po zistení prítomnosti a uznášania-
schopnosti a zvolení overovateľov
zápisnice (v osobe Tibora Révésza
a Ferenca Ujlakiho) schválenie ro-
kovacích bodov programu otvorilo
cestu pred aktívnou prácou. Synoda
vyhlásenie piatich slovenských syno-
dálov, v ktorom vyjadrili svoj názor k
uzneseniu č. ZS-15/2012, podrobne
neprerokovala, ale na návrh biskupa
Lászlóa Fazekasa ho postúpi komi-
sii, ktorá bola poverená vyšetrovaním
zákonnosti jednotlivých krokov od ro-
ku 2009, teda zaradila ho medzi os-
tatné dokumenty.

Komárňanský reformovaný senio-
rát navrhol, aby príspevky do Všeo-
becného fondu boli zmrazené na ú-
rovni roku 2011; iný návrh sa vzťaho-
val na otvorenie osobného fondu. Sy-
noda rozhodla, že príspevky nezmra-

(Pokračovanie na str. 7)



(Dokončenie zo str. 1)
tom budeme inak vnímať aj to, čím
sme, čo nás vystihuje, čo je našou iden-
titou. Myslieť iba na to, čo je nám pri-
rodzené, môže byť satanské; teda môže
byť pre nás pokušením, ak to nezaprie-
me a nepodriadime Kristu. Ak pocho-
píme, o čo išlo Ježišovi, už do Neho
nebudeme premietať svoje osobné či
národné túžby a ciele, alebo očakáva-
nia ľudu, ale budeme svoje ciele pri-
spôsobovať Jeho cieľom. Inými slova-
mi, svojím myslením budeme nasledo-
vať Jeho.

Vôľa. Apoštol hovorí o umŕtvovaní v
sebe toho, čo je v nás zemské. Človek
nielen zmýšľa inak, ale inak aj koná,
po inom túži, vedú ho iné pohnútky.
Umŕtvovanie nie je akési prirodzené
zomretie, ale „zapretie sám seba“, ve-
domé potláčanie a odmietanie toho, čo
neodpovedá nasledovaniu Ježiša Kris-
ta. Nejde tu iba o nejaké vonkajšie mo-
rálne záležitosti či prehrešky. Ale o zme-
nu vnútra človeka, teda jeho „ja“, toho,
čím je, čo ho vystihuje, čo je jeho iden-
titou. Lebo iba z čistého vnútra môžu
vychádzať dobré pohnútky a dobré ovo-
cie, teda skutky a činy. A ak nasleduje-
me Krista, naše skutky a činy vyviera-
jú z Jeho vôle, z toho, čo viedlo Jeho v
Jeho správaní a konaní.

Životné hľadanie. Apoštol hovorí o
hľadaní toho, kde je Kristus, teda o orien-
tovaní svojho života na to, kde je Kris-
tus, o životnom snažení ísť tam, kde je
Kristus. Je to myslenie na Božie veci,
snaženie sa o Božie veci. Upriamiť svoj
život na určitý cieľ prirodzene vedie k
zapretiu či umŕtvovaniu všetkého, čo
vedie iným smerom, čo ako pokušiteľ

od toho odvádza, čo tomu prekáža ale-
bo tomu bráni. A môže to byť aj to, čím
sme, čo nás vystihuje, čo je našou pri-
rodzenou identitou. Ale hľadať veci,
ktoré sú hore, tam kde je Kristus, teda
hľadať Božie veci dáva životu úplne
iný zmysel a poslanie, lebo to vyviera
z toho, že sme s Kristom vzkriesení. V
Kristu prijímame to, čím v skutočnosti
sme, v Jeho vôli nachádzame svoju vô-
ľu, v hľadaní Božích vecí zmysel svoj-
ho života. Takto je celý život nasledo-
vaním Krista, aby – keď sa zjaví On –
aj my sme sa zjavili v Jeho sláve.

Marián Hamari
(Odznelo dňa 23. marca 2013 v Ri-

mavskej Sobote na 8. zasadnutí Synody
ako úvodná pobožnosť.)

NASLEDOVANIE  KRISTA

Pred tvárou
Hospodina

Pane, neviem, čo ma tohto dňa
stihne. Ty však to vieš. Porúčam
všetko Tebe do rúk a staviam sa
do Tvojej služby. Urob so mnou,
čo Ty pokladáš za najlepšie. Urob
ma šťastným vo všetkom, čo pod-
nikám a ak je Tvoja vôľa, daj mi
úspech. Ak však vidíš, že lepšie
sú pre mňa skúšky a sklamanie,
daj mi milosť prijímať to ako od
Teba. Daj mi silu, aby som to zná-
šal pokojne a radostne a aby som
hovoril: Otče, nech sa stane Tvo-
ja vôľa a nie moja. Môj Bože, urob
mi tento deň v Tvojej službe
šťastným. Pomôž mi, aby som
nepodnikol nič, čo raní moje sve-
domie. Daj, aby som neurobil, ne-
povedal a nežiadal si nič, čo je v
rozpore s Tvojou vôľou. Daj mi
vďačné srdce, ktoré Ťa oslavuje
za všetko, čo si mi dal a za všet-
ko, čo si mi odoprel. Amen.

Ashton Oxenden
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Jolana Bittóová

TY  DRŽÍŠ  MA
Ty držíš ma,
keď vyznávam,
že si Slovo,
od vekov Pán.

Ty držíš ma,
keď sľubujem,
ku komu bych šla,
veď jediný si, viem.

Ty držíš ma,
keď tvrdá ruka siaha,
že všetko príroda
utvorila, dala.

Ty držíš ma,
keď búrka, vlnobitie
nad hlavou láme
celé moje bytie.

Ty držíš ma – viem,
skryješ v svojej dlani,
ó, večný Bože,
v nebi nad hviezdami.

Časť členov speváckeho zboru Fireszu
počas pobožnosti. (Snímky: Béla A. Kis)

Kazateľ Marián Hamari

Ty držíš ma,
keď zavrie sa rov
nad rodnými
a kto blízky bol.

Ty držíš ma,
vetev nalomenú,
hoc miazga vyteká,
však pevná Tvoja ruka.

Ty však držíš ma,
snáď to necítim,
vždy nová Tvoja milosť
dobrotou ma sýti.

Ty držíš ma –
most medzi brehy,
po ktorom prejdem
z bôľu do útechy.



„Daj mi pochopiť cestu Tvojich rozka-
zov a budem premýšľať o Tvojich div-
ných skutkoch“ (Žalm 119,27).

Vážení bratia a sestry, milý Dávid! V
texte, ktorý je základom tejto kázne, vy-
stupuje slovo rozkaz. Toto slovo má úpl-
ne iný nádych v civilnej sfére ako v prie-
store armády. Ľuďom sa viac páčia výra-
zy ako návrh, variant, alternatíva alebo
diskusia. Pri rozkaze nie je možnosť na
varianty, názory či pohľady. V priestore
cirkvi sa pomaly rozmer rozkazu vytrá-
ca. Dávid, ty si niekoľko rokov slúžil v
cirkvi v pozícii zborového duchovného,
v ktorej si skôr ako rozkazy, dával ná-
vrhy, pozvania, inšpirácie. Ak si vyhlásil
biblickú hodinu alebo služby Božie, tak
prišli iba tí, čo chceli, nie všetci, ktorí
mali, pre ktorých to bola povinnosť.

A
k sa v nejakej organizácii robí
iba to, čo sa ľuďom chce a pá-
či, tak skôr či neskôr dôjde ku

chaosu a nedosahovaniu stanovených
cieľov. Cirkev je však nielen organizáci-
ou, ale predovšetkým by mala byť orga-
nizmom. Pozrime sa, ako to prebieha v
ľudskom organizme. Mozog pošle prí-
kaz a ruka sa dvihne. Ruka príkaz neana-
lyzuje, nerozoberá, ale ho jednoducho vy-
koná. Ak to nedokáže, je to veľký prob-
lém. Ak sa v organizme pokyny z centrá-
ly neprenášajú, dochádza k ochrnutiu, a
to je už veľmi vážna choroba.

Cirkev by mala byť organizmom,
vzťah veriaceho človeka k Bohu by mal
byť takým živým kontaktom, cez ktorý
prúdia od Boha k človeku impulzy. Žal-
mista sa modlí túžiac po živom vzťahu s
Bohom: „Daj mi pochopiť cestu Tvojich
rozkazov a budem premýšľať o Tvojich
divných skutkoch.“ Chce pochopiť cestu
Božích rozkazov.

Moderná, funkčná armáda nežiada
bezduchosť, ale vzdelanosť. Je dôležité
chápať celý systém armády, rozumieť aj
dôvodom rozkazov, chápať ich zmysel a
širšie súvislosti. Čím vyššia úroveň ria-
denia, tým viac je potrebné vyššie vzde-
lanie a nadobudnuté skúsenosti. Človek
vo vyššej pozícii rozkazy nielen dostáva,
ale aj vydáva. Musí chápať systém, aby
vedel rozkazy, ktoré dostáva, pretaviť do
rozkazov, ktoré dáva. Dokonca aj na niž-
šie zložky sú kladené vysoké nároky na
porozumenie systému, súvislostí. Povo-
lanie vojaka aj v nižších zložkách je ná-
ročné, ale na druhej strane rešpektované.

Aj o tie nižšie miesta v armáde je znač-
ný záujem. Kedysi sa mladí muži chceli
armáde vyhnúť, dnes sa do nej usilujú
dostať. Armáda je dnes jedna z najdôve-
ryhodnejších inštitúcií, ale zároveň sú
kladené vysoké nároky na každého voja-
ka, aby rozumel koordinácii, logistike,

informačným systémom, aby sa všetci v
armáde snažili pochopiť systém, pravid-
lá či logiku, ktorá v usporiadaní armády
existuje.

O čo však prosí žalmista? „Daj mi po-
chopiť cestu Tvojich rozkazov a budem
premýšľať o Tvojich divných skutkoch.“
Medzi  Bohom a človekom je omnoho väč-
ší rozdiel ako medzi radovým vojakom a
generálom. A predsa je Pán Boh ochotný
sa k nám skloniť; nechce, aby sme boli
len figúrky, ale aby sme boli bytosti, kto-
ré chápu význam Božích rozkazov. Pán
Boh nechce, aby sme boli automaty, kto-
ré bude ovládať stlačením príslušného
tlačidla. Žalmista vedený Duchom Bo-
žím prosí o pochopenie Božích rozkazov.
Chce ich pochopiť, aby mohol ešte viac
uvažovať o Božích skutkoch.

Na ilustráciu môžeme využiť dnešný
dátum, dnes je Valentína, keď sa pozor-
nosť upriamuje na lásku medzi mužom a
ženou. Zároveň v tomto týždni prebieha
Národný týždeň manželstva. V tejto sú-
vislosti však nachádzame v Písme Boží
rozkaz – 7. Božie prikázanie: „Nescudzo-
ložíš!“ Tento rozkaz je na mnohých mies-
tach v Písme dostatočne vysvetlený. Pán
Boh nielen rozkázal „Nescudzoložíš!“,
ale zároveň dostatočne vysvetľuje svoj
zámer pri tomto rozkaze.

Biblia je veľmi rozsiahla kniha. Ak by
nám Pán Boh chcel dať len súbor rozka-
zov, tak by stačila aj menšia brožúrka,
kde by boli zoradené. Biblia je však o-
mnoho rozsiahlejšia, lebo tam okrem
rozkazov nachádzame aj podrobné a hl-
boké vysvetlenie plánu, ktorý má Pán
Boh s nami. A žalmista práve o to prosí.
Nechce pochopiť len rozkaz, ale aj cestu
rozkazov, t. j. celkový zámer, ktorý Pán
Boh s nami má. Chce lepšie pochopiť aj
Božie skutky, Božie konanie. Preto je
Biblia taká rozsiahla, aby sme celý svoj
život mohli hĺbať nad Božími cestami a
kráčať po nich.

Vojenský duchovný je v pozícii, keď
bude prijímať dve skupiny rozkazov.
Rozkazy od Boha a rozkazy od svojich
nadriadených. Je veľmi dôležité, aby sa
obe tieto skupiny rozkazov snažil hlbšie
chápať. Musí na jednej strane usilovne
študovať systém a pravidlá, ktoré platia v
armáde, aby napr. svojím neuváženým,
resp. neopatrným prístupom neohrozil
bezpečnosť ostatných. Zároveň má aj v
armáde naďalej usilovne študovať Božie
rozkazy, snažiť sa pochopiť ich cestu.
Práca vojenského duchovného sa najzre-
teľnejšie ukazuje na misii. Keď sa vlast-
ne ocitne v pozícii, že má na misii vyko-
návať misiu. Misia na misii. Duchovná

misia na vojenskej misii. Aby misiu na
misii dokázal vykonávať, sám musí byť
pevný vo viere, aby mohol upevňovať
vieru v Boha u iných, alebo šíriť ju aj v
hraničných situáciách. Má byť schopný
pretlmočiť Božie rozkazy tým, o ktorých
sa stará. Ale musí aj svojím životom,
správaním a prístupom ukázať život vie-
ry. Mal by klásť dôraz na spravodlivosť,
na dôležitosť odporovania zlu. Mal by
tieto hodnoty vštepovať v tomto svete,
ktorý je často nespravodlivý a zlý.

Je veľmi dobré, že armáda a aj spoloč-
nosť má záujem o duchovenskú službu v
armáde. Hodnoty západnej civilizácie sa
prejavujú aj v tom, že obmedzujú moc
armády. Armáda má veľkú silu, ale prija-
tím duchovenskej služby sa dobrovoľne
obmedzuje vyššou mocou. Duchovný v
armáde musí aj mužom, ktorí majú veľkú
moc, pripomínať moc Stvoriteľa, pred
ktorou raz každý človek bude skladať
účty. Na norimberskom procese sa mnohí
vysokopostavení nacistickí dôstojníci
obhajovali, že plnili iba rozkazy. Takto si
obhájili aj vraždy civilistov, genocídu,
koncentračné tábory. Ale pritom ignoro-
vali vyššie Božie rozkazy.

Včera sme zároveň vstúpili do pôstne-
ho obdobia. Pôst nás vyzýva k pokániu.
V lekcii sme čítali príbeh o tom, ako k
pokániu vyzýval Ján Krstiteľ. Na jeho
ostré výzvy reagovali viaceré skupiny
poslucháčov otázkou, čo majú robiť. Bo-
li tam aj vojaci: „Spýtali sa ho aj vojaci
a povedali: A čo my máme robiť? Odpo-
vedal im: Nikoho nevydierajte, ani neu-
dávajte, ale pristávajte na svojom žolde“
(Lk 3,14). Je to jasná výzva, aby nedo-
chádzalo k zneužívaniu moci. Nevydie-
rať, neudávať, ale uspokojiť sa s riadnym
platom. Koľkokrát armády v dejinách na
tieto princípy pozabudli a namiesto toho
lúpili, ožobračovali a škodili. Aj v miero-
vých časoch sa vo vnútri armády vysky-
toval útlak, šikanovanie, zneužívanie mo-
ci. Vojenský duchovný by mal tieto Jáno-
ve slová aktuálnym spôsobom stále pri-
pomínať.

N
aše dejiny sú plné nepokoja a
strachu pred útokom nepria-
teľských armád. Naši predko-

via stavali hrady, mestá obkolesovali mo-
hutné mestské hradby. Spomeňme si na
tatárske vpády, turecké vpády, protihabs-
burské povstania, napoleonské vojny, pr-
vú a druhú svetovú vojnu, vpád soviet-
skych vojsk v roku 1968. Dnes sa tešíme
z mieru a môžeme zaspávať bez strachu,
že nás napadne nejaká armáda. Ale aj
tento mier nie je bez armády, ktorá pri-

(Pokračovanie na str. 4)
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Reformátor Ján Kalvín poznal roz-
dielnosť v náboženských prejavoch.
Naša nábožnosť môže byť pravá
alebo aj falošná. Pravosť sa odzrkad-
ľuje v bázni pred Bohom, poznať ju
sa prejavuje v túžbe žiť vždy verne a
zbožne. Falošnosť je klamanie a pod-
vrh. I dnes si musíme silno uvedomo-
vať, komu a čomu veríme, čo je dnes
pre nás rozhodujúce. Rozdiely máme
hľadať, poznávať ich podľa učenia
Písma a tak sa držať pravosti.

„Je veľký rozdiel v spôsoboch, ktorými
svoje náboženstvo pretkávame. Veď väč-
šina ľudí nie je ani pravdivo dotknutá
Božou bázňou.“ Kalvín sa vyjadruje k
ľudskému vplyvu na nábožnosť, bez báz-
ne pred Bohom je chybný každý náš
krok. Podľa neho sú aj ľudia, ktorí veria
v nejaké božstvo. Uznávajú niečo nad se-
bou, že z vyššej sily sa hýbu a existujú.
Aj dnes sú takzvaní kresťania bez vyzna-
nia, aj dnes sú prívrženci božskej sily,
ktorú uznávajú ako niečo medzi nebom a
zemou. V tomto nie je nijaká bázeň, chý-
ba spoločenstvo veriacich a modlitba.
Kalvín takých vystríha, aby neporiadne
žijúc nepohŕdali Božím súdom. Odvraca-
jú sa od Boha, neprejavujú Mu úctu. Kal-
vín ich vidí v márnosti svojho ducha. Od-
sudzuje všetky ľudské prídavky, ktoré
človek do náboženstva vnáša. Vo vzdela-
ní vo viere, o pravej zbožnosti píše: „Pra-
vá zbožnosť záleží na čistej a pravej hor-
livosti, ktorá miluje Boha ako Otca, a ctí
Ho ako Pána, objíma Jeho spravodlivosť
a viac než smrti sa hrozí uraziť Ho.“

V pravej nábožnosti sa neuctievajú re-
likvie, svätci, pútnické miesta. Pravé ná-
boženstvo sa drží Božieho slova, odmie-
ta ľudské prídavky. Tu sa môžeme za-
myslieť nad sebou, nakoľko aj nám zále-
ží na Božom slove? Vieme sa mu pod-
dať? Dokážeme prijať Božiu vôľu, ktorá
je v ňom? Pravé náboženstvo má napra-
vovať náš život. Vo Vzdelaní vo viere je
odhalené, že človek má snahu vytvoriť si
boha, ako mu vyhovuje. Pozrime v tomto
na púšť, keď nedočkavý ľud si zhotovil

božstvo, zlaté teľa. Nemohli sa dočkať
Mojžiša, zozbierali zlato a urobili si bož-
stvo podľa vlastných predstáv. Každé vy-
tváranie vlastných božstiev je podľa Kal-
vína opovážlivé, trúfalé. Koľko len mal s
tým námahy apoštol Pavol, napríklad v
Efeze. Za pravé náboženstvo sa máme zo
všetkých síl zasadzovať. Napríklad Ján
Hus vysvetľoval náboženstvo, že je uče-
ním, ktoré zjavil Boh. Podľa Husa Boh
ako pravda osvecuje rozum.

Pravé náboženstvo sa iste líši od faloš-
ného. To druhé stojí na ľudských prídav-
koch, kým pravé na Božom slove. O tom
pojednáva k príkladu list Jakuba, v prvej
kapitole, kde je dôraz na Božie slovo,
ktorého nemáme byť len poslucháčmi,
ale činiteľmi. „Preto odložte všetku ne-
čistotu a všetko množstvo zlosti a s ti-
chosťou prijímajte vštepované slovo, kto-
ré má moc spasiť vaše duše“ (Jk 1,21).

Aj tu je napísané pravé náboženstvo, od-
ložiť nabok nečistotu, zlosť a prijať ti-
chosť. Jakub ďalej zdôrazňuje zdržiava-
nie jazyka, aby uctievanie Boha nebolo
daromné. Odkladať nečistotu sami dobre
nevieme, preto prosme o Božiu pomoc aj
pri našom snažení o pravosť. Nesmieme
sa uspokojiť s povrchnosťou a žiť bez

prehlbovania viery v Božom slove. Pravé
náboženstvo znamená aj určitý zápas,
boj samého so sebou, súboj s hriechom,
oddeľovanie sa od povier a rôznych po-
hanských zlozvykov. Svet nás poškvrňu-
je svojím balastom, náboženstvo vymie-
ňa za kultúru a zábavu. Svet nám dáva
namiesto Biblie dennú tlač, namiesto bo-
hoslužieb leňošenie doma pred televízo-
rom. Málo sa zaujímame o vlastné napre-
dovanie vo viere, nápravu života. Je nám
bližšia nepravidelnosť, nezodpovednosť,
ľahostajnosť. „Čisté a nepoškvrnené uc-
tievanie Boha pred Bohom a Otcom je:
navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a
zachovávať sa nepoškvrneným od sveta“
(Jk 1,27).

Ján Kalvín rozlišuje skutočnú nábož-
nosť v poznávaní pravého Boha, v tom
ako sa On sám prejavuje a prehlasuje. Tu
je koreň života viery, Božie slovo, ktoré
Boh dal človeku. Mimo nie je žiadny čis-
tý prameň, len Jeho slovo! Ním žije sku-
točný kresťan! V realite všedných dní
chceme pravosť peňazí, tovarov, citov.
Nič falošné sa k nám nesmie ani len pri-
blížiť. Tak by to malo byť s nami na ceste
viery, falošné mince nie sú platné. Boh je
svätý, všemohúci a my Ho nie raz vtes-
návame do našich predstáv. Ak nie sme
pevní, môže ľahko prísť sklamanie. Je
namieste spevňovanie základov. Boh je
pravým Bohom, niet v Ňom ani najmen-
šej falošnosti. On je dokonalý a skutočná
je Jeho láska. Jeho milosť je vekmi osved-
čená. Jeho dobrota je od vekov, Jeho več-
nosť je nepremenná. Apoštol má dosť
všetkého na Jeho milosti.

Prosme svätého Boha, aby nám stvoril
čisté srdce a priameho ducha! Kalvína
znepokojovali vtedajšie modly, zbožné
prejavy bezcitným veciam. Poznal, že ná-
božný človek myslí a koná vo vedení Bo-
žieho slova. Má krajší život, lebo Boh
mu je vodcom,  pravou hodnotou.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (III.)
Rozdiel medzi náboženstvom pravým a falošným

(Dokončenie zo str. 3)
spieva k pokoju a mieru tým, že čelí zlu
na rôznych miestach sveta. Aj dnes musí
niekto tento mier strážiť a riskovať svoje
životy. Hoci sa boj neodohráva priamo za
našimi humnami, to neznamená, že ne-
existuje. Dnes sa preferuje riešenie kon-
fliktov už v zárodku, predtým, než pre-
rastú do veľkých konfliktov. Ale aj rieše-
nie týchto malých konfliktov je pre tých,
čo do ich ohniska idú, veľmi nebezpečné

a riskujú svoje životy. Ale my vďaka ich
odvahe môžeme spokojne spávať. Naša
armáda svojím vkladom prispieva k mie-
ru, z ktorého sa v našej časti sveta môže-
me tešiť.

Práca vojenského duchovného je zmys-
luplnou činnosťou, ak dokáže Božie roz-
kazy pretlmočiť do duchovného vplyvu,
ktorým bude šíriť v prostredí armády kres-
ťanské hodnoty práva, spravodlivosti, o-
chrany slabších.

My všetci, či už sme v armáde alebo
nie, sa v hĺbke svojho srdca pridajme k
prosbe žalmistu  a volajme k Bohu: „Daj
mi pochopiť cestu Tvojich rozkazov a bu-
dem premýšľať o Tvojich divných skut-
koch.“ Amen.

Juraj Brecko
(Odznelo 14. februára 2013 v brati-

slavskom reformovanom chráme na in-
štalácii Dávida Vargaeštóka za vojenské-
ho duchovného vo funkcii dekana – ria-
diteľa kancelárie Ústredia EPS v OS SR
a OZ SR.)

PRETLMOČIŤ  BOŽIE  ROZKAZY
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Synoda Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku na 8.,
mimoriadnom zasadnutí VIII. cyk-
lu, ktoré sa konalo dňa 23. marca
2013 v Rimavskej Sobote, prijala
nasledovné uznesenia:

– Schválila navrhnuté body rokova-
cieho programu doplnené o tri ďalšie
body.

– Brala na vedomie vyjadrenie do-
tknutých poslancov Synody k uznese-
niu Synody č. ZS-15/2012 a celé vy-
hlásenie predostrie pred ad hoc komi-
siu zriadenú v uzneseniach č. ZS-30/
2012 a ZS-33/2012.

– Poverí Synodnú radu, aby na je-
senné zasadnutie Synody pre členov
Synody a pre príslušné orgány Gene-
rálnej cirkvi zabezpečila potrebné in-
formácie od roku 2010 súvisiace so
Všeobecným fondom zriadeným záko-
nom č. 1/2009; a aby Synodná rada da-
la návrh na prípadnú zmenu fungova-
nia Všeobecného fondu.

– Poverí právnu komisiu, aby na je-
senné zasadnutie Synody podala návrh
na vyjasnenie pojmov člen cirkvi, člen
cirkvi s volebným právom a samostat-
ný člen cirkvi.

– S účinnosťou od 1. apríla 2013
schválila tlačivo vokátora. V prípade
duchovných, ktorí budú volení po na-
dobudnutí účinnosti, je nutné použiť už
toto nové tlačivo. V prípade duchov-
ných, ktorí boli zvolení pred nadobud-
nutím účinnosti, senior je povinný do
30. apríla 2014 obsah ich terajšieho vo-
kátora previesť na teraz schválené tla-
čivo. V prípade, ak zvolený duchovný
nedisponuje vokátorom, do 30. apríla
2014 treba mu ho vystaviť.

– Brala na vedomie ujasnenie poj-
mov v súvislosti s príspevkom do Vše-
obecného fondu pripravené hospodár-
skou komisiou:

„Cirkevný zbor disponuje dvojakými
príjmami: príjmy z podnikateľskej čin-
nosti – ktoré sú zdaniteľné a príjmy z
nepodnikateľskej (cirkevnej) činnosti,
ktoré sú oslobodené od dane. Príspe-
vok do Všeobecného fondu sa musí u-
hrádzať za všetky príjmy z podnikateľ-
skej činnosti.“

– V prípade, ktorý usmerňuje odsek
(2) § 9a zákona č. 3/2007 – nakoľko
zákon v súvislosti zrieknutia sa funkcie
uplatňuje domnienku – v záujme apli-
kácie zákona v praxi zrieknutie sa treba
považovať (predpokladať) za prijaté. V

zmysle toho v prípade, ak sa duchovný
zriekne funkcie zvoleného duchovného
v cirkevnom zbore, jeho zrieknutie sa
znamená zrieknutie sa všetkých takých
vyšších funkcií, ktorých podmienkou
bolo zastávanie funkcie zvoleného du-
chovného.

– Pri príležitosti jubilejného roka
Heidelberského katechizmu schválila
nový slovenský preklad Heidelberské-
ho katechizmu ako úradný preklad.

– Schválila, že označenie „cirkevná
organizácia“ môžu používať iba tie or-
ganizácie, ktoré spĺňajú nasledujúce kri-
tériá:

Medzi organizáciami existujúcimi a
fungujúcimi v rámci cirkvi môžeme roz-
líšiť dve kategórie:

(A) cirkevné organizácie, ktoré boli
zriadené cirkevným zborom, seniorá-
tom alebo generálnou cirkvou;

(B) organizácie nepatriace do pred-
chádzajúcej kategórie, zriadené práv-
nickou osobou, alebo organizácie, kto-
ré vznikli samo, avšak ich činnosť sa
vzťahuje na celú cirkev.

Organizácia patriaca do kategórie (A)
(zriadená cirkevným zborom, seniorá-
tom alebo generálnou cirkvou) sa kva-
lifikuje za cirkevnú organizáciu, ak
spĺňa nasledujúce kritériá:

1. organizácia bola zriadená niekto-
rým samostatným cirkevným telesom
(cirkevný zbor, seniorát, Generálna cir-
kev);

2. správnu radu organizácie volí a
podľa neho stanovených podmienok aj
odvoláva zriaďovateľ;

3. činnosť organizácie musí byť v sú-
lade s platným právnym poriadkom cir-
kvi a s deklarovanými cieľmi cirkvi;

4. činnosť organizácie je na úžitok
cirkvi;

5. výročnú správu o činnosti a úč-
tovú závierku organizácie prijíma zria-
ďovateľ.

Organizácia patriaca do kategórie (B)
sa kvalifikuje za cirkevnú organizá-
ciu, ak jej vznik schválil, respektíve jej
činnosť každoročne schvaľuje prísluš-
ný orgán Generálnej cirkvi. 

V Kalvínskych hlasoch medzi orga-
nizáciami príjemcami dvojpercentnej
asignácie dane môžu byť uverejnené
iba organizácie, ktoré získali kvalifiká-
ciu „cirkevná organizácia“.

Synoda zaväzuje Kanceláriu synody,
aby o zozname cirkevných organizácií
viedla evidenciu.

– Súhlasila s návrhom synodného
radcu Loránta Rákosa, aby zo zákona
číslo 4/2011 o právnom postavení a
združovaní cirkevných zborov bol vy-
ňatý § 33.

– Schválila zmenu Ústavy Maďar-
skej reformovanej cirkvi.

– Do kontrolnej komisie na upráz-
dnené miesto po Mihályovi Hangácsim
zvolila Sándora Szaniszlóa.

– Návrh na zmenu Ústavy biskupa
Lászlóa Fazekasa Synoda odročila na
svoje májové zasadnutie a poverí práv-
nu komisiu, aby prešetrila, že aké ná-
sledky bude mať schválenie návrhu, a
či ku schváleniu nie je nutná aj zmena
iného zákona.

– V prvom aj druhom čítaní schválila
zmenu zákona číslo 1/2009 o Všeobec-
nom fonde.

– V prvom aj druhom čítaní schválila
zmenu zákona číslo 4/2011 o právnom
postavení a združovaní cirkevných zbo-
rov (novelizácie zákonov tvoria prílo-
hu tohoto čísla Kalvínskych hlasov –
pozn. red.).

– Je ochotná byť partnerom v tom,
aby Ministerstvo kultúry disponovalo
relevantnými podkladmi o cirkevnom
majetku, o rozsahu reštituovaného a
doposiaľ nereštituovaného majetku
vrátane fyzického stavu tohto majetku,
respektíve o podiele štátneho príspev-
ku na celkových nákladoch vynalože-
ných na prevádzku cirkvi; za účelom
čoho, pri vytvorení vhodných podmie-
nok, je ochotná spolupracovať v získa-
vaní údajov. K špecifikácii relevantných
údajov je nevyhnutné ďalšie rokovanie
cirkví a ministerstva.

– Vyjadruje svoju vďaku docentovi
dr. Jánosovi Molnárovi, bývalému de-
kanovi Reformovanej teologickej fa-
kulty Univerzity Jánosa Selyeho za dl-
horočnú službu vykonávanú pri výcho-
ve duchovných našej cirkvi a za aktivi-
ty pri akreditácii domáceho vzdeláva-
nia reformovaných teológov na univer-
zitnú úroveň vyjadruje uznanie.

– Berúc na vedomie výsledok voľby
dekana na Reformovanej teologickej
fakulte Univerzity Jánosa Selyeho, s
láskou pozdravuje novozvoleného de-
kana dr. Attilu Lévaiho. Na jeho prácu,
službu a riadenie univerzitnej výchovy
duchovných vyprosuje Božie požehna-
nie.

Z  8.  ZASADNUTIA  SYNODY



V našom predchádzajúcom čísle sme
podrobne oboznámili našich čitateľov s
tým, čo majú robiť, ak poukázaním 2%
svojej zaplatenej dane chcú podporiť
civilné organizácie. Zároveň sme žiadali
tak fyzické, ako aj právnické osoby, aby
si vybrali spomedzi tých dvadsaťdeväť
organizácií, ktoré majú reformované po-
zadie a fungujú v rámci našej cirkvi. S
tou istou prosbou sa obraciame ešte raz
na tie fyzické osoby, ktoré požiadali
svojho zamestnávateľa o vykonanie roč-
ného zúčtovania zaplatených preddavkov
na daň z príjmov.

Ony majú vyhlásenie o poukázaní po-
dielu zaplatenej dane spolu s potvrdením
o zaplatení dane vystaveným zamestná-
vateľom (formuláre tvorili prílohu nášho
marcového čísla) postúpiť daňovému ú-
radu príslušnému podľa bydliska do 30.
apríla 2013.

S úctou Vás prosíme, aby ste sa
správali ako uvedomelý občan a úd
cirkvi a nenechajte si ujsť túto štátny-
mi zákonmi ponúknutú príležitosť.
Čiňte dobro a poukázaním 2% svojej
dane podporte jednu z nasledujúcich
organizácií blízkych našej cirkvi!

Organizácie s reformovaným pozadím

Údaje organizácií registrovaných na
tento rok uvádzame podľa poradia ich re-
gistrácie:

Élő Víz – Živá voda
Adresa: Jókaiho 34, 945 01 Komárno.

Právna forma: neinvestičný fond.
IČO: 36096415.
Koinonia
Adresa: Kostolný rad 13, 077 01 Krá-

ľovský Chlmec. Právna forma: neinves-
tičný fond. IČO: 31256384.

Bodor István
Adresa: Hlavné námestie 16, 979 01

Rimavská Sobota. Právna forma: nein-
vestičný fond. IČO: 37954083.

Dobrý Pastier Pribeník
Adresa: Kostolná 216/3, 076 51 Pribe-

ník. Právna forma: nezisková organizá-
cia. IČO: 35581051.

Ézer
Adresa: 049 12 Gemerská Hôrka 249.

Právna forma: nezisková organizácia.
IČO: 45737363.
Chanava, Diakonické centrum re-

formovanej cirkvi

Adresa: 980 44 Chanava 271. Právna
forma: nezisková organizácia.

IČO: 45023328.
Dobrý Pastier
Adresa: Štermenská 585, 925 23 Jelka.

Právna forma: nezisková organizácia.
IČO: 36084115.
Paulos
Adresa: 049 43 Jablonov nad Turňou

110. Právna forma: nezisková organizá-
cia. IČO: 35581875.

Agapé
Adresa: 049 43 Hrušov 112. Právna for-

ma: nezisková organizácia.
IČO: 35583029.
Timoteus
Adresa: Jókaiho 34, 945 01 Komárno.

Právna forma: nezisková organizácia.
IČO: 37970836.
Simeon
Adresa: 935 65 Veľké Ludince 212.

Právna forma: nezisková organizácia.
IČO: 45737231.
RE-MI-DIA – Reformovaná misia a

diakonia
Adresa: Nám. sv. Cyrila a Metoda 51,

078 01 Sečovce. Právna forma: nezisko-
vá organizácia. IČO: 35581620.

Diakonia Reformata
Adresa: Jókaiho 34, 945 01 Komárno.

Právna forma: nezisková organizácia.
IČO: 42052343.
Ženský spolok pri Reformovanej

kresťanskej cirkvi v Komárne
Adresa: Jókaiho 34, 945 01 Komárno.

Právna forma: občianske združenie.
IČO: 37862189.
Emmaus
Adresa: Jamová 611/4, 925 23 Jelka.

Právna forma: občianske združenie.
IČO: 42156360.
Občianske združenie Jerikó – Jerikó

Polgári Társulás
Adresa: 930 02 Orechová Potôň 289.

Právna forma: občianske združenie.
IČO: 42156696.
Firesz – Duna Mente
Adresa: Pevnostný rad 22, 945 01 Ko-

márno. Právna forma: občianske združe-
nie. IČO: 42203546.

Reformovaná záchranná misia
Adresa: 930 14 Mad 104. Právna for-

ma: občianske združenie.
IČO: 36078158.
Rodičovské združenie Reformova-

ného cirkevného gymnázia v Rimav-
skej Sobote

Adresa: Daxnerova 42, 979 01 Rimav-
ská Sobota. Právna forma: občianske zdru-
ženie. IČO: 37949071.

Zväz reformovanej kresťanskej mlá-
deže v Moldavskej nížine

Adresa: Hlavná 47, 045 01 Moldava
nad Bodvou. Právna forma: občianske
združenie. IČO: 35556722.

Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Základná škola Reformo-
vanej cirkvi s vyučovacím jazykom ma-
ďarským, Rožňava

Adresa: Kozmonautov 2, 048 01 Rož-
ňava. Právna forma: občianske združe-
nie. IČO: 35626356 206.

Občianske združenie Fénysugár –
Fénysugár Polgári Társulás

Adresa: Maurerova 11, 040 22 Košice.
Právna forma: občianske združenie.

IČO: 35559691.
Združenie maďarských rodičov na

Slovensku pri Reformovanej základ-
nej škole cirkevnej, Dolný Štál

Adresa: 930 10 Dolný Štál 85. Právna
forma: občianske združenie.

IČO: 35626356 341.
Združenie maďarských rodičov na

Slovensku, Cirkevné gymnázium s vy-
učovacím jazykom maďarským, Le-
vice

Adresa: Sv. Michala 38, 934 01 Levi-
ce. Právna forma: občianske združenie.

IČO: 35626356 240.
Združenie maďarských rodičov na

Slovensku pri Cirkevnej základnej
škole reformovanej cirkvi s vyučova-
cím jazykom maďarským, Vojany

Adresa: Elektrárenská 50, 076 72 Vo-
jany. Právna forma: občianske združenie.

IČO: 35626356 160.
Kálvin
Adresa: nám. Jána Kalvína 2/A, 929 01

Dunajská Streda. Právna forma: občian-
ske združenie. IČO: 45010340.

REFKULCSOD
Adresa: 930 07 Kľúčovec 50. Právna for-

ma: občianske združenie. IČO: 42291348.
Paraklétos
Adresa: 076 52 Strážne 50. Právna for-

ma: občianske združenie. IČO: 35557524.
Záujmové združenie Gábora Ló-

nyayho
Adresa: 076 74 Drahňov 216. Právna

forma: občianske združenie.
IČO: 31256732.

Pripravil: –akb–
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(Dokončenie zo str. 1)
zí; okrem toho spätne do roku 2010 žiada
viac informácií o príspevkoch, respek-
tíve poverí Synodnú radu, aby podala ná-
vrh na prípadnú zmenu fungovania Vše-
obecného fondu.

Synodní poslanci schválili, že s účin-
nosťou od 1. apríla 2013 vstúpi do plat-
nosti formulár vokátora; prijali ako úrad-
ný preklad nový slovenský preklad Hei-
delberského katechizmu a určili tie kri-
tériá, ktoré cirkevné organizácie majú
spĺňať.

Synoda schválila novelizáciu Ústavy
Maďarskej reformovanej cirkvi vo via-
cerých bodoch; v dvoch čítaniach schvá-
lila novelizáciu zákona č. 1/2009 o Vše-
obecnom fonde, respektíve zákona č. 4/
2011 o právnom postavení a združovaní
cirkevných zborov (vypustila z neho pa-
ragraf o titulárnom matkocirkevnom
zbore) a zákon č. 3/2007 vykladala tak,
že zrieknutie sa duchovenskej stanice má
za následok aj stratu vyšších zvolených
funkcií. Synoda na uprázdnené miesto v
kontrolnej komisii zvolila kurátora abov-

sko-turnianskeho seniorátu, Sándora Sza-
niszlóa.

Synoda odročila na májové zasadnutie
návrh biskupa Lászlóa Fazekasa na no-
velizáciu ústavy, ktorý sa vzťahuje na
maximalizáciu duchovenskej služobnej
doby do dovŕšenia 70. roka veku duchov-
ného; a požiada právnu komisiu, aby pre-
skúmala, či v súvislosti s navrhovanou

novelizáciou ústavy treba novelizovať aj
iné zákony. Nakoľko Ministerstvo kul-
túry SR sa v súvislosti s financovaním
cirkví zaujíma o majetok cirkví, Synoda
vyhlásila, že mieni spolupracovať pri po-
skytovaní relevantných informácií o sta-
ve majetku, avšak považuje za dôležité
viesť ďalšie rokovania medzi cirkvami a
ministerstvom.

Synodní poslanci na-
koniec schválili dve u-
znesenia, ktoré mali cha-
rakter gesta: vyjadrili vďa-
ku dekanovi Jánosovi
Molnárovi za jeho službu
vykonávanú vo vzdeláva-
ní duchovných a vyprosu-
je Božie požehnanie na
život nového dekana RTF
UJS Attilu Lévaiho.

–akb–
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Mimoriadne jednodňové zasadnutie Synody
v Rimavskej Sobote

„Vernosť nie je slabosť“ – tento slogan
bol hlavnou témou tohtoročného Národ-
ného týždňa manželstva (NTM), ktorý tr-
val od 11. do 17. februára 2013. Aj veria-
ci vo Vyšnom Čaji chceli tento týždeň
manželstva vyzdvihnúť a poukázať na
dôležitosť a hodnotu manželského zväz-
ku, ktorý je v dnešnej dobe tak silno po-
tláčaný. „Život na divoko“ je medzi mla-
dou generáciou dnes už bežnou súčasťou
života. Božie princípy sú kladené na ved-
ľajšiu koľaj, ak vôbec. Preto bolo snahou
tento NTM zdôrazniť aj v našom cirkev-
nom zbore.

V piatok 15. februára po skončení bo-
hoslužby bolo pre bratov a sestry pripra-

vené premietanie kresťanského filmu V
dobrom aj v zlom. A v nedeľu po poobed-
ňajšej bohoslužbe, ktorú viedol farár Mi-
roslav Varga, bol pre členov zboru pri-
chystaný špeciálny program. Naše po-

zvanie prijali manželia Badiarovci z e-
vanjelickej cirkvi v Košiciach, ktorí
predniesli veľmi zaujímavú prednášku
na hlavnú tému NTM. Hovorili o dôleži-
tosti každého slova manželského sľubu,
o sile trojitého povrazu a dôležitosti Pána
Boha v manželstve. Zároveň sme si všet-
ci pripomenuli to, čo sme našim manže-
lom, manželkám sľubovali pred živým
Bohom a svedkami v deň svadby. Pre päť
najstarších manželských párov v našom
zbore bolo prichystané prekvapenie.
Aspoň malou pozornosťou sme chceli
vyzdvihnúť dĺžku ich manželského spo-
lužitia a poďakovať im za príkladný ži-
vot v manželstve.

Myslím, že pre
všetkých to bolo prí-
jemné a požehnané
nedeľné posedenie,
kde sme mohli po-
okriať a povzbudiť
sa navzájom. Na ko-
niec stretnutia zazne-
la ešte skúsenosť jed-
ného dlhotrvajúceho
manželstva. Keď sa
pýtali týchto starých
ľudí, v čom spočíva

tajomstvo ich manželského života, od-
povedali: „Viete, žili sme v dobe, kedy
sme boli zvyknutí všetko pokazené opra-
viť a nie vyhodiť.“

Zuzana Vályiková

VERNOSŤ  NIE  JE  SLABOSŤ
Národný týždeň manželstva v zbore vo Vyšnom Čaji

Svetový deň modlitieb
v Michalovciach

Svetový deň modlitieb už má v Micha-
lovciach svoje stále miesto. Jeho tradícia
sa začala písať v roku 1997, keď sa usku-
točnil po prvýkrát v reformovanom kres-
ťanskom zbore. V tomto roku, v sobotu
2.3.2013 popoludní sme sa zišli na Sve-
tový deň modlitieb zase v reformovanom
chráme. Boli prítomné ženy z jednotli-
vých cirkví, ktoré účinkovali v progra-
me, a veriaci z Michaloviec, takisto aj
evanjelický farár Ján Meňky, rímskoka-
tolícky kaplán Pavol Bober a pastor apoš-
tolskej cirkvi, Štefan Handzok.

Ekumenické modlitebné dianie hudob-
ne sprevádzala Viera Šoltésová ml., ob-
razovú prezentáciu Francúzska prevádzal
Blažej Knežo. Božím slovom k téme
SDM poslúžil domáci duchovný na bib-
lický text 3Mojž 19,36–37 a na text z Mt
25,31–40 kázal kazateľ Evanjelickej cir-
kvi metodistickej, Pavle Kocev (pôvo-
dom z Macedónska, ktorý ako cudzinec
prijal pozvanie na SDM). 

Počas ekumenického podujatia pre-
behla zbierka na azylové centrum pre že-
ny v ťažkostiach La Cimande vo Fran-
cúzsku. Ďakujeme všetkým, ktorí prispe-
li časom, prácou, občerstvením, účasťou
v programe SDM. Pán Ježiš nás učí, pri-
šiel som ako cudzinec. Pozorujme vždy
každý Jeho príchod. On môže dnes alebo
zajtra zaklopať na naše dvere. Pamätaj-
me na Jeho slová!

–jg–



Výstava Kontrast. Vlani v Dunajskej
Strede mala výstava Kontrast veľký ús-
pech, takže občianske združenie Femit ju
teraz s veľkou nádejou organizovala aj v
Rimavskej Sobote. Táto multimediálna
výstava, ktorá sa zameriava na rodiny,
bola otvorená dňa 11. februára v budove
Reformovaných vedeckých zbierok na
Daxnerovej ulici (č. 36) – otvorená bude
do 31. júla, a to každý deň (s výnimkou
nedieľ), v čase od 9 do 17 hod.

Inštalácia predsedu cirkvi. Dňa 3.
marca v Johanniskirche v Düsseldorfe
bol inštalovaný do svojho úradu nový
duchovenský predseda Rýnskej protes-
tantskej cirkvi Manfred Rekowski [do-
terajší predseda Nikolaus Schneider do-
vŕšil 65. rok svojho veku, no naďalej os-
táva predsedom Evanjelickej cirkvi v Ne-
mecku (EKD)]. Slávnostná príležitosť,
na ktorej bol prítomný aj biskup našej

cirkvi László Fazekas, bola zahájená
trojdňovou konferenciou vo Frankfurte
nad Mohanom, témou ktorej bol Heidel-
berský katechizmus a jeho aplikovanie a
užitočnosť.

Zasadnutie správnej rady. Správna
rada odboru cirkevnej hudby mala svoje
riadne jarné zasadnutie dňa 9. marca v
Rimavskej Sobote. Bola na ňom schvále-
ná účtovná závierka za minulý rok a roz-
počet na rok 2013, ako aj referát za lan-
ský rok a plány na terajší. Členmi správ-
nej rady sú: Árpád Édes – predseda, Sa-
rolta Balla, Márta Oros a Erzsébet Szar-
vas. Na zasadnutí okrem členov sa zú-
častnili: riaditeľka odboru cirkevnej hud-
by Kinga Süll a asistentka Noémi Bod-
nár.

Staronové predsedníctvo. Dňa 18.
marca sa v Bratislave konalo valné zhro-
maždenie Ekumenickej rady cirkví v SR,
na ktorom sa v zastúpení našej cirkvi zú-
častnili biskup László Fazekas a jeho ta-
jomník Árpád Molnár. Delegáti na ďalšie
dva roky zvolili staronové predsedníc-
tvo: vo funkcii predsedu bol potvrdený
Miloš Klátik, generálny biskup Evanje-
lickej cirkvi a. v. na Slovensku, kým vo
funkcii podpredsedu biskup našej cirkvi,
László Fazekas. Na rokovaní odzneli aj
dve prednášky: evanjelický teologický
profesor na dôchodku Igor Kišš a Ján
Šafin, dekan Pravoslávnej teologickej fa-
kulty v Prešove prednášali v súvislosti s
príchodom Konštantína a Metoda na dneš-
né územie Slovenska pred 1150. rokmi.

Inštalácia duchovného. Dňa 24. mar-
ca v Reformovanom cirkevnom zbore
Kľúčovec bol inštalovaný do svojho úra-
du ešte v roku 2011 zvolený duchovný
zboru György Szuhay. Službu zvestova-
nia slova Božieho vykonal biskup László
Fazekas, kým akt inštalácie senior Bra-
tislavského reformovaného seniorátu And-
rás Szabó.

OZNAMY SPRÁVY UDALOSTI

Okrúhle životné
jubileum

Reformovaný duchovný Ján Knežo sa
dožil z Božej milosti osemdesiatich ro-
kov života. Roky idú náhlivo, ale môže-
me vždy hľadať novú silu v Bohu. Brat
farár, hoci je na zaslúženom dôchodku,
rád vypomáha vo vinici Pánovej. Jeho
skúsenosti a vedomosti sú naďalej pod-
netné. V predchádzajúcich rokoch neú-
navnej služby sa dokazoval Pánovi cir-
kvi ako Boží služobník slova a sviatostí.

Ján Knežo sa narodil 21. februára 1933
v Závadke. Po štúdiu teológie v Prahe
nastúpil do duchovenskej služby 1. janu-
ára 1957 ako seniorálny kaplán v Micha-
lovciach. Od 1.4.1957 pôsobil na Pred-
sedníctve synody v tlačovom referáte. V
období od 1.1.1960 až 31.10.1960 slúžil
v Košiciach. Nasledujúcim pôsobiskom
boli opäť Michalovce, tu bol v zbore od
1.11.1960 do 31.8.1965. Od 1.9.1965 za-
čal služobne pôsobiť v Malčiciach a Slav-
kovciach. V malčickom matkocirkevnom
zbore sa jeho dlhoročná služba skončila
27.9.2009.

Brat farár na dôchodku prichádza do
michalovského zboru, kde sa zapája do
biblických hodín, prispieva do zborové-
ho časopisu, príležitostne káže a vypo-
máha pri vysluhovaní svätej večere Pá-
novej.

Na nedeľňajších bohoslužbách dňa
24.2.2013 sme v modlitbe poďakovali
Bohu za jeho službu v cirkvi, za Božie
vedenie. „Požehnaný Boh a Otec Pána
nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebe-
ských veciach požehnal v Kristu Ježiši
všetkým duchovným požehnaním“ (Ef
1,3).

Juraj Gajdošoci
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Nový dekan na RTF UJS
Nakoľko mandát dekana Jánosa Mol-

nára vypršal, senát Reformovanej teo-
logickej fakulty Univerzity J. Selyeho v
Komárne dňa 26. februára prv vypočul
jediného kandidáta, Attilu Lévaiho, po-
tom ho v tajnej voľbe zvolil do tejto zod-
povednej funkcii. Jeho vymenovanie je v
platnosti od 1. marca 2013.

Dňa 28. februára na teologickej fakulte
obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom
Nové perspektívy náboženskej a morál-
nej pedagogiky Ferenc Pálvölgyi, profe-
sor budapeštianskej Rehoľníckej boho-
sloveckej vysokej školy Sapientia. Jeho
doktorský diplom mu bude odovzdaný
na promócii dňa 23. júna 2013.

Svetový deň modlitieb
vo Vysokej nad Uhom

V nedeľu 3.3.2013 o 15. hodine sa vy-
socký reformovaný kostol otvoril pre ú-
častníkov Svetového dňa modlitieb, kto-
rý pripravili kresťanky z Francúzska. E-
kumenickým zhromaždením znela téma:
„Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste
ma.“ Do prípravy a priebehu dňa modli-
tieb sa zapojili ženy z kresťanských cir-
kví, ktoré sú vo Vysokej nad Uhom (re-
formované, rímskokatolícke a gréckoka-
tolícke). Na ekumenických bohoslužbách
zneli piesne jednotlivých cirkevných
spoločenstiev, reformované hrou a spe-
vom viedol stretavský kantor Jaroslav
Valisko.

K zhromaždeným sa postupne priho-
vorili: rímskokatolícky farár v Pavlov-
ciach nad Uhom, Slavomír Bakoň, rek-
tor domčeka A. Kolesárovej vo Vysokej
nad Uhom, Pavol Hudák, správca gréc-
kokatolíckej farnosti vo Vysokej nad U-
hom, Ján Maťaš a reformovaný adminis-
trátor Juraj Gajdošoci. Prítomný bol aj
rímskokatolícky kaplán Ján Kovaľ.

Na ekumenické modlitebné zhromaž-
denie sa zišli veriaci uvedených cirkví z
Vysokej nad Uhom, Pavloviec nad Uhom
a zo Stretavy. Z domáceho reformované-
ho zboru patrí poďakovanie organizátor-
ke SDM, presbyterke Emílii Kontrovej,
a všetkým ženám, ktoré aj takto prejavili
svoju vieru v Boha. Súčasťou ekumenic-
kých bohoslužieb bola zbierka na azylo-
vý projekt La Cimade.

–jg–


