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MOCNÁ  SILA  VZKRIESENÉHO
„...aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal

účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti“ (Fil 3,10).
Kresťanská odborná literatúra list Filipským nazýva listom ra-
dosti (Fil 4,4). Táto radosť má naše srdce zaplaviť predovšet-
kým vo Veľkú noc.

N
áš biblický citát je z jedného veľkolepého svedec-
tva apoštola Pavla. V tejto vete nájdeme takpove-
diac esenciu podstaty a cieľa nového života zako-

reneného v Kristovi. Cieľom kresťanského života je poznanie a
nasledovanie vzkrieseného Krista. Efektivitu sily vzkriesenia
môžeme sledovať v súvislosti s troma oblasťami, totiž s ve-
riacim človekom, svätou matkocirkvou a so stvoreným svetom.
Podľa biblickej tradície prví kresťania veľkonočnú radostnú
správu zvestovali slovom, neskôr ju evanjelisti a apoštolovia aj
písomne zachytili. U niektorých sa stretnutie s Ježišom Kristom
stalo zdrojom okamžitého rozhodnutia.
Tak tomu bolo v prípade Márie z Mag-
daly, Tomáša i ostatných učeníkov. To sa
stalo aj Pavlovi.

Saul bol jedným z najvzdelanejších
rečníkov, mysliteľov svojej doby. Bol ná-
božný farizej, prenasledovateľ kresťanov,
ktorý zapieral, že by Ježiš Nazaretský bol
vstal z mŕtvych. Podľa jej mienky Ježišo-
va záležitosť Veľkým piatkom bola uza-
vretá. Fanatický Saul sa vo svojej nábo-
ženskej horlivosti snažil o to, aby tých,
ktorí verili v Ježišovo vzkriesenie, čím skôr mohol uväzniť,
umlčať. Avšak na ceste do Damasku sa stretol s tým, ktorého on
považoval za mŕtveho: so vzkrieseným Ježišom Kristom. Ten
Saul, ktorý na ceste do Damasku padol na zem, je ešte fanatik
nasledujúci Krista; kto však vstáva: je už vyvolenou nádobou
Krista (Sk 9,6; 9,15).

Vtedy sa v živote apoštola Pavla začína proces poznávania
Krista. Jeho osobnosť sa formuje v tichu, pôste a modlitbe, aby
vedome vedel vyznávať a prežívať: „...a nežijem už ja, ale žije
vo mne Kristus“ (Gal 2,20a). Veľkonočná kázeň, obecenstvo
svätej večere Pánovej pre nás všetkých môže byť zdrojom také-
hoto začiatku alebo pokračovania: potvrdenie bytia v Kristovi
a možnosť rastu v Ňom.

Sila Vzkrieseného sa v živote apoštola prejavila ako moc
meniaca srdce a ducha. Jeho dovtedy vyznávaný systém hodnôt
sa úplne zmenil. Pokladá všetko, čo ho odlučuje od Krista, za

stratu, smeti, necenné (Fil 3,8). Netúži po ničom inom, len po
tom, čo je Jeho darom. Zavrhne všetko, čo je egocentristické.
Pre neho prežívanie viery vo vzkriesenie znamená príležitosť
nového začiatku. To je naozajstná Veľká noc, ak veľkonočná
radostná správa – Kristus vstal z mŕtvych! – aj v nás začne for-
movať niečo celkom nové. Nám je to nemožné, ale u Neho je
všetko možné (Mt 19,26b).

Viera vo vzkriesenie aj dnes oživuje novú nádej. Boh si nás
vzal do ruky, On nás formuje. Stretnutie so Vzkrieseným nás uči-
ní otvorenými na prijímanie požehnania od Boha a takisto aj
blížneho: „Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus pri-
jal na oslávenie Boha“ (Rím 15,7). Vzkriesený Ježiš nás uisťu-
je o tom, že Boh sa s nami zmieril, odpustil naše hriechy, ba uči-
nil nás schopnými aj na postúpenie evanjelia, radostnej zvesti:
„Ale mne život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám

beh a službu, ktorú som prijal od Pána
Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej“
(Sk 20,24).

Vzkriesený Kristus životy zachytené
jednotlivo buduje vo svätej matkocirkvi
za živé kamene, duchovný dom. Cirkev ži-
je preto, lebo ju živí vzkriesený Pán. Náš
reformátor Ján Kalvín v tomto ohľade učí
takto: „Cirkev sa častokrát podobá na bez-
mocného, umierajúceho človeka, avšak
Boh má vždy dosť síl ju vzkriesiť, ako aj
mŕtvych vyvolá z hrobu.“ Sila vzkriesenia

má účinok aj v živote celého všehomíra. Boh stvorený svet za-
chová v nádeji konečnej spásy (Rím 8,20–22). Symboly starých
kresťanských náhrobkov (kríž, list palmy a vavrínový veniec)
prvotne nie sú symbolmi nespochybniteľnej smrti, ale víťaz-
ného života. Či sa odvážime naše maličké, slabé, unavené a
ťažké ťarchy znášajúce zbory vidieť vo veľkonočnom svetle?

B
iskup Gusztáv Bölcskei v jednej zo svojich kázní učí
takto: „...»Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina
z umretých« (1Kor 15,20). To je odkaz, krátka sprá-

va, ktorou nás večný Boh navštívi v tento sviatok. Či sa odváži-
me uveriť, že aj nás je do toho? Pretože On chce, aby sme aj my
mali s tým do činenia. Chce, aby sme mali život, aby sme mali
nádej, aby sme takto boli spolu vo zbore, vo svätej matkocirkvi,
v obecenstve svojho ľudu, odkiaľ neveje vietor smrti, ale vánok
života, čerstvosť večného života...“

László Tóth



Ak pozorne prečítame opisy veľ-
konočných udalostí z evanjelií, isté
veci nemôžu ujsť našej pozornosti.
Ako veriaci kresťan vyznávam, že
tam a vtedy sa všetko dialo podľa
vôle milujúceho Boha: veľkopiatko-
vé udalosti tvoria vrchol Božieho
plánu spásy, tam sa všetko stalo pre
mňa a za mňa. Teraz by som však
chcel osvetliť Pánov súdny proces na
základe židovského súdneho poriad-
ku a rímskeho trestného práva.

Hneď na začiatku môžeme konštato-
vať, že súdny proces s Pánom Ježišom
bol prvým vykonštruovaným súdnym
procesom ľudstva, ktorý bol aj písomne
zachytený. Bol teda takým súdnym po-
jednávaním, ktoré absolutistické režimy
– zdanlivým ponechaním rámcov uplat-
nenia práva – prevádzajú na znemožne-
nie a zároveň aj zahubenie politického
nepriateľa. Ježišovo súdne pojednáva-
nie bolo causa mortis: tam a vtedy kaž-
dý vedel, že rozsudok nemôže byť iný

než smrť, teda poena capitalis. Pred
tým, než sa náš Pán mohol objaviť pred
súdnou stolicou, už bolo všetko hotové.
Celé pojednávanie spolu s veľkňazmi,
Jeho odvedenie pred Pilát a zdanlivé
dodržanie zákona bolo najväčšou súd-
nou pretvárkou všetkých čias. Ježišova

záležitosť bola „pojednávaná“ ignoro-
vaním židovského súdneho poriadku a
zároveň aj rímskeho trestného práva.

Farizeji zavrhli Ježiša z náboženské-
ho hľadiska, saduceji sa Ho báli z poli-
tických príčin. Quintus Pontius Pilatus,
miestodržiteľ cisára Tiberia vo funkcii
procuratora však mal strach zo židov-
ských náboženských vodcov. Zaobera-
júc sa Ježišovou záležitosťou všetci po-
rušili svoje vlastné zákony a právne pred-
pisy. Talmud, právny a náboženský zá-
klad, zbierka obyčajového práva židov-
stva presne vymedzuje chod súdnych
záležitostí. Sám Kaifáš ani Annáš ne-
mohli viesť súdne pojednávanie, veď
také záležitosti, u ktorých bolo možné
predpokladať trest smrti ako rozsudok,
kňazi a leviti nemohli pojednávať. Preto
nemohli podľa Talmudu najťažšie zále-
žitosti pojednávať kňazi a leviti, lebo
oni sa z úradu (každý deň predvádzali
obete) každodenne stretávali s krvou a
samotnou smrťou. Podľa toho dvaja veľ-
kňazi už na samom začiatku boli ne-
kompetentní v tom súdnom procese.

A to sa stupňuje aj tým, že pred blí-
žiacou sa paschou (pésach) kňazi, leviti
a členovia sanhedrinu mali mať rituálne

(Pokračovanie na str. 3)
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Pred tvárou
Hospodina

Pane, nech nám Tvoje utrpenie
prebudí srdce k najhlbšej ľútosti a
bolesti pre všetky naše hriechy.
Vštep nám hlboký odpor aj proti naj-
menším hriechom. Pomôž nám, aby
sme Ti odteraz neprikladali nijaké
nové bremeno, aby sme Ťa hriecha-
mi a priestupkami opäť nekrižovali.
Pane Ježiši, nech je v nás i naďalej
vpečatená skutočnosť hriechu, ale aj
Božia svätosť, ktorú si nám zjavil
svojím utrpením. Naplň nás svätou
bázňou pred Tvojou Božskou vele-
bou, aby sme kráčali pred Tebou a
raz aby sme mohli bez bázne pred-
stúpiť pred Boha. Daj nám pravú
účasť na Tvojom utrpení, na Tvojom
kríži a na Tvojej smrti, a to v zomie-
raní svetu so všetkými jeho žiados-
ťami, hriechmi a márnosťou. Pane,
nech nás Tvoja stálosť pod krížom
urobí tiež stálymi vo všetkých vnútor-
ných i vonkajších utrpeniach, aby sme
Ti ostali vernými na ceste kríža a aby
sme nakoniec premohli všetku biedu
a stali sa dedičmi Tvojho nebeského
kráľovstva. Amen.

Gerhard Tersteegen
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Margita Breznaiová

POD  KRÍŽOM
Oslávme si život, bratia, sestry,
aj keď berie viac ako dáva,
aj keď skríži občas naše cesty,
vlastne to už nie je veľká sláva.

Každý kto spíš, pozri na kríž,
kde Pán Ježiš zomieral,
svoju hlávku skláňal k zemi,
pozeral sa na nás Pán.

Slzy krvi stekali Mu veľmi,
Otca nebies zavolal,
Abba, Otče, odpusti im,
keď tu všetci zvinili,
na kríž dreva bez milosti
a lásky ma pribili.

Milujte sa jedni, druhí,
tak jak ja Vás miloval,
zvesti lásky šírte ďalej:
bránu smrti zlomil navždy
nebeský váš Otec Kráľ.



(Dokončenie zo str. 2)

prípravy, ale Kaifáš a Annáš – namiesto
modlitieb pred predvádzaním obetí –
boli zaneprázdnení odsúdením Ježiša.
Je ďalším faktom, že v najťažších prí-
padoch súd nemohol vyniesť rozsudok
v ten deň, v ktorom sa pojednávanie za-
čalo. Od sudcov očakávali, aby pojed-
návanie ešte pred západom slnka preru-
šili a v ňom pokračovali len na druhý
deň. Pri vypočúvaní nášho Pána ani tie-
to obyčajové práva nebrali do úvahy.

Podľa židovského súdneho poriadku
boli potrební aj dvaja očití svedkovia,
aby oni dosvedčili vinu obžalovaného.
V prípade Ježiša to bolo zabezpečené
falošnými svedkami a na dôvažok veľ-
kňaz ako sudca donútil Ježiša k takej
veci, ku ktorej nebol ani ako veľkňaz
ani ako sudca nikým splnomocnený:
„Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby
si nám povedal, či si Ty Kristus, Syn Bo-
ží?“ (Mt 26,63b). To bolo viac než vý-
zva k prísahe: bolo to zhanobenie Tal-
mudu, veď ten zloženie prísahy dovolí
len vtedy, ak obžalovaný už vypovedal,
teda ak chceli, aby svoju výpoveď po-
tvrdil. Po tom, čo Ježiš Kristus prehlá-
sil, že „Odteraz uvidíte Syna človeka
sedieť na pravici moci a prichádzať na
nebeských oblakoch“ (Mt 26,64b), veľ-
kňaz, ktorý viedol tento vykonštruova-
ný súdny proces – aby pojednávaniu dal
náboženské zafarbenie –, si roztrhol rú-
cho, aby aj tým manipuloval prítom-
ných. Potom povedal: „Rúhal sa! Či
potrebujeme ešte svedkov? Ajhľa, teraz
ste počuli Jeho rúhanie! Čo sa vám
zdá?“ (Mt 26,65b–66a). Čo na to mo-
hol zmanipulovaný, krvilačný dav od-
povedať; len to, že: „Hoden je smrti!“
(Mt 26,66b).

Veľkňazi a všetci židovskí učitelia
vedeli, že podľa starozákonného tres-
tného práva Ježiša bolo treba popraviť
ukameňovaním a mŕtvolu zavesiť na
strom. Totiž židovské trestné právo po-
znalo len štvoraký spôsob popravy:
ukameňovanie, zaškrtenie, spálenie a
statie hlavy. Ukrižovanie nepovažovali
za zladiteľné s ľudskou dôstojnosťou;
ale je zaujímavé, že telo ukrižovaných
na odstrašenie častokrát aj oni zavesili
na kríž. V tomto vykonštruovanom súd-
nom procese židovským náboženským
vodcom prišiel vhod rímsky miestodrži-
teľ Pilát, o ktorom popri evanjelií dáva
správu Josephus Flavius i Filón Alexan-
drijský. Filón o Piláte píše takto: „Pilát
bol človek nemilosrdnej povahy a bez-
citný, ktorý sa nezľakol ničoho. Pod je-
ho vládou v Júdsku nebolo možné nič

docieliť, len podplácaním. Všade vládla
pýcha, spupnosť a bezočivosť. Krajina
bola vydaná rabovaniu, všelijakým spô-
sobom ju utláčali, zhanobili; bez roz-
sudku vydávali ľudí na smrť; nesmierna
tyranská ukrutnosť nikdy neprestala.“

Pánovi Ježišovi už pred vynesením
rozsudku ubližovali, zmučili a zosmieš-
nili Ho. „Mužovia však, ktorí Ježiša dr-
žali, posmievali sa Mu, bili Ho, zakrý-
vali Ho a spytovali sa Ho: Uhádni, kto
Ťa udrel!“ (Lk 22,63–64). Tu sa pre kru-
té zaobchádzanie s Ním zo strany voja-
kov naštrbí nielen židovský súdny po-
riadok, ale aj samotné rímske právo. To
trestné právo, základ ktorej je ešte aj
dnes známe a platné – nullum crimen si-
ne lege, nulla poena sine lege (niet tres-
tného činu bezo zákona, niet trestu bezo
zákona) –, ponechá práva obžalovaného
bez povšimnutia. Náš Pán počas celého
pojednávania stojí pred svojimi sudca-
mi ako lotor zbavený práva. Počas dejín
rímske právo garantovalo viac ľudskos-
ti chýrnym vrahom a zločincom, než
koľko Pilát zabezpečil pre Ježiša Naza-
retského.

Pilát ako miestodržiteľ a právnik je
prítomný na tom pojednávaní, ktorý
právne nebol ani pripravený. Bolo mož-
né očakávať, že sa zachová podľa práv-
nych predpisov, veď cieľom každého
rímskeho súdneho procesu bolo to, aby
všetko vyšetrujúc dokázal vinu obžalo-
vaného. Tak výsluch mal byť verejný,
podanie žaloby mal iniciovať súkromný
človek, nie židovskí veľkňazi. Pilát mal
garantovať aj obhajobu, avšak výstup
opísaný v evanjeliách bol pošliapava-
ním rímskej právnej praxe.

Pilát mal vyniesť rozsudok ako slo-
bodný sudca. Ak by nenašiel v Ježišovi
žiadnu vinu, mal aj vtedy konzultovať;
ale k tomu nedošlo. (Rýchlu výmenu
názorov so svojou manželkou nemožno
považovať za consilium pred vynese-

ním rozsudku podľa právneho poriad-
ku.) Pilát sa bál hnevu židov, veď ich
viackrát urazil v ich náboženskom pre-
svedčení; nechcel ďalej vybičovať váš-
ne. Preto snáď mohol myslieť na to, že
túto nemožnú situáciu využije na svoje
vlastné ciele – na to, aby ho pokladali
za „priateľa cisára“.

Rímske trestné právo poznalo dve ta-
ké skutkové podstaty, ktoré právne bolo
možné zosúladiť s obžalobou veľkňa-
zov. Jedna z nich bola vlastizrada (per-
duellio), kým druhá činnosť smerujúca
na urazenie dôstojnosti rímskeho ľudu
(crimen maiestatis populi Romani im-
minutae).

Pilát vedel, pretože ako právnik to
mal vedieť, že Ježiša ako nerímskeho
občana v prípade potvrdenia sa hocikto-
rého obvinenia je možné odsúdiť na
smrť ukrižovaním. Dôkazové konanie
sa nekonalo, namiesto neho dovolil, aby
si ľud vybral medzi Ježišom a zločin-
com Barabbášom. Pilát jedno obyčajo-
vé právo dodržal, od druhého upustil.
„Pilát rozsúdil, aby sa im stalo podľa
žiadosti“ (Lk 23,24).

Dovolí, aby sudcovskú moc praktizo-
val zúriaci dav; istotne vedel, že v prí-
pade rozhodnutia vyrieknutého ľudom
on sám nemusí niesť žiadnu zodpoved-
nosť. Berúc do úvahy rímske trestné
právo musíme konštatovať, že sa mu
celé pojednávanie vymklo z ruky; ako
sudca aj on sám sa stal hračkou tých,
ktorí v Ježišovi Kristovi videli nepriate-
ľa.

Nakoniec ešte toľko: Boh všehomíra
všetky tieto neprávosti, porušenie ži-
dovského obyčajového práva a rímske-
ho práva použil na to, aby mimo ka-
menného múru Jeruzalema, na Golgote
mohol byť postavený ten kríž, ktorý sa
stal trónom Syna. Vykonštruovaný súd-
ny proces s Pánom z právneho hľadiska
je možné považovať za škandalózne,
ale veriaci kresťan aj v tomto vidí Bo-
žiu múdrosť, veď k tomuto všetkému
malo dôjsť, aby Ježiš na kríži mohol
zvolať: „Bože môj, Bože môj, prečo si
ma opustil?“ (Mt 27,46b). Milujúci Boh
použil Kaifáša, Annáša a Piláta na to,
aby Jeho vlastný Syn mohol vyrieknuť:
„Dokonané!“ (Jn 19,30a).

Tihamér Gasparecz
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Každý z nás, vážení čitatelia
Kalvínskych hlasov, sa môže kon-
frontovať s Kalvínovým učením,
ktoré vyviera z pravdy Božej. Člo-
vek je Boží tvor, ktorý má pečať
svojho Stvoriteľa. Stvorený človek
má dušu, tajomné vnútro, aby žil
svätý život. Narodili sme sa a raz
zomrieme, v mladosti sme zväčša
silní a aktívni, v starobe slabí a
často odkázaní na iných. Náš život
je dar a s určitosťou a aj vierou sa
dá povedať, že tento dar má svoj
hlboký zmysel. Učí nás tiež náš
katechizmus o tom, že nie sme sami
svoji, ale sme vlastníctvom Pána
Ježiša Krista. K tomu sa približuje-
me jedine vierou.

Ján Kalvín bol Boží človek, uveril,
učil a písal. Dôvodí nahlas aj dnes uče-
ním do našich sŕdc, nalieha na naj-
vlastnejší základ našej existencie, upo-
zorňuje na životný cieľ. Pre niečo sme
sa narodili, niečo je pred nami, a to je
Boh. Človek má prirodzenú túžbu po
poznaní, skúma a objavuje. Odkrýva
nepoznané. Najvyšším poznaním je po-
znať Boha. „Je zrejmé, že sme všetci
stvorení k tomu cieľu, aby sme poznali
velebnosť nášho Stvoriteľa a poznajúc
ju, nadovšetko ju ctili a vzdávali jej
úplnú bázeň, lásku a úctu.“

V dnešných časoch nie je každému
zrejmé práve toto, čo tvrdí reformátor
Kalvín. Pred nami sú iné priority než
vedomosť a známosť Božej velebnosti.
Boha musíme nadovšetko uctievať.
Stvorený život má smerovanie a je
zacielený k Bohu. Poznanie Boha nám
pričasto kalí hriech. Aj v ľahostajnosti
sa dostávame do stavu neochoty slúžiť
Bohu. Neveriaci sa namáhajú, ako Kal-
vín píše, vymazať Boha zo svojej pa-
mäte. On im bol do srdca vštepený, ale
oni robia tak, aby nemuseli myslieť na
Boha. Poznávať Boha, to si vyžaduje
celé srdce, celého človeka. Kto sa vydá
na cestu viery, ten zapája do hľadania a
do poznávania svoje srdce. „My, ktorí
sa netajíme zbožnosťou, myslíme rad-
šej na to, že tento pominuteľný život
skorého konca nemá byť ničím iným
než rozjímaním nesmrteľnosti.“

Kalvín sa vyjadril jasne: veriaci, zbož-
ní ľudia majú na mysli večný život.
Nad tým uvažujú a nezabúdajú na Bo-
ha ani v dobrom ani v zlom. Rozjíma-
nie, vnútorná úvaha, nastavenie a zora-
denie myšlienok k Bohu vyviera zo
srdca viery. Kto je príliš zamestnaný

márnosťami, na Boha mu neostáva
priestor. Naša pominuteľnosť a bieda
kričia do neba. Len tam v cieli je pre
nás pomoc. My máme prosiť, aby sme
nechceli nič iné tak poznať ako Boha.
Modlime sa za obdarenie k dôvernému
spoznávaniu Boha. Jeho láska nás volá
a vyzýva na poznanie.

Kedysi si ľudia mysleli, že poznanie
je cesta k spáse; ale v poznaní nemôže
byť účastný len rozum, bez srdca to nej-
de. Vlastne každý deň sa nás svojím
spôsobom pýta, či dobre poznáme Bo-
ha. Poznáš ma? – pýta sa Boh v tom, čo
prežívame. My, kresťania, si s Bohom
„tykáme“, je náš Otec. Je Synom člo-
veka, aby sme Ho vrúcne poznali. Je
Duch Svätý, ktorý ovplyvňuje pozna-
nie.

Narodili sme sa na poznanie Boha.
Narodili sme sa pre Neho, patríme Mu
a chce nás. S Ním máme každý deň na-
rodeniny, s Bohom je sviatkom každý

deň. Zavše uvažujeme, či to všetko má
zmysel. Načo sa namáhať, ponáhľať sa
a riskovať zdravie? Ak človek nechce
poznávať Boha, ľahko upadne, zaborí
sa do bahna hriechu, až sa nakoniec mô-
že zadusiť. Kalvín jasne píše: „Večný a
nesmrteľný život nenájdeš nikde inde,
než len v Bohu.“

Rodíme sa po hriechu prvých ľudí,
rodíme sa v dedičnom hriechu, sme po-
tomkovia Adama a Evy, ktorí hriechom

stratili rajský život. Náš zrod znamená
v budúcnosti aj časnú smrť. Ostatne
tak uvádza Kalvín, že pozemský život
má svoj koniec. Žijeme teda k pozna-
niu Boha.

Vieme z Písma, že blázon tvrdí: Niet
Boha! To je klamná úvaha. Boh existu-
je, o tom nás presviedča každý deň. On
nás stvoril pre seba, Jeho sme. Od na-
rodenia sa o nás stará po každej strán-
ke. Jeho láska má mnoho podôb. Pre-
javujú sa od narodenia až po pozemskú
smrť hriechu. Ale kto žije s Kristom,
má večný život.

Zvykneme ľudsky konštatovať: Ro-
dičov si nevyberáš. Vybral nám ich On,
všemohúci Boh. Narodenia a rodina, ro-
dičia a rodisko, koľko obsažnosti je len
v týchto slovách. Od Boha je život, môj
i tvoj. Tu sme na určitý cieľ, je pred
nami. Teda nie prázdnota a nič potom,
nie prevtelenie a budúce či minulé ži-
voty, ale Boží cieľ. Rodíme sa raz, te-

lesne, ale máme sa aj zno-
vu zrodiť pre Božie krá-
ľovstvo, žiť nový život s
Bohom.

Vzdelanie vo viere nás
vedie ďalej: „Je preto tre-
ba, aby hlavnou starostli-
vosťou a starosťou nášho
života bolo hľadanie Bo-
ha a túžiť po Ňom vrúc-
nosťou celého srdca a len
v Ňom spočinúť.“

Čo je hlavné a čo najdô-
ležitejšie? Na to nám od-
povedajú mnohí ľudia slo-
vom i skutkom. Kdekto z
tohto sveta chce, aby sme
žili podobne. Bez cieľa,
nadivoko, bezhlavo. V hon-
be za márnosťami, tvrdo-
šijne a spupne voči Bohu.
Kto nehľadá Boha, vôbec
nežije správne. Uniká mu

podstata a presnosť cieľa. Kalvín nás
vzdeláva vo viere, lebo stále sa len učí-
me.

Musíme si neustále pripomínať Bo-
ha, Jeho skutočnosť a realitu Jeho vôle.
My sme sa tu narodili, narodil sa nám
Spasiteľ, žime už preto len pre večný
život. Poznávajme Boha ako sa len dá,
v Božom slove, ktoré sa stalo telom, v
ľuďoch a v sebe.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (II.)
Ľudia sa narodili preto, aby poznali Boha
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Synodná rada Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku na svo-
jom 37. zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa 26. januára 2013 v Rimavskej
Sobote, prijala nasledovné uznesenia
verejného záujmu:

– Schválila zápisnicu z 35. a 36. zasad-
nutia.

– Trojčlenná komisia zostavená uzne-
sením č. ZST-138/2012 (v zložení biskup
László Fazekas, synodný radca Loránt
Rákos a hlavný synodný radca Sándor
Molnár) vypracovala tie kritériá, ktorým
cirkevné organizácie majú vyhovovať.
Synodný radca Loránt Rákos vo svojom
liste zo dňa 1. októbra 2012 predložil ná-
vrh trojčlennej komisie. Synodná rada
(modifikovaním druhého, štvrtého a pia-
teho bodu) schválila kritériá, ktorým cir-
kevné organizácie majú vyhovovať; ná-
vrh na schválenie predloží Synode.

– Synodná rada svojím uznesením č.
ZST-164/2012 poverila Misijnú komisiu
Synody, aby do 25. septembra 2012 zo-
stavila trojročný misijný plán našej cir-
kvi, ktorý by sme mohli ponúknuť na
podporu holandskej Nadácii Pomoc vý-
chodnej Európe. Synodná rada schválila
trojročný misijný plán našej cirkvi pred-
ložený Misijnou komisiou Synody, ktorý
obsahuje pätnásť bodov.

– Odročila udelenie titulu titulárny
matkocirkevný zbor Reformovanému cir-
kevnému zboru Hosťovce a Reformova-
nému cirkevnému zboru Pašková, čo na-
vrhol senior Abovsko-turnianskeho refor-
movaného seniorátu Zoltán Orémus vo
svojom liste zo dňa 25. mája 2012; otáz-
ku udeľovania titulu titulárny matkocir-
kevný zbor so zámerom výkladu zákona
predloží Synode.

– Prijala referát zástupcu biskupa
Róberta Géresiho o podujatiach našej cir-
kvi plánovaných v súvislosti s projektom
Košice – kultúrne hlavné mesto Európy v
roku 2013.

– Komisia Ministerstva kultúry SR za-
oberajúca sa financovaním cirkví na
svojom zasadnutí dňa 4. decembra 2012
modifikovala svoj štatút v tom smere, že
sa stala poradným orgánom ministra kul-
túry. Predsedkyňa komisie referovala o
tom, že otázky financovania cirkví sa vlá-
da mieni dotknúť plánovite, podľa istej
koncepcie. V záujme toho žiadajú pred-
staviteľov cirkví, aby sa do 31. januára
2013 vyjadrili, či sú ochotní podať súpis
svojho vlastníctva [počet nehnuteľností
používaných na bohoslužobné účely,
počet farských budov, počet iných budov
(vynášajúcich príjem, nevynášajúcich
príjem), zoznam a rozloha pôdy]. Synod-
ná rada brala na vedomie referát o zasad-

nutí komisie Ministerstva kultúry SR za-
oberajúcej sa financovaním cirkví dňa 4.
decembra 2012 a poverí predsedníctvo
našej cirkvi, aby s Ministerstvom kultúry
rokovalo v zmysle predloženého mate-
riálu.

– Predsedníctvo synody svojím uzne-
sením č. ZSE-6/2013 rozhodlo, že naša
cirkev zase zostaví zoznam nevrátených
nehnuteľností a vyzýva cirkevné zbory,
aby si znova nárokovali vrátenie doteraz
nenavrátených nehnuteľností. Synodná
rada poverí Predsedníctvo synody, aby v
spolupráci s Kanceláriou synody pripra-
vilo vzor listu, ktorým sa bude dať vyjad-
riť nárok vzťahujúci sa na doteraz nena-
vrátené nehnuteľnosti.

– Podporná organizácia Gustav-Adolf-
Werk vo svojom liste zo dňa 7. decembra
2012 informovala našu cirkev, že v Pro-
jektkatalogu na rok 2014 je pre našu cir-
kev vyčlenená podpora vo výške 24 000
eur. Synodná rada podporu vo výške
24 000 eur pojatú do GAW Projektkatalog
2014 mieni použiť na nasledovné projek-
ty: Reformovaný cirkevný zbor Komár-
no (stavba domu Timoteja): 8000 eur,
Reformovaný cirkevný zbor Šahy (do-
stavba chrámu): 8000 eur a Reformova-
ný cirkevný zbor Širkovce (rekonštruk-
cia budovy fary): 8000 eur. Synodná rada
otázku podpory od GAW-u mieni prero-
kovať aj na schôdzi seniorov a seniorál-
nych kurátorov.

– Brala na vedomie referát koordináto-
ra našej cirkvi Tamása Sülla o organizač-
ných krokoch v súvislosti so zviditeľne-
ním našej cirkvi na 34. Kirchentagu, kto-
rý sa bude konať v dňoch 1–5. mája 2013
v Hamburgu.

– Považuje za veľmi dôležité čím skor-
šiu registráciu reformovanej cirkvi v Čes-
ku. Synodná rada nadviaže kontakt s Hu-
sitskou cirkvou v záujme toho, aby sme
vedeli právne presne určiť vzťah budúcej
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Čes-
ku s Reformovanou kresťanskou cirkvou
na Slovensku.

– V záujme napomáhania mediálne zvi-
diteľnenie našej cirkvi založí mediálnu
pracovnú skupinu. Jej členmi z úradu sú:
redaktor Kalvínskych hlasov, redaktorka
webovej stránky reformata.sk a misijný
synodný radca. Vykonávaním koordinač-
ných úloh mediálnej pracovnej skupiny
poverí levitku Ibolyu Iski. Koordinátorka
na zasadnutie mediálnej pracovnej sku-
piny môže pozvať aj dobrovoľníkov slú-
žiacich v mediálnej oblasti. Administro-
vaním záležitostí mediálnej pracovnej sku-
piny poverí synodného radcu Árpáda Mol-
nára. Synodná rada má zámer rozšíriť

okruh spolupracovníkov-dobrovoľníkov
aj spomedzi osôb slúžiacich v sloven-
ských seniorátov.

– Rada európskych cirkví vyhlásila pre
obdobie 1–3. júl 2013 steward program
pre mladých ľudí, ktorí by mali pomáhať
na budapeštianskej konferencii tejto or-
ganizácie. Synodná rada berie na vedo-
mie možnosť steward programu ponúk-
nutého Radou európskych cirkví.

– Levitka Zsuzsanna Tóth zostavila re-
ferát o činnosti pracovnej skupiny v róm-
skej misii v roku 2012, ktorý obsahuje
realizované programy, plány ako aj hos-
podárske vyúčtovanie. Synodná rada bra-
la na vedomie referát skupiny v rómskej
misii o jej činnosti v roku 2012.

– Zvolá mimoriadne synodné zasadnu-
tie, a to na 23. marec 2013 do auly Refor-
movaného gymnázia Mihálya Tompu v
Rimavskej Sobote s nasledovnými roko-
vacími bodmi programu: deklarácia sy-
nodných poslancov k uzneseniu Synody
č. ZS-15/2012; novelizácia zákona č. 1/2009
o Všeobecnom fonde; vstup vokátora do
platnosti; výklad zákona – bod d) ods. (2)
§ 42 zákona č. 3/2007; schválenie slo-
venského textu Heidelberského katechiz-
mu; zoznam cirkevných organizácií; vý-
klad zákona – udeľovanie titulu titulárny
matkocirkevný zbor; novelizácia ústavy
Maďarskej reformovanej cirkvi.

– Právna komisia Synody na svojom po-
slednom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
22. januára 2013 v Rimavskej Sobote, sa
zaoberala návrhom nového zákona o
súdnictve. Dvaja jej členovia, menovite
Árpád Édes a Alfréd Somogyi, sa obrátili
na Synodnú radu so žiadosťou, a to v sú-
vislosti s dvoma koncepcionálnymi otáz-
kami (rozdelenie mocenských odvetví,
zavedenie krajských súdov). Synodná ra-
da v súvislosti s okruhom otázok zavede-
nia nezávislého súdu sa informuje o jed-
notlivých názoroch na schôdzi seniorov a
seniorálnych kurátorov.

– Reagujúc na list Ústredia diakonie
našej cirkvi zo dňa 23. januára 2013 na-
vrhuje, aby otázku slovenského prekladu
svojej webovej stránky sa inštitúcia po-
kúsila sama vyriešiť. Synodná rada sú-
hlasí s tým, aby zvyšné exempláre Kalvín-
skych hlasov boli dávané k dispozícii
diakonickej práci a zo knižničného skla-
du našej cirkvi je ochotná poskytnúť cir-
kevnú literatúru ako výhru v súvislosti s
kvízom o živote misionárky-martýrky Má-
rie Molnár.

– Brala na vedomie, že Rada Abovsko-
turnianskeho reformovaného seniorátu po-
volila zastupujúcemu duchovnému v Rož-

(Pokračovanie na str. 6)

Z 37. zasadnutia Synodnej rady



(Dokončenie zo str. 5)

ňave Zsoltovi Buzovi, aby mal aj druhý
pracovný pomer (po tom, čo 30. mája
2012 ukončil svoje magisterské štúdium
v odbore dejepis-katechetika na Pedago-
gickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Ko-
márne, vyučuje dejepis v Reformovanej
cirkevnej základnej škole v Rožňave).

– V súvislosti s jedným súdnym kona-
ním – ako najvyšší výkonný orgán našej
cirkvi – potvrdzuje, že Reformovaný cir-
kevný zbor Šaca je právnym nástupcom
niekdajšieho Reformovaného cirkevného
zboru Buzinka.

– Kancelária synody na začiatku roka
2013 cestou seniorských úradov vyžiada-
la štatistické údaje od jednotlivých cirkev-
ných zborov za rok 2012 (vďaka elektro-
nickému poskytovaniu dát údaje mohli
byť spracované na sto percent). Členovia
Synodnej rady na zasadnutí obdržali vý-
kaz obsahujúci štatistické údaje za senio-
ráty i v zosumarizovanej forme. Synodná
rada štatistické údaje za rok 2012 prero-
kuje s predstaviteľmi seniorátov na schô-
dzi seniorov a seniorálnych kurátorov.

– Súhlasila, aby Reformovaný cirkev-
ný zbor Zalaba podporu vo výške 3300

eur, ktorú dostal zo stavebného fondu
Všeobecného fondu, mohol použiť do
31. augusta 2013.

– Biskup László Fazekas referoval o
zasadnutí Vedeckej rady Reformovanej
teologickej fakulty Univerzity J. Selye-
ho. Synodná rada v elektronickom liste
informuje duchovných o možnosti štu-
dovať v odbore sociálna práca, diakonia
a misiológia aj od septembra tohto roku.
Synodná rada súhlasila s tým, aby naša
cirkev bola spoluorganizátorkou dvoch
konferencií, ktoré Reformovaná teolo-
gická fakulta Univerzity J. Selyeho plá-
nuje na jeseň [prvá bude v septembri pod
názvom Médiá a cirkev; témou druhej –
tá sa organizuje v spolupráci s Kresťan-
skou univerzitou v Partiume (Varadín) v
októbri alebo v novembri – budú menši-
ny].

– Zástupca biskupa Róbert Géresi refe-
roval o práci komisie pre doškoľovanie
duchovných (jarné doškoľovanie bude v
dňoch 3–6. júna v Berekfürdő). Synodná
rada s vďakou brala na vedomie referát o
práci komisie pre doškoľovanie duchov-

ných a žiada ju, aby v práci pokračovala.
Synodná rada schváli program doškoľo-
vania duchovných na svojom ďalšom za-
sadnutí a na jeseň nemieni organizovať
celocirkevné doškoľovanie. O organizo-
vaní seniorálnych doškoľovaní vedenie
našej cirkvi bude rokovať s predstaviteľ-
mi seniorátov na schôdzi seniorov a se-
niorálnych kurátorov.

– Zatiaľ nepredané tri služobné autá
[Fiat Punto (2), Volkswagen Passat] po-
núkne do 15. februára 2013 na kúpu du-
chovným našej cirkvi alebo cirkevným
zborom. Zo sumy z predaja áut vytvorí
autový fond.

– Poverí predsedníctvo našej cirkvi,
aby sa u nemeckej organizácie Partner-
hilfe informovalo o možnosti zvýšenia
podpory poskytnutej pre našu cirkev.

– Schválila, že na pamätnej slávnosti z
príležitosti 1150. výročia príchodu viero-
zvestcov Cyrila a Metoda, ktorá bude
dňa 5. júla 2013 na hrade Branč, našu cir-
kev budú reprezentovať László Fazekas,
Vince Fekete, Marián Hamari, Ján Mar-
cinčák, Ferenc Porubán a Árpád Molnár.
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Daňové riaditeľstvo SR dňa 28.
januára zverejnilo, že aké sumy získa-
li vlani civilné organizácie, ktoré sa
uchádzali o 2% dane zaplatenej za
rok 2011. Podpora organizácií s refor-
movaným pozadím podľa zverejnené-
ho zoznamu bola nasledovná:

Pro Christo (Šahy): 900,95 eur; Dobrý
Pastier Pribeník: 5987,50 eur; Reformo-
vaná záchranná misia (Mad): 1514,11
eur; Emmaus (Jelka): 927,13 eur; Chana-
va – Diakonické centrum reformovanej
cirkvi: 1538,74 eur; Rodičovské združe-
nie Reformovaného cirkevného gymná-
zia v Rimavskej Sobote: 1108,43 eur;
Záujmové združenie Gábora Lónyayho
(Drahňov): 5270,56 eur; Občianske zdru-
ženie Fénysugár (Košice): 1343,13 eur;
Občianske združenie Jerikó (Orechová
Potôň): 265,71 eur; Ženský spolok pri
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Ko-
márne: 1791,07 eur; Živá voda (Komár-
no): 496,62 eur; Timoteus (Komárno):
5028,20 eur; Združenie maďarských ro-
dičov na Slovensku pri Cirkevnej základ-
nej škole reformovanej cirkvi s vyučo-
vacím jazykom maďarským (Vojany):
1001,99 eur; Združenie maďarských ro-
dičov na Slovensku pri Reformovanej
základnej škole cirkevnej (Dolný Štál):

1189,96 eur; Koinonia (Kráľovský Chl-
mec): 4244,15 eur; Združenie maďar-
ských rodičov na Slovensku, Základná
škola Reformovanej cirkvi s vyučovacím
jazykom maďarským (Rožňava): 2805,
54 eur; RE-MI-DIA (Sečovce): 3432,40
eur; Kálvin (Dunajská Streda): 1846,30
eur; Paulos (Jablonov nad Turňou):
2095,92 eur; Bodor István (Rimavská
Sobota): 492,72 eur; Dobrý Pastier (Jel-
ka): 673,30 eur; Zväz reformovanej kres-
ťanskej mládeže v Moldavskej nížine
(Moldava nad Bodvou): 384,35 eur;
Agapé (Hrušov): 329,70 eur; Ecclesia
(Veľké Kosihy): 213,89 eur; Cantate Do-
mino (Komárno): 266,09 eur; Firesz –
Duna Mente (Komárno): 433,81 eur;
Zväz mladých reformovaných (Rožňa-
va): 168,97 eur; Diakonia Reformata (Ko-
márno): 374,20 eur; Paraklétos (Stráž-
ne): 17,66 eur.

Tieto údaje znamenajú, že podpora
organizácií s reformovaným pozadím len
minimálne zaostala za vrcholom z roku
2010: roku 2004 to bolo dovedna 310
312 korún (10 300 eur), roku 2005 676
236 korún (22 446 eur), roku 2006 787
516 korún (26 140 eur), roku 2007 1 176
300 korún (39 046 eur), roku 2008 1 089
932 korún (36 179 eur), roku 2009 41

623,46 eur (1 253 948 korún), roku 2010
46 238,55 eur (1 392 982 korún), roku
2011 40 789,37 eur (1 228 820 korún),
kým vlani 46 143,10 eur (1 390 104 ko-
rún).

Aj touto cestou i dodatočne ďakujeme
za podporu každému, kto svojou pozor-
nosťou poctil hociktorú civilnú organizá-
ciu s reformovaným pozadím! Prelistu-
júc celý zoznam už skoro 11 200 organi-
zácií zaregistrovaných na tento rok pre
prijímanie 2% zaplatenej dane sme nara-
zili na 29 takých organizácií, ktoré majú
reformované pozadie.

S úctou Vás prosíme, aby ste sa sprá-
vali ako uvedomelý občan a úd cirkvi a
nenechajte si ujsť túto štátnymi zá-
konmi ponúknutú príležitosť. Čiňte
dobro a poukázaním 2% svojej dane
podporte jednu z nasledujúcich orga-
nizácií blízkych našej cirkvi!

Kto si podá daňové priznanie

Tie právnické a fyzické osoby, ktoré si
samy podajú daňové priznanie, v daňo-
vom priznaní nájdu kolónku na poukáza-
nie 2% dane. Riadne vyplnené daňové pri-
znanie majú doručiť na príslušný daňový
úrad podľa bydliska do 31. marca 2013.

(Pokračovanie na str. 7)

Buďme uvedomelí: Posilnime organizácie tretieho sektoru
s reformovaným pozadím!



(Dokončenie zo str. 6)
Fyzické osoby môžu poukázať 2% da-

ne z príjmov len v prospech jedného pri-
jímateľa, ale len v tom prípade, ak 2%
zaplatenej dane dosahujú minimálne
3,32 eur. Právnické osoby môžu pouká-
zať 2% z dane aj viacerým prijímateľom,
minimálna výška v prospech jedného pri-
jímateľa je však 8,30 eur. (Tie právnické
osoby, ktoré roku 2011 nedarovali finan-
cie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel, môžu poukázať
iba 1,5% z dane. Tie fyzické osoby však,
ktoré v roku 2012 podľa zákona č. 406/
2011 Zb. odpracovali minimálne 40 ho-
dín ako dobrovoľníci, môžu poukázať
3% zo zaplatenej dane.)

Kto si žiadal vykonanie zúčtovania
preddavkov na daň

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na
daň z príjmov, majú vyhlásenie o pouká-
zaní podielu zaplatenej dane spolu s po-
tvrdením o zaplatení dane vystaveným
zamestnávateľom postúpiť daňovému
úradu príslušnému podľa bydliska do 30.
apríla 2013. (K uľahčeniu rozhodnutia
zamestnancov slúžia aj formuláre, ktoré
nájdete v tomto čísle nášho mesačníka.)
Pripomíname, že zamestnanci (podobne
ako fyzické osoby) môžu 2% dane z príj-
mov poukázať len v prospech jedného
prijímateľa a 2% zaplatenej dane majú do-
siahnuť minimálne 3,32 eur.

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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Benefičný koncert. Reformovaný cir-
kevný zbor Slavec dňa 23. decembra
2012 v rámci adventných bohoslužieb
organizoval aj benefičný koncert za pod-
pory Ministerstva kultúry SR. Konzer-
vatoristka Alena Temesiová vystúpila spe-
vom, na klávesovom hudobnom nástroji
ju sprevádzal zadelený duchovný zboru
Miklós Nyéky. Zbor zbiera financie na
rekonštrukciu budovy fary. Ofery s vďa-
kou prijíma na nasledovnom bankovom
účte: 0511185203/0900.

Vizitácie. Dňa 29. januára 2013 bis-
kup László Fazekas v sprievode seniora
abovsko-turnianskeho seniorátu Zoltá-
na Orémusa navštívil duchovných v Pe-
deri, Vyšnom Lánci, Seni a vo Veľkej
Ide; na druhý deň prišli na rad duchovní
v  Bidovciach, Slanci a v Košiciach.

Inštalácia biskupa. Valné zhromaž-
denie Sedmohradského reformovaného
dištriktu za biskupa zvolil doterajšieho
zástupcu biskupa, duchovného v Sepsi-
illyefalve, Bélu Katóa. Inštalácia 46. sed-
mohradského reformovaného biskupa sa
konala dňa 1. februára 2013 v Kluži. Na
príležitosti zo strany našej cirkvi boli prí-
tomní jej predsedovia: biskup László Fa-
zekas a generálny kurátor Vince Fekete.

Schôdza seniorov a seniorálnych ku-
rátorov. Dňa 9. februára sa v Rimavskej
Sobote konala už 10. schôdza seniorov a
seniorálnych kurátorov v tomto voleb-
nom období.

Exmitácia. V bratislavskom reformo-
vanom chráme dňa 14. februára popo-
ludní sa konala tá bohoslužba, na ktorej
bol exmitovaný do funkcie riaditeľa Kan-
celárie ústredia Ekumenickej pastorač-

nej služby v Ozbrojených silách SR a
Ozbrojených zborov SR Dávid Vargaeš-
tók, ktorý predtým slúžil ako duchovný
v Palíne. Na príležitosti popri podplu-
kovníkovi Miroslavovi Táborskom, ge-
nerálnom duchovnom OS a OZ boli prí-
tomní riaditelia jednotlivých odborov
EPS; plukovník Ján Burda, veliteľ Veli-
teľstva posádky Bratislava; plukovník
Miroslav Ištván, veliteľ Čestnej stráže
prezidenta Slovenskej repubiky; Juraj
Brecko, senior ondavsko-hornádskeho
seniorátu; András Szabó, senior bratis-
lavského seniorátu. Táto vysoká funkcia
vyžaduje veľkú zodpovednosť a zároveň
signalizuje pre každého: naša cirkev do-
káže vykonávať úlohy aj v tejto služob-
nej oblasti.

Vyjadrenie sústrasti. Dňa 26. januára
v Budapešti zomrel pridunajský biskup
na dôchodku Loránt Hegedűs. Jeho po-

hreb sa konal dňa 16. februára na cinto-
ríne na Fiumei út, kde boli prítomní aj
biskup László Fazekas a generálny kurá-
tor Vince Fekete. V mene našej cirkvi vy-
jadrili sústrasť smútiacej rodine v ich bo-
lesti za stratu milovaného manžela, otca,
starého otca.

Výhra. Naša cirkev ako výsledok via-
nočnej súťaže vyhlásenej mobilným ope-
rátorom Orange získala osobné auto
značky Mini One.  Spomedzi telefónov
v mobilnej sieti medzi členmi Predsed-

níctva synody bol vylosovaný aj jeden z
našich, takže naša cirkev disponuje úpl-
ne novým osobným autom, o osude kto-
rého bude rozhodovať Synodná rada.
Auto dňa 19. februára v jednom bratis-
lavskom autosalóne prevzali generálny
kurátor Vince Fekete a biskup László
Fazekas.

Zápis do reformovaných škôl. Do na-
šich piatich reformovaných škôl (Dolný
Štál, Martovce, Keť, Rožňava a Vojany)
bolo zapísaných 48 detí. Školy majú do-
vedna 432 žiakov (o 26 viac, než pred
rokom).

OZNAMY SPRÁVY UDALOSTI

Významné životné

jubileum

V kostole reformovaného cirkevného
zboru v Bidovciach sa uskutočnila dňa
23. decembra 2012 v rámci nedeľnej bo-
hoslužby milá slávnosť.

Duchovný zboru Ladislav Megyesi sa
prihovoril oddanému údu nášho zboru
Zoltánovi Nagyovi, ktorý 8. decembra
2012 oslávil 80. narodeniny. Súčasný ku-
rátor Ľudovít Vasiľ a presbyterka zboru
Zlatica Vasiľová sa mu poďakovali za
dlhoročnú prácu pre zbor a odovzdali ma-
lý darček.

Jubilant bol dvanásť rokov kurátorom
nášho zboru a predtým niekoľko rokov
presbyterom. Veľmi si vážime jeho prá-
cu, ktorú vykonal pre bidovský zbor a
našu reformovanú cirkev. Svojimi dobrý-
mi radami a názormi je i naďalej príno-
som pre náš zbor. Všetci sme mu veľmi
vďační a prosíme nášho Pána Ježiša Kris-

ta, aby mu dal ešte veľa zdravia, lásky a
dlhé roky života, pretože takého vzácne-
ho, cirkvi a Pánu Bohu oddaného člove-
ka by bolo ťažké nahradiť.

„Buď verný až do smrti a dám ti veniec
života!“ (Zjav 2,10).

Zlata Vasiľová
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