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DRAHÝ  ADVENT,  ZDRAVÍME  ŤA!
„Majte bedrá opásané a sviece horiace a buďte podobní ľuďom, ktorí si oča-

kávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklo-

pe“ (Lk 12,25–26).

A
dvent znamená príchod. Už jeden advent nastal, ktorý židovský ľud
stáročia očakával, keď k nám Boží Syn prišiel. Prišiel, aby hriešneho
človeka vykúpil. Vykúpenie sa udialo, keď na kríži obetoval za nás se-

ba samého. Ježiš Kristus sa vrátil do nebies, odkiaľ podľa svojho zasľúbenia zno-
va príde, ale teraz už nie ako pokorný sluha, ale ako Pán pánov a Kráľ kráľov, aby
vykonal súd nad všetkými. My očakávame Jeho druhý príchod, ale naše očaká-
vanie má byť také, ako to On vyslovil vo svojom slove.

Odkaz Vianoc uvádzajú štyri adventné nedele, aby nás z roka na rok povzbu-
dzovali na očakávanie prichádzajúceho Krista. Bohužiaľ očakávanie Hospodina v
dnes žijúcich kresťanoch veľmi ochablo. Mnohí posmešne hovoria: Čo je so
sľubom o Jeho príchode? Veď už dvetisíc rokov márne čakáme, Hospodin napriek
tomu neprichádza. Na tieto pochybovač-
né slová môžeme hovoriť len toľko, čo je
zapísané: „Nemešká Pán so zasľúbením,

ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale

vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto za-

hynul, ale aby sa všetci dali na pokánie“

(2Pt 3,9). Nemyslime, že Hospodin zabu-
dol na svoje zasľúbenie, ba o to viac má-
me byť vždy pripravení, pretože môže
prísť ešte dnes. Z uvedeného biblického
verša môžeme jasne vidieť, že ako máme
Pána očakávať, ako sa máme pripraviť
na Jeho príchod. Hospodin nás upozorní
na tri veci.

Majte bedrá opásané! Nezabudnime
na to, že nemáme tu trvalého miesta! Sme
len príchodzí na zemi, a raz budeme mu-
sieť odtiaľto odísť. Náš čas je krátky, a dni letia. Nedajme sa do ničoho, čo je nám
na prekážku vo vykonávaní tej jedinej, potrebnej veci; treba len málo. Neslobod-
no bezstarostne zaháľať, nemilobohu márniť čas a medzitým zanedbať naše po-
vinnosti.

M
áme byť pripravení, aby sme boli v hociktorom okamihu hotoví po-
staviť sa pred nášho Pána. Ak srdce niekoho je pripútané ku svet-
ským veciam, to je mu na prekážku v pripravenosti. Ak niekto lipne

na peniazoch, zemi, dobrej povesti, hriechu a neodtrhne sa od nich, bude mať po-
(Pokračovanie na str. 2)

Vysviacka duchovných,
odhalenie pamätnej tabule
Synoda zasadala
v Rimavskej Sobote
Dňa 28. novembra 10. zasadnutie

Synody našej cirkvi bolo zahájené
vysviackou duchovných. Na slávnos-
tných bohoslužbách v rimavskoso-
botskom reformovanom chráme slo-
vo Božie v maďarskom jazyku zves-
toval gemerský senior Ákos Róbert
Nagy, kým v slovenskom jazyku du-
chovný v Palíne Marek Kačkoš. Du-
chovných, ktorí mali byť vysvätení [A-
ranka Buza-Bodnár (Rožňava), Ani-
ta Erdélyi (Vlčany), Ágnes Fejes (se-
niorálna zadelená duchovná v Ge-
meri), István Langschadl (Malý Ka-
menec), Csaba Oros (Gabčíkovo),
Krisztina Pogány (Číčov), László
Szarvas (Nižná Kaloša), Miroslav
Varga (Svinica) a Szilvia Virág (Du-
najská Streda)] napomenul biskup
László Fazekas: Nemajú hľadať po-
hodu a blahobyt; majú sa pripraviť na
neustály zápas za záchranu duší; ma-
jú horieť za hlásanie evanjelia!

Po tom, čo všetci prejavili ochotu na
službu v tomto duchu, pred zástupca-
mi biskupa Róbertom Géresim a Ma-
riánom Hamarim každý zložil prísa-
hu vo svojom materinskom jazyku.
Ich požehnanie zložením ruky vyko-
nali maďarskí seniori, respektíve Lász-
ló Fazekas a Marián Hamari.

(Pokračovanie na str. 7)

Všetkým našim váženým 
Èitate¾om a Spolupracovníkom

želáme pokojné prežitie adventných
a vianočnýc sviatkov.

Redakcia



(Dokončenie zo str. 1)

dobný osud ako Lótova manželka. Aké
bolestivé to bude cítiť, ak sme neuro-
bili všetko, čo sme mohli; ak sme ne-
odpustili všetko, čo sme mohli; ak sme
leňošili a sme mali vždy čas na nične-
robenie; a ten deň každého nedbanlivé-
ho kresťana zastihne ako zlodej.

Len tak môžeme Ježiša očakávať, ak
pre Neho dokážeme všetko pokladať
za stratu a smeti, ak pre Neho doká-
žeme zriecť sa všetkého, ináč bude-
me mať podobný osud, ako tí, o kto-
rých Hospodin hovorí: „Lebo kto by si

chcel zachrániť život, stratí ho“ (Mt

16,25a).

Majte sviece horiace! Potrebujeme
svetlo, aby nás náš nepriateľ nemohol
prepadnúť. Ak nedisponujeme svetlom
zhora, hocikto nás môže uviesť do o-
mylu. Pretože povstanú falošní kristo-
via a proroci, aby zviedli – ak možno –
aj vyvolených (Mt 24,24). Nech je nám
slovo Božie sviecou našim nohám a
nech v našom srdci Svätý Duch zapáli
svetlo, aby sme vždy vedeli rozpoznať
pravdu, aby sme neblúdili! Ježiš v reči
na vrchu hovorí: „Tak svieť vaše svetlo

pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skut-

ky a velebili vášho Otca, ktorý je v ne-

besiach“ (Mt 5,16). Dbajte, aby v tom-
to temnom svete nik nestaval sviecu
pod nádobu, ale cez noc tohoto hrieš-

neho sveta každý svietil na svojom
mieste.

Buďte podobní ľuďom, ktorí si oča-

kávajú pána! Mohli by sme povedať:
bedrá už mám opásané, sviece horia,
teda som už pripravený. To je obrov-
ský omyl! Pretože sluhovia majú aj ú-
lohy. Ježiš nám zveril, aby sme včas
rozdali pokrm nášmu domu. Hlásanie
evanjelia je povinnosťou každého kres-
ťana. Lásku treba nielen zvestovať, ale
aj praktizovať. Ježiš bude nás brať na
zodpovednosť aj za to, čo sme premeš-
kali. (Čokoľvek ste neurobili jednému
z mojich najmenších, mne ste to neuro-
bili.) Je ešte smutnejšie vidieť, že tí,
ktorí vedia, že ich Pán príde, dostali aj
svetla, napriek tomu zavádzajú seba
samých tým, že Pán ešte svoj príchod
odďaľuje. Podobne ako neveriaci, aj
oni hýria a opíjajú sa, mlátia svojich
sluhov; nemyslia na to, že Pán Ježiš
príde v okamihu, v ktorom Ho neoča-
kávajú, a neužitočných služobníkov bu-
de veľmi prísne súdiť.

Majme v pamäti napomenutie Hos-
podinovo, a očakávajme Ho! Verme Je-
ho zasľúbeniu, že čoskoro príde a že
Jeho odmena je s Ním. Ten, čo má prísť,
príde; a nemešká. Buďme podobní ľu-
ďom, ktorí očakávajú svojho pána!

László Horkay

Pred tvárou
Hospodina

Pane Ježiši Kriste, ktorý si nás
miloval prv, ktorý si až do konca
miloval tých, ktorých si miloval od
začiatku, ktorý až do konca časov
budeš milovať každého, kto chce
patriť Tebe: Tvoja vernosť sa ne-
môže zaprieť. Iba ak niekto zapie-
ra Teba, Ty láskavý, môže Ťa a-
koby prinútiť, aby si aj Ty zaprel
jeho. Nech nám je toto útechou,
keď musíme žalovať na seba, v
čom sme sa prehrešili a čo sme
zameškali, keď musíme žalovať
na svoju slabosť v pokušení, na
svoje pomalé napredovanie v
dobrom. Nech nám je útechou, že
hoci sme my neverní, Ty jednak
ostávaš verný, nemôžeš zaprieť
seba. Amen.

Søren Aabye Kierkegaard
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Tibor Sabovik

VESELÉ  VIANOCE
Veselé Vianoce nám pripravil Pán,
raduj sa, Ježiš sa zrodil i nám. 
Veseľ sa, v Jeho prítomnosti už stojíš,
On je aj tvoj, keď sa smrti bojíš.

Len Ho vyznaj, z milosti ťa spasí,
veď On – Vykupiteľ, Ducha večnosti nosí.
Si zachránený, nebo otvorené bez starosti,
Ježiš nám dal všetku plnosť radosti.

Raduj sa z toho, čo spojilo Otca so Synom,
a Syna s učeníkmi a učeníkov navzájom.
Tak Mu chválu vzdaj so sestrou a bratom,
spievaj piesne, žalmy, bojuj ty s obratom.

Chváľ a jasaj, že sa toto všetko stalo,
ľudstvo v Spasiteľovi novú nádej dostalo.
Nepremrhaj ju prosím, hluchý človeče,
je to posledná šanca na tomto svete.

Cenná životná dráha
Štefana Turnského

V tomto roku uplynulo 40 rokov od
smrti popredného slovenského profe-
sora Štefana Turnského (1915–1973),
ktorý svoju duchovenskú službu začí-
nal ako zborový farár v Palíne. V
tomto období bol aj seniorom užsko-
laboreckého seniorátu, kde pri rôz-
nych príležitostiach poslúžil slovom
Božím.

Neskoršie vyučoval na Komenské-
ho evangelickej bohosloveckej fakul-
te v Prahe, kde sa venoval najmä vý-
učbe poslucháčov z našej cirkvi. Bol
aj účastníkom porady v Modre, kde
sa zrodila KMK. Zúčastnil sa za našu
cirkev aj zakladajúceho valného zhro-
maždenia Svetovej rady cirkví v Am-
sterdame v r. 1948 i prvého valného
zhromaždenia Svetového reformova-
ného zväzu v Ženeve. Jeho nehynú-
cou zásluhou je však prvé preloženie
II. Helvetského vierovyznania do rod-
ného jazyka. Vždy pokladal za svoju
povinnosť účinne prispievať k lepšie-
mu vzájomnému poznávaniu a zbli-
žovaniu českého a maďarského pro-
testantizmu v teológii, cirkevnom ži-
vote i v osobných vzťahoch. Priprave-
né Dejiny reformovanej cirkvi zostali
v rukopise.

Ďakujeme Bohu za brata, ktorý sa
tak celou svojou osobnosťou zaslúžil
o ďalší rozkvet našej cirkvi.

–ts–

DRAHÝ  ADVENT,  ZDRAVÍME  ŤA!



Organizovaný bohoslužobný život
po protireformácii vo Vranove nad
Topľou sa začal z iniciatívy Gábora
Bodora, starého a prastarého otca
terajšej váženej rodiny Bodorovej,
ktorá vlastní aj tamojší reformovaný
kostol. Rod pochádza zo Sedmohrad-
ska a od čias reformácie vyznával
pevnú kalvínsku vieru. Gábor Bodor
už v mladom veku bol hlavným krá-
ľovským lesníkom pre okresy Vranov
nad Topľou a Stropkov.

Podnetom pre začatie bohoslužobného
života bol pohreb Lajosa Kossutha, ktorý
vo veku 92 rokov v roku 1894 zomrel vo
vyhnanstve v Turíne. Dozvedáme sa o
tom zo zápisnice zo dňa 7. marca 1912 v
archíve matkocirkevného zboru v Hu-
mennom. Vieme, že Lajos Kossuth bol
evanjelik, preto sa so žiadosťou o vyslu-
hovanie služieb Božích obrátili na mer-
nického farára, Lajosa Vargu. Ten to od-
mietol, a tak sa tieto napokon konali v
Kladzanoch, za účasti vtedajšej inteligen-
cie z Vranova nad Topľou. A slúžil ich po
maďarsky vtedajší evanjelický farár Ľu-
dovít Hoznek.

V apríli 1896 do humenského zboru
nastúpil do služby vynikajúci misijný fa-
rár László Réz a už 6. septembra toho
istého roku bola založená dcérocirkev vo
Vranove nad Topľou: 6. decembra 1896
boli prvé reformované služby Božie. Za
kurátora bol zvolený János Diószeghy,
vtedajší slúžny. História zboru bola spo-
čiatku podobná, ako u matkocirkvi v Hu-
mennom, kde sa protestanti spojili (bola
vytvorená spoločná protestantská dcéro-
cirkev). Vo Vranove nad Topľou boli me-
dzi evanjelikmi aj veriaci slovenskej ná-
rodnosti, ale prvé evanjelické služby Bo-
žie sa konali až 30. decembra 1900.

Prvé spoločné služby Božie boli 14. jú-
la 1901 a slúžili ich László Réz a János
Lőrincz, evanjelický farár z Merníka. Vte-
dy sa na spoločnej schôdzi dohodli, že
postavia kostol, ktorý budú spoločne uží-
vať. Konali sa zbierky, Dionýz Andrássy
daroval 4000 korún, Pál Raksányi zo Sed-
lísk odkázal v závete 1/3 majetku refor-
movanej cirkvi. Po čase, ako to vyplýva
zo zápisnice, došlo k nedorozumeniam a
v roku 1912 bola myšlienka zjednotenia
a stavby spoločného kostola zrušená.

Anabáza stavby kostolíka, v ktorom sa
dnes oslavuje Pán Boh vo Vranove nad
Topľou, bola veľmi zložitá. V zbierke sa
pokračovalo, no po vypuknutí 1. svetovej
vojny boli peniaze upísané ako vojnová
pôžička. Po trianonskej zmluve sa však z
pôžičky nevrátilo nič. Bolo potrebné za-
čať od začiatku. Nakoniec pozemok na
kostol darovala rodina Bodorová a Gábor
Bodor investoval do stavby kostola vlast-

né prostriedky. Bol vysvätený dňa 6. sep-
tembra 1931, ako to popisujú naše archív-
ne dokumenty v hlásení biskupa Mihálya
Pétera: „S veľkou radosťou som sa so svo-

jím spolupredsedom (Zoltán Tornallyay –

hlavný kurátor dištriktu) zúčastnil sláv-

nosti spojenej s vysvätením maďarského

reformovaného kostola vo Vranove nad

Topľou dňa 6. septembra. Aj pre tento zbor

je príznačné, že ako Fénix vstal z popola.

Až do začiatku 18. storočia bol vo Vra-

nove nad Topľou reformovaný kostol, ale

Karaffa ho zobral a odvtedy až do naj-

novších čias tu nebol žiadny zborový ži-

vot. Ale pred niekoľkými desiatkami ro-

kov pán veľkostatkár Raksányi Pál ev. a. v.

jednu tretinu svojho majetku závetom za-

nechal na stavbu maďarského reformo-

vaného kostola. Na tejto pozostalosti sta-

vali ďalej maďarskí reformovaní veriaci,

ktorých je len hŕstka, na čele s neúnav-

ným a duchovne nezlomným kurátorom

Gáborom Bodorom a rozhodli sa, že po-

stavia svoj kostol. Tento aj postavili na

Hlavnej ulici na konci záhrady vo vlas-

tníctve Gábora Bodora s celkovým ná-

kladom 82 tisíc korún. Je len samozrej-

mé, že napriek veľkej vzdialenosti sme s

radosťou prišli na jeho vysvätenie.

Bol to blahoslavený deň Pána! Okrem

miestnych reformovaných veriacich tam

bola aj inteligencia mesta z radov rím-

skokatolíckych občanov, maďarskí obča-

nia z celého vidieka, ale aj stovky sloven-

ských reformovaných z bližších i vzdiale-

nejších miest. Modlitbu z príležitosti vy-

svätenia som predniesol ja, kázeň mal Ist-

ván Szőke, dištriktuálny zástupca hlavné-

ho zapisovateľa a večeru Pánovu vyslu-

hoval János Séra, hornozemplínsky seni-

orálny duchovný sudca.

Na vonkajšom priestranstve sloven-

ským veriacim po slovensky slovom Bo-

žím poslúžil Dezider Nyitray, farár z Tu-

šíc, ktorý takisto vysluhoval večeru Pá-

novu. Všetci sme boli šťastní, ale najviac

šťastia žiarilo z tvári členov tamojšieho

zboru, hlavne Gábora Bodora a duchov-

ného z Humenného Sándora Böszörmé-

nyiho (Vranov nad Topľou je fíliou Hu-

menného), že Božie slovo bude kázané po

maďarsky aj v tomto čisto slovenskom vi-

dieku. Nech je Božie požehnanie od dnes

až naveky na malom vranovskom zbore.

Nech kostol stojí dlhé roky, aby hlásal

Božie slovo silno, aby hlásal vnútornú si-

lu maďarskej reformovanej cirkvi, na kto-

rú pri pomoci Božej nemajú žiadnu moc

ani brány pekelné!“

Gábor Bodor bol činný aj v oblasti po-
moci blížnym. Podporoval vzdelávanie
chudobných detí, keď za ne zaplatil škol-
né. Na Vianoce pre ne vo vlastnom dome
postavil vianočný stromček a obdaroval
ich. Ale hlavne, otcov rodín zamestnával
na svojom majetku a takto im zabezpe-
čoval obživu.

Dlhé roky bol kurátorom a seniorál-
nym svetským sudcom hornozemplín-
skeho seniorátu a na sklonku života diš-
triktuálnym svetským sudcom predtiské-
ho dištriktu. Bol aj naslovovzatým od-
borníkom vo svojej profesii. Spomeňme
aspoň autorstvo kapitoly o lesnom hos-
podárstve zemplínskej župy v encyklo-
pédii Maďarské župy a mestá, ktorá vy-
šla v roku 1906.

Gábor Bodor zomrel 22. novembra
1936 vo veku 69 rokov a 10 mesiacov. Je-
ho pamiatku si uctili aj na Valnom zhro-
maždení Predtisského reformovaného
dištriktu týmito slovami: „S boľavým srd-

com musím spomenúť nášho verného spo-

lupracovníka Gábora Bodora, dištriktu-

álneho sudcu a jeho skorý odchod z na-

šich radov. Práve pred rokom som ho po-

zdravil z tohto miesta, keď som ho uvá-

dzal do úradu. Na zavolanie nášho Spa-

siteľa už aj on patrí minulosti so svojou

vernosťou vo viere, silou činu a obeta-

vosti. Aj jeho meno zvečníme zlatými pís-

menami v dejinách našej cirkvi a s vďač-

nou spomienkou v srdci si uchováme jeho

sympatickú osobnosť. S úctou plníme svo-

je povinnosti, keď zvečníme zásluhy Gá-

bora Bodora, dištriktuálneho svetského

sudcu, ktorý ako Nehemiáš pracoval na

stavbe kamenného hradu, našej malej ko-

nečnej stanici, kostole vo Vranove nad

Topľou. On bol ozajstným svetským du-

chovným, ktorý sa ako dobrý šafár staral

o jemu zverené sväté poklady, nikdy ne-

zabudol, že koľko zodpovednosti mu zve-

rili, toľko a tak musí predložiť aj na zúč-

tovanie. Za jeho oddanú starostlivosť mu

Pán Boh zaplatí!“

Valéria Csontosová
(Odznelo dňa 31. októbra 2013 v mat-

kocirkevnom zbore v Humennom počas

osláv „Pamiatka reformácie“ za prítom-

nosti vnukov a pravnukov Gábora Bodo-

ra – redakčne skrátené.)
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Gábor Bodor dal postaviť kostol
Spomienka na kurátora toplianskovranovského zboru

Gábor Bodor a Sándor Böszörményi
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TEKOVSKÝ
SENIORÁT

Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL

Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Tekovský Hrádok 335 120 118 2 35,82% 61 18,21% 20 5,97% 24,18%

Turá 228 23 26 -3 10,09% 21 9,21% 4 1,75% 10,96%

Bory 313 92 100 -8 29,39% 12 3,83% 20 6,39% 10,22%

Keť 662 335 387 -52 50,60% 15 2,27% 20 3,02% 5,29%

Farná 1307 147 179 -32 11,25% 83 6,35% 26 1,99% 8,34%

Horná Seč 522 72 90 -18 13,79% 103 19,73% 12 2,30% 22,03%

Dolná Seč 417 17 31 -14 4,08% 81 19,42% 22 5,28% 24,70%

Lok 1022 65 104 -39 6,36% 139 13,60% 58 5,68% 19,28%

Horný Pial 279 61 87 -26 21,86% 27 9,68% 28 10,04% 19,72%

Tehla 525 92 102 -10 17,52% 37 7,05% 55 10,48% 17,53%

Vráble 8970 27 18 9 0,30% 818 9,12% 478 5,33% 14,45%

Jur nad Hronom 920 145 181 -36 15,76% 109 11,85% 44 4,78% 16,63%

Hronovce (Vozokany nad Hronom +
Čajakovo + Domaša) 1498 91 91 0 6,07% 227 15,15% 112 7,48% 22,63%

Hontianska Vrbica 568 113 121 -8 19,89% 60 10,56% 57 10,04% 20,60%

Zbrojníky 504 59 79 -20 11,71% 33 6,55% 45 8,93% 15,48%

Pastovce 528 178 207 -29 33,71% 55 10,42% 13 2,46% 12,88%

Šalov 381 85 115 -30 22,31% 17 4,46% 11 2,89% 7,35%

Bielovce 232 37 65 -28 15,95% 13 5,60% 17 7,33% 12,93%

Zalaba 177 67 54 13 37,85% 9 5,08% 0 0,00% 5,08%

Šahy 7624 142 128 14 1,86% 616 8,08% 353 4,63% 12,71%

Ipeľský Sokolec 861 34 45 -11 3,95% 38 4,41% 54 6,27% 10,68%

Malé Ludince 183 129 141 -12 70,49% 9 4,92% 9 4,92% 9,84%

Pohronský Ruskov 1286 88 79 9 6,84% 180 14,00% 60 4,67% 18,67%

Čata 1074 49 43 6 4,56% 87 8,10% 55 5,12% 13,22%

Levice + Kalinčiakovo 34 844 1216 1604 -388 3,49% 7851 22,53% 5068 14,54% 37,07%

Kalná nad Hronom + Kálnica 2022 138 160 -22 6,82% 338 16,72% 186 9,20% 25,92%

Vyšné nad Hronom 177 63 80 -17 35,59% 38 21,47% 20 11,30% 32,77%

Veľké Ludince 1565 228 266 -38 14,57% 30 1,92% 26 1,66% 3,58%

Sikenica (Veľký Pesek + Trhyňa) 657 70 93 -23 10,65% 81 12,33% 92 14,00% 26,33%

Tekovské Lužany 2907 380 458 -78 13,07% 731 25,15% 203 6,98% 32,13%

Bajka 324 15 25 -10 4,63% 37 11,42% 80 24,69% 36,11%

Kukučínov 626 22 26 -4 3,51% 46 7,35% 9 1,44% 8,79%

Nitra 78 916 231 179 52 0,29% 14 390 18,23% 8414 10,66% 28,89%

Vinodol (Dolný + Horný) 1932 68 79 -11 3,52% 55 2,85% 119 6,16% 9,01%

Maňa (Malá + Veľká) 2112 15 17 -2 0,71% 79 3,74% 156 7,39% 11,13%

Vlkas 335 8 12 -4 2,39% 5 1,49% 14 4,18% 5,67%

Nýrovce 563 98 115 -17 17,41% 62 11,01% 39 6,93% 17,94%

Pozba 509 338 394 -56 66,40% 42 8,25% 25 4,91% 13,16%

Bardoňovo 786 185 248 -63 23,54% 105 13,36% 103 13,10% 26,46%

Beša 650 139 155 -16 21,38% 53 8,15% 43 6,62% 14,77%

Šarovce 1654 106 139 -33 6,41% 190 11,49% 94 5,68% 17,17%

Nový Tekov 826 69 86 -17 8,35% 138 16,71% 14 1,69% 18,40%

Malé Kozmálovce 391 42 69 -27 10,74% 45 11,51% 24 6,14% 17,65%

Tlmače 3823 20 25 -5 0,52% 644 16,85% 357 9,34% 26,19%

Veľké Lovce 1955 182 218 -36 9,31% 69 3,53% 117 5,98% 9,51%

Mýtne Ludany 973 208 224 -16 21,38% 115 11,82% 14 1,44% 13,26%

Starý Hrádok 192 12 16 -4 6,25% 24 12,50% 21 10,94% 23,44%

Želiezovce + Mikula + Svodov 7186 819 882 -63 11,40% 1492 20,76% 228 3,17% 23,93%
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Synoda Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku na svojom 10. za-
sadnutí, ktoré sa konalo v dňoch
28–29. novembra 2013 v Rimavskej
Sobote, prijala nasledovné uznesenia:

– Schválila rokovacie body programu
doplnené o štyri ďalšie body.

– S navrhovanými zmenami schválila
zápisnicu z 9. zasadnutia VIII. cyklu Sy-
nody.

– Schválila deklaráciu o podmienkach
udelenia Ceny Istvána Pálócziho Czinke-
ho.

– Stiahla z rokovania návrh zákona o
hospodárení cirkvi a na prepracovanie ho
vrátila komisii, ktorá ho pripravila.

– Nariadila, aby členom kuratórií Vše-
obecného fondu boli pozvánky na zasad-
nutia zasielané najmenej 21 dní pred za-
sadnutím kuratória. Spolu s pozvánkou
treba zaslať aj súpis zúčtovaní podpôr z
predchádzajúceho roku, žiadosti podané
v danom roku, respektíve súpis platieb
do Všeobecného fondu. Synoda vyzýva
kuratóriá, aby pri rozdeľovaní podpôr do-
držiavali zákony. Synoda žiada senioráty,
aby predkladali len tie žiadosti o podpo-
ru, ktoré boli podané v súlade so záko-
nom o Všeobecnom fonde. Synoda pove-

rila právnu komisiu, aby pripravila návrh
zmeny zákona, prostredníctvom ktorého
by sa ďalšie problémy načrtnuté kurató-
riom vyriešili. Synoda poverila seniorál-
ne rady, aby do 28. februára 2014 vyšet-
rili, že v prípade cirkevných zborov, kto-
ré 31. decembra 2013 ešte dlhujú Všeo-
becnému fondu, kto je zodpovedný za
porušenie zákona o Všeobecnom fonde.
Výsledok šetrenia v prípade každého cir-
kevného zboru najneskôr majú do 14. mar-
ca 2014 predostrieť Synodnej rade.

– Do 31. decembra 2016 suspendovala
účinnosť odsekov (3) a (4) § 4 zákona č.
1/2009 a sumu platieb do Všeobecného
fondu v období prerušenia účinnosti sta-
novila podľa kľúčov platieb v roku 2013.

– Osvojila si a schválila vyhlásenia
predstaviteľov kresťanských cirkví v
Slovenskej republike o rodine a proti
prenasledovaniu kresťanov.

– Schválila, aby odsek (3) § 7 štatútu o
poriadku doškoľovania duchovných bol
doplnení novým bodom d) v nasledujú-
com znení: „d) sa nezúčastnila z dôvodu
vis major schváleného Synodnou radou”,
respektíve aby bod a) odseku (3) § 7 bol
nahradený novým odsekom s nasledujú-

cim textom: „a) v zahraničí vykonáva cir-
kevnú službu, alebo v zahraničí absolvu-
je štipendijné teologické štúdium, alebo
je matkou dieťaťa do troch rokov;“.

– V prvom aj v druhom čítaní schváli-
la zákon č. 5/2013 Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku o zmene zá-
kona č. 1/2003 o diakonickej službe Re-
formovanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku.

– V súvislosti s výkladom bodu a) od-
seku (3) § 25 zákona č. 3/2007 vyhlásila,
že na funkciu seniorálneho kurátora, svet-
ského hlavného zapisovateľa alebo svet-
ského poslanca Synody môže byť zvole-
ný taký člen cirkvi, ktorý v niektorom
cirkevnom zbore Generálnej cirkvi zastá-
va funkciu presbytera. Náhradný presby-
ter na hore uvedené funkcie nemôže byť
volený.

– Brala na vedomie, že ad hoc komisia
zriadená uznesením č. ZS-33/2012 zosta-
vila hlásenie. Týmto ad hoc komisia svo-
je poverenie splnila.

– Odročila rokovanie o organizačnom
a spravovacom poriadku Teologickej aka-
démie J. Calvina.

Z  10.  ZASADNUTIA  SYNODY

Vážený pán minister,
Reformovaná kresťanská cirkev na

Slovensku je štvrtá najväčšia historická
cirkev Slovenska. Svoju misiu plníme vo
viac ako 300 cirkevných zboroch. Pre re-
formovanú cirkev bolo od nepamäti veľ-
mi dôležité školstvo a vzdelávanie. Sko-
ro každý náš cirkevný zbor mal zriadenú
a udržiavanú školu, slúžiac tak vzdeláva-
niu spoločnosti.

Po druhej svetovej vojne našej cirkvi
zabrala stovky škôl komunistická dikta-
túra. Hoci po zmene režimu cirkvi vrátili
časť budov, spoločenské zmeny a jestvu-
júca sieť škôl už neumožňovali, aby sa
vo väčšom počte otvorili cirkevné vzde-
lávacie zariadenia. Spustením cirkev-
ných škôl sa vzdelávanie na Slovensku –
hoci len v malej miere – stalo opäť pes-
trofarebným. Cirkevné školy tvoria len
3% celoštátnej siete škôl a nový návrh
zákona by znížil aj tento neuveriteľne
nízky percentuálny podiel. Platné zákony
diskriminovali i doteraz cirkevné vzdelá-
vanie a umožnili, aby finančná podpora
ich žiakov, internátov, školských jedální
a školských klubov tvorila iba 88% pod-
pory štátnych zriadení.

V súčasnosti každá naša škola vypĺňa
nedostatok. V tom-ktorom regióne rodi-
čom zabezpečujú aj školy s malým poč-

tom žiakov možnosť vzdelávania ich detí
v reformovaných cirkevných školách.
Prípadné zatvorenie škôl by spôsobilo,
že rodičia z dôvodu geografických vzdia-
leností medzi jednotlivými reformovaný-
mi školami by nemohli posielať svoje
deti do takejto školy. Zavedenie minimál-
neho počtu žiakov v triedach by zname-
nalo zatvorenie priam všetkých reformo-
vaných škôl. Návrh zákona sa bytostne
zvlášť dotýka a zasahuje národnostné
menšiny, medzi nimi Maďarov na Slo-
vensku.

Ministerstvom školstva iniciovaná
zmena zákona, podľa ktorej ministerstvo
hodlá realizovať podstatné zmeny vo fi-
nancovaní školských zariadení s malým
počtom žiakov a chce stanoviť minimál-
ny počet žiakov, vyvoláva u cirkevnej
verejnosti, u pedagógov, u žiakov cirkev-
ných škôl a ich rodičov vážne obavy.
Chápeme tieto obavy, považujeme ich za
odôvodnené a preto žiadame pána mi-
nistra a ním vedené ministerstvo, aby pre-
hodnotili plány, ktoré vyvolávajú obavy
a učinili potrebné kroky v smere udrža-
nia, ďalšieho rozvoja a zabezpečenia
funkčnosti malých škôl v dlhodobej per-
spektíve.

Veríme, že náš list sa stretne s pozitív-
nou odozvou a spolu s Vami budeme

môcť naďalej pôsobiť pre dobro celej spo-
ločnosti. 

V mene Synodnej rady Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku

Vince Fekete        László Fazekas
generálny kurátor          biskup
Komárno, 3. decembra 2013

Protest
Reformovaná kresťanská cirkev

na Slovensku protestuje proti ná-
vrhu reformy školstva, ktorá –
medzi iným – povedie aj k záni-
ku miestnych malotriednych škôl.
Reforma povedie k ďalšiemu stup-
ňovaniu spoločenskej a hospodár-
skej denudácie a znemožňovania
obcí a miest.

Návrh zákona sa bytostne zvlášť
dotýka a zasahuje národnostné
menšiny, medzi nimi Maďarov
na Slovensku.

Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku protestuje proti pri-
jatiu návrhu zákona o reforme
školstva.

Vince Fekete      László Fazekas
generálny kurátor       biskup

Komárno, 3. decembra 2013

OTVORENÝ  LIST  DUŠANOVI  ČAPLOVIČOVI



Z Božej milosti bol 29. september
pre michaliansky, byštiansky a luhyn-
ský zbor zvlášť požehnaný: po deväť-
ročnej službe bola do svojho úradu
inštalovaná ich duchovná Szilvia
Györky.

K slávnostnému zhromaždeniu sa pri-
hovoril biskup László Fazekas podľa
1Tes 1,1–2.6–8. Vo svojej kázni vyzdvi-
hol, že nielen tesalonický zbor, ale aj mi-
chaliansky a ostatné kresťanské zbory sú
jeden celok, odkiaľ sa môže šíriť a dostať
evanjelium aj k ostatným ľuďom. Senior
zemplínskeho seniorátu Elemér Molnár
odkazom z 1Tim 6,12 povzbudil duchov-
nú Szilviu Györky: „Bojuj dobrý boj vie-

ry, uchop večný život, do ktorého si aj po-

volaný a vyznaj si dobré vyznanie pred

mnohými svedkami.“ Po symbolickom o-
dovzdaní pečiatky a kľúča požehnal a u-
viedol ju do svojho úradu. K sviatočnej
atmosfére prispel aj generálny kurátor na-
šej cirkvi Vince Fekete, ktorý našu inšta-
lovanú duchovnú nielen pozdravil, ale aj
posilňoval slovami z Jn 10,14.

Tri zbory ako prejav lásky a poďako-
vania odovzdali duchovnej nový plášť.
Zástupca kurátora v Michaľanoch Igor
Tarbaj, kurátor luhynského zboru Tibor
Jánošík a kurátorka byštianskeho zboru
Jolana Sarvašová popriali duchovnej
veľa Božej milosti a sily k hlásaniu evan-
jelia a poďakovali sa jej za doterajšiu
službu v zboroch. K obohateniu progra-
mu a pred kázňou inštalovanej duchov-
nej prispela svojimi chválami Katalin
Mátyás-Hudák, keďže je dobré a požeh-
nané aj hudbou chváliť Pána. Potom sme

si vypočuli vyznanie inštalovanej duchov-
nej na základe textu z 1Kráľ 3,9. Vyzdvih-
la, že hoci sa mladí kňazi s veľkým nad-
šením rozhodnú ísť do služby, predsa po-
čas nej sa musia veľa učiť a dôležité je
pokorné srdce, čo je potrebné prosiť od
Pána. Aj ona to robí, aby takto vedela
hľadieť na Pána a spoľahnúť sa na Neho,
aby vedela rozoznať dobré od zlého, aby
takto mohla viesť nej zverený Boží ľud.

Pokračovaním požehnaného spoločen-
stva boli pozdravy prítomných zemplín-
skych, užských a maďarských farárov,
ktorí na základe biblických veršov po-
vzbudzovali inštalovanú duchovnú, ako
aj družobný zbor z Füzérkajaty, ako aj
miestna kurátorka a starostka.

V neposlednej miere sa poďakoval aj
starosta obce Michalian, Daniel Ceran,
že naša duchovná je tu pre každého. Na-
šu duchovnú pozdravili aj naši mladí:
Eva Jánošíková a Ivana Majorošová
recitáciami, ako aj za doprovodu gitary
Rasťa Lukáča mládežníckymi piesňa-
mi.

Po ukončení požehnaného dopoludnia
každý odchádzajúci hosť dostal ako spo-
mienku na túto udalosť záložku do Biblie
s biblickým textom a vyobrazením troch
kostolov. Potom už nasledoval slávnos-
tný obed, kde ešte odzneli osobné po-
zdravy a požehnania. Nech je zato vyvý-
šený a oslávený náš všemohúci Pán!

Viola Lacková
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Slávnostná inštalácia duchovnej
Szilvia Györky slúži v Michaľanoch už deväť rokov

Juraj Babinčák v Basilius v Irena Bittóová v Jolana Bittóová v Noémi Bodnár v Juraj Brecko v
Margita Breznaiová v Dušan Brna v Valéria Csontosová v Erika Dékányová v Erika Domonkošová v

Zoltán Drenkó v László Fazekas v Károly Fekete v Vince Fekete v Juraj Gajdošoci v Michal
Gajdošóci v Tihamér Gasparecz v Róbert Géresi v Marián Hamari v Slavomír Hertneky v László
Horkay v Danuška Hudáková v Jónás Izsmán v Johann Jäger v Marek Kačkoš v Valéria Kazán v

Géza Kele v Søren Aabye Kierkegaard v Béla A. Kis v Lucia Kis v Silvia Krajňáková v Viola
Lacková v Martin Luther v Albín Masarik v Jakob Peter Mynster v Zoltán Orémus v Ashton

Oxeden v Erzsébet Öllős v Zuzana Peresová v Jolán Rácz v Magnus Friedrich Roos v Tibor Sabovik
v Katarína zo Sieny v András Szabó v Eva Szabóová-Kozárová v Sándor Szathmáry v Jaroslav Széles
v Oľga Szélesová v György Szuhay v Milan Šupa v Gerhard Tersteegen v László Tóth v Zuzana

Vályiková v Béla Vámos v Miroslav Varga v Ibolya Varjaššiová v Zlata Vasiľová v András Visky v
Ellen G. White

V tohtoročných číslach nášho mesačníka boli uverejnené
články z pera horeuvedených autorov. Vyjadrujeme im svoju
vďaku za to, že dovolili, aby ich myšlienky sa stali duchovným
majetkom nás všetkých; svojimi spravodajstvami prispievali
k tomu, aby údovia našej cirkvi mohli byť lepšie informovaní,
veď pozitívny vzťah môžeme vytvoriť len k tomu, čo poznáme,
o čom máme poznatky. Tým, ktorí už nežijú, sme vďační za to,

že hoci aj po stáročiach „majú čo povedať“ dnes žijúcim refor-
movaným.

Očakávame Vaše ďalšie rukopisy, rovnako aj rukopisy nov-
ších autorov: všetkých tých, ktorí by sa chceli prihlásiť mate-
riálom, ktorý by sa hodil do jednej z mnohých rubrík úradného
orgánu našej cirkvi.

Redakcia

V roku 2013 boli autormi Kalvínskych hlasov



(Dokončenie zo str. 1)

Na konci bohoslužieb (zbierka z kto-
rých bola venovaná na podporu Refor-
movanej cirkevnej základnej školy v Rož-
ňave) pri vchode do kostola generálny
kurátor Vince Fekete a biskup László
Fazekas odhalili pamätnú tabuľu, ktorá
RKC a rimavskosobotský zbor dali vy-
hotoviť na počesť niekdajšieho biskupa
Imricha Vargu, ktorý skoro pol storočia
slúžil v Rimavskej Sobote. Predtým bis-
kup László Fazekas dlho vymenoval jeho
zásluhy. Momenty z jeho života spome-
nul aj István B. Kovács na otvorení do-
časnej výstavy informujúcej o životnej
dráhe Imricha Vargu a otvorenej pred bo-
hoslužbami v budove Reformovaných ve-
deckých zbierok. (Stojí za zmienku, že aj
stála výstava prezentujúca dejiny našej
cirkvi, ktorá bola otvorená pred troma rok-
mi, bola vynovená.)

Meritórna časť práce Synody prebie-
hala na druhý deň. Po krátkej pobožnosti
Róberta Géresiho v maďarskom a Mariá-
na Hamariho v slovenskom jazyku nasle-
dovalo zistenie uznášaniaschopnosti, res-
pektíve schválenie rokovacieho progra-
mu a zápisnice z predošlého zasadnutia.
Založenie Ceny Istvána Pálócziho Czin-
keho, ktorým Synoda v budúcnosti mieni
vyznamenať významné reformované o-
sobnosti, bol rýchly akt. V súvislosti s ná-
vrhom zákona o hospodárení cirkvi však
nárok na objasnenie istých pojmov, roz-
ličný prístup, miestami aj nechápavosť
mali za následok, že Synoda materiál vrá-
tila na prepracovanie komisii, ktorá ho
pripravila. Na pomoc práce Všeobecné-
ho fondu, respektíve jeho kuratórií Syno-
da prijala viac praktických uznesení: me-
dzi iným poverila právnu komisiu, aby

pripravila všeobecnú novelizáciu zákona
na vyriešenie problémov, respektíve se-
niorálne rady, aby zistili: kto je zodpoved-
ný za nezaplatenie príspevkov; okrem to-
ho Synoda na tri roky zmrazila výšku
príspevkov na úrovni roku 2013.

Novelizácia zákona č. 1/2003 o službe
lásky bola prijatá v prvom aj v druhom
čítaní (nakoľko vstúpi do platnosti dňom

1. januára 2014, naši čitatelia ju už ob-

držali ako prílohu terajšieho čísla). Sy-
noda si osvojila dve vyhlásenia predsta-
viteľov kresťanských cirkví schválené eš-
te v septembri, ktoré boli vydané na o-

chranu rodiny a proti prenasledovaniu
kresťanov (naši čitatelia mali možnosť

ich prečítať v októbrovom čísle). Synodní
poslanci v dvoch bodoch modifikovali
štatút o doškoľovaní duchovných a ozrej-
mili: svetským seniorálnym alebo synod-

ným funkcionárom môže byť len pres-
byter, teda náhradný presbyter nie.

Hlásenie ad hoc komisie povere-
nej vyšetrením činnosti Konventu
pre obnovu reformovaného kresťan-
stva na Slovensku predložil synod-
ným poslancom synodný radca Ist-
ván Batta; Synoda brala na vedo-
mie, že komisia splnila svoje pove-
renie (prerokovanie materiálu príde
na rad neskôr). Synoda prerokova-
nie nového organizačného a spravo-
vacieho poriadku Teologickej aka-
démie J. Calvina odročila.

Nakoniec hlavný synodný radca
Sándor Molnár upozornil na uza-
vretú plochu na webovej stránke na-
šej cirkvi, kde majú prístup synodní
poslanci. István Batta žiadal, aby ano-
nymný dotazník o budúcnosti našej
cirkvi, ktorý je umiestnený na we-
bovej stránke, vyplnilo čo najviac
osôb; a generálny kurátor Vince Fe-

kete poukázal na dôležitosť zákona o o-
chrane osobných údajov. Dlhý, vyčerpá-
vajúci, do noci trvajúci „pracovný deň“
bol ukončený modlitbou zástupcov gene-
rálneho kurátora Ferenca Porubána a Já-
na Marcinčáka a udelením požehnania
biskupom Lászlóom Fazekasom.

–akb–
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Vysviacka duchovných, odhalenie pamätnej tabule
Synoda zasadala v Rimavskej Sobote

Pred vysvätením. (Snímka: autor)

Dňa 29. septembra sme sa v bi-
dovskom reformovanom chráme
lúčili s tamojším reformovaným
duchovným Ladislavom Megye-
sim, ktorý po ťažkej chorobe vo
veku 52 rokov sa vrátil k svojmu
vykupujúcemu Pánovi.

Narodil sa 12. novembra 1961 v
Kráľovskom Chlmci. Po skončení
základnej školy a gymnázia bol pri-
jatý na Komenského evangelickú
bohosloveckú fakultu v Prahe. Na
jeho duchovný rozvoj a rozhodnu-
tie stať sa farárom mal veľký vplyv
jeho starý otec, ktorý svoju pres-
byterskú prácu vykonával s prík-
ladnou vierou. Ako pražský teológ
v akademickom roku 1983/84 bol
na štipendiu na budapeštianskej te-
ológii. Potom sa vrátil do Prahy,
kde roku 1986 ukončil svoje teo-
logické štúdium. Svoju službu za-
čal v Reformovanom cirkevnom

zbore Bidovce a v tomto zbore dvad-
saťsedem rokov zvestoval – v dvoch
jazykoch – slovo Božie.

V posledných rokoch sa viackrát
sťažoval na svoj zdravotný stav,
čo sa výrazne zhoršil. Po nemoc-
ničnom liečení, ktoré trvalo niekoľ-
ko týždňov, Boh ho dňa 27. sep-
tembra povolal k sebe.

Na jeho pohrebe potešujúci od-
kaz Boží na základe Jn 12,20–26 hlá-

sal pisateľ týchto riadkov. Zástup-
ca seniora Zoltán Varga prečítal ži-
votopis nášho zosnulého brata a
lúčil sa s ním v mene jeho manžel-
ky, dcéry, príbuzných i kolegov. V
mene našej cirkvi, ako aj niekdaj-
ších spolužiakov a priateľov mal
prejav biskup László Fazekas. Zo
strany Reformovaného cirkevného
zboru Bidovce sa presbyterka Zla-
tica Vasiľová poďakovala Bohu za
túto 27-ročnú pokornú službu, vy-
jadrujúc aj smútok zboru, ktorý zo-
stal bez pastiera. Po smútočnom
prejave starostu obce a bidovské-
ho evanjelického farára sme teles-
né pozostatky Ladislava Megyesi-
ho uložili na odpočinok na cintorí-
ne v Nižnom Čaji, kde slová vzkrie-
senia zvestoval Zoltán Varga.

„...či žijeme, či umierame, Páno-
vi sme“ (Rím 14,8b).

Zoltán Orémus

LADISLAV  MEGYESI
(1961–2013)



Viera a jednota v strednej Európe. V
dňoch 11–13. októbra sa v Budapešti ko-
nala ekumenická mládežnícka konferen-
cia s hore uvedeným názvom. Zúčastnili
sa jej mladí vo veku 17–25 rokov z kra-
jín Visegrádskej štvorky. Konferenciu or-
ganizovalo sedem cirkví (rímskokatolíc-
ka, evanjelická, reformovaná, pravosláv-
na, českobratská a husitská, respektíve
židovské náboženské obce) a mala za
cieľ nadviazanie kontaktov medzi nábo-
ženstvami a národmi.

AGDE Tagung. V dňoch 22–23. ok-
tóbra sa vo Svätom Jure v spoločnom or-
ganizovaní ECAV i našej cirkvi konal
AGDE Tagung (čo je vlastne spoločné
rokovanie medzi organizáciami a cirkva-
mi spolupracujúcimi s Gustav-Adolf-
Werk – Arbeitsgemeinschaft Gustav-A-
dolf-Werke in Deutschland und in Euro-
pa), na ktorom zo strany našej cirkvi boli
prítomní biskup László Fazekas a synod-

ný radca pre zahraničné veci István Bat-
ta. Témou rokovania bol spôsob pripoje-
nia AGDE ku GEKE (Spoločenstvo eu-
rópskych evanjelických cirkví). Odzneli
aj referáty zo strany všetkých prítom-
ných cirkví. Záverečnú pobožnosť mal
biskup našej cirkvi László Fazekas.

Vysviacka zborového domu. Dňa 27.
októbra Reformovaný cirkevný zbor
Milhosť v rámci slávnostných bohoslu-
žieb vzdal vďaku za svoj zborový dom,
ktorý dlhou a vytrvalou prácou vybudo-
val za cenu veľkých obetí. Spolu s ním sa
radoval aj generálny kurátor Vince Feke-
te a biskup László Fazekas, ktorý vyko-
nal aj službu zvesti slova Božieho.

Pamätný deň reformácie vo Viedni.
Evanjelická cirkev a. v. a Evanjelická cir-
kev h. v. v Rakúsku v spolupráci s Meto-
distickou cirkvou v Rakúsku už tradične
organizovali slávnostnú recepciu v súvis-
losti s dňom reformácie. Dňa 29. októbra

v sídle Rakúskej akadémie vied sa po-
zvaní hostia mohli zoznámiť s fungova-
ním diakonickej služby protestantských
cirkví v Rakúsku. Zhromaždenie oslovil
aj evanjelický biskup Michael Bünker,
reformovaný superintendent Thomas Hen-
nefeld a metodistický superintendent Lo-
thar Pöll. Na príležitosti našu cirkev repre-
zentoval synodný radca pre zahraničné
veci István Batta.
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Ofery na Dom Dobrého
Pastiera v Pribeníku

Nezisková organizácia Dobrý Pastier
Pribeník aj touto cestou ďakuje všetkým,
ktorí svojimi finančnými príspevkami a
inými darmi poctili našu organizáciu a
pomohli nám v našej službe a práci v ro-
ku 2013.

Reformovaný zbor Bohdanovce daro-
val potraviny a 150 eur, Reformovaná Dia-
konia detské oblečenie, Erika Jutková
(Michalovce) mesačne 50 eur, Pavol Gur-
baľ (Michalovce) mesačne 50 eur, Irena
Csájiová (Veľká Ida) 20 eur, Re-Mi-Dia
notebook a zbierku Spoločenstva refor-
movaných rodín 120 eur; reformovaný
zbor Nižná Hutka potraviny, šatstvo a 60
eur; Ilona Komjáthy a István Komjáthy
(USA) 100 amerických dolárov, katolíc-
ka Charita (Bratislava) 100 eur; reformo-
vaný zbor Bačka šatstvo, potraviny a 30
eur; reformovaný zbor Strážne šatstvo;
reformovaný zbor Leles šatstvo, potravi-
ny a 35 eur; Združenie reformovaných
žien Pribeník šatstvo; reformovaný zbor
Svätá Mária šatstvo, potraviny a 5 eur;
SPENDE Innsbuck HDB 384 eur, Re-Mi-
Dia 88,50 eur, Združenie reformovaných
žien Hrhov potraviny a 65 eur, Združenie
reformovaných žien Jablonov nad Tur-
ňou potraviny a 70 eur; gréckokatolícke
zbory Čičarovce, Drahňov, Raškovce po-
traviny; Miroslav Labaš (Košice) potra-
viny.

Ďakujeme aj vám, ktorí na nás myslíte
a s dobrým srdcom nám poukážete 2%
zo svojej dane aj za tento rok.

Nech Vás všetkých sprevádza Božie po-
žehnanie!

Eva Szabóová-Kozárová

Do pozornosti
našich predplatiteľov

V záujme nerušeného vydáva-
nia a presného zistenia budúco-
ročného nákladu nášho mesační-
ka s úctou žiadame duchovných a
kurátorov alebo osoby zodpoved-
né za tlačovú misiu v zboroch,
ako aj našich individuálnych pred-
platiteľov, aby najneskôr do 20.
decembra hocijakým spôsobom
signalizovali redakcii, ak sa mení
počet exemplárov, ktoré chcú na
budúci rok predplatiť.

Ináč je predplatenie Kalvín-
skych hlasov priebežné; keď u
niekoho nie sú žiadne zmeny, ne-
musí ho obnoviť. Teda tí predpla-
titelia, od ktorých do uvedeného
dátumu nedostaneme žiadnu re-
akciu, zaväzujú sa k tomu, že Kal-
vínske hlasy na rok 2014 predpla-
tia v takom istom počte, ako v ro-
ku 2013.

Cena nášho mesačníka sa ne-
mení: stojí naďalej 30 centov, te-
da ročné predplatné na rok 2014
bude činiť 3,60 eur. Zároveň Vás
žiadame, aby ste predplatné u-
hradili až v januári tou poštovou
poukážkou, ktorú od nás obdržíte
spolu s januárovým číslom.

Aj cena Sprievodcu čitateľa Bib-
lie je nemenná, stojí teda 17 cen-
tov. Zbory ho v nárokovanom poč-
te dostanú cestou seniorských ú-
radov.

Redakcia

Konkurz
Nemecká podporná organizácia Gus-

tav-Adolf-Werk vypisuje študijný kon-
kurz pre študentov teológie na akade-
mický rok 2014/2015 na Lipskú, respek-
tíve Heidelberskú univerzitu.

Konkurz – čo treba postúpiť na Kan-
celáriu synody Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku (Hlavné nám.
23, 979 01 Rimavská Sobota) – má na-
sledovné podmienky:

– účasť na magisterskom štúdiu,
– vyplnenie formulára,
– životopis s fotkou,
– odporúčanie od biskupa,
– akademický odborný životopis,
– potvrdenie doteraz získaných kredi-

tov,
– opis svojich sociálnych, pedagogic-

kých, respektíve cirkevných skúseností,
– opis motivácií v súvislosti s konkur-

zom,
– nemecká jazyková skúška (min. úro-

veň B1).
Termín konkurzu: 22. január 2014.
Ďalšie informácie možno získať od pra-

covníkov Kancelárie synody.


