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Aký  Je  biblický  pôSt?
O pôste sa píše ako v Starom, tak aj v Novom zákone a to

na viacerých miestach. Rád by som sa v niekoľkých riadkoch
dotkol aspoň jedného starozákonného (Iz 58,1–10) a jedného
novozákonného textu (Mt 6,16–18).

P
ôst je veľmi užitočnou praxou k tomu, aby bol člo-
vek pánom nad škodlivými telesnými žiadosťami a
nebol ich otrokom. Pravá kresťanská viera sa pre-

ukáže aj v brzdení škodlivých žiadostí. Výstižným opisom
„pravého pôstu“ je 58. kapitola proroka Izaiáša. Cieľom
pravého biblického pôstu je prelomiť moc tela. Pôst má byť
časom modlitieb, časom, keď Boží ľud vážne a úprimne hľa-
dá Božiu tvár. Ľudia v dobe proroka Izaiáša napriek zdrža-
niu sa od jedla mali nesprávne pohnútky, ktoré ich viedli k
pôstu, v ktorom Boh nemal záľubu. Božia predstava pôstu je
opísaná v knihe proroka Izaiáša aj týmito Božími slovami:
„Toto je pôst, ktorý sa mi páči: Uvoľňovať nespravodlivo
nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláča-
ných na slobodu a rozbiť každé jarmo“ (v.6).

Pôstom je aj to, že sa
máme starať nielen o
chudobných a biednych
vo svete, ale aj o potre-
by našej rodiny a príbuz-
ných. Ide tu vlastne o
preukazovanie lásky k
blížnemu, kedy sa člo-
vek niečoho zrieka v
prospech blížneho. Pôst
znamená aj seba odrie-
kanie, nie chamtivosť,
rozdávanie seba a zo
svojho, nie násilie a zot-
ročovanie, ale naopak:
oslobodzovanie od akých-
koľvek pút. V prípade,
ak bude pôst praktizovaný podľa Boha, taký, aký sa páči Je-
mu, potom Božiemu ľudu zažiari svetlo a Hospodin bude
vypočúvať modlitby a poslušnosť privedie ľud na cestu k spá-
se (v. 8–10). 

Čo hovorí o pôste Ježiš? Varuje poslucháčov pred pokry-
teckým pôstom. Ježiš nezavrhoval pôst, ale pokrytectvo.

Pôst bol podľa 3Mojž 23,32 pre židovský národ nariadený
iba raz v roku, a to v Deň zmierenia. Skupina farizejov sa
postila dobrovoľne dvakrát do týždňa. Prečo? Aby zapôsobi-
li na iných. Jednoducho preto, aby ich chválili ľudia. Ježiš
však chcel (a chce i dnes) to, aby Mu ľudia slúžili z oprav-
divých dôvodov a nie zo sebeckej túžby po chvále. Ježiš ho-
vorí o dvoch formách pôstu. Existuje pôst dobrovoľný a nú-
tený. Niekto sa zriekne dobrovoľne alkoholu, fajčenia či
iných pôžitkov. Niekto sa však postí preto, lebo musí. Člove-
ku môže byť vzaté niečo, alebo niekto, kto mu bol milý. Keď
niekomu zomrie manžel alebo manželka, vtedy sa dá hovo-
riť o dlhom a biednom čase pôstu vdovy, vdovca. Ak je niek-
to v rodine navštívený ťažkou chorobou, rodina nesie túto ťar-
chu ťažko. Ak je niekto zasiahnutý v materiálnej oblasti, po-
tom je nútený zrieknuť sa viacerých vecí. 

Nakoľko sa postíme, nemajú vidieť ľudia. Ak niekto neje
v piatok mäso, bude sa azda viac páčiť Bohu? Aký úžitok je
z toho, ak človek v piatok neje mäso hoci aj celý deň a pritom

svojím ostrým bodavým
jazykom zraňoval tých
druhých? Takého člove-
ka nech sa radšej postí
jeho jazyk než brucho. 

Z
dravá viera sa
teda preukáže
v ukázňovaní a

brzdení zlých žiadostí.
Pre niekoho to môže
znamenať zdržanie sa
jedla, alkoholu, fajčenia.
Niekto možno otročí
rozhlasu, televízii, inter-
netu, športovému ošia-
ľu, či iným vášňam, kto-
ré ho pohlcujú.

To je predmet jeho pôstu. Pôst však nemá byť smutným,
ubíjajúcim stavom, ale šťastným prijímaním obetí. Ježiš ho-
vorí, že ak sa postíme, nemáme chodiť so zamračenou tvá-
rou. To, čím Boha uctievame, nech je úctu vzdávajúce a ple-
sajúce. Nie, to nie je vynútené, ale radostné odovzdanie sa
na Božiu slávu. Jaroslav Széles



Myslím si, že asi každý čitateľ tohto
článku pozná príbeh o tom, ako pred Ježi-
ša priviedli ženu prichytenú pri cudzo-
ložstve a chceli ju ukameňovať (Jn 8,11).
No možno nie každý vie, že to bolo oby-
čajné divadlo a nič z toho, čo plánovali
urobiť, by sa im nepodarilo. V tej dobe
mali právo vykonávať trest smrti Rima-
nia, ktorí si Palestínu podrobili. Vyzeralo
to ako zbožné konanie a zápas za pravdu,
a pritom to bolo presne opačné. 

Možno sa aj dnes stretávame s niečím
podobným. Vyzerá to ako zápas za dobrú
vec, a pritom je to len divadlo a k ničomu
dobrému to nevedie. Premýšľajme nad
tým, či všetko, čo sa javí ako kresťanský
zápas, takým zápasom aj je, a či sa deje
vhodným a ovocie prinášajúcim spôso-
bom. Ľuďom bolo jedno, čo urobila tá že-
na. Nešlo im o to, že škodí sebe a ďalšie-
mu človeku (resp. ďalším ľuďom). Využi-
li ju ako páku na Ježiša. Ich cieľom bolo
nachytať Ho, aby mali dôvod na obžalo-
bu. Tá žena sa im stala vecou a prestala im
byť sestrou. Verejne rozoberali jej osob-
né a intímne zlyhanie.

Máme svoje predstavy o tom, čo je dob-
ré, a pýtame sa nášho Pána: Čo povieš ty?
Tak postupuje asi každý kresťan, ale s
akým zámerom to robíme? Chceme sku-
točne poznať Božiu vôľu a nechať sa ňou
viesť, alebo iba chceme, aby Pán Boh pri-
takal nášmu konaniu a zmýšľaniu? Chce-
me, aby do toho nášho zmýšľania, ktoré

je založené na napísanom slove, zaznelo
živé slovo vzkrieseného Pána? Ide nám
skutočne o druhého človeka, alebo o nie-
čo iné?

Inšpirujúci a nasledovania hodný je prís-
tup Pána Ježiša. Najprv bol ticho a písal
prstom do prachu. Dal tým jasne najavo,
že s tým, čo sa okolo Neho deje, nechce
mať nič spoločné. Potom predsa len pre-
hovoril, ale nie k tej žene a nie o nej. Je-
ho slová boli adresované všetkým ostat-
ným. Nakoniec prehovoril k žene samot-
nej. Bol to rozhovor medzi štyrmi očami.
Vlastne by sme o obsahu toho rozhovoru
nemali nič vedieť. Slová, ktorými Pán Je-
žiš otvoril svoju repliku, by chcel od Pá-

na Ježiša počuť asi každý kresťan. Žijem
v nádeji, že zaznejú aj nado mnou. Ten Je-
diný, ktorý má právo odsúdiť, to nerobí. To
nech nás vedie v našom prístupe k iným
ľuďom. 

Vďaka Ježišovej milosti máme nádej na
nový začiatok. Ježiš prišiel na zem, aby
zachránil hriešneho človeka. Pán Ježiš sa

o tú ženu zaujímal. Neponížil ju a neodsú-
dil, ale ani neprehliadol jej hriech. Vie-
dol ju ďalej a novou cestou. Je to cesta, na
ktorej ešte možno veľakrát spadne, ale Pán
Ježiš je s ňou a dvihne ju. Pán Ježiš nás ve-
die k tomu, aby sme opustili to zlé vo svo-
jich životoch. Vedie nás v prvom rade k
boju proti vlastným hriechom a nie k to-
mu, aby sme bojovali proti hriechu nie-
koho iného. Vďaka Pánovi Ježišovi ide-
me ďalej s nádejou. Pán Ježiš ponúka túto
nádej každému. Miroslav kovaľ

pred tvárou
Hospodina

Nebeský náš Otče! Vďačnosťou je
naplnené naše srdce, pretože Ťa smie-
me poznať a oslovovať ako Otca, ktorý
žije na veky vekov. Ty si stvoril všetko
na tomto svete, a skrze Tvoju milosť
všetko pretrváva. Ďakujeme, že Tvoja
veľkosť nie je prekážkou, aby si sa k
nám sklonil a oslovil nás. Ďakujeme,
že na ceste života nás usmerňuje Tvo-
je Slovo. Takto spoznávame, čo je dob-
ré a čo zlé, čo je pred Tebou milé, alebo
v čom nemáš záľubu. Teraz, na začiat-
ku nového funkčného obdobia v službe
(cirkvi), Ťa chceme v pokore prosiť o
Tvoju múdrosť, ktorá nie je z tohto sve-
ta. Vidíme, Pane, že múdrosť tohto sve-
ta vedie do zatratenia, ale my si i dnes
vyberáme cestu života a po nej chce-
me kráčať. Daj nám skrze svojho Ducha
silu, aby sme chápali a milovali Tvoje
cesty a prikázania. Posilňuj nás vo vie-
re i odvahe, aby keď čokoľvek príde, ve-
deli sme v tej odvahe vyznať vieru v
Teba a obstáť v každej situácii. Pomá-
haj nám, keď Tvoj ľud, túto pozemskú
cirkev chceme riadiť, aby sme sa ube-
rali tým správnym smerom. Pomáhaj
nám, prosíme, niesť každodennú ťar-
chu v zboroch, v seniorátoch, Generál-
nej Cirkvi. Daj nám múdrosť, keď mu-
síme priniesť rozhodnutia, daj nám lás-
ku, ak musíme vychovávať a daj nádej,
keď nevidíme východisko z našej situá-
cie. Chráň nás pred zúfalstvom, ospra-
vedlňovaním sa, pred túžbou po moci
a pýchy. Chceme sa s Tvojou láskou
obracať ku všetkým – od tých najmen-
ších po najväčších. Požehnaj našu cir-
kev, naše národy, štát, všetkých vedú-
cich i tých, ktorí sú vedení. Tvoj Duch
nech nás vedie po rovnej ceste. Prosí-
me, zachovaj nás vo svojej priazni a
upevni dielo našich rúk. O to Ťa prosí-
me v mene Pána Ježiša Krista. Amen.

lászló Fazekas

(Odznelo dňa 17. januára 2015 v ri-

mavskosobotskom reformovanom chrá-

me na úvodných bohoslužbách IX. Sy-

nody.)
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Bože, 
vraciam sa k Tebe každodenne

ako k večnej téme,
blízko si v Svätom slove.

Opravdove
v sebe o Teba zápasím,

ťažko prežívam,
že včerajší i dnešní apostati

už nevolajú, že si svätý,
neprosia už v Tvojom mene,

dali Ťa medzi veci
odhodené.

Bože,
nech z Tvojho slova rastie

viera malá,
v zápasoch o Teba deň čo deň 

neprestávam.

Ani ja ťa neodsudzujem

Andrej Hajduk

Vraciam sa k Tebe
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„Modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pa-
ne, býval si nám príbytkom z pokolenia
na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili,
skôr než vznikla zem a svet, od vekov na-
veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu,
hovoríš: Vráťte sa, synovia človeka. Veď
tisíc rokov je v tvojich očiach ako včeraj-
šok, čo sa pominul, ako čas nočnej strá-
že. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva,
čo pučí zrána; zrána rozkvitá a rastie, na
večer vädne a uschýna. Od hnevu tvojho
hynieme; desí nás tvoja prchkosť. Kla-
dieš si naše viny pred seba, tajnosti do
svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú
v tvojom hneve, roky sa nám končia ako
vzdych.  Počet našich rokov býva sedem-
desiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich
pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa
pominú a my odlietame. Ako by sa nebál
tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho
hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby
sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospo-
din! Dokedy? Preukáž milosť svojim slu-
hom! Nasýť nás zrána svojou milosťou,
aby sme každý deň radostne plesali. Toľ-
ko dní nás potešuj, koľko bolo dní poní-
ženia a rokov, počas ktorých nám bolo
zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a
na ich synoch svoju velebu. Láskavosť
Pána, nášho Boha, nech je nad nami.
Upevni dielo našich rúk, upevni dielo
našich rúk“ (Žalm 90,1–17).  

Veľadôstojní páni biskupi, generálni
kurátori, páni seniori, kurátori, bratia du-
chovní, ctení hostia, kresťanské zhromaž-
denie! Neraz som počul od starších slu-
žobníkov, biskupov to, že pri výkone ria-
denia cirkvi, pri službe je dôležitým prv-
kom modlitba. Tá je samozrejme dôleži-
tá pre celý náš život, ale tu je potrebné
venovať jej osobitný čas, priestor a po-
zornosť. Prečo? Preto, lebo túto službu
nie je možné naučiť sa. Môžeme získať
nejakú prax, čo možno prejde aj do ruti-
ny, ale to je veľmi málo vo víre problé-
mov čakajúcich na riešenie. Tu pomôže
jedine Boh!

Teraz, keď sme na začiatku nového
volebného cyklu, každý premýšľa nad
programom činností. V prípade vlád a
prezidentov každý sleduje prvých 100
dní v úrade a médiá nám o ich činnosti
prinášajú správy, či sú schopní spraviť
niečo také, na základe čoho bude možné
určiť a zhodnotiť ich schopnosti. Cirkev
je však spoločenstvo iného charakteru.
Dostali sme zvláštnu úlohu od Boha: Je-
ho samého ukázať tomuto svetu. Naším
životom ukázať, že sa dá zmysluplne, v
požehnaní a nádeji na večný život žiť a
byť požehnaním aj pre iných. K tomu je
potrebné viac, ako ľudská vôľa, šikov-
nosť a zdatnosť. K tomu je treba v prvom

rade veľká pokora, vzťah s Bohom, uzna-
nie Jeho suverénnej moci a prijatie Jeho
vôle.

Všetko toto jasne vidieť aj v modlitbe
Božieho muža Mojžiša, keď v úprimnos-
ti hľadí na minulosť svojho národa, na
všetky storočia, generácie, na boje a vys-
lobodenia tiahnuce sa cez pokolenia. Vyz-
náva, že tam bolo dobré národu, kde Boh
bol s nimi. Dobré bolo vtedy, keď oni krá-
čali s Bohom, a nie On kráčal s nimi. Na-
príklad počas putovania v púšti šiel Boh
vo forme oblačného a ohnivého stĺpu pred
ľudom a on ho nasledoval. A keď Boh
bol s nimi, tak boli doma v tomto svete,
kamkoľvek by viedla ich cesta. 

Počas uplynulého roka sme aj my vede-
li sprostredkovať požehnanie len vtedy,
keď sme hľadeli na Neho a v Ňom prebý-
vali. Keď sa naše myšlienky, pohnútky,
vôľa, skutky zhodovali s Jeho vôľou. Skú-
senosti jednoznačne svedčia o tom, že ak
človek kráča s Bohom, tak dostáva úlohu

a povinnosti, ktoré treba splniť. Keď
Boh dal človeku zákon, tak vyhlásil, že
ak tento zákon ľud dodrží, obdrží život a
požehnanie. Ale len vtedy! Boh si totiž ná-
rokuje tento svet a chce, aby každý mal
pravý život a došiel k poznaniu pravdy.
Mojžiš toto vyznáva a vo svojej modlitbe
nám to zjavuje, keď hovorí: „od vekov
naveky ty si Boh“ (v. 2). Alebo keď sa tak-
to zmieňuje o pominuteľnosti ľudského ži-
vota: „človeka vraciaš do prachu“ (v. 3a).
Ukazuje sa tu krátkosť ľudského života,
keď je pripodobnený k steblu trávy. Nap-
riek tomu aj náš život môže byť požeh-
naný, hodnotný a môže prinášať mnoho
ovocia, a to vtedy, keď sa táto Mojžišova
modlitba stane aj našou modlitbou: „Na-
uč nás počítať naše dni, aby sme získali
múdre srdce“ (v. 12). Keď niekto musel
niesť veľké bremeno, prinášať dôležité
rozhodnutia, zvyčajne vždy žiadal toto
múdre srdce od Pána Boha. Toto žiadal

aj Šalamún, keď sa stal kráľom. A pokiaľ
hľadel na Pána Boha, mal požehnaný ži-
vot a vládu. Keď sa však od Neho vzdia-
lil, upadol v morálnej, spoločenskej a po-
litickej oblasti, a tento úpadok zastihol
celý ľud.

Myslím si, že toto je aj pre nás dôleži-
tým ponaučením: treba sa pridŕžať Bo-
hom zjavenej pravdy. Nestotožňovať sa s
tými myšlienkami, názormi, ktoré sa pod
heslom slobody snaží nadiktovať človek
žijúci bez Boha. Nikdy nemôžeme pove-
dať na hriech, že je prípustný. Hriech nie
je nič iné, ako minutie sa cieľa, čo odvá-
dza človeka zo správnej cesty. Aj falošní
proroci často zviedli Izrael zo správnej
cesty, čo malo za dôsledok závažný mo-
rálny a spoločenský úpadok.

My toto nechceme! Musíme sa však
pripraviť na to, že v nasledujúcom obdo-
bí bude vo svete prebiehať boj medzi pra-
vými a falošnými hodnotami, medzi čis-
tým a nečistým, medzi svätým a profán-
nym. Dnes je vo svete napätá situácia a
veľa ľudí i vecí si uzurpujú najrozličnejšie
práva. My však musíme vedieť, kde je
naše miesto! Systematicky musíme brá-
niť tie hodnoty, o ktorých na základe vý-
voja ľudstva vieme povedať, že napomá-
hajú a pracujú na hodnotnom živote, teda
hodnoty, ktoré nám zveril Boh vo svo-
jom Slove. Ak poslúcham Pána Boha, tak
jednoznačne musím kráčať po Jeho ces-
tách, pretože On prináša život. 

V tento dnešný deň, ale aj v nasledujú-
com období by sme chceli vyprosiť od
Pána Boha toto múdre srdce, aby sme
vždy mohli kráčať po Jeho cestách, roz-
poznávali každú falošnosť a odvrhli ju,
nasledujúc a milujúc pravdu. Keď Boží
ľud konal podľa Božej vôle, dostal požeh-
nanie, z ktorého sa vždy radoval. Tešili
sa z Božej moci, obdivovali Jeho dielo,
ktoré Boh dokonal v nich a skrze nich. Aj
preto prosí Mojžiš, aby každé dielo, kto-
ré Boh skrze nich koná, učinil trvalým a
pevným.

Aj my sa budeme môcť skutočne rado-
vať len vtedy, ak obstojíme v problé-
moch, uprostred rozličných súžení, pre-
nasledovaní a aj napriek všetkým zvo-
dom a pokušeniam sa budeme pridŕžať
Božej pravdy a vôle zjavenej v Jeho slo-
ve. Nech nám v tom pomáha všemohúci
Boh! Amen.

lászló Fazekas

(Odznelo dňa 17. januára 2015 v ri-
mavskosobotskom reformovanom chrá-
me na úvodných bohoslužbách IX. Syno-
dy.)

Pridŕžať sa Bohom zjavenej pravdy 

Snímka: lászló Szarvas
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SŤ 31. decembra 2014 sa v našej
cirkvi ukončilo jedno šesťročné vo-
lebné obdobie. Na troch z deviatich
seniorských postov nedošlo k zmene
– cirkevné zbory poverili svojich
doterajších seniorov pokračovaním
v službe. Oni sa teraz niekoľkými
vetami zmienia o tom, s akými
predstavami chcú pokračovať. 

GeMeRSký SeNiORÁt

Z Božej milosti som už 8 rokov senio-
rom gemerského seniorátu. Toto boli 3.
voľby, v rámci ktorých ma jednohlasne
zvolili do tejto služby. Zámerne som po-
užil slovo služba, lebo seniorské pove-
renie pre mňa neznamená hodnosť, ale
službu, vykonávanú vo väčšom spolo-
čenstve, v regióne, ktorý je na Sloven-
sku najmenej prosperujúci. Musím po-
vedať aj to, že je pre mňa veľkou poctou
dôvera, láska a úcta cirkevných zborov,

ktoré som vo svojej seniorskej službe
aj dosiaľ pociťoval. Je pre mňa dôleži-
té aj to obetavé, na službu pripravené
bratské spoločenstvo, ktoré charakteri-
zuje zbor duchovných nášho seniorátu.
Za jeden z najväčších výsledkov ostat-
ného obdobia považujem práve to, že
od izolovanej duchovenskej služby a
uzavretého cirkevnozborového života
sme sa dostali k zmýšľaniu v rámci väč-
šieho spoločenstva, k spoločnému or-
ganizovaniu podujatí a k otvorenejšie-
mu prežívaniu našej viery. To je dôle-
žité, lebo väčšina gemerských zborov
má klesajúcu tendenciu vzhľadom na
počet ich členov, pre ktorých je čoraz
ťažším bremenom zachovanie a ochra-
ňovanie vierovyznania svojich predkov.
Verím, že naše spoločné i misijné akti-
vity prispejú k posilneniu cirkevných
zborov. Na to mám pozitívnu skúsenosť
aj z blízkej minulosti. Samozrejme, v
nasledujúcom období nás čaká ešte
mnoho povinností, úloh a výziev. K ich
zvládnutiu vyprosujem pomoc Boha,
ktorý nám dosiaľ pomáhal a zachová-
val nás. 

AbOvSkO-tuRNiANSky
SeNiORÁt

„A tak nech nás každý pokladá za
Kristových služobníkov a za správcov
Božích tajomstiev“ (1Kor 4,1). Som
vďačný za každé seniorálne podujatie:
za zasadnutia seniorálnej rady, za valné
zhromaždenia, za schôdze duchovných,
za prednášky, ktoré na nich odzneli, za
slávnosti, za dni konfirmandov, za súťa-
že v poznaní Biblie, za stretnutia spevo-
kolov, za mládežnícke podujatia, za
konferencie, za budujúce vizitačné prí-
ležitosti. Prácu sme sa snažili vykoná-
vať ako Kristovi služobníci, za čo nech
je jedine Jemu sláva! Zároveň však Je-
ho prosíme o odpustenie všetkého, v
čom sme sa prejavili ako nehodní a leni-
ví služobníci. S predstaviteľmi seniorá-
tu vieme, čo to znamená byť Kristovým
šafárom na čele seniorátu, že akú prácu
znamená riadenie 23 matkocirkevných
a 21 dcérocirkevných zborov. Vidíme,
kde sú stabilné cirkevné zbory a kde je
potrebný duchovný. Vieme, že niekoľko
cirkevných zborov sa natoľko zmenši-
lo, že nie sú schopné zabezpečiť úlohy
matkocirkevného zboru, a vieme aj to,
že z väčšiny cirkevných zborov odchá-
dza mladá generácia. Ale s radosťou sle-
dujeme aj to, že sú vzrastajúce zbory a
vieme aj to, že musíme nájsť riešenie
stavu dvojjazyčnosti. Potrebujeme jas-
né smerovanie, čo nás bude viesť pri na-
šich rozhodnutiach, pomôže nám v jas-
nom videní našich úloh, ochráni nás od
chybného sebahodnotenia a od nástrah,
ponúkaných dnešnou dobou. Prácu šafá-

ra podľa mňa určujú 3 zásady smerova-
nia: zmýšľanie, ktoré sa koncentruje na
cirkevný zbor, duch pastiera a pekný a
dobrý poriadok. Toto som mal pred oča-
mi v uplynulých rokoch vo svojej služ-
be. Prečo som opäť prijal seniorskú služ-
bu? Lebo – poďakujúc sa za dôveru
cirkevných zborov –, by som rád pokra-
čoval v práci služobníka a šafára.

ONdAvSkO-HORNÁdSky
SeNiORÁt

Pre náš seniorát za veľmi dôležitú
považujem vnútromisijnú prácu, ktorá
môže následne podnietiť vonkajšiu mi-
siu a diakoniu. Z dejín našej cirkvi ma
veľmi inšpiruje prebudenecké hnutie
tesne po skončení 2. svetovej vojny, kto-
ré zasiahlo maďarské aj slovenské zbo-
ry na východe Slovenska. V slovenských
zboroch túto vnútromisijnú prácu vyko-
nával Ján Vaszily, v čase, keď pôsobil v
Bánovciach nad Ondavou a v Trhovišti.
Z tohto prebudenia čerpali inšpiráciu k
štúdiu teológie a následnej farárskej
službe mnohí duchovní, ktorí neskôr de-
saťročia slúžili v slovenských zboroch.
Veršom, ktorý povzbudzoval farára Va-
szilya v jeho horlivej a neúnavnej vnú-
tromisijnej službe, boli slová apoštola

Pavla: „Ale mne život nestojí za reč, len
nech [s radosťou] dokonám beh a služ-
bu, ktorú som prijal od Pána Ježiša:
svedčiť o evanjeliu milosti Božej“ (Sk
20,24). V novom volebnom cykle by
som rád ešte viac prehĺbil vnútromisijnú
prácu v našom senioráte. Seniorát chce
byť zborom nápomocný v tom, aby hor-
livo konali vnútromisijnú prácu s deť-
mi, mládežou, strednou, ale aj s najstar-
šou generáciou. Máme zaiste za úlohu
pracovať aj na vonkajšej misii a diako-
nii. Ale na to všetko potrebujeme zapá-
lených, iniciatívnych ľudí. Odkiaľ ich
však vziať? Práve cez vnútornú misiu,
evanjelizácie, tiché dni, detské a mládež-
nícke tábory. Veľmi ma inšpiruje refor-
movaná cirkev na Ukrajine so svojím
horlivým misijným zápalom a rozsa-
hom diakonie, ktorú táto relatívne men-
šia cirkev vykonáva. Mojím zámerom je
povzbudzovať zbory k horlivosti v mi-
sijnej práci, aby sa neuspokojili s bež-
nou „cirkevnou prevádzkou“, ale snažili
sa kreatívne, sviežo a cez konkrétne či-
ny neúnavne vydávať svedectvo o evan-
jeliu milosti Božej. lucia kis

Ákos Róbert Nagy Juraj brecko

Ešte je veľa povinností, úloh

Zoltán Orémus
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Reformovaná cirkev v bánovciach
nad Ondavou má za sebou dlhoročnú
históriu, ktorej začiatky siahajú do
roku 1610. v uvedenom roku bol
zásluhou pani Anny Oroszy 
postavený prvý reformovaný kamen-
ný kostol. do kostola darovala aj 
všetky sviatostné nádoby, pričom
jeden kalich pre užívanie večeri
pánovej bol darovaný zboru v roku
1612 a používa sa dodnes.

Z tohto obdobia (r. 1642) sa zachoval
aj zvon, ktorý v kostole slúži do dneš-
ných dní. Koncom 19. storočia starý kos-
tol už nestačil pojať všetkých veriacich, a
tak sa rozhodlo o postavení nového chrá-
mu. Starý kostol za-
čali búrať 4.6.1867 a
v novom chráme bo-
li prvé služby Božie
na tretiu adventnú ne-
deľu r. 1868. Pri tých-
to službách kázal fa-
rár Štefan Szilágyi na
text 1Mojž 28,22. 

Na podnet bánov-
skej farárky eriky
dékányovej sa v ro-
ku 2014 rozhodol reformovaný cirkevný
zbor vykonať generálnu opravu organu,
nakoľko odborníci zistili jeho rozsiahle
poškodenie. Generálna oprava sa usku-
točnila za pomoci finančnej zbierky veria-
cich domáceho zboru a s finančnou pod-
porou Košického samosprávneho kraja.
Vykonali ju traja organári z Popradu: Sla-
vomír Števček, peter Franzen a Jozef
Jurčík. Až vďaka nim sme sa dozvedeli,
aký klenot máme v bánovskom chráme.
Organ postavil staviteľ Jozef Angster a

syn, ktorého firma sídlila v maďarskom
meste Pécs. Jozef Angster st. sa organár-
skemu umeniu vyučil v Paríži. Rok výro-
by bánovského organu bol podľa opuso-
vého zoznamu 1898 a hoci patril medzi
menšie, čo sa týka veľkosti, kvalitou bol
vynikajúci. (Najväčší organ postavený na
Slovensku firmou Angster a syn je v Dó-
me sv. Alžbety v Košiciach.) 

Bohoslužby, ktorých súčasťou bol kola-
udačný koncert renovovaného organu, sa
uskutočnili 14. decembra 2014. Pani fa-
rárka Erika Dékányová si pripravila kázeň
rovnako ako jej predchodca Štefan Szi-
lágyi na text 1Mojž 28,22. Medzi iným

povedala: „Dnes máme 3. adventnú nede-
ľu a keďže ako veriaci ľudia veríme, že
náhody niet a všetko sa deje podľa Božej
vôle, mám zato, že práve Božím riadením
bola táto dnešná nedeľa určená aj nato,
aby sme si tieto skutočnosti z histórie
opäť pripomenuli. Svoju vieru i túžbu žiť
s Kristom pretavili naši predkovia do rea-
lizácie stavby chrámu. Pán Boh sa priz-
nal k ich dielu, a tak aj my dnes ako potom-
kovia tých, čo tento chrám stavali, môže-
me byť vďační Bohu, že chrám máme.

Chrámu sa niekedy hovorí aj stánok Bo-
ží, príbytok Hospodinov, Boží dom. Aj
naše chrámy nás spájajú so svetom Božím,
s nebeským svetom, približujú nám Božie
kráľovstvo. Chrámy majú svoju osobitnú
atmosféru, ale aj dianie v chráme, ktoré
je súčasťou bohoslužieb, približuje nás k
Bohu a každý z nás si môže uvedomiť, že
skrze piesne, modlitby, Božie slovo a svia-
tosti, sme bližšie k Bohu.“ A tak bližšie k
Pánu Bohu v tretiu adventnú nedeľu sme
boli aj v ďalšej časti bohoslužieb, ktorou
bol organový koncert v podaní majstra
Mareka vrábela. Marek Vrábel patrí k
najvýznamnejším predstaviteľom slo-

venského organové-
ho umenia. Doma i v
zahraničí úspešne us-
kutočnil vyše 130 re-
citálov a na svojom
konte má doteraz 55
zahraničných kon-
certných ciest v 15
európskych štátoch
na rôznych prestíž-
nych organových fes-
tivaloch a prehliad-

kach. Bánovským chrámom zneli v jeho
podaní diela autorov J. S. Bacha, J. J. Fro-
bergera, F. X. Brixiho a ďalších, až po
našu obľúbenú záverečnú pieseň Buďže
so mnou, Pane... – v jeho vlastnej úpra-
ve. Bánovskí veriaci odmenili jeho ume-
nie dlhotrvajúcim potleskom. Z kostola
sme všetci odchádzali naplnení vďakou k
Bohu za jedinečný a nezabudnuteľný zá-
žitok, ktorý utkvel v pamäti veriacich na-
trvalo.

Ľudmila Geročová

Organový koncert v Bánovciach nad Ondavou

11. januára 2015 sa opätovne
konalo seniorálne stretnutie spevo-
kolov s vianočnou tematikou.
prítomných privítal zborový farár
Ján Semjan, a stretnutie sa začalo
spoločným spevom piesne č. 544:
Rozhorli sám duchom svojím.

Ako je napísané: „Chváľte Hospodi-
na, všetky národy! A velebte Ho, všetci
ľudia!“ (Žalm 117,1), tak spievali aj bra-
tia a sestry z Vajkoviec v piesňach: Lau-
date omnes gentes a Confitemini Domi-
no. Vianočný čas v nás prebudili piesňa-
mi: Ó, kresťania, poďte! a V tom malom
meste. Spojený spevokol zborov Čaňa,
Ždaňa, Skároš pokračoval piesňami: Kým
v poli bdeli pastieri; Už slnko z hviezdy
vyšlo; Lúka neba a kánonom Glória,
ktorý zaspievali štvorhlasne. Duchov-
ným slovom prítomných v speve veľmi
milo a vtipne povzbudil Stanislav Ha-

luška, evanjelický farár z Vyšného Žipo-
va. Spolu s ním sme na stretnutí privíta-
li aj zborový spevokol z Vyšného Žipova,
ktorý tento rok oslávil už krásne dvad-
siate piate výročie. Precítene a kultivo-
vane zaspievali koledy a piesne: Búvaj-
že, Ježiško; Radujte sa, srdečne plesajte;
Pane, ja ti dôverujem; Nádej tých, čo sa
kajajú; Nádherný Spasiteľ.

„Proste a dostanete, hľadajte a náj-
dete, klopte a otvorí sa vám“ (Mt 7,7).
Tieto slová Pána Ježiša asi najviac vysti-
hujú piesne z repertoáru Spevokolu Jána
Kalvína z Košíc: Príď, prosme Pána,
Ducha Svätého; Čuj pútnika pri dve-
rách; Láska Božia, si najvyššia; Aká si
mi krásna. Posledným spevokolom, kto-
rý vystúpil na stretnutí, bol ekumenický

spevokol z Bohdanoviec. V sprievode
akordeónu a huslí zaspievali piesne Ple-
sajte, všetci ľudia; Narodil sa nám v Bet-
leheme kráľ; Na nebi hviezda jasne svie-
tila; Pri jasliach stojím pokorne.

Pred záverečnou modlitbou farárky
eriky domonkošovej sa ešte k prítom-
ným prihovorila farárka Noémi bodnár
z oddelenia cirkevnej hudby. Pozvala prí-
tomných vedúcich spevokolov na spo-
ločné stretnutie a vyzvala k spolupráci
na vylepšení činnosti spevokolov. 

Po poďakovaní a spoločnej záverečnej
piesni č. 592: Ó, svätý Bože, boli všetci
prítomní srdečne pozvaní na posedenie
a spoločné rozhovory pri občerstvení, za
ktoré domácemu zboru vrelo ďakujeme.

edita kočišková

Seniorálne stretnutie spevokolov ondavsko-
hornádskeho seniorátu v Čani



„Býval si naším príbytkom, ó,
Pane...“ znelo v rimavskosobotskom
kostole na 1. slávnostnom zasadnutí
iX. cyklu novozvolenej Synody. Na
bohoslužbu sa zhromaždili synodní
otcovia a mnohí pozvaní hostia dňa
17. januára 2015.

Prítomných privítal a bohoslužbu vie-
dol člen Synody pál erdélyi. V jej rám-
ci došlo k prísahe a inštalácii zvoleného
biskupa lászló Fazekasa a generálne-
ho kurátora vince Feketeho. Je prav-
da, že biskup a generálny kurátor už aj

v predchádzajúcom volebnom období
zastávali túto vedúcu funkciu, ale (pod-
ľa našich zákonov) sa ich mandát pos-
ledným dňom minulého roka skončil.
A tak museli znovu zložiť prísahu, aby
sa aj v IX. cykle Synody RKC na Slo-
vensku všetko dialo v peknom poriad-
ku. Medzi prítomnými hosťami sme
mohli pozdraviť viacero biskupov a ge-
nerálnych kurátorov z Karpatskej kot-
liny, predstaviteľov slovenských kres-
ťanských cirkví, vysokopostavených
štátnych úradníkov Maďarskej a Sloven-
skej republiky, zaoberajúcich sa cirkev-
nými vecami, nemeckých partnerov a
pomocníkov našej cirkvi a vedúcich ma-
ďarského spoločenstva. 

Biskup László Fazekas vo svojej káz-
ni na základe Žalm 90,1–17, poukážuc
na Mojžišovu modlitbu, odovzdal zvesť

Božieho slova o sile modlitby a o jej
potrebe. Bohom pozvaný človek dostá-
va úlohu, ktorej splnenie nezávisí len
od jeho osobných daností, ale oveľa
viac je to dôsledok blízkeho vzťahu s
Bohom. Len Pán nám totiž môže po-
môcť v tom, aby sme Ho prezentovali
v tomto svete. K tomu nestačia ľudské
schopnosti, oveľa dôležitejšie je prija-
tie Jeho blízkosti a vôle – povedal bis-

kup. Ako dôležitú pravdu vyriekol, že
vtedy sme mohli prežívať požehnanie a
sprostredkúvať ho, keď sme boli v Pá-
novi a hľadeli sme na Boha. Duša, hľa-
diaca na Boha, nikdy nemôže povedať,
že hriech je prijateľný alebo tolerova-
teľný. Preto potrebujeme múdre srdce,
aby sme mohli nasledovať len hodnoty,
ktoré vyplývajú z Božieho slova, a nič
iné – stanovil si za cieľ László Fazekas.

Náš biskup a generálny kurátor zlo-
žili prísahu do rúk biskupa z Királyhá-
gómellék istvána csűryho, potom svo-
je požehnanie na kľačiaceho biskupa a
generálneho kurátora vyprosovali prí-
tomní protestantskí biskupi Slovom Bo-
žím. Potom do rúk vedúcich predstavi-
teľov našej cirkvi zložili prísahu zás-
tupcovia biskupa Róbert Géresi (za
maďarskú časť) a Ján Semjan (za slo-

venské senioráty), ako aj zástupcovia
generálneho kurátora Ferenc porubán
a Július kováč. 

V rámci pozdravov pozdravil členov
Predsedníctva synody (a prostredníc-
tvom neho aj našu cirkev) nový biskup
Zatisského reformovaného seniorátu
károly Fekete, ako aj biskup Királyhá-
gómellék István Csűry. Za nimi nasle-
doval biskup Evanjelickej cirkvi na Slo-

vensku Miloš klátik, ktorý je zároveň
aj predsedom Ekumenickej rady cirkví
na Slovensku, ako aj riaditeľ Oddelenia
pre cirkvi Ján Juran, generálny kurá-
tor Zadunajského dištriktu pál Huszár,
predstaviteľ Diakonisches Werk tho-
mas Fender, ako aj kurátor komárňans-
kého cirkevného zboru Gáspár Farkas. 

Na pozdravy odpovedal generálny ku-
rátor Vince Fekete, ktorý sa poďakoval
za dôveru a za veľa dobrých prianí, a po-
vedal, že je dobré vedieť a uvedomiť si,
že máme mnoho partnerov doma i v zah-
raničí v boji, ktorý bojujeme za evanje-
lium. Otváracia bohoslužba Synody bo-
la uzavretá požehnaním biskupa Lász-
ló Fazekasa. Synoda začne pracovať 28.
februára po prísahách v jednotlivých se-
niorátoch.

Alfréd Somogyi
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Skvelý večer na ukončenie
týždňa modlitieb bol uskutočnený
v reformovanom kostole
bohdanovce 23.1.2015.

Ako to už býva veľmi dobrým zvy-
kom každý rok, stretávajú sa tu obyva-
telia aj miestne príslušných obcí z Boh-
danoviec, Nižného Čaju, Ruskova a
Blažíc. Stretnutia sa uskutočňujú jeden
rok v reformovanom kostole a v nasle-
dujúcom roku v rímskokatolíckom kos-

tole Bohdanovce v hojnom počte. Slo-
vom Božím sa prihovorili miestni du-
chovní: farárka Simona Abošiová za re-
formovanú cirkev a farár Juraj Marcin
za rímskokatolícku cirkev veľmi hod-
notnými kázňami a pretúto dobu, v kto-
rej žijeme, aj s priliehajúcim textom.
Tento text bol motivujúcim aj Týždňa
modlitieb. Ježiš hovorí žene Samaritán-
ke: „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4,7b).

Na dôstojné ukončenie tohto stretnu-
tia bolo vystúpenie zmiešaného spevo-
kolu cirkví ako aj rôznych vekových
skupín pod vedením Anny Hajduovej
za hudobného doprovodu Štefana He-
gedűša a Jána Spodňaka.

Rozchádzali sme sa navzájom poda-
ním si rúk. Kiežby sme sa ešte takto
stretli po mnoho rokov!

Alžbeta Matejová

Týždeň modlitieb v Bohdanovciach

Rimavská Sobota – miesto slávnostnej inštalácie
Svet potrebuje Božiu blízkosť

prísaha predsedov našej cirkvi. (Snímky: lászló Szarvas) prísaha zástupcov biskupa a zástupcov generálneho kurátora.
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Dňa 6. decembra 2014 bola vo
Vajkovskom reformovanom chrá-
me Božom posledná rozlúčka s bra-
tom Štefanom Makom, ktorý práve
v tomto chráme slúžil skoro 50 ro-
kov ako kantor a príležitostne i ako
dirigent zborového spevokolu.

Štefan Mako sa narodil 25. augus-
ta 1922 vo Vajkovciach, kde prežil
svoj aktívny život. Pracoval na ro-
dinnom hospodárstve, neskôr vo
VSS Košice a potom až do odcho-
du na dôchodok na JRD ako opra-
vár poľnohospodárskych strojov.
V manželstve s manželkou Barbo-
rou, rodenou Makovou, prežili spo-
ločne 64 rokov a Pán Boh im požeh-
nal jedinú dcéru Boženu. V roku
2007, rok po manželkinej smrti, sa

presťahoval k dcére do Bačkovíka.
Tu, obklopený láskou a starostlivos-
ťou dcéry s manželom, troch vnú-
čat a siedmich pravnúčat, prežil po-
kojnú jeseň života. V roku 2012 mu
pri životnom jubileu predsedníctvo
CZ odovzdalo ďakovnú listinu s ob-
razom historického organu, na kto-
rom hrával. V tom čase sa ešte te-
šil dobrému zdraviu. Po krátkej cho-
robe si ho do večnosti povolal Pán
3.12.2014 vo veku 92 rokov.

Smútočnému zhromaždeniu káz-
ňou poslúžil Marián Hamari. Vo svo-
jej kázni na text Mk 8,34–38 okrem

iného povedal, že celý dlhý život
Štefana Maka bol vyznaním, lebo
na prvé miesto vo svojom živote
dával Pána Boha a Božiu slávu, čo
dokazoval svojím neochvejným a
verejným pôsobením aj v čase tota-
litného režimu. Svoje vyznanie up-
latňoval aj pri výchove svojich po-
tomkov, ktorí tiež verne nasledujú
Pána Ježiša. Pohrebnému zhromaž-
deniu brat farár pripomenul, že ne-
bohý už svoje svedectvo vydal, je
len na nás, pre koho sa vo svojich
životoch rozhodneme my. Dôstojnú
rozlúčku umocnilo aj vystúpenie
zborového spevokolu.

V mene cirkevného zboru ďakuje-
me Pánu Bohu za život i službu Šte-
fana Maka. božena Fazekašová

ŠteFAN  MAkO
(1922–2014)
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Doplňujúce voľby
Generálna volebná komisia Reformo-

vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na
svojom zasadnutí dňa 15. januára 2015
sčítala hlasy v 2. kole generálnych vo-
lieb. 

V Komárňanskom reformovanom se-
nioráte bol jeden nominant na funkciu
svetského seniorálneho sudcu, a to ká-
roly borbély, ktorý z možných 50 hlasov
získal 50, takže bol zvolený. V Abovsko-
turnianskom reformovanom senioráte zo
42 hlasov získal János Molnár 27, And-
rás lucskay 14 a károly Radácsi tiež

14 hlasov, takže oni sa stali náhradnými
seniorálnymi delegátmi do Synody. Z
možných 40 hlasov Zemplínskeho refor-
movaného seniorátu, získajúc všetkých 40,
stal sa seniorom csaba kendi. Michalov-
ský reformovaný seniorát 17 možnými
platnými hlasmi zvolil za seniora Juraja
Gajdošociho, ktorý listom zo dňa 8.
januára 2015 stiahol svoju kandidatúru, a
tak seniorát nemá zvoleného seniora. Na
funkciu svetského seniorálneho sudcu zís-
kal zo 17 možných hlasov 15 Radoslav
dékány, čím bol zvolený. Ako svetský
delegát Synody získal Jaroslav bánóci
16 zo 17 možných hlasov, čím sa stal

svetským delegátom za Michalovský re-
formovaný seniorát. 

Z 25 platných hlasov v Ondavsko-hor-
nádskom reformovanom senioráte všet-
kých 25 platných hlasov získal senior Ju-
raj brecko, čím sa stal duchovným náh-
radníkom Synody. Podobne irena bittó-
ová bola zvolená za svetskú náhradníčku
Synody. 

Generálna volebná komisia nariadila v
Michalovskom reformovanom senioráte
kvôli odstúpeniu kandidáta nové voľby na
funkciu seniora. Nominačné seniorálne
valné zhromaždenie má byť v menovanom
senioráte uskutočnené do 31. marca 2015.

Ekumenický Týždeň modlitieb za jed-
notu kresťanov, sa niesol v duchu stret-
nutia Pána Ježiša so ženou Samaritánkou
pri studni. Tak znelo i hlavné motto: „Daj
sa mi napiť“. Je to výzva k etickému ko-
naniu, ale aj naplnenie života a uskutoč-
ňovanie poslania cirkvi, keď navzájom
potrebujeme jedni druhých. Ekumenický
týždeň už má v Michalovciach svoju tra-
díciu. V tomto roku sme sa spoločne zišli
v kostole reformovanej cirkvi v Michalov-
ciach v 25.1.2015. Na ekumenických bo-
hoslužbách sa nám prihovoril brat peter

Hrabovecký, direktor Komunity saleziá-
nov v Michalovciach. Priblížil stretnutie
Pána Ježiša so ženou pri obecnej studni,
ktorá bola v Samárii. Toto zmenilo život
nielen spomínanej ženy, ale mnohých,
ktorí sa dozvedeli o tom, že Pán Ježiš je
prorok. On nám dáva živú vodu. 

V spoločných modlitbách zneli prosby
o podriadenie sa Božej vôli, aby sa ľudia
prijímali a boli otvorení voči druhým.
Spolu sa modlili: Peter Hrabovecký, direk-
tor Komunity saleziánov, Jozef Gánov-
ský, salezián, Stanislav pavúk, dekan

Rímskokatolíckej cirkvi, František puci,
dekan Gréckokatolíckej cirkvi, piotr la-
sota, rektor Komunity pallotinov, kriš-
tof Zontek, pallotin, Štefan Rendoš, ka-
zateľ Evanjelickej cirkvi metodistickej,
Štefan Handzok, pastor Apoštolskej cirk-
vi, bohdan Rohaček, kazateľ Cirkvi brat-
skej, Ján Meňky, farár Evanjelickej cirk-
vi a.v., Juraj Gajdošoci, farár Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi. 

Na záver všetci prítomní duchovní udeli-
li ekumenickému zhromaždeniu požehna-
nie. Rozišli sme sa posilnení v dobrej vie-
re, že všetci máme nevyčerpateľný zdroj ži-
vota v našom Pánovi. –jg–

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2015

dňa 18. januára 2015 sa uskutočnila inštalácia duchovného
Alfréda Somogyiho a Rudolfa Molnára do úradu predsedov

bratislavského seniorátu. (Snímka: lukács kis)

dňa 25. januára 2015 sa uskutočnila inštalácia duchovného
Ákosa Róberta Nagya a Zoltána bána do úradu predsedov

gemerského seniorátu. (Snímka: lászló Szarvas)



Zasadnutie predsedníctva synody.
Dňa 3. januára 2015 sa konalo 1. zasad-
nutie Predsedníctva synody našej cirk-
vi v novom zložení. 

Zasadnutie vedeckej rady. Zasada-
la Vedecká rada Reformovanej teologic-
kej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho.
Na tomto zasadnutí bol prítomný aj bis-
kup László Fazekas. Rada schválila pri-
jatie nových členov – Alfréda Somogyi-
ho a Gézu Xaveritsa. Došlo k uzavretiu
harmonogramu konferencií, k schvále-
niu študijných programov, k stanove-
niu termínov doktorandských skúšok a
obhajob, ako aj k určeniu oponentov. 

ekumenická rada. Dňa 12. januára
2015 sa konalo zasadnutie Riadiaceho
orgánu Ekumenickej rady v Bratislave,
na Biskupskom úrade Evanjelickej cirk-
vi. Hlavnou témou zasadnutia bola eku-
menická bohoslužba, naplánovaná na
25. januára 2015 a francúzsky teroris-
tický útok. Ekumenická rada schválila
prijatie nového duchovného do Ekume-
nickej pastoračnej služby z Bratskej
cirkvi. 

Slávnostná bohoslužba. Dňa 17. ja-
nuára 2015 sa v Rimavskej Sobote ko-
nalo 1. slávnostné zasadnutie IX. cyklu
Synody Reformovanej kresťanskej cirk-
vi na Slovensku, na ktorej biskup z Ki-
rályhágómellék István Csűry v rámci bo-
hoslužby inštaloval do funkcie biskupa
László Fazekasa a generálneho kuráto-
ra Vince Feketeho, potom zložili noví
členovia Predsedníctva synody (zástup-
covia biskupa Róbert Géresi a Ján Sem-
jan, ako aj zástupcovia generálneho ku-
rátora Ferenc Porubán a Július Kováč)
slávnostnú prísahu. 

Mimoriadne seniorálne valné zhro-
maždenia. Na čelo Abovsko-turnian-
skeho reformovaného seniorátu bol dňa
7. februára 2015 biskupom László Fa-
zekasom inštalovaný senior Zoltán Oré-
mus a seniorálny kurátor Sándor Sza-
niszló. Ustanovujúce seniorálne valné
zhromaždenie Užského reformovaného
seniorátu sa uskutočnilo dňa 8. februá-
ra v Krišovskej Lieskovej, kde biskup
László Fazekas inštaloval seniorálneho
kurátora László Pappa a seniora Viktora
Krausa. V Reformovanom cirkevnom
zbore v Bačke sa bude dňa 15. februára
2015 konať inštalácia seniora zemplín-
skeho seniorátu Csabu Kendiho a senio-
rálneho kurátora Árpáda Asszonyiho.

dobročinný ples. Dňa 8. februára
2015 sa už po ôsmykrát konal dobro-
činný ples zatisského dištriktu v Debre-
cíne. Celú zbierku chce cirkevný dištrikt

venovať Reformovanému gymnáziu
Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote,
ktoré zápasí o prežitie. 

deň otvorených dverí na Reformo-
vanej teologickej fakulte. Deň otvore-
ných dverí Teologickej fakulty Univer-
zity Jánosa Selyeho sa bude konať dňa
17. februára 2015.

Seniorálna biblická hodina. V zbo-
rovom dome v Trebišove sa 18. februá-
ra 2015 bude konať seniorálna biblická
hodina Ondavsko-hornádskeho refor-
movaného seniorátu.

biblická hodina. V zborovom dome
v Bysteri sa 20. februára 2015 bude
konať seniorálna biblická hodina pre
mladšie ženy Ondavsko-hornádskeho
reformovaného seniorátu.

Seniorálne valné zhromaždenie. Se-
niorálne valné zhromaždenie Ondavsko-
hornádskeho reformovaného seniorátu
sa bude konať dňa 21. februára 2015.
Seniorálne valné zhromaždenie bude sú-
časne aj nominačným seniorálnym val-
ným zhromaždením. Slovom bude slú-
žiť biskup László Fazekas. Seniorálne
valné zhromaždenie Michalovského re-
formovaného seniorátu sa bude konať
dňa 22. februára 2015. 

biblický mládežnícky výlet. Misij-
ná komisia Ondavsko-hornádskeho re-
formovaného seniorátu počas 2. víken-
du jarných prázdnin (26. februára – 1.
marca) na chate Borda organizuje jarný
biblický mládežnícky výlet. Podmien-
kou účasti je vek viac ako 13 rokov.

deň modlitieb. Misijný referát Mi-
chalovského reformovaného seniorátu
organizuje v nedeľu 1. marca 2015 o
15.00 hod. v Michalovciach stretnutie
pri príležitosti Svetového dňa modli-
tieb.

biblická škola. V Reformovanom
vzdelávacom centre v Drahňove sa 21.
februára 2015 uskutoční prednáška dr.
Ferenca Fodora a dr. Sarolty Fodor o
praktických otázkach v súvislosti s prí-
behmi biblických patriarchov. 

evanjelizácia. Užský reformovaný
seniorát organizuje v dňoch 23–28. feb-
ruára 2015 jarný evanjelizačný týždeň
v Reformovanom vzdelávacom centre
v Drahňove so začiatkom o 18.00 hod.
Službu slova bude mať dr. Ferenc Fo-
dor. Po bohoslužbe bude mať dr. Sarol-
ta Fodor prednášku spojenú s obrazo-
vou prezentáciou. 

podujatie pre spolupracovníkov.
Dňa 21. februára 2015 sa v Dolnom Štá-
li bude konať riadna výročná schôdza
Firesz – Duna Mente, spojená s podu-

jatím pre spolupracovníkov, kde bude
popri vyhodnotení roku 2014 a popri
diskusii o finančnom stave Firesz – Du-
na Mente za rok 2014, plánovanie po-
dujatí na tento rok, ako aj pripravovaný
program pre cirkevné zbory, ktorý sa
začne v septembri.
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Významného životného jubilea sa z
Božej milosti dožil brat farár Ján Pal-
lay. Narodil sa 28. decembra 1929 v Ha-
žíne, veriaca a kresťansky založená ro-
dina ho viedla k Bohu. Po teologických
štúdiách v Prahe oddane slúžil Trojjedi-
nému Bohu v Michalovciach, Pinkov-
ciach, Záhore. Napokon – až do dôchod-
kového veku – pracoval na Pánovej vi-
nici v Košiciach-Barci. Vyučoval  tiež na
vtedajšom Katechetickom seminári v
Košiciach. V neľahkej službe, ktorej ve-
noval svoj čas a všetky svoje sily, odo-
vzdával z pokladu, ktorý máme ulože-
ný v nebesiach. 

Vyprosujeme a želáme ešte od Pána
pre brata farára zdravie a milosť na ďal-
šie nové dni. 

„Blahoslavený ten, kto nechodí pod-
ľa rady bezbožných, nestojí na ceste
hriešnikov, nesedáva v kruhu posmeš-
níkov, ale záľubu má v zákone Hospo-
dina, o jeho zákone rozjíma dňom i no-
cou“ (Žalm 1,1–2). 

Juraj Gajdošoci  

Životné jubileum


