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TOLERANCIA  AKO  PASCA
„Tolerancia je cnosťou človeka bez presvedčení“ – čítam

citát od Gilberta Keitha Chestertona, anglického kresťanské-
ho spisovateľa, ktorý bol činný hlavne v prvej tretine minu-
lého storočia. Táto myšlienka zaráža, pretože predbežne
(veľký mysliteľ a teologický dišputér zomrel roku 1936)
koriguje pojem, z ktorého sa stalo jedno z kľúčových slov
našej doby. Rád by som aj sám pokračoval v korekcii: slovo
cnosť by som ešte dal do úvodzoviek, totiž vonkoncom nie
je isté, že v každom ohľade je cnosťou byť trpezlivým, ús-
tupčivým, zhovievavým...

M
édiá nám tĺkajú do hlavy, že ak nie sme tole-
rantí, vlastne ani nie sme ľudia. Buďme tole-
rantní voči všetkému, hlavne voči inakosti. I

keď je človek síce náchylní k tomu, aby sa prispôsoboval
podobnému (čo je úplne v poriadku), prístup k inakosti však
nemôže pozostávať len z toho, že bezhlavo prijímame, hoci-
čo sa deje v našom okolí.

Buďme tolerantní, ak sa áno premení na nie, ak vo verej-
ných veciach robíme okolky a zavádzame, ak stretávame
nepresnosť, ak obligátny vzor sa ne-
snaží zodpovedať svojmu poslaniu.
Buďme tolerantní voči oplzlostiam,
voči nenáročnosti zaplavujúcej naše
všedné dni. Tolerancia má nám hneď
prísť na um, ak vidíme snahu vy-
krútiť sa z pravidiel (ktoré sú nám
ináč na pomoc); ak sa do popredia
dostáva snaha neustále pristupovať
na kompromisy, pretože to vedie
údajne k pokoju. Toleranciou sa
máme nechať viesť, ak ľudia bez presvedčenia, ktorí nema-
jú žiadnu životnú filozofiu, len nejakým výkladom podo-
pierajú svoju aktuálnu životnú situáciu, chcú nás zvalco-
vať...

Je zvrátené, ak ľudia žijúci svoj život bez jasnej filo-
zofickej línie – spôsobom bude ako bude – dokážu veľmi
chápať netolerovateľné veci a vykázať obrovskú empatiu
(aspoň slovne!). Prípadný „nedostatok“ tolerancie samozrej-
me neznamená, že voči niekomu vystupujeme ohňom a me-
čom: zaiste môžeme byť uznanliví, môžeme sa vžiť do situá-
cie nášho blížneho – len zastupovanie božskej pravdy vyš-

šieho rangu neumožňuje, aby sme tolerovali to, čo je priam
netolerovateľné.

A čo je vtedy, keď narazíme na hriech? Aj voči hriechu je
tolerancia namieste? A dokedy? A voči čiemu hriechu, aj vo-
či svojim vlastným hriechom? Otázky sú samozrejme bás-
nické. Bez hriechu nemôžeme žiť (to bolo spomedzi ľudí
výsadou len Pána Ježiša Krista), avšak máme sa dať do boja
s ním. Proti hriechu máme vyhlásiť nulovú toleranciu; hlav-
ne proti vedome spáchaným hriechom! V súvislosti s cir-
kvou môžeme konštatovať: je veľmi zlé, ak na každom kro-
ku narážame na „zlacnenie“ evanjelia, avšak sme zhovieva-
ví. Iste by naše zbory vyzerali ináč, ak by sme boli voči hrie-
chu menej tolerantní – a to v záujme hriešnika, preto, lebo
ho máme radi. (Jeden duchovný, keď bol inštalovaný do svoj-
ho úradu, žiadal veriacich: Majte ma tak radi, že ma upo-
zorníte, ak niečo konám zle!)

Keď sa všetko relativizuje, keď sú veci vedome robené za
relatívne, musíme byť zvlásť ostražití. Veci máme položiť na
váhy Božieho slova: „Všetko skúmajte, dobrého sa držte!“

(1Tes 5,21). Keď človek hovorí a
koná z presvedčenia, stojac na pev-
ných biblických základoch, niet
miesta pre hlásanie tolerancie zve-
dúcej zo správnej cesty. Boh preja-
vil svoju vôľu, tú máme hľadať, nej
sa máme prispôsobovať. Platí to
zvlásť pre prípady „pretematizova-
ných“, náš svet zavaľujúcich nebib-
lických snažení (vedomé zahmlie-
vanie obrazu otca a matky, možnosť

rozhodnúť o pohlaví dieťaťa neskôr, manželstvo homose-
xuálnych párov, eutanázia, dekriminalizácia drog atď.).

Z
opakujme Chestertonovu myšlienku: „Tolerancia je
cnosťou človeka bez presvedčení.“ Človek, ktorý
svoj život žije v silovom poli Boha, ktorý myslí na

veci Božie (Mt 16,23), ktorý biblické pravdy s presvedčením
vyznáva a je nimi vyzbrojený – spolu s tým, že si uvedomu-
je, že „kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepa-
dol“ (1Kor 10,12) – nesmie padnúť do pasce lacného hlása-
nia a praktizovania tolerancie.

Béla A. Kis



ODPUSŤ  NÁM…

Chcela by som začať slovami modlitby
Luďka Rejchrta, ktoré som objavila v je-
ho knihe Modlitby šeptem. „Můj nebeský
Otče, daruj mi, prosím smířlivého ducha,
schopnost zapomínat na staré hořkosti i
radostnou vděčnost za bohatství tvých
darů, jimiž naplňuješ můj život. Dej, ať
vůči nikomu nechovám hněv, ani skrytou
a nepřiznanou zášť, ale přemožen tvou
velkomyslností, v níž mě každý den přijí-
maš na milost, ani já nesčítam křivdy
svých blížních, ale dokážu jim odpustit.
Pomož mi, abych činil tvou vůli a nedo-
vol, abych se dostal do područí zla, ale
pokorne následoval tvého Syna a našeho
Pána Ježíše Krista.“

Sú to slová, ktoré jasne ukazujú hneď
na začiatku, že naša nechuť odpustiť je
víťazstvom diabla v našom živote. „Sln-
ko nech nezapadá nad vaším hnevom.
Nedávajte miesto diablovi“ (Ef 4,26b–27).

No tieto slová nám dávajú aj pomôcky
pri našej ceste dopúšťania, aby sme ne-
dali miesto zlému, ale dobrým premáhali
zlé. Potrebujeme sa učiť mať zmierlivé-
ho ducha, schopnosť zabúdať na staré
horkosti, radostnú vďačnosť za bohat-
stvo Božích darov, ktorými Pán Boh na-
pĺňa náš život. A neuchovávať si hnev,
skrytú a nepriznanú zášť, nesčítavať kriv-
dy svojich blížnych. To všetko sa dá iba
vtedy, keď budeme premožení Božou lás-
kou, jeho veľkomyseľnosťou, keď sa pred
Ním pokoríme a uznáme, že On má prav-
du.

Verím, že sa chceme otvoriť Pánu Bo-
hu, že sa chceme zriekať reptania voči
Nemu, vynucovania si partnerstva, v kto-

rom by sme mohli stále hádzať na misku
váh svoje slovo proti Božiemu slovu.
Ten, kto sa otvára Pánu Bohu, ten poznal
a opäť poznáva, že Boh ho prevyšuje. Pre-
vyšuje aj v odpúšťaní, aj v slove o ňom.

„...odpusť nám naše viny“ (Mt 6,12), u
Lukáša: „...odpusť nám naše hriechy“
(Lk 11,4a). Pripomeňme si – človek, kto-
rý je stále pozadu so svojimi aj zbožnými
výkonmi, dostáva sa voči Bohu do vzťa-
hu dlžníka. Vyrábame si akúsi knihu dl-
hov, ktorá sa dopĺňa každý deň. Nepri-
chádza do úvahy nejaká kompenzácia
zlých skutkov dobrými. Lebo my Pánu
Bohu nedĺžime výkony, skutky, ale seba
samých. Preto nie je možné tento dlh nik-
dy splatiť. Aj keby sme vykonali to naj-
lepšie, stále zostaneme voči Bohu iba
dlžníkmi. V Heidelberskom katechizme
čítame, že my iba rozmnožujeme hriech
zo dňa na deň, kým nás Duch Svätý ne-
znovuzrodí. Ježišovo podobenstvo o slu-
hovi prichádzajúcom z poľa je bilanciou
aj pre nás: „Tak aj vy, keď urobíte všetko,
čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme ne-
užitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme bo-
li povinní urobiť“ (Lk 17,10).

Jedinou nádejou pre nás dnes, aj pri
našom umieraní, je poznanie, že nežije-
me a neumierame nejakej anonymnej mo-
ci, ale „nášmu Otcovi v nebesiach“. Pre-
to aj pri tejto piatej prosbe v modlitbe Pá-
novej je dôležité si pripomenúť, ako o-
slovujeme Pána Boha, akú výsadu máme
volať Stvoriteľa a Pána svojím Otcom.

Premýšľajme chvíľu aj nad podoben-
stvom o márnotratnom synovi a o jeho
otcovi, tiež staršom bratovi. Môžeme sa
v tomto podobenstve uvidieť, ako ten
mladší syn, ktorý je upriamený na otca;
nečítame o ňom, že by trpel z reakcie

svojho brata. Je pre neho prvoradý jeho
otec a stretnutie s ním. No niekedy príde
čas, keď sa tam nájdeme ako ten starší
syn – keď budeme stáť ako diváci v situ-
ácii, keď Otec prijme stratené svoje die-
ťa. Otec objíma strateného syna, víta ho,
beží v ústrety a nám to môže vadiť, že
tak ľahko odpúšťa. Bude to vtedy, keď
bude ťažko odpustiť nám samým, keď sa
nám nebude otcovo odpúšťanie páčiť, le-
bo odhalí našu nechuť odpustiť.

Možno ste už niekedy videli obraz Rem-
brandta práve tohto podobenstva. „Člo-
vek musí zomrieť veľa ráz a vyplakať ve-
ľa sĺz, aby vedel tak pokorne namaľovať
obraz Boha.“ Otec v podobenstve nepo-
rovnáva svojich dvoch synov. Radosť z
návratu mladšieho syna neznamená, že
by miloval staršieho syna menej. Obi-
dvoch synov dôverne pozná, a ponúka im
práve takú lásku, akú potrebujú, reaguje
na nich podľa jedinečnosti oboch. Návrat
mladšieho syna ho vedie k tomu, aby u-
sporiadal radostnú oslavu. Návrat star-
šieho syna mu dáva príležitosť, aby k tej-
to oslave pozval aj jeho.

„V dome môjho Otca je mnoho príbyt-
kov“ (Jn 14,2a). Každé Božie dieťa má v
tom dome svoje jedinečné miesto pripra-
vené samým Pánom. Musím však prestať
porovnávať, súperiť, súťažiť. Musím sa
podriadiť Otcovej láske. No na to je po-
trebný krok viery, lebo my nemáme skú-
senosť s láskou, ktorá neporovnáva, ne-
poznáme jej liečivú silu. Kým zostávame
vonku, v porovnávaní, v proteste voči Bo-
hu, nevidíme to, čo je možné vidieť iba
zvnútra. Zvonku sa nám aj otec zdá
vzdialený, aj náš brat iba synom otca,
„tento tvoj syn“, nie naším bratom. Z von-
kajšej strany Božieho domu sa bratia a
sestry, manželia a manželky, priatelia stá-

(Pokračovanie na str. 3)

Pred tvárou
Hospodina

Pane, ktorý si putoval po zemi a
zanechal si tu šľapaje, ktoré máme
nasledovať; Ty, ktorý ešte teraz hľa-
díš z neba na každého pútnika, po-
silňuješ unaveného, povzbudzuješ
prestrašeného, ktorý na konci časov
sa vrátiš, aby si všetkých súdil, náš
Pane a Spasiteľu, daj, aby Tvoj ob-
raz stál nám pred duchovným zra-
kom zreteľne, aby rozháňal hmly;
posilňuj nás, aby sme ho mali stále
pred očami a aby sme, pripodobňu-
júc sa Tebe a nasledujúc Ťa, našli
cestu na súd, ale aj cestu do blaže-
nosti domov k Tebe. Amen.

Søren Aabye Kierkegaard
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Margita Breznaiová

BOŽIE  DARY
Chvália, Bože, Tvoje meno doliny a údolia,
aj hory, lesy, bralá k zemi sa Ti poklonia.
Aj ten mravček nezaháľa, lež stará sa o svoj dom,
ber si príklad z maličkého a neprispievaj svetu zlom.

Nenič, nemar, neznevažuj, čo si dostal do daru,
polia, lúky i zem roľnú, stráž pre ročnú úrodu.
Nakŕm vtáctvo, každú zver, ak máš k tomu možnosti,
Pán tvoj vidí každý skutok a obdarí ťa v skrytosti.

Ach, kto vtáčie krídla mi dá, by som mohol každý čas
lietať za ním, kde On býva a spolu s ním bývať zas.
On odstráni strach a bolesť, hriech i smrť sám odháňa,
kde povstane zloba a lesť, On je silná obrana.

JEŽIŠ  KRISTUS  JE  NÁM  NA  POMOC



(Dokončenie zo str. 2) 
vajú súpermi, ba dokonca nepriateľmi,
ktorých ustavične sužujú pocity žiarli-
vosti, podozrievavosti. Veď takto sa star-
ší syn sťažuje: „…mne si nikdy nedal ani
kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi
priateľmi. No keď prišiel tento tvoj
syn…“ (Lk 15,29b–30a).

Vidíme tu hĺbku bolesti, ktorú prežíva
starší syn. Otcova radosť bolestne zraňu-
je jeho sebaúctu a hnev mu bráni, aby
vracajúceho sa prijal ako svojho brata.
Starší syn už nemá brata, ani otca už ne-
má. Je cudzincom vo vlastnom dome. Pra-
vé spoločenstvo sa stalo nemožným. Ne-
možno vyznať hriechy, dosiahnuť opus-
tenie. Niet dôvery. Nemôže sa prinútiť,
aby sa cítil byť milovaný. Sám zo seba
nemôže odísť z krajiny svojho hnevu. Ne-
môže sám vytvoriť spoločenstvo s otcom
a potom aj s bratom. Nemôžem si vytvo-
riť pravú slobodu, tá mi musí byť daná
zhora. Som stratený. Musí ma nájsť ten
dobrý Pastier, ktorý do temnoty ide, aby
ma hľadal.

Príbeh o márnotratnom synovi je prí-
beh o Bohu, ktorý ma ide hľadať a ktorý
si neoddýchne dovtedy, kým ma nenájde.
Stojí pri dverách a klope. Ja potrebujem
počuť Jeho hlas, ktorý ma pozýva, aby
som Mu otvoril, potom príde a bude sto-
lovať so mnou a ja s Ním. „Hľa, stojím
pri dverách a klopem. Ak niekto počuje
môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a
budem stolovať s ním a on so mnou“ (Zjav
3,20). Zažijem spoločenstvo, najhlbšie
ako si viem predstaviť. Alebo skôr si ani
neviem predstaviť. Prosme o tú vieru, kto-
rá je prvým predpokladom počutia, otvo-
renia. Bez nej to nejde, nie je možné stret-
nutie, ani odpustenie: „Bez viery však nie
je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pri-
stupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a
odmeňuje tých, čo hľadajú“ (Žid 11,6).

Keď nad prosbou o odpustenie premýš-
ľame, nesmieme zabudnúť, že ide hlavne
o prosbu o odpustenie u Pána Boha, až
potom ide o naše odpúšťania. Áno, sú
podmienkou, súčasťou, ale sú možné iba

preto, lebo nám Pán Boh odpúšťa. Pre
svojho Syna. Premožení Jeho veľkomy-
seľnosťou smieme takto prosiť. Je možné
prosiť tak, ako prosil rabín Akiba: „Náš
Otče, náš Kráľu, zo svojho milosrdenstva
škrtni naše dlžobné úpisy.“ Centrom tejto
prosby nie sme my, ani žalobca, ale Pre-
možiteľ našej viny. Smieme veriť „hrie-
chov odpustenie“, ale nie mať záľubu v
odhaľovaní hriechov, ale skôr sa sústre-
diť na Pána, ktorý bohato odpúšťa všetky
naše dlhy voči Nemu, všetky naše viny.
Veď Pán Ježiš povedal pri inej príležitos-
ti: „Keď sa chystáte na modlitbu, odpúš-
ťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby
aj vám váš Otec na nebesiach odpustil
vaše previnenia“ (Mk 11,21).

...AKO  I  MY  ODPÚŠŤAME  SVO-
JIM  VINNÍKOM

Najprv si všimnime len dve krátke
slová: „ako i my“ – hovoria o rovnakej
miere. Práve tak, ako to robíme my, tak
nám to urobí náš Pán. O nič viac a o nič
menej.

Odpustenie nepriateľovi. Hnev a po-
msta rozbíjajú spoločenstvo. Odpuste-
nie aj na troskách obnovuje, prehlbuje,
buduje spoločenstvo. Asi najjasnejším
príkladom sú slová Corrie ten Boom, z
jej knihy Tulákom pre Krista. Jej skúse-
nosť z kostola v Berlíne, kde ju jej býva-
lý dozorca z koncentračného tábora po-
žiadal, aby mu odpustila: „V tej chvíli
som cítila, ako v mojom vnútri rastie veľ-
ká horkosť, spomenula som si, ako veľmi
trpela moja umierajúca sestra. Ale vede-
la som, že moje neodpustenie by mi ublí-
žilo viac ako bič dozorcu. Tak som vy-
kríkla k Pánovi: »Pane, ďakujem ti za list
Rimanom 5,5: A nádej neklame, lebo Bo-
žia láska je rozliata v našich srdciach
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dosta-
li. Ďakujem ti, Pane, že tvoja láska vo
mne môže urobiť to, čo ja nemôžem.« V
tej chvíli mnou prešiel mohutný prúd lás-

ky a ja som povedala: »Podaj mi ruku,
všetko ti odpúšťam.« Nebola som toho
schopná. Mohol to urobiť iba Ježiš vo
mne. Chápete, nikdy sa nedotýkate oceá-
nu Božej lásky tak veľmi, ako keď milu-
jete svojich nepriateľov.“

Nikdy nedokážeme odpustiť naozaj a
úplne sami zo svojej sily. Sám Pán nám
chce byť pomocou aj pri tomto svojom
slove. Necháva nám prosbu o odpuste-
nie, aby sme nezabudli a nestratili Jeho
odpustenie.

Odpustenie priateľovi. Zažívame, že
odpúšťať nie je pre nás nikdy ľahké, či
už ide o veľké dlhy, viny, krivdy, alebo aj
tie malé – ktoré neboli ani ohrozením ži-
vota nášho, či našich blízkych. Veď prá-
ve tá istá Corrie, o ktorej sme čítali, mala
neskôr problém odpustiť svojim priate-
ľom, ktorí jej ublížili. Myslela si, že už
im dávno odpustila. Povedala tie slová:
Odpúšťam, ale v srdci to bolo inak. A
nášmu Pánovi ide o naše srdce, nie o von-
kajšie slová. Nestačí iba povedať tieto
oslobodzujúce slová, ale je dôležité ich
uviesť do reality, do života. Aj my možno
prechovávame vo svojom srdci horkosť,
keď nám ublížili naši priatelia. Musíme
sa naučiť jednať tak, akoby hriechy, tie
naše, aj ich, boli pochované v najhlbších
hlbinách mora. Keď si na ne nemohol
spomenúť Boh, potom by sme to nemali
robiť ani my. Povedala: „Odpustenie je
kľúčom, ktorý odomyká žalár zloby a roz-
bíja putá nenávisti. Láme reťaze horkos-
ti a trhá okovy sebectva. Ježišovo odpus-
tenie naše hriechy nielen sníma, ale tiež
činí, akoby nikdy neboli.“

Tak často, ako je On pripravený odpúš-
ťať nám, máme byť pripravení odpúšťať
aj my. Buďme radi, keď nám táto pod-
mienka v Modlitbe vadí – je to pre našu
záchranu. Je to jediná časť v modlitbe
Pánovej, kde je aj náš diel.

Marianna Sláviková
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Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Seňa 2091 294 315 -21 14,06% 100 4,78% 161 7,70% 12,48%
Milhosť 379 128 133 -5 33,77% 27 7,12% 36 9,50% 16,62%
Perín-Chym + Vyšný Lánec 1407 142 152 -10 10,09% 90 6,40% 86 6,11% 12,51%
Kechnec 1125 111 93 18 9,87% 32 2,84% 133 11,82% 14,66%

Nižný Lánec (dcérocirkev V. Lánca) 423 161 187 -26 38,06% 7 1,65% 45 10,64% 12,29%
Buzica (dcérocirkev V. Lánca) 1195 90 99 -9 7,53% 20 1,67% 131 10,96% 12,63%
Rešica (dcérocirkev V. Lánca) 345 42 55 -13 12,17% 11 3,19% 10 2,90% 6,09%

ABOVSKO-TURNIANSKY
SENIORÁT

Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL
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JEŽIŠ  KRISTUS  JE  NÁM  NA  POMOC
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Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Bôrka 516 81 90 -9 15,70% 6 1,16% 20 3,88% 5,04%
Lúčka 192 30 44 -14 15,63% 20 10,42% 13 6,77% 17,19%
Drnava 704 38 37 1 5,40% 50 7,10% 36 5,11% 12,21%

Brzotín 1316 223 299 -76 16,95% 273 20,74% 141 10,71% 31,45%
Kružná 484 246 279 -33 50,83% 35 7,23% 36 7,44% 14,67%
Rudná 745 133 154 -21 17,85% 200 26,85% 64 8,59% 35,44%
Jovice 726 80 82 -2 11,02% 93 12,81% 55 7,58% 20,39%
Krásnohorská Dlhá Lúka 732 43 29 14 5,87% 40 5,46% 48 6,56% 12,02%

Hosťovce 198 66 80 -14 33,33% 4 2,02% 8 4,04% 6,06%
Turnianska Nová Ves 324 67 68 -1 20,68% 6 1,85% 1 0,31% 2,16%

Čečejovce 2048 136 145 -9 6,64% 101 4,93% 154 7,52% 12,45%
Paňovce 590 80 83 28 13,56% 31 5,25% 30 5,08% 10,33%

Hucín 877 149 161 -12 16,99% 412 46,98% 91 10,38% 57,36%
Gem. Sad (Nováčany + Mikolčany) 286 128 161 -33 44,76% 31 10,84% 39 13,64% 24,48%
Revúca 12 828 75 100 -25 0,58% 3832 29,87% 1748 13,63% 43,50%

Silická Jablonica 203 165 226 -61 81,28% 4 1,97% 0 0,00% 1,97%
Košice (vrátane Barce a Šace) 240 433 4881 6286 -1405 2,03% 39 909 16,60% 57 127 23,76% 40,36%
Hrušov 334 173 216 -43 51,80% 35 10,48% 4 1,20% 11,68%
Bidovce 1 371 590 520 70 43,03% 58 4,23% 99 7,22% 11,45%

Čakanovce 618 24 19 5 3,88% 18 2,91% 57 9,22% 12,13%
Veľká Ida 3256 176 211 -35 5,41% 72 2,21% 365 11,21% 13,42%

Šaca 5612 109 121 -12 1,94% 419 7,47% 1393 24,82% 32,29%
Slanec 1382 210 275 -65 15,20% 62 4,49% 193 13,97% 18,46%

Slančík 216 23 32 -9 10,65% 7 3,24% 12 5,56% 8,80%
Kalša 693 22 19 3 3,17% 4 0,58% 39 5,63% 6,21%

Peder 394 80 101 -21 20,30% 14 3,55% 24 6,09% 9,64%
Janík 571 27 30 -3 4,73% 20 3,50% 51 8,93% 12,43%

Plešivec 2405 527 637 -110 21,91% 680 28,27% 273 11,35% 39,62%
Pašková 303 84 98 -14 27,72% 186 61,39% 0 0,00% 61,39%
Kunova Teplica 655 42 32 10 6,41% 162 24,73% 243 37,10% 61,83%
Dlhá Ves 586 54 57 -3 9,22% 79 13,48% 50 8,53% 22,01%
Kečovo 375 41 29 12 10,93% 23 6,13% 5 1,33% 7,46%

Rožňava 19 706 1190 1345 -155 6,04% 5266 26,72% 4111 20,86% 47,58%
Čučma 652 35 28 7 5,37% 237 36,35% 43 6,60% 42,95%
Krásnohorské Podhradie 2575 58 65 -7 2,25% 460 17,86% 481 18,68% 36,54%
Lipovník 511 27 17 10 5,28% 35 6,85% 14 2,74% 9,59%

Jablonov nad Turňou 808 378 423 -45 46,78% 25 3,09% 49 6,06% 9,15%
Zádiel 168 121 148 -27 72,02% 7 4,17% 1 0,60% 4,77%

Háj 290 59 71 -12 20,34% 3 1,03% 9 3,10% 4,13%
Slavec + Vidová 458 170 206 -36 37,12% 106 23,14% 59 12,88% 36,02%
Moldava nad Bodvou 11 068 927 999 -72 8,38% 612 5,53% 2155 19,47% 25,00%

Drienovec 2126 33 26 7 1,55% 47 2,21% 84 3,95% 6,16%
Jasov 3351 21 30 -9 0,63% 475 14,17% 586 17,49% 31,66%
Medzev 4261 26 24 2 0,61% 635 14,90% 944 22,15% 37,05%

Cestice 824 270 293 -23 32,77% 27 3,28% 51 6,19% 9,47%
Komárovce 390 167 181 -14 42,82% 0 0,00% 18 4,62% 4,62%

Silica 562 279 358 -79 49,64% 36 6,41% 55 9,79% 16,20%
Silická Brezová 171 103 118 -15 60,23% 43 25,15% 1 0,58% 25,73%

Hrhov 1137 516 623 -107 45,38% 36 3,17% 45 3,96% 7,13%

Včeláre + Dvorníky (diaspóra
Zádielu) 434 61 56 5 14,06% 11 2,53% 28 6,45% 8,98%
Žarnov 405 104 114 -10 25,68% 11 2,72% 28 6,91% 9,63%

Turňa nad Bodvou 3511 155 187 -32 4,41% 118 3,36% 475 13,53% 16,89%
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Predsedníctvo synody Refor-
movanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku na svojom 29. zasadnutí,
ktoré sa konalo dňa 1. februára
2014 v Rimavskej Sobote, prijalo
nasledovné uznesenia verejného
záujmu:

– Schválilo zápisnicu z 25., 26., 27. a
28. zasadnutia a bralo na vedomie hlá-
senie o vyrozumení o uzneseniach.

– Schválilo kalendár udalostí na rok
2014, ktorý obsahuje naplánované ter-
míny zasadnutí Synody, Synodnej rady
a Predsedníctva synody.

– S ľútosťou bralo na vedomie, že
presbytérium Reformovaného cirkev-
ného zboru Bratislava neprenechalo
svoju zborovú sieň bratislavskému ko-
rejskému zboru na bohoslužobné úče-
ly. Predsedníctvo synody svoju ľútosť
vyjadrí v liste, ktorý zašle dotknutému
cirkevnému zboru, respektíve ho počas
vizitácie aj vizitátori majú predostrieť
pred presbytérium.

– Je presvedčené o tom, že zorga-
nizovanie našej účasti na Stretnutí
kresťanov zo stredovýchodnej Európy
vo Wrocławi – nakoľko sa týka pre-
dovšetkým mládeže – spadá do pra-
covnej náplne nášho mládežníckeho
duchovného, preto do realizácie stret-
nutia poverenie Tamása Sülla zostáva
naďalej v platnosti. Berúc do úvahy je-
ho hľadiská opísané v jeho žiadosti
Predsedníctvo synody ako jeho spolu-
pracovníka poverí Lászlóa Szarvasa,
zároveň požiada Tamása Sülla, aby sa s
Lászlóom Szarvasom podelil o všetky
doterajšie informácie, respektíve aby
podľa možnosti vycestovali na ďalšiu
pracovnú poradu spoločne; o stave or-
ganizačných prác má Tamás Süll každý
mesiac podať hlásenie.

– V Reformovanom cirkevnom
zbore Ďurkov v súvislosti s prenájmom
jedného cirkevného pozemku sa vytvo-
rila neutešená situácia. Predsedníctvo
synody skonštatovalo, že usporiadanie
vzniknutej situácie v Reformovanom
cirkevnom zbore Ďurkov spadá do
kompetencie seniorátu, preto žiada
predsedov Ondavsko-hornádskeho re-
formovaného seniorátu, aby pri dodr-
žaní našich cirkevných zákonov čím
skôr nastolili poriadok a pokoj v da-
nom cirkevnom zbore. Predsedníctvo
synody v súvislosti s návrhom ďurkov-
skej duchovnej Edity Balážovej-Poz-
nánovej skonštatuje, že prenajímanie
nehnuteľností patrí do kompetencie

presbytéria, ktoré sa k veci má postaviť
zodpovedne a slúžiac prospechu zboru.
Pripravovaný návrh hospodárskeho zá-
kona má riešiť aj otázku uzatvárania
nevýhodných nájomných zmlúv.

– 22. § zákona č. 3/2007 o voľbách
na cirkevné funkcie pojednáva o tom,
že na vykonávanie úloh určených v zá-
kone v súvislosti s voľbami na senio-
rálnej a generálnocirkevnej úrovni má
byť vytvorená Generálna volebná ko-
misia. Do volebnej komisie má každé
seniorálne valné zhromaždenie v roku
pred rokom všeobecných volieb zvoliť
jedného člena. Senioráty až na Micha-
lovský reformovaný seniorát učinili
zadosť tomuto nariadeniu zákona. Pred-
sedníctvo synody poverí synodného
radcu Loránta Rákosa, aby do 28. feb-
ruára zvolal prvé zasadnutie Generál-
nej volebnej komisie. V súvislosti s o-
pomenutím Michalovského reformo-
vaného seniorátu Predsedníctvo syno-
dy skonštatovalo, že k uznaniu doda-
točnej voľby člena Generálnej voleb-
nej komisie je potrebný výklad zákona
zo strany Synody. Opomenutie senio-
rátu Predsedníctvo synody predostrie
pred Synodnú radu.

– Synodný radca pre zahraničné veci
István Batta referoval o tom, že Spolo-
čenstvo európskych protestantských
cirkví hľadá také mestá, ktoré počas
reformácie zohrali dôležitú rolu. Tým-
to mestám by bol udelený titul Európ-
ske mesto reformácie, organizátori
spomedzi návrhov vyberú 31 miest.
Predsedníctvo synody do programu
Spoločenstva európskych protestant-
ských cirkví s názvom Európske mes-
to reformácie navrhuje zaradiť mestá
Košice, Rimavská Sobota a Komárno.

– Naša cirkev ako členský príspevok
do Konferencie európskych cirkví za
rok 2014 (podobne ako v minulom ro-
ku) uhradí len polovičnú sumu člen-
skéko.

– Synodný radca Árpád Molnár re-
feroval o tom, že dňa 21. januára 2014
bola z iniciatívy predsedov našej cirkvi
v Rimavskej Sobote usporiadaná misij-
ná konzultácia, na ktorú pozvánku do-
stali koordinátori jednotlivých služob-
ných oblastí a misijní referenti seniorá-
tov. Predsedníctvo synody prerokova-
nie referátu o misijnej konzultácii od-
ročilo.

– Dňa 31. januára 2014 zasadala ko-
misia pripravujúca kurz doškoľovania

duchovných a zostavila plánovaný
program tohtoročného kurzu duchov-
ných na úrovni Generálnej cirkvi. Mies-
to: Berekfürdő, termín: 19–21. máj
2014, ústredná téma: Nedávna minu-
losť, prítomnosť, blízka budúcnosť
(1989–2020). Predsedníctvo synody
schválilo plán programu doškoľovania
duchovných na rok 2014 a na pripo-
mienkovanie ho predostrie Komisii pre
kvalifikáciu doškoľovania duchov-
ných.

– Nemecká podporná organizácia
Gustav-Adolf-Werk v liste zo dňa 16.
decembra 2013 informovala našu cir-
kev, že v Projektkatalogu na rok 2015
na ciele, ktoré majú byť podporené, pre
našu cirkev je vyčlenená podpora vo
výške 24 000 eur. Predsedníctvo syno-
dy poverí synodného radcu Loránta
Rákosa, aby do 10. februára 2014 vy-
žiadal od seniorátov návrhy zodpove-
dajúce kritériám GAW-u. Synodná ra-
da dňa 1. marca 2014 rozhodne o tom,
že ktoré projekty predostrie naša cir-
kev podpornej organizácii Gustav-A-
dolf-Werk na podporu.

– Bralo na vedomie predsavzatie ge-
nerálneho kurátora Vince Feketeho, že
plnenie povinností vyplývajúce pre na-
šu cirkev, senioráty a cirkevné zbory z
novelizácie zákona o ochrane osob-
ných údajov v súčinnosti s oprávne-
ným odborníkom do 31. marca 2014
pripraví a dá k dispozícii dotknutým.

– Poverí generálneho kurátora Vince
Feketeho a archivárku Jolán Kis, aby
do 1. marca 2014 vypracovali a Synod-
nej rade predostreli archivačný poria-
dok našej cirkvi.

– Poverí synodného radcu Loránta
Rákosa, aby pre Synodnú radu pri-
pravil návrh ohľadne organizačnej
štruktúry, pomenovania a používania
pečiatok úradov a oddelení našej cir-
kvi.

– Schválilo, že zbierku príkladov
bohoslužobného poriadku našej cirkvi
do konca roku 2014 vydá v maďar-
skom i slovenskom jazyku. Predsed-
níctvo synody poverí dunajskostredské-
ho duchovného Zsolta Görözdiho, aby
do 31. marca 2014 zostavil návrh na
obsah zbierky príkladov.

– Jolán Rácz, poverená riaditeľka
Ústredia diakonie Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku vo svojom
liste zo dňa 15. januára 2014 predostre-

(Pokračovanie na str. 6)
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(Dokončenie zo str. 5)
la Predsedníctvu synody hlásenie ria-
diteľky Ústredia diakonie za rok 2013.
Predsedníctvo synody hlásenie riadi-
teľky Ústredia diakonie za rok 2013
predostrie Synodnej rade.

– Reformovanému cirkevnému zbo-
ru Drahňov povolí, aby podporu schvá-
lenú a poukázanú z fondu na budo-
vanie cirkvi Všeobecného fondu mo-
hol zúčtovať do 31. marca 2014.

– Elemér Rácz, predseda Vyšetrova-
teľskej korporácie Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku vo svojom
liste zo dňa 30. januára 2014 abdikoval
na svoju funkciu v tejto korporácii.

Predsedníctvo synody abdikáciu Ele-
méra Rácza na funkciu členstva Vyšet-
rovateľskej korporácie Generálnej cir-
kvi predostrie Synodnej rade, ktorá je v
tejto záležitosti kompetentná.

– Súhlasilo s tým a podporí predsta-
vu, aby do Ústavy Slovenskej republi-
ky bola pojatá nasledovná veta: „Man-
želstvo je ojedinelým zväzkom muža a
ženy. Slovenská republika manželstvo
všestranne chráni a napomáha jeho dob-
ru.“

– Odročilo prerokovanie otázky ú-
časti našej cirkvi v poradenských kor-
poráciách Svetovej rady cirkví.
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Milí bratia a sestry! Pri príležitosti
Národného týždňa manželstva sa vám
chceme aj my, duchovní ondavsko-
hornádskeho seniorátu prihovoriť.

Manželstvo je vzácny dar od Hospo-
dina. On Ho vymyslel a ustanovil. A-
poštol Pavol nás v liste Židom vyzýva
slovami: „Manželstvo nech majú všet-
ci v úcte…“ (Žid 13,4a).

Manželstvo je vzácny dar, ktorý však
nie je daný každému. Mnohí ľudia by
radi žili v manželstve, ale okolnosti ich
života sa vyvinuli tak, že žijú poctivý
kresťanský život bez manželstva. Ta-
kýchto ľudí je potrebné si veľmi vážiť
a snažiť sa ich čo najviac začleniť do
spoločenstva našich cirkevných zbo-
rov. Dať im v kresťanskej láske pocí-
tiť, že sú platnými členmi zborového
spoločenstva, ktoré by tiež malo vytvá-
rať jednu rodinu.

S úctou a porozumením si v tejto
chvíli uvedomujeme aj bolesť vdov a
vdovcov, ktorí s láskou aj v tomto týž-
dni manželstva spomínajú na prežité
roky v manželstve so svojím zosnulým
manželom či manželkou.

Uvedomujeme si aj bolesť všetkých
tých, ktorí prešli traumou rozvodu.

Často rozvod spôsobí najmä jedna stra-
na, ktorá si vyberie cestu nevery, alebo
domáceho násilia, cestu, ktorá vyústi
do rozvodu. Myslíme na ženy, ktoré
boli týrané, alebo ich manžel kvôli inej
žene opustil. Cirkevné zbory vyzýva-
me, aby sa takým ženám snažili kres-
ťanskou láskou a solidaritou pomôcť
vyrovnať sa s ich ťažkou životnou situ-
áciou.

Obraciame sa však najmä na tých,
ktorí tento dar manželstva dostali. Je to
vzácny dar, ktorý je potrebné pozorne
uchovávať a pracovať na ňom. Majte
na pamäti to, že mnohým nie je dopria-
te žiť v manželstve. Preto ten čas, ktorý
ste v manželstve, správne využite a ne-
premárnite. Manželov vyzývame, aby
sa neprestali milovať, aby si neprestali
odpúšťať. Zároveň upozorňujeme, že
Božie slovo môže zmierňovať náš hnev,
ktorý  často nie je v manželstve v súla-
de s výzvou apoštola, ktorý hovorí:
„Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech
nezapadá nad vaším hnevom“ (Ef 4,
26). Veľmi prísne odsudzujeme domá-
ce násilie, ktoré je snáď najhorším po-
šliapaním daru manželstva. Nezatvá-
rajme si pred ním oči a snažme sa obe-

tiam domáceho nási-
lia pomáhať a vyjad-
rovať im podporu a
povzbudenie.

Veľmi nás trápi, že
rôzne závislosti na-
rúšajú manželské spo-
lužitie. Myslíme s úc-
tou na všetkých, kto-
rí musia znášať u
svojho manželského

partnera závislosť na alkohole, hazarde
či inú závislosť, ktorá zotročuje život.
Tu prízvukujeme, že Pán Ježiš Kristus
dokáže človeka vyslobodiť zo závis-
losti, ak sa k Nemu človek obráti a ot-
vorí Mu svoje srdce.

Mnohé manželstvá dnes nefungujú
tak, ako by mali. Medzi mladou  gene-
ráciou sa rozmáha cesta nevhodnej re-
akcie na krízu manželstva, keď namies-
to riadneho uzavretia manželstva zvo-
lia formu spolužitia bez manželstva.
Ako duchovní sme veľmi smutní, keď
vidíme ako aj deti z kresťanských ro-
dín volia túto cestu, a to aj napriek to-
mu, že tým zarmucujú svojich rodičov.
Je čoraz častejšie, že sobášime páry,
ktoré už niekoľko rokov žijú bez man-
želstva v jednej domácnosti. Vážiť si
vzácny dar manželstva znamená aj pri-
jať Božiu cestu a uzavrieť riadnym spô-
sobom manželstvo pred Bohom aj ľuď-
mi. Dlhoročné spolužitie bez manžel-
stva je rovnako ako skôr spomenuté
negatívne javy, postojom neúcty voči
manželstvu. Všetkých, ktorí v spoluži-
tí žijú, v kresťanskej láske žiadame,
aby svoj vzťah dali do poriadku pred
Bohom aj ľuďmi.

Na záver si ešte raz vypočujme všet-
ci výzvu apoštola: „Manželstvo nech
majú všetci v úcte…“

S kresťanským pozdravom:
Duchovní Ondavsko-hornádskeho

reformovaného seniorátu

VÁŽME  SI  VZÁCNY  DAR  MANŽELSTVA!

Opäť máte možnosť
Áno, milí čitatelia, opäť máte možnosť

zúčastniť sa na poznávacej ceste do Svä-
tej zeme, kráčať po cestách, po ktorých
kráčal náš Spasiteľ.

V dňoch 11–18. mája 2014 organizuje-
me ďalšiu cestu do Izraela. Kvôli nepo-
kojom neváhajte – turisti sú v bezpečí.
Nech vás neodrádza ani slabšia fyzická
kondícia – keď to zvládnem ja so svojím
hendikepom, zvládne to určite každý. A
ak vás odrádza nepriaznivá situácia vo
vašej peňaženke, môžem vás „upokojiť“
– lacnejšie to iste nebude. Porozmýšľajte
teda a ozvite sa, lebo čas sa kráti.

Cena zájazdu je 745 EUR + 125 USD.
Zálohu je potrebné uhradiť do konca
februára 2014.

Bližšie informácie môžete získať na
adrese: Erika Domonkošová, Na záhum-
ní 17, 040 15 Košice V., tel: 055/6841
596, 0903/914 964.

domonkosovaerika@gmail.com
Teším sa na Vás!

Erika Domonkošová

Z  29. zasadnutia Predsedníctva synody



Týždeň modlitieb za jednotu kres-
ťanov 2014 v našom meste Humenné
vyvrcholil dňa 26. januára 2014, kedy
sa v gréckokatolíckom farskom chrá-
me Zosnutia Presvätej Bohorodičky
uskutočnilo ekumenický deň modli-
tieb. Ten sa niesol v znamení 1Kor
1,13: „Či je Kristus rozdelený?” Táto
ekumenická bohoslužba bola pripra-
vená v Kanade, a jej cieľom je spojiť
sa v modlitbe Božej rodiny a dediny
cez milosť Pána Ježiša Krista, Božiu
lásku a spoločenstvo Ducha Svätého.

Prítomné zhromaždenie privítal a po-
zdravil dekan Martin Zlacký, farár a pro-
topresbyter farnosti. Jednotlivé cirkevné
zbory mali zastúpenie aj krátky príhovor
na určené témy z Písma svätého: Iz 57,
14–19 – zástupca protestantských cirkví
(reformovaného cirkevného zboru a e-
vanjelickej cirkvi, filiálky Humenné) Ar-
pád Csontos, zástupca kurátora a senio-
rálny svetský sudca Michalovského re-
formovaného seniorátu (jeho myšlienky
môžete prečítať hneď za spravodajstvom
– pozn. red.); Žalm 36,5–10 – František
Mariňák, dekan, farár rímskokatolíckej
farnosti Všetkých svätých; 1Kor 1,1–17
– dekan Peter Humeník, správca Pravo-
slávnej cirkevnej obce v Humennom a
Mk 9,33–41 – dekan Martin Zlacký, farár
a protopresbyter farnosti.

Po prosbách ľudu sa všetci spoločne
pomodlili modlitbu nášho Pána, a po po-
žehnaní duchovnými otcami sa veriaci
rozchádzali s radosťou v srdci za pekne
prežité spoločenstvo v kresťanskom kru-
hu.

Valéria Csontosová

*
Milí bratia a sestry! Už prorok Izaiáš

zvestoval príchod Emanuela, čo v pre-
klade znamená „Boh s nami“. Preto aj
ekumenický preklad Biblie nazval túto
časť kapitoly „Záchrana biednych“ (Iz
57,14–21).

Tu Pán Boh, ktorý je Najvyšší, Naj-
vznešenejší a tróniaci na vysokom a svä-
tom mieste, je spolu so skrúšeným a po-
korným v duchu. Po skúsenostiach, ktoré
Pán Boh mal s človečenstvom (Adam a
Eva, porušili Božie nariadenie v raji ne-
jesť zo stromu života; Kain, vrah svojho
brata; Nóach, jediný bol zachránený aj so
svojou rodinou počas potopy sveta; Lót s
rodinou a zničené miesto hriechu, mesto
Ninive), to všetko iba dokazovalo slová,

ktoré Izaiáš v týchto veršoch opisuje:
„Hneval som sa pre jeho hriech cham-
tivosti, bil som ho so zakrytou tvárou a
zlostil som sa“ (57,17a).

Ale zrazu vidí, že človek, ktorý je stále
nepoučiteľný, ide cestou svojho srdca.
Srdca, v ktorom je „zakódované zname-
nie Kainovo“. Preto Pán uvidel jeho ces-
ty a videl iba jediné východisko, a to jeho
uzdravenie. Ako ho však chcel uzdraviť,
keď ten človek stále a stále išiel a ide
cestou hriechu?

Všetky Božie sľuby, tak i proroctvo
Izaiáša, našli splnenie v Ježišovi Kristo-
vi: „Ani Syn človeka neprišiel dať sa ob-
sluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako
výkupné za mnohých“ (Mt 20,28). Tu sa
ukazuje láska Božia k ľudstvu, keď ozna-

muje: „Ja ho však uzdravím, budem ho
viesť, odmením ho útechou“ (Iz 57,18a).

Áno! Služba Ježiša Krista dosiahla vr-
chol v Jeho utrpení a smrti. Človek sa až
zhrozí, keď vidí Jeho telesné utrpenie.
Ale aj toto utrpenie bolo veľakrát prevý-
šené Jeho duševným utrpením, a to keď
Jeho najbližší sa od Neho odvrátili, za-
preli a aj zradili! Čo hovorí prorok o Jeho
utrpení? „Z námahy svojej duše uvidí vý-
sledok, nasýti sa“ (Iz 53,11a). Vo svojom
utrpení na kríži uvidel skutočné pokánie
a obrátenie sa v kajúcich slovách a pros-
be druhého zločinca. Duch Kristov po

takomto nasýtení pokojne odlieta k svoj-
mu Otcovi: „Otče, do Tvojich rúk porú-
čam svojho ducha!“ (Lk 23,45a).

Tu skutočne Ježiš zjavil všetko. Len
vtedy, keď spoznáme Jeho suverenitu,
môžeme spoznať Jeho nekonečnú lásku.
Kristus chce obohacovať nie ľudský ro-
zum, ale ľudské srdce! Keď sa rozmnoží
neprávosť na tomto svete, v našich srd-
ciach, vtedy aj láska vychladne. „Ten,
kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh
je láska!“ (1Jn 4,8). „Láska je trpezlivá,
láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa ne-
vystatuje a nenadúva, nespráva sa ne-
slušne, nehľadá svoj prospech, nerozču-
ľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z ne-
právosti, ale raduje sa z pravdy; všetko
znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko
vydrží. Láska nikdy nezanikne“ (1Kor
13,4–8a).

To, ako Ježiš chorých uzdravoval,
hladných nasýtil, núdznym pomáhal,

mŕtvych privádzal k životu,
to všetko Izaiáš zvestoval,
keď prorokoval: „Pokoj, po-
koj ďalekému i blízkemu –
hovorí Hospodin – ja ich u-
zdravím“ (Iz 57,19a).

Nemusíme sa báť Boha a
Jeho príchodu! Môžeme sa
naň priam tešiť a túto ra-
dostnú zvesť niesť blízkym
i ďalekým. Amen.

Dobrotivý Bože, Otče náš nebeský,
vďaku Ti vzdávame, že nás ospravedlňu-
ješ skrze Ježiša Krista. Pomáhaj nám,
aby sme chodili cestou života v posluš-
nosti, tak ako nás posiela náš Vykupiteľ,
Ježiš Kristus, aby sme mohli slúžiť Tebe,
tak že slúžime svojim blízkym. Bože,
ďakujeme, že sa nemusíme obávať Tvoj-
ho príchodu. Daj nám radosť do srdca,
ktorá by premohla všetky naše obavy a
aby sme túto radosť mohli dokázať pre-
nášať aj na iných. Amen.

Arpád Csontos
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Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
V Humennom sa zišli veriaci z piatich denominácií



Odovzdanie vyznamenaní. Dňa 7.
januára 2014 v bratislavskom Grassal-
kovichovom paláci boli odovzdané
štátne vyznamenania. Na slávnosti a na
následnej recepcii na pozvanie prezi-
denta, predsedu vlády a predsedu par-
lamentu bol prítomný aj biskup našej
cirkvi László Fazekas.

Zasadnutie správnej rady. Dňa 13.
januára v Bratislave zasadala správna
rada Ekumenickej rady cirkví v SR. Na
rokovaní našu cirkev reprezentoval bis-
kup László Fazekas.

Synodné zasadnutie v Porýnsku. V
dňoch 16–19. januára v Bad Neuenah-
re sa konalo 66. synodné zasadnutie
Protestantskej cirkvi v Porýnsku, kde
na úvodných bohoslužbách modlitbou
poslúžil biskup našej cirkvi László Fa-
zekas, ktorý bol nápomocný aj pri vy-
sluhovaní svätej večere Pánovej. Na

druhý deň mal možnosť pozdraviť aj
synodálov: vyjadril svoju vďaku za na-
še čoraz silnejšie partnerské vzťahy a
pozval na návštevu našej cirkvi vede-
nie dištriktu.

Maďarská umelecká akadémia.
Dňa 22. januára na príležitosti Maďar-
skej umeleckej akadémie v Budapešti,
cieľom ktorej bolo hodnotenie udalostí
minulého roka a budovanie ďalších
kontaktov, bol prítomný biskup László
Fazekas i jeho maďarský zástupca Ró-
bert Géresi. Táto organizácia v minu-
lom roku s troma miliónmi forintov
podporila festival Kassa-ÉRT, o prie-
behu ktorého mal krátky referát Róbert
Géresi. Zhromaždenie bolo ukončené z
príležitosti Dňa maďarskej kultúry ga-
laprogramom v Národnom divadle.

Bratislavský korejský zbor má o-
sem rokov. Dňa 26. januára biskup
László Fazekas poslúžil kázňou v bra-

tislavskom korejskom zbore pri príle-
žitosti 8. výročia jeho založenia a 5.
výročia služby duchovného Parka Sung-
kona v ňom.
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Členovia Generálnej
volebnej komisie

Tento rok je v našej cirkvi rokom
volieb na úrovni seniorátov a Generál-
nej cirkvi. Do Generálnej volebnej ko-
misie jednotlivé seniorálne valné zhro-
maždenia delegovali nasledovných zá-
stupcov:

Bratislavský seniorát: riadny člen –
Tibor Kiss (Jelka), náhradný člen –
Olívia Lőrincz (Opatovský Sokolec)

Komárňanský seniorát: riadny člen –
Árpád Molnár (Komárno), náhradný
člen – Mihály Kocsis (Svätý Peter)

Tekovský seniorát: riadny člen – Zol-
tán Tóth (Lok), náhradný člen – Lajos
Dora (Tekovské Lužany)

Gemerský seniorát: riadny člen –
László Gebe (Veľký Blh), náhradný
člen – Ágnes Fejes (Rumince)

Abovsko-turniansky seniorát: riadny
člen – Dr. György Bók (Trebišov), ná-
hradný člen – Dr. László Csatlós (Ko-
šice)

Zemplínsky seniorát: riadny člen –
Melinda Kása (Veľký Horeš), náhrad-
ný člen – Erik Blanár (Malý Horeš)

Užský seniorát: riadny člen – Adrián
Beňadik (Oborín), náhradný člen –
Zoltán Barko (Veľké Kapušany)

Ondavsko-hornádsky seniorát: riad-
ny člen – Samuel Knežo (Trebišov),
náhradný člen – Dr. Gabriela Hertneki-
ová (Byster)

Michalovský seniorát: nedelegoval ni-
koho.

Dňa 2. februára 2014 sme sa roz-

lúčili s naším bratom, členom Re-

formovaného cirkevného zboru

Humenné, Ing. Barnabášom Czö-

vekom, ktorého Pán povolal k se-

be vo veku nedožitých 86 rokov.

Dlhé roky sedával v prvej lavici

nášho malého kostolíka a s odu-

ševnením počúval Božie slovo a

podľa neho aj žil. Len nedávno sa

tešil zo stretnutia s bývalými spo-

lužiakmi gymnázia zo Sátoraljaúj-

helyu, ktorí s delegáciou Rákóczi-

ho spolku navštívili naše mesto.

Slová útechy na jeho pohrebe v

kázni slova Božieho zvestoval

zborový farár – administrátor Pa-

vol Kačkoš na základe 1Mojž 28,

10–19. Budeme na neho s úctou

spomínať.

Arpád Csontos

BARNABÁŠ  CZÖVEK
(1928–2014)

Vyjadrenie vďaky
„Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; to-

mu, kto správnou cestou kráča, ukážem
Božiu pomoc“ (Žalm 50,23).

S vďačným srdcom voči Bohu sa po-
ďakujeme tým vysväteným duchov-
ným, ktorí iniciovali, aby zbierka z ú-
vodnej bohoslužby na novembrovom
zasadnutí Synody bola postúpená Re-
formovanej cirkevnej základnej škole
v Rožňave. Suma zbierky bola 431,28
eur. Ofera bude použitá na rekonštruk-
ciu jedálne školy a chodby spájajúcej
naše budovy.

Attila Kovács             Zsolt Buza
riaditeľ                   duchovný

Termíny skúšok
Tohtoročné I. duchovenské skúšky

budú dňa 4. septembra 2014 o 9 hod.,
kým II. duchovenské skúšky taktiež 4.
septembra 2014 o 14 hod. a 5. sep-
tembra 2014 o 9 hod. na komárňan-
skom Biskupskom úrade.

Na skúšky sa dotknuté osoby môžu –
súčasne s odovzdaním písomných prác
– prihlásiť do 30. apríla 2014 v Kan-
celárii synody. Texty, okruh tém, res-
pektíve ústne otázky sú zavesené na
www.reformata.sk.


