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DUCH  OCHRÁNI  PRED  VYSCHNUTÍM
Náš ľudský organizmus je stvorený tak, že ak sa mu nedostáva dostatok teku-

tiny, vyschne. Dehydratácia nám hrozí hlavne vtedy, ak je naše telo vystavené
väčšej záťaži, horúčave, skúške. Čo platí v prípade tela, je platné aj v duchovnom
zmysle, veď naše bytie vysnívané na život Bohom (vo svojej úplnej fyzickej a
existenčnej bytosti) je prejavom dokonalej jednoty.

P
ísmo sväté upozorňuje nás na to, že pri našom narodení náš duch pri-
chádza do sveta (v dôsledku dedičného hriechu) ako mŕtvy. Avšak spojiť
sa s Bohom, viesť s Ním ozajstný dialóg s mŕtvym duchom nie je možné.

Ku spojeniu s Kristom je potrebné, aby náš duch ožil – ináč (hoci sa voľne pohy-
bujeme sem a tam) sa do neba nemôžeme dostať.

Boh vie, že človeka, ktorý sa Mu vzdialil, ktorý sa Mu obrátil chrbtom, od ko-
nečného vyschnutia môže zachrániť len to, ak je ochotný prijať, aby ho Boh napo-
jil „živou vodou“. Preto hovorí Ježiš žene zápasiacej s rodinnými problémami,
ktorá k Jákobovej studni prichádza načrieť vody, že telesný smäd zbytočne uháša,
pretože jej hlavným problémom je to, že stojí na prahu duchovného vyschnutia.
„Každý, kto pije z tejto vody, bude zase
žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja
dám, nebude žízniť naveky, ale voda, kto-
rú mu ja dám, bude v ňom prameňom vo-
dy, prúdiacej k večnému životu“ (Jn 4,
13–14). S tým konfrontuje Ježiš aj Niko-
déma, popredného učiteľa Izraela, ktorý
sa síce snaží byť dobrý a žiť príkladný ná-
božný život, no predsa pociťuje nedosta-
tok v svojom živote. Bez duchovného zno-
vuzrodenia nikto nemôže uvidieť kráľov-
stvo Božie!

Bez vedenia Ducha Svätého môžeme
kázať, konať misiu, budovať zbory, avšak
neuvidíme kráľovstvo Božie. Bez Neho nemôžeme chápať ani slovo Božie, teda
ani Ježiša. Bez neustálej prítomnosti, sily a motivácie Ducha Svätého náš veriaci
život ochabne, vyschne; naša služba duchovného, presbytera či učeníka sa stáva
bezcieľnou a nakoniec bezdôvodnou.

K
eď však učeníci – po viacerých neúspešných misijných pokusoch – v Je-
ruzaleme dostanú dar Ducha Svätého, vtedy nenazdajky začnú hovoriť s
takou silou, že v pohanskom prostredí – len na Petrovu kázeň – sa obráti

tritisíc ľudí. Želajme si teda a naplňme sa Svätým Duchom Božím, ktorý je pri-
pravený, aby odhalil hriech, aby viedol k Ježišovi, aby nás ochraňoval; aby viedol,
budoval a zachránil pred vyschnutím!

Béla Vámos

Jazyk akoby z ohňa
Na Letnice, v prezeraní očakávania,

nenazdajky, „zrazu povstal zvuk z ne-
ba“ (Sk 2,2) a ukázali sa rozdelené
jazyky akoby z ohňa, a „začali hovoriť
inými jazykmi“ (v. 4). To, čo dovtedy bo-
lo najtragickejším znakom rozdele-
nosti, vylúčenosti, totiž jazyk, stal sa
spájajúcim elementom. Keď duch
stretne ducha, spozná sa Duch, spo-
lupatričnosť sa stáva samozrejmos-
ťou, ako na počiatku: prirodzenou a
mimovoľnou. Jazyk je to, čo nemôžeš
sám používať. Jazyk akoby z ohňa
odkazuje na večné ľudské obecen-
stvo. Je dar: teda nie je vylučujúci, tro-
cha agramaticky: tebe dáva, druhému.
Tento dar môžeš prežívať len upros-
tred „davu“: je tvojím, ak je aj niekoho
iného; a v práve takej miere.

(András Visky)

Nech sprevádza Tvoj Duch
„Tvoj dobrý Duch nech sprevádza

ma po rovnej zemi“ (Žalm 143,10b).
Náš starozákonný predchodca-žal-
mista, ktorý oroduje o vyslobodenie,
počas očakávania Hospodina naraz
vydá zo seba vzdych: Nech ma spre-
vádza Tvoj Duch po rovnej zemi! V a-
kom súzvuku to je s orodovaním, kto-
ré teraz znie temer v každom zbore:
„Duchu Svätý, príď, naplň nás.“ Ľud
Boží teda vždy cítil, že bez vedenia
Ducha Svätého je opustený a slabý.
Darmo dostane od Boha jasný rozkaz,
je neschopný ho splniť. Náš Pán pri
svojom nanebovstúpení nie náhodne
upozornil svojich učeníkov na to, že
kým nezískajú „silu“, dovtedy sa nech
nevydajú do misijnej práce. Bez toho-
to Ducha aj dnes je márna všetka sna-
ha, pretože „po rovnej zemi“ môže ľud Bo-
ží chodiť len vedený Duchom Svätým.

(Károly Fekete)



Pred tým, než som sa stala mat-
kou...

Nikdy som sa nepotkla o hračky a
nezabudla slová uspávanky.

Nebola som v úzkostiach pre to, či
sú moje rastliny jedovaté.

Nikdy som neuvažovala o ochran-
nom očkovaní.

Pred tým, než som sa stala mat-
kou...

Nikdy som nebola ovracaná, nikdy
necikali a nekakali na mňa.

Mala som úplnú kontrolu nad rozu-
mom a myšlienkami.

Celú noc som spala.
Pred tým, než som sa stala mat-

kou...
Nikdy som nepridržala revúce die-

ťa, aby ho lekári mohli vyšetriť alebo
mu dali injekcie.

Nikdy som sa nedívala do zaslze-
ných očí a neplakala som.

Nikdy som sa nestala žiarivo šťast-
nou od jednoduchého úškľabku.

Nikdy som nevysedávala v noci,
aby som pozorovala spiace dieťa.

Pred tým, než som sa stala mat-
kou...

Nikdy som nedržala v rukách spiace
dieťa – len preto, že som ho nechcela
položiť.

Nikdy som necítila, že sa moje srd-
ce rozlomí na milión kusov, nakoľko
nedokážem utíšiť bolesť.

Nevedala som, že niečo také veľmi

malé dokáže do takej obrovskej miery
ovplyvňovať môj život.

Nevedela som, že by som vedela
niekoho do takejto miery milovať.

Nevedela som, že by som chcela na-
toľko byť matkou.

Pred tým, než som sa stala mat-
kou...

Nepoznala som pocit, aké je, keď
moje srdce chodí mimo môjho tela.

Nevedela som, aký zvláštny pocit
môže byť nakŕmiť hladné dieťatko.

Nepoznala som túto väzbu medzi
matkou a jej dieťaťom.

Nevedela som, že niečo také malé
dokáže ma urobiť takou dôležitou a
šťastnou.

Pred tým, než som sa stala mat-
kou...

Nikdy som nevstávala uprostred no-
ci každých desať minút, aby som zís-
kala istotu: všetko je v poriadku.

Nepoznala som tú vrelosť, radosť,
lásku, bolesť srdca, údiv alebo úspech,
že aké je byť matkou.

Nevedela som, že som schopná cítiť
toľko vecí – pred tým, než som sa
stala matkou...

Pred tým, než som sa stala matkou...

Pred tvárou
Hospodina

Pane, Bože náš, ktorý si dal ľu-
ďom pokoj a dal si, aby dar Tvojho
Svätého Ducha zostúpil na Tvojich
učeníkov, keď si im všemohúcne o-
tvoril ústa ohnivými jazykmi, prosí-
me Ťa, otvor aj naše hriešne pery a
nauč nás modliť sa, ako náleží, za
pravé dary. Riaď plavbu lode nášho
života k sebe, Ty pokojný prístav
všetkých, ktorých ženie búrka. U-
káž nám cestu, ktorou máme ísť.
Obnov v našej mysli ochotného du-
cha a kroť uzdou svojho Ducha na-
še prchavé myšlienky, aby nás po
všetky dni viedol Tvoj dobrý Duch k
tomu, čo je užitočné, aby sme boli
schopní zachovávať Tvoje prikáza-
nia a aby sme sa mohli radovať z
toho, že pri všetkom svojom počí-
naní máme Tvoju slávnu a radost-
nú prítomnosť. Nedaj, aby nás
sklamala márna žiadosť tohto sve-
ta, ale posilni nás, aby sme šli za
nastávajúcim dobrom. Lebo Tebe
patrí česť a sláva medzi všetkými
Tvojimi svätými na veky. Amen.

Basilius

2 Kalvínske hlasy máj 2013

M
Y
ŠL

IE
N

K
Y
 

Tibor Sabovik

BOŽE,  HRIECHY  NAŠE
Bože, hriechy naše láskavo odpusť
a ku svojej milosti, prosíme, pripusť.
Pretože dobre málo robíme,
Ducha pravdy tak kormútime.

Pomáhaj vždy, Duchu Svätý,
s Otcom, Synom jednej podstaty,
aby sme aj vo svojej hriešnosti
pre zásluhy Ježišove dostali milosti.

Duchu Boží, svojich vyslobodzuješ,
v cirkvi Kristovej ich posväcuješ,
a tak ona dodnes pevne stojí
a víťazí s Tebou v každom boji.

Naše hriechy, viny, priestupky
nezmažú zaplatené odpustky,
len zmývajúca krv Ježiša Krista
je pre nás obeť dostatočne istá.

V Duchu lásky a Tvojej milosti,
voveď nás raz do svojej večnosti,
veď čo v nádeji doteraz žilo,
po zmŕtvychvstaní sa naplnilo. Amen.



Milí bratia a sestry! Chcel by som sa
k vám prihovoriť na prvej vizitácii po
prestupe vášho zboru do Ondavsko-
hornádskeho reformovaného seniorátu.
Po rokoch sa opäť s vami stretávam v
jednom senioráte. Môj rodný zbor v Bi-
dovciach kedysi (tak ako Hraň) patril
do bývalého východokošického senio-
rátu. Potom som odišiel do služby v
ondavsko-hornádskom senioráte, zbor
v Bidovciach medzitým prestúpil do
abovsko-turnianskeho seniorátu. Od 1.
januára 2013 je však Hraň opäť v tom
istom senioráte, ako som ja, t. j. v na-
šom ondavsko-hornádskom senioráte.

V posledných dvoch rokoch prechá-
dza naša cirkev ťažkou skúškou. Do-
voľte, aby som vám predostrel tri bib-
lické texty, ktoré ma v tomto búrlivom
období povzbudzovali.

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď
bratia spolu bývajú! Ako výborný olej
na hlave, čo steká na bradu, Áronovi
na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.
Ako rosa Hermona, čo padá na sionské
vrchy. Lebo Hospodin tam udelil po-
žehnanie a život naveky“ (Žalm 133). 

Nie je to samozrejmá vec, že bratia
spolu dobre nažívajú. Hoci by to tak
malo byť. Ale niekedy nie je. Spo-
meňme si na biblický príbeh Jozefo-
vých bratov. Ale aj v súčasnosti sa do-
zvedáme o tom, ako sa vlastní bratia
rozhádajú a prestanú spolu navzájom
komunikovať. Situáciu v našej cirkvi
som vnímal ako rozhádanie sa dvoch
bratov. Po počiatočnom váhaní a uva-
žovaní nad tým, či by predsa nebolo
lepšie sa rozísť, som začal vystupovať
v tom zmysle, aby sa bratia namiesto
rozchodu zmierili. Pomáha mi v tom aj
môj pôvod, keď starí rodičia z Bido-
viec po otcovi boli Maďari a na druhej
strane starí rodičia po mame z Trho-
višťa boli Slováci. Pri pamiatke zosnu-
lých si to pri návšteve cintorína vždy
uvedomujem, na cintoríne v Bidov-
ciach sú na hrobe mojich starých rodi-
čov maďarské nápisy, na cintoríne v Tr-
hovištiach zase slovenské.

Druhý text, poukazuje na cestu k
zmiereniu: „Preto pamätajte, že ste ke-
dysi boli pohania podľa tela a neobre-
zanými vás prezývali takzvaní obreza-
ní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na
tele, a že ste boli v tom čase bez Krista,
vylúčení zo spoločenstva s Izraelom,
cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje
a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste
kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi
stali ste sa blízkymi krvou Kristovou.

Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch
spojil v jedno a zboril priehradný múr,
nepriateľstvo, keď na svojom tele po-
zbavil platnosti zákon s jeho nariade-
niami, aby tak z dvoch stvoril v sebe
jedného, nového človeka, nastolil po-
koj a oboch v jednom tele zmieril s Bo-
hom skrze kríž, na ktorom zahladil to
nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať
pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym,
lebo skrze Neho obaja máme prístup k
Otcovi v jednom Duchu“ (Ef 2,11–17).

Medzi židmi a pohanmi bolo veľké
nepriateľstvo. Bol medzi nimi veľký
múr, priehradný múr, t. j. múr hrubý a
pevný. A predsa tento hrubý múr ne-
priateľstva Pán Ježiš svojou smrťou na
kríži zbúral. Židia a pohania sa tak o-
citli v jednej cirkvi, Pavol im pripomí-
na, kresťanom s pohanským pôvodom,
že tvoria s kresťanmi so židovským pô-
vodom jedno spoločenstvo. Múry však
kvôli ľudskej prirodzenosti rastú stále
a rastú rýchlo. Často vyrastú aj medzi
najbližšími, medzi bratmi, medzi man-
želom a manželkou, medzi rodičmi a
deťmi. Obrátenie ku Kristovi však po-
máha múry rúcať a búrať. To bolo a je

moja nádej, že skrze Pána Ježiša Krista
sa spor medzi dvoma bratmi v našej cir-
kvi môže urovnať.

A povzbudzuje ma aj moja osobná
skúsenosť spolužitia dvoch jazykových
skupín v mojom rodnom zbore. Už
zhruba pred 30 rokmi sa zadefinovali
jasné pravidlá spolužitia. A fungovalo
to. Prečo by to potom nemohlo fungo-
vať aj v rámci celej našej cirkvi? Slo-
venská a maďarská časť zboru dokáza-
li spolunažívať v jednom zbore, v jed-
nom kostole, s jedným presbyterstvom
a s jednou pokladňou. Už dlhé roky sú
v nedeľu o 9 hod. slovenské a o 10 hod.
maďarské služby Božie. Rešpektujú sa

jazykové odlišnosti, sú osobitné služby
Božie v každej reči, a to všetko v prie-
store jedného zboru.

Aj v celocirkevných problémoch sa
snažím posledné dva roky o spravodli-
vé usporiadanie nášho spolužitia. Rad-
šej ako rozchod uprednostňujem spra-
vodlivé usporiadanie našich vzájom-
ných vzťahov.

Vy, bratia a sestry v Hrani, vytvárate
– podobne ako môj rodný zbor v Bi-
dovciach – dvojjazyčné spoločenstvo.
Aj po prestupe do nášho seniorátu sa
vaša dvojjazyčnosť pri službách Bo-
žích či iných obradoch nemení. Som
rád, že máte stanovené pravidlá spolu-
žitia a chcem vás povzbudiť, aby ste
pri budovaní vášho zboru v spravodli-
vosti a láske riešili vzájomné vzťahy
medzi dvoma jazykovými skupinami,
ktoré váš zbor tvoria.

A na záver by som chcel poukázať
na tretí text, ktorý ma v posledných
dvoch rokoch sprevádza. „Ale chrám
som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vše-
vládny a Baránok mu je chrámom.
Mesto nepotrebuje ani slnko, ani me-
siac, aby mu svietili, lebo sláva Božia

ho osvecuje a Baránok
mu je sviecou.  V jeho
svetle budú chodiť ná-
rody a králi zeme doň
vnesú svoju slávu. Je-
ho brány nebudú za-
tvárať vo dne, veď noc
tam nebude. A vnesú
doň slávu a poctu ná-
rodov, a nevojde doň
nič nečisté, ani kto pá-
cha ohavnosť a lož;
(vojdu doň) len tí, čo

sú zapísaní v Baránkovej knihe života“
(Zjav 21,22–27).

V nebeskej nádhere, v nebeskom mes-
te sa stretnú ľudia z mnohých národov,
všetci tí, ktorí úprimne uverili v Pána
Ježiša Krista.  Snažme sa preto už tu na
Zemi vychádzať jeden s druhým, snaž-
me sa o zmierenie, ale najmä o to, aby
sme prešli tesnou bránou a kráčali úz-
kou cestou do toho nádherného nebes-
kého mesta.

Juraj Brecko
(Príhovor seniora Ondavsko-hor-

nádskeho reformovaného seniorátu od-
znel dňa 28.2.2013 na vizitácii v Hra-
ni.)
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RÚCAŤ  MÚRY – S  KRISTOM
Pravidlá spolužitia sú jasne zadefinované
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Ján Kalvín celým reformačným
dielom, ktoré mu dal Boh konať,
oslavuje a vyznáva Božiu všemo-
húcnosť. Boh vládne a Jeho vláda a
moc je neohraničená. Boh je vše-
mohúci a živý. On nás vidí a počuje.
Nič sa nevyrovná Jeho možnostiam,
Jeho vôli, ktorá dokazuje lásku k
nám. Boh existuje!

Vo Vzdelaní vo viere sa dostávame
do skutočnosti prítomného a konajúce-
ho Boha. On je dokonalý, nadovšetko
svätý, nedosiahnuteľný v sláve. Ľud-
ský rozum Ho nedokáže v ničom pre-
konať. Myšlienky Ho nevtesnajú do na-
šich predstáv, nepostačuje nijaká ľud-
ská obrazotvornosť. Kalvín píše, že
ľudská chápavosť nemôže Božiu ve-
lebnosť poňať. Je to nemožné, aby ľud-
skosť vystihla božstvo. „Musíme sa te-
da skôr koriť Jeho výsosti, než ju skú-
mať, aby sme neboli napokon oslnení
jasom tak veľkým.“

Myslím, že tu reformátor vystihol i
náš dnešný stav: musíme menej rozu-
movať a viac sa koriť pred naším Bo-
hom. Počúvame i dnes neplodnú dis-
kusiu opodstatnenia cirkvi, spochyb-
ňovanie Božieho diela. Ukazuje sa, že
o Bohu my, ľudia vieme často len to
svoje. Boh je pre nás neosobný, príliš
vzdialený, nepotrebný, nepoznaný
hlavne naším srdcom. Pokorme sa pre-
to, kým je čas: On sa môže nad nami
zmilovať.

„Preto musíme Boha hľadať a o
Ňom rozvažovať i z Jeho skutkov, ktoré
práve preto Písmo nazýva zrkadlom
vecí neviditeľných (Rím 1,20; Žid 11,
1). Sprítomňujú nám totiž to, čo by sme
inak bezprostredne nemohli z Písma
zhliadnuť.“ Božie slovo nás pozýva
hľadať, klopať, skúmať sa. Božie skut-
ky sú naozaj predivné a veľké. Nič sa
im nevyrovná. Musíme ich poznávať,
vo viere uznávať.

O Bohu nám prináša zvesť Jeho slo-
vo. Z neho sa učíme a v ňom poznáva-
me. Kým je teda Boh pre nás, pre teba?
Pýta sa nás i tento svet, pred ktorým
máme osvedčovať našu vieru. Povedz-
me všetkým, Pán môj a Boh môj! Aj
to, čo vieme o Bohu teraz, je vždy má-
lo, lebo nikdy nezvieme všetko o Ňom.
Jeho skutky trvajú, prinášajú i dnes
pravdu Jeho sily. Pripomínajme si ich,
nemajú obdobu. Nastavujú nám zrkad-
lo, tejto dobe, ktorú žijeme. Nachá-
dzajme jediné blaho len v Božej blíz-
kosti.

Naša viera má byť spojená s bázňou.
Kalvín vyznáva a zvelebuje Božiu
stvoriteľskú moc, Boh je počiatok a
pôvod všetkého. My ľudia sme Jeho.
„Znamenáme Jeho moc, ktorá učinila
také veľké ústrojenstvo a teraz ho udr-
žiava, znamenáme Jeho múdrosť, ktorá
zložila a vladársky trvale spravuje roz-
ličnosť tak veľkú a rozmanitú zistiteľ-
ným poriadkom, znamenáme Jeho dob-
rotu, ktorá bola sama sebe príčinou to-
ho, že každá vec bola stvorená a teraz
je, znamenáme Jeho spravodlivosť, kto-
rá sa podivuhodne prejavuje ochranou
dobrých a pomstou na zlých, zname-
náme Jeho milosrdenstvo, ktoré znáša
naše neprávosti s veľkou zhovievavos-
ťou, len aby nás pozvalo k náprave.“

Tu nám reformátor spisuje, čo my
nesieme od Boha, sme vyznamenaní
životom, jeho krásou. Teda aj z tejto
strany, zo strany našej ľudskosti po-

znávajme Božiu velebnosť v nás. Ten,
ktorý nás stvoril a udržiava nás, je veľ-
ký vo svojich dielach. Sme stvorení na
Boží obraz, nesieme vždy toto Jeho
poznávacie znamenie. Je to na nás ba-
dať, vidí to na nás niekto? Kalvín po-
tvrdzuje, že náš zrak je oslepení pre
veľké svetlo. „My nehrešíme len pre

svoju slepotu. Naša zvrátenosť je taká,
že niet ničoho, čo by – rozvažujúc o Bo-
žích skutkoch – nepochopila zle a zvrá-
tene. Ba dokonca prevracia v opak všet-
ku nebeskú múdrosť, ktorá inak z tých-
to skutkov prejasne svieti.“ Hriech sa
dostáva do našich sŕdc, myšlienok a
skutkov. Zatemňuje nám myseľ, osle-
puje poznanie Boha.

Aj tu je pre nás pomoc, Kalvín ju vi-
dí v Božom slove. „Musí preto dôjsť
na Slovo, v ktorom je nám Boh veľmi
dobre spísaný vo svojich skutkoch, kde
však tieto skutky nie sú hodnotené mie-
rou nášho zvráteného úsudku, ale pra-
vidlom večnej pravdy. Odtiaľ sa dozve-
dáme, že náš Boh jediný a večný je
prameňom a studnicou všetkého ži-
vota, spravodlivosti, cnosti, dobroty a
zhovievavosti, od Neho bez jedinej vý-
nimky pochádza všemožné dobré dáva-
nie a k Nemu preto tak plným právom

sa má vracať všetka
chvála.“

Áno, musí dôjsť na
Slovo, veľmi dôrazne
to náš reformátor na-
stavuje, na základe
Písma. Božie skutky
sú pre nás vždy jas-
ným signálom, zreteľ-
ným prejavom Božej
vôle. Nepochybne na
nich stavajme. Tu ne-
platí ľudský rozum,
matematika, fyzika,
chémia, biológia, ale
Božie rozhodnutie.

Vo Vzdelaní vo vie-
re sa uvádza, že pre-
javy Boha sú v kaž-
dučkej čiastočke ne-
ba i zeme. Podľa Kal-
vína máme zostúpiť
do samých seba: „Uvá-
žiť, akým spôsobom v
nás Hospodin preja-
vuje svoj život, svoju
múdrosť a silu a kto-

rou nám osvedčuje svoju spravodli-
vosť, zhovievavosť a dobrotu.“

Ak chceme čo najviac vedieť o Bo-
hu, skúmajme sa. Poznávajme podsta-
tu nášho života v živom Bohu. Sme Je-
ho dielo, ktoré nepúšťa z rúk.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (IV.)
Čo musíme vedieť o Bohu
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Synodná rada Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku na
svojom 40. zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 13. apríla 2013 v Ko-
šiciach, prijala nasledovné uznese-
nia verejného záujmu:

– Schválila zápisnicu z 37., 38. a z
39. zasadnutia.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Trhovište podporu zo
Všeobecného fondu získanú na náter
strechy a obnovu fasády kostola vo
výške 1750 eur použil na opravu dverí
kostola.

– Po tom, čo ho vypočula, udelila
právny stav kandidáta za duchovného
komárňanskému teológovi Máriovi
Marcimu (Streda nad Bodrogom).

– Po tom, čo ho vypočula, udelila
právny stav kandidáta za duchovného
študentovi štvrtého ročníka Gymnázia
Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote
Mátyásovi Szepessymu, a schválila, že
László Fazekas mu môže vystaviť bis-
kupské doporučenie potrebné k zaháje-
niu teologického štúdia.

– Brala na vedomie, že presbytérium
Reformovaného cirkevného zboru v
Nedede schválilo nové tlačivá v súvis-
losti s ochranou osobných údajov.

– Reformovaný cirkevný zbor Stráž-
ne vo svojom liste zo dňa 4. marca
2013 žiadal Synodnú radu, aby povoli-
la zmenu použitia podpory vo výške
520 eur získanú zo Všeobecného fondu
na zorganizovanie seniorálnych príle-
žitostí pre konfirmandov. Synodná ra-
da žiadosť Reformovaného cirkevného
zboru Strážne zamieta a vyzýva cirkev-
ný zbor, aby podporu vo výške 520 eur
poukázanú na zorganizovanie seniorál-
nych príležitostí pre konfirmandov po-
ukázal späť na účet Všeobecného fon-
du, nakoľko nebola využitá.

– Seniorský úrad Ondavsko-hornád-
skeho reformovaného seniorátu vo svo-
jom liste zo dňa 20. marca 2013 navr-
hol, aby v záujme prehladnosti boli
jednotlivé fondy Všeobecného fondu
vedené na podúčtoch aj v banke. Sy-
nodná rada návrh seniora Juraja Brecka
týkajúci sa zriadenia osobitných účtov
pre jednotlivé fondy Všeobecného fon-
du zamieta, nakoľko zriaďovaním no-
vých účtov nechce zvýšiť výdavky Vše-
obecného fondu. Synoda sa už zaoberá
otázkou lepšieho sprehľadnenia hospo-
dárenia Všeobecného fondu.

– Súhlasila s uznesením presbyté-
ria Reformovaného cirkevného zboru

Hraň, že budovu bývalého kantorského
bytu, ktorá je v schátralom stave, zbú-
rajú.

– V súlade s §-om 42 zákona č. 1/
2005 o duchovenskej službe ducho-
venskú kvalifikáciu Ditty Vlasatej na
návrh valného zhromaždenia Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného seni-
orátu ponecháva v platnosti do 30. ap-
ríla 2018.

– Dala súhlas k voľbe duchovného
Pavla Baláža do Reformovaného cir-
kevného zboru Barca.

– Júlia Gyurcsis, členka vedenia
mládežníckej organizácie Firesz – Du-
na Mente, vo svojom liste zo dňa 21.
marca 2013 podrobne referovala o čin-
nosti Zväzu mladých reformovaných v
rámci Mládežníckej komisie Generál-
neho konventu. Synodná rada brala na
vedomie referát o činnosti Zväzu mla-
dých reformovaných v rámci Mládež-
níckej komisie Generálneho konventu.

– Tohtoročné valné zhromaždenie
Slovenskej biblickej spoločnosti sa bu-
de konať dňa 23. apríla 2013. Synodná
rada poverila zástupcu biskupa Mariá-
na Hamariho, aby si k sebe niekoho
vybral, s kým by spolu zastupovali na-
šu cirkev na valnom zhromaždení Slo-
venskej biblickej spoločnosti.

– Brala na vedomie rozpočet a návrh
programov neziskovej organizácie Dia-
konia Reformata na rok 2013.

– Poverila ad hoc komisiu vytvorenú
uznesením Synody č. ZS-33/2013, aby
v mene Synodnej rady do 16. septem-
bra 2013 previedla šetrenie všetkých do-
kumentov a činov, či v súvislosti s Kon-
ventom pre obnovu reformovaného kres-
ťanstva na Slovensku z hľadiska poru-
šenia prísahy, ústavy a zákonov nebol
naplnený skutkový stav disciplinárne-
ho priestupku; potom má podať hláse-
nie Synodnej rade.

– Schválila, aby sa do vnútornej or-
ganizačnej štruktúry Ústredia diakonie
dostali aj rozličné misijné pracovné
skupiny, ktoré majú charakter diako-
nie. O textovitom návrhu vnútornej or-
ganizačnej štruktúry Ústredia diakonie
bude Synodná rada rozhodnúť na svo-
jom nasledujúcom zasadnutí.

– Koncepcionálne otázky, ktoré sa
vynorili v súvislosti s návrhom zákona
o súdnictve, predloží Synode; žiada sy-
nodného radcu Loránta Rákosa, aby o-
tázky súvisiace s týmto problémom
predostrel Synode.

– Schválila program tohtoročného
doškoľovania duchovných (bude sa
konať v dňoch 3–6. júna 2013 v Berek-
fürdő).

– Synoda na svojom 8. zasadnutí,
dňa 23. marca 2013 v Rimavskej Sobo-
te rokovala aj o návrhu biskupa Lász-
lóa Fazekasa na zmenu Ústavy a vo
svojom uznesení č. ZS-13/2013 odro-
čila ho na svoje májové zasadnutie. Zá-
roveň poverila právnu komisiu, aby
prešetrila, že aké následky bude mať
schválenie návrhu a či ku schváleniu
nie je nutná aj zmena iného zákona.
Synodná rada návrh zákona o zmene
trvania duchovenskej služobnej doby
vypracovaný právnou komisiou pred-
loží Synode.

– Poverila biskupa Lászlóa Fazekasa
a Vince Feketeho, aby sa postarali o
predaj auta značky Mini One (ktoré na-
ša cirkev získala ako výhru) za čo naj-
lepších podmienok.

– Na zasadnutí bola predstavená ob-
novená webová stránka našej cirkvi,
ktorej motor a výzor a plochu admin
pripravila firma eSolution s.r.o. Roz-
delenie obsahu na základe návrhov čle-
nov mediálnej komisie vytvoril Sándor
Molnár. Mediálna komisia našej cirkvi
novú webovú stránku schválila po for-
málnej i obsahovej stránke. Synodná
rada sa poďakovala za prácu a schváli-
la novú formu webovej stránky refor-
mata.sk, ktorá verejnosti bude prístup-
ná od 1. mája 2013.

– Synodný radca István Batta navr-
hol, aby naša cirkev pustila anonymný
internetový prieskum. Z hľadiska bu-
dúcnosti našej cirkvi sa zdá byť nepo-
strádateľným vidieť, že čo je jej cie-
ľom a kam má smerovať. Treba vytvo-
riť predstavu o tom, že čo by sme chce-
li docieliť. V záujme vytvorenia straté-
gie je nevyhnutné načrtnúť obraz bu-
dúcnosti – preto máme osloviť kolek-
tívnu múdrosť: nech sa širšia cirkevná
verejnosť vyjadrí, nech prezentuje svo-
je myšlienky a postrehy. Synodná rada
poverí synodného radcu Istvána Battu,
aby pripravil návrh anonymného do-
tazníku v súvislosti s obrazom budúc-
nosti našej cirkvi. O texte dotazníku
Predsedníctvo synody bude rozhodnúť
v elektronickej forme.

– Naša cirkev bola oslovená, aby sa
zúčastnila podujatia s názvom Národ-
ný pochod za život, ktorý organizuje

(Pokračovanie na str. 6)
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(Dokončenie zo str. 5)

Konferencia biskupov Slovenska dňa
22. septembra 2013 v Košiciach. Sy-
nodná rada poverí Predsedníctvo syno-
dy, aby získala viac informácií o pod-
robnom programe podujatia s názvom
Národný pochod za život a o jeho plá-
novanom priebehu.

– V súvislosti s niektorými otázkami,
ktoré sa vynorili na poslednom zasad-
nutí predsedníctva Generálneho kon-
ventu, Synodná rada rozhodla, že z
päťjazyčného reprezentatívneho vyda-
nia Heidelberského katechizmu objed-
ná 250 kusov, kým z jeho výkladového
vydania 200 kusov. V roku 2014 akože
na záver rokov Kalvína témou doško-
ľovania duchovných by mala byť Kal-
vínova teológia a mala by dôjsť aj k
zorganizovaniu jednej vedeckej konfe-
rencie.

– Duchovnú v Ižkovciach Angélu
Porubán-Fülöp z rodinných dôvodov s
účinnosťou od 1. mája 2013 preloží za
zastupujúcu duchovnú do Reformova-
ného cirkevného zboru Žarnov.

– Na jeden deň plánované 9. zasad-
nutie VIII. cyklu Synody zvolá na 1.
jún 2013 do Rimavskej Soboty, a to s
nasledovnými rokovacími bodmi prog-
ramu: hlásenie biskupa o roku 2012,
hlásenie odboru diakonie, hlásenie od-
boru cirkevnej hudby, hlásenie rómskej
misie, hlásenie misijnej komisie, hláse-

nie TAJC, hlásenie zväzu žien, hláse-
nie Zväzu mladých reformovaných,
hlásenie Re-Mi-Die, novelizácia Ústa-
vy, koncepcionálne otázky v súvislosti
s návrhom zákona o súdnictve. Deň
pred zasadnutím Synody, dňa 31. mája
bude zasadať aj Synodná rada. Pred-
sedníctvo našej cirkvi mieni ešte pred
zasadnutím Synody rokovať s predsta-
viteľmi cirkevných organizácií.

– Attila Lévai, dekan Reformovanej
teologickej fakulty Univerzity J. Selye-
ho vo svojom liste zo dňa 27. marca
2013 v zmysle štatútu univerzity požia-
dal Synodnú radu o udelenie veniam
docendi (pozvanie na vyučovanie) pre
akademický rok 2012/2013. Synodná
rada pre osoby vymenované v žiadosti
Reformovanej teologickej fakulty Uni-
verzity J. Selyeho udelila veniam do-
cendi.

– Brala na vedomie referát o vrátení
bezúročnej pôžičky poskytnutej Užské-
mu reformovanému seniorátu.

– Generálny kurátor Vince Fekete
navrhol zavedenie reformovanej sláv-
nosti, na ktorej by boli vyznamenané
osoby slúžiace v rôznych oblastiach
cirkevnej práce: duchovní, leviti, kate-
chéti, pedagógovia, diakóni, presbyte-
ri, kurátori, detskí pracovníci, mládež-
nícki pracovníci, kantori, zbormajstri,

gymnazisti (na základe návrhu by v
každej kategórii získala cenu jedna
osoba z každého seniorátu). Synodná
rada návrh založenia reformovanej ce-
ny predloží Synode.

– Synodný radca István Batta vo
svojom liste zo dňa 10. apríla 2013 in-
formoval Synodnú radu, že aj naša cir-
kev môže postaviť kandidáta do Ús-
trednej komisie Svetovej rady cirkví. V
liste od tejto svetovej organizácie sa
navrhuje, aby sa cirkvi snažili do ús-
trednej komisie navrhnúť regionálneho
kandidáta (teda osobu, ktorú deleguje
viac cirkví rovnakej denominácie). Sy-
nodná rada rozhodla, že naša cirkev sa-
mostatne nekandiduje nikoho do Ús-
trednej komisie Svetovej rady cirkví,
ale v súvislosti s osobou kandidáta bu-
de rokovať s Maďarskou reformova-
nou cirkvou.

– Dala súhlas k voľbe duchovného
Lászlóa Gebeho do Reformovaného cir-
kevného zboru Veľký Blh.

– Dala súhlas k tomu, aby Reformo-
vaný cirkevný zbor Kaloša predal svo-
ju parcelu č. 877/1 Slovenskému ply-
nárenskému podniku (SPP). Podmien-
kou súhlasu je, aby si cirkevný zbor za
kúpnu cenu kúpil ornú pôdu.
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„Ale vtedy, keď ste (ešte) nepo-
znali Boha, slúžili ste tým, čo podľa
svojej prirodzenosti nie sú boho-
via“ (Gal 4,8).

Jeden z mojich známych kedysi
o jednom človeku vyhlásil, že čím
lepšie ho pozná, tým viac ho milu-
je. Bohužiaľ nadišla chvíľa, keď sa
v ňom musel obrovsky sklamať. Vy-
šlo najavo: toho druhého videl ta-
kého, akého chcel, a nie takého,
akým v skutočnosti bol...

Avšak Boh nie je človek!
V Jeho prirodzenosti a v slove sa

nikdy nemusíme sklamať! Nemô-
žeš stretnúť takého človeka, ktorý
by mohol tvrdiť, že Božie zásľuby
pre jeho život nie sú pravdivé. Ni-
kto nemôže povedať, že sa cíti byť
oklamaný preto, lebo dostal niečo
iné, keď po svojom obrátení sa za-
čal žiť s Bohom, než pre aký dôvod
milosť prijal.

Ba čo viac!

Ak je Božím dieťaťom, všetko sa
dostáva v jeho živote na svoje
miesto. Totiž veľa vecí, čo predtým
považoval za dobré a bezpečné,
už ako Božie dieťa nestrpí vo svo-
jom živote. A tak tomu má aj byť!

Vyrysujú sa ťažiská: ak Písmo tr-
pezlivosť považuje za ovocie du-
cha, nemôžem byť pomstychtivý a

myslieť si: mám právo vrátiť krivdu,
ktorej sa mi dostalo. Ak ochota je
charakteristickým znakom kresťa-
na, tak ju mám praktizovať; a nie-
len voči ostatným kresťanom, ale
všetkým tým, ktorí trpia núdzu.

A keď Kristus očakáva odo mňa
aj krotkosť, tak nech neobviňujem
nikoho, nech nevediem slovné sú-
boje a nech sa nevyhrážam, ale
skrze sebaovládanie mám vydávať
svedectvo o Ježišovi Kristovi. A na-
koľko viem, že deň pokoja je na to,
aby som ho svätil, nespím alebo
nepozerám televíziu v čase boho-
služieb.

Dary Ducha Svätého sú nespo-
četné. Treba prosiť Pána, aby nás
viedol a ovládal náš život, aby o-
chránil nás pred tými bohmi, bal-
vanmi, nesprávnymi názormi, ktoré
nás podľa svojej podstaty od Boha
skôr odďaľujú, než by nás s Ním
zbližovali.

Lucia Kis

PRED  SPOZNANÍM  BOHA  –  A  POTOM



V týchto dňoch sa veriacim dostáva
zaujímavá a hodnotná publikácia pod
názvom Zbierka kázní, ktorá bola vy-
daná s finančnou podporou holand-
skej spoločnosti Stichting Jagtspoel
Fonds. Nachádza sa v nej celkovo 49
kázní (z toho 36 na sviatky a 13 na
bežné nedele) a je autorským dielom
viacerých duchovných, ale aj laických
kazateľov ondavsko-hornádskeho se-
niorátu.

Podľa predstáv tvorcov predmetnej
publikácie by mala dobre poslúžiť nie-
len pre potrebu domácich služieb Bo-
žích, kedy si rodinné spoločenstvo u-
vedené kázne môže prečítať samo, ale
aj v prípade pobožnosti súvisiacich s
návštevou chorých alebo osamelých v
rámci pastoračnej činnosti. Taktiež je
vhodná aj pre potrebu čítaných slu-
žieb Božích, kedy je potrebné z neja-
kého dôvodu zastúpiť duchovného

zboru, k čomu vhodne napomôže aj
samotný poriadok služieb Božích, ale

najmä skutočnosť, že pri každej kázni
je uvedený nielen samotný biblický
text lekcie, ale aj vhodné modlitby na
úvod a záver príslušného textu kázne.

Domnievam sa, že táto Zbierka káz-
ní by mala nájsť miesto v každej veria-
cej rodine, čo osobne môžem po ich
prečítaní iba vrelo odporučiť. Aj tieto
kázne a ich čítanie pri rôznych príle-
žitostiach nám môžu pomáhať v našej
viere a tak obnovovať a upevňovať
naše spoločenstvo s Bohom. Nech
všemohúci Boh požehnáva toto dielo,
aby slúžilo na Božiu slávu a na spase-
nie všetkým nám!

Michal Gajdošóci
(Ondavsko-hornádsky seniorát Re-

formovanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku, 2013)
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Počnúc rokom 2012 bol prešovský
cirkevný zbor preradený do Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného
seniorátu, a ako dcérocirkevný zbor
pričlenený k slovenskému matkocir-
kevnému košickému zboru. Za
duchovného prešovského cirkevného
zboru bol ustanovený Jaroslav Széles,
farár košického slovenského reformo-
vaného cirkevného zboru.

Aj keď od jeho nástupu do funkcie du-
chovného nášho cirkevného zboru uply-
nul pomerne krátky čas, už teraz je mož-
né hodnotiť, že zo strany vedenia on-
davsko-hornádskeho seniorátu to bolo
správne rozhodnutie. Brat farár bol cir-
kevným zborom prijatý veľmi dobre.
Svedčí o tom nielen návštevnosť na služ-
bách Božích, ale aj poďakovanie zboru z
príležitosti jeho významného životného
jubilea 50 rokov, ktorých sa z milosti Bo-

žej dožil dňa 20. marca v kruhu svojej ro-
diny, ale aj nášho cirkevného zboru.
Prešovský cirkevný zbor si túto slávnost-
nú udalosť pripomenul počas služieb Bo-
žích konaných na druhý sviatok veľko-
nočný.

V mene presbytéria, ale aj celého cir-
kevného zboru brata farára Jaroslava
Szélesa pri tejto príležitosti pozdravil slo-
vami zo Žalm 71,5–9 kurátor zboru Mi-
chal Gajdošóci. Menovaný vo svojom
príhovore poukázal aj na pôsobenie jubi-
lanta v prešovskom cirkevnom zbore,
ktoré je svedectvom jeho života a viery,
ktorá v jeho kázňach obohacuje všetkých
členov cirkevného zboru. Ako výraz
vďaky a úcty cirkevného zboru mu spo-
ločný dar a kvety odovzdala presbyterka
Anna Valtová.

Ďakujeme všemohúcemu Bohu, že ho
omilostil a povolal do svojej služby, aby
svojou záslužnou prácou a svojimi káz-

ňami smeroval a vie-
dol aj naše kroky na
ceste spásy k Pánovi
Ježišovi Kristovi. Ju-
bilantovi želáme do
jeho ďalšej práce na
vinici Pánovej veľa
Božej milosti, a do
ďalších rokov jeho
života dobré zdravie
a dostatok duchov-
ných i pozemských
darov v osobnom i ro-
dinnom živote.

–mgi–

Jubileum duchovného prešovského zboru

RÝCHLO  ZÍSKAL  NAŠE  SRDCIA
Zachraňujúca láska Božia

V  ŠAHÁCH  BOLI
EVANJELIZAČNÉ  DNI

V dňoch 10–17. marca sa uskutoč-
nili pôstne evanjelizačné dni v Ša-
hách, ktoré reformovaný a evanjelic-
ký cirkevný zbor spoločne organizo-
vali v evanjelickom chráme. Od ne-
dele do stredy znelo Božie slovo v
slovenskom jazyku zo strany evanje-
lických duchovných, v maďarskom ja-
zyku slúžil reformovaný duchovný z
Kľúčovca György Szuhay od štvrtka
do nedele.

Stanislav Kocka, evanjelický du-
chovný z Košíc sa venoval tematike
osobného duchovného rastu, násled-
ne Rastislav Hvožďara, duchovný z
Terian dával dôraz na potrebu modlit-
by. Kázne Györgya Szuhayho mali
súhrnný názov „Zachraňujúca láska
Božia“.

Vo štvrtok kázal na základe Rím
3,19–26 o tom, že Ježiš napravil
vzťah medzi Bohom a človekom. V
piatok na príklade Nikodéma hovoril
o tom, že nábožné činy (krst, konfir-
mácia, chodenie do kostola) je mož-
né vykonávať bez Boha i s Bohom. V
sobotu reč bola o nemocnej žene,
ktorá sa s vierou približovala k Ježi-
šovi, a okamžite vyzdravela (Mk 5,
25–34). A na nedeľňajších závereč-
ných bohoslužbách sa kazateľ zmie-
nil o svadbe kráľovského syna (Mt
22,1–14) a poukázal na potrebu vy-
znávania hriechov a prijímania Ježi-
ša Krista za osobného Spasiteľa.

Jónás Izsmán
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Inštalácia biskupa v Srbsku. V osobe
Bélu Halásza má Reformovaná kresťan-
ská cirkev v Srbsku nového biskupa. Jeho
inštalácia sa konala dňa 13. apríla na jeho
služobnom mieste, vo Vojlovici (v chrá-
me najjužnejšieho reformovaného cir-
kevného zboru v Karpatskej kotline). Te-
da Béla Halász, ktorý vo funkcii vymenil
Istvána Csete Szemesiho, v budúcnosti
bude slúžiť aj ako duchovenský vodca 12
tisíc reformovaných duší v Srbsku, ktoré
žijú v dvoch seniorátoch (v 13 matkocir-
kevných zboroch a v ich diaspórach).

Vysokopostavená návšteva. Dňa 4.
apríla bol na návšteve viacerých zborov
našej cirkvi György Hölvényi, štátny ta-
jomník Ministerstva humánnych zdrojov
MR, zodpovedný za cirkevné, národnost-
né a civilné spoločenské vzťahy (sprevá-
dzali ho László Hegyi a Lilla Gyimóthy).
V komárňanskom biskupskom úrade ma-
li krátke rokovanie, na ktorom sa okrem
hostiteľov biskupa Lászlóa Fazekasa a
generálneho kurátora Vince Feketeho zú-
častnil zo strany rímskokatolíckej cirkvi
biskupský vikár László Tóth, ako aj
predseda Celoštátnej rady SMK László
Szigeti. Potom si hostia pozreli centrum
šahianskeho zboru vo výstavbe; Refor-
mované gymnázium Mihálya Tompu a
Reformované vedecké zbierky v Rimav-
skej Sobote a v Košiciach sa v prítom-
nosti hlavnej konzulky Évy Czimbalmos
stretli so zástupcom biskupa Róbertom
Géresim a seniorom Ondavsko-hornád-
skeho reformovaného seniorátu Zoltánom
Orémusom.

Evanjelizačné dni. S názvom Kde je
Tvoj Boh? sa v dňoch 2–6. apríla usku-
točnili evanjelizačné dni Ondavsko-hor-
nádskeho reformovaného seniorátu. Na prí-
ležitosti s Božím slovom v piatich zbo-
roch (Košice, Tušice, Lastovce, Novosad
a Byster) poslúžil Sándor Pocsai, refor-
movaný duchovný z Podkarpatska, vedú-
ci záchrannej misie pre závislých ľudí.

Inštalácia duchovného. Dňa 7. apríla
bol inštalovaný do svojho úradu zvolený
duchovný Reformovaného cirkevného
zboru Komoča, Attila Sasák. Službu zves-
tovania slova Božieho vykonal biskup
László Fazekas, kým akt inštalácie seni-
or Komárňanského reformovaného seni-
orátu Sándor Dobai.

Podpis deklarácie o spolupráci. Dňa
10. apríla v Bátorových Kosihách bol
predstavený program holandskej nadácie
KOEN (Kinderwerk Oost Europa Neder-
land) s názvom Prázdninový biblický týž-
deň. Na zahájení sa zúčastnil a prítom-
ných pozdravil biskup László Fazekas.
Potom predstavitelia našej cirkvi a ho-
landskej nadácie podpísali deklaráciu o
spolupráci, cieľom ktorej je, aby sa Bo-
žie slovo dostalo ku kresťanským deťom
žijúcim v Karpatskej kotline v ich mate-
rinskom jazyku a podľa ich schopností,
na vysokej odbornej úrovni.

Holandskí hostia v Komárne. Dňa
11. apríla biskup László Fazekas v prí-
tomnosti svojho tajomníka Árpáda Mol-
nára prijal troch vedúcich predstaviteľov
holandskej nadácie KOEN, s ktorými
rokovali o prehĺbení spolupráce.

Seniorálne valné zhromaždenie. Dňa
20. apríla vo farnianskom reformovanom
chráme zasadalo valné zhromaždenie Te-
kovského reformovaného seniorátu. Na
rokovaní sa zúčastnil aj generálny kurá-
tor Vince Fekete i biskup László Faze-
kas.

Inštalácia duchovného. Dňa 22. aprí-
la v Pozbe v rámci slávnostných boho-
služieb bol inštalovaný zvolený duchov-
ný zboru i jeho dcérocirkví (Beša a Bar-
doňovo), András Dukon. Kázeň mal bis-
kup László Fazekas, kým duchovného
inštaloval do svojho úradu senior Te-
kovského reformovaného seniorátu Pál
Kiss.

Zase prichádza Chantdante. Na úze-
mie bratislavského a komárňanského
seniorátu v máji už šiestykrát prichádza
holandský spevácky zbor Chantdante,
ktorý pred dvoma rokmi si pripomenul
20. výročie svojho vzniku. Koncert bude
mať na nasledovných miestach: dňa 17.
mája od 18 hod. v reformovanom chráme
v Bátorových Kosihách, dňa 18. mája od
18 hod. v kultúrnom dome v Opatov-
ských Sokolciach, dňa 19. mája od 9 hod.
v reformovanom chráme v Klížskej Ne-
mej, kým od 11 hod. v reformovanom
chráme v Číčove. Predposledné vystúpe-
nie bude mať v letničnú nedeľu od 17
hod. v kultúrnom dome v Hornej Potôni
(v rámci podujatia vystúpi aj kresťanská
kapela miestneho reformovaného zboru).
Holandský chór sériu vystúpení ukončí
dňa 20. mája, kedy bude od 10.30 spie-
vať pred obyvateľmi sociálneho ústavu v
Lehniciach.

OZNAMY SPRÁVY UDALOSTI

Oddelenie cirkevnej hudby aj tento rok
organizuje súťaž v spievaní cirkevných
piesní. Jej najväčším prínosom snáď bu-
de, že deti a mládežníci sa budú vedieť
zúčastniť v každej časti bohoslužby – aj
spevom, a nebudú sedieť v kostole a ml-
čať ako je to teraz módne. Preto nabádam
každého, aby ste sa zapojili do tejto súťa-
že (i neľahkou prácou pripravujúceho).

Prvé kolo súťaže sa uskutoční 23.
novembra 2013 v Tušiciach. Do druhé-
ho kola (do finále), ktoré bude v dňoch
7–8. decembra 2013 v Rimavskej Sobo-
te, sa dostanú z každej kategórie tí naj-
lepší.

Do obidvoch kôl sa treba pripravovať
tými istými 10 piesňami. Sú medzi nimi
piesne zo Spevníka a tiež (mládežnícke)
piesne podľa vlastného výberu.

I. kategória (1–3. ročník základnej
školy): 24., 77., 81., 96., 117., 213. a 4
(mládežnícke) piesne podľa vlastného
výberu.

II. kategória (4–6. ročník základnej
školy): 1., 19., 23., 47., 105., 225. a 4

(mládežnícke) piesne podľa vlastného
výberu.

III. kategória (7–9. ročník základnej
školy): 6., 16., 34., 68., 107., 450. a 4
(mládežnícke) piesne podľa vlastného
výberu.

IV. kategória (stredoškoláci) a V. kate-
gória (dospelí): 14., 27., 28., 80., 128.,
322. a 4 (mládežnícke) piesne podľa
vlastného výberu.

Piesne podľa vlastného výberu môžete
vybrať napr. zo spevníkov Chváľte Pána
Jeziša, Buď tobě sláva, Laudate… Na sú-
ťaži bude spievať každý jednu z piesní
podľa vlastného výberu a dve piesne zo
Spevníka bez hudobného sprievodu. Ví-
ťazov obdaríme aj hodnotnými darček-
mi.

Prihlásiť sa môžete do 31. októbra
2013 na adrese casovia@gmail.com. Va-
še otázky Vám tiež rada zodpoviem na
tejto adrese, alebo na telefónnych číslach
0949/557 463, 0918/237 971, 0904/647
830.

Noémi Bodnár
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