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Nahý  učeNíK,  Ktorého  Ježiš  miluJe
Po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša prežívajú učeníci zvláštne

obdobie. Ježiš Kristus už nie je s nimi tak, ako predtým. Ob-
čas sa objaví v ich blízkosti, ale akoby to už nebol ten Ježiš Na-
zaretský, ktorý ich povolal, ktorého sa mohli dotknúť, o kto-
rom bolo ťažké pochybovať a akosi ľahšie Ho nasledovať.

D
okonca spoznať Ho a identifikovať Ježiša nie je
vôbec jednoduché. Emauzskí učeníci s Ním krá-
čajú, rozprávajú sa a netušia, že je to Ježiš, Má-

ria Magdaléna hľadí priamo na Neho a myslí si, že je to záh-
radník, učeníci pri Tiberiadskom mori tušia, domnievajú sa,
ale až po chvíli vedia, že je to Pán. Z tohto všetkého nám vy-
znieva otázka: Ako môžem dnes spoznať Ježiša, ako Ho roz-
poznať uprostred antikristovského, a čo je horšie pseudokris-
tovského oparu zahaľujúceho svet a často i cirkev? Evanjelista
Ján píše o treťom stretnutí Ježiša Krista s učeníkmi po vzkrie-
sení v 21. kapitole. 

Atmosféra tohto príbehu je ťaživá a zdá sa, akoby sa uče-
níci ocitli v nejakom medzipriestore, kde vedia, že Ježiš žije,
ale toto poznanie nijak zvlášt-
ne nedominuje ich existen-
cii. Mĺkve neisté čakanie na
niečo preruší Peter, keď po-
vie: „Idem loviť ryby“. Pri svo-
jom povolaní počul „odteraz
budeš loviť ľudí“. Lenže teraz
to zrejme nedokáže, lebo v
tom čo prežíva nevie rozpoz-
nať Ježiša. 

Rozpoznávať Ježiša vo
svojom živote je nevyhnut-
né k tomu, aby sme sa nevrá-
tili len k loveniu rýb, aby sme
svoj život neorientovali len k tomu čo zabezpečí našu fyzickú
existenciu. Aby sme boli znovu „rybármi ľudí“ a aby cirkev
bola Kristovou sieťou čo z mora zahynutia vyloví mnohých,
musíme spoznať prichádzajúceho Ježiša. „Tu povedal Petrovi
učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán!“ (Jn 21,7). Už teda
vieme ako, respektíve kto môže spoznať zmŕtvychvstalého Je-
žiša aj z diaľky. Je to učeník, ktorý sám seba charakterizuje, či
opisuje slovami ten, ktorého Ježiš miluje. Nepodáva žiadne
iné identifikačné údaje, na základe toho čo urobil, či neurobil,

aké má vlastnosti alebo povahu. Na jeho identifikačnej karte je
jediný údaj: ten, ktorého Ježiš miluje. Zo spoločenstva učení-
kov, ktorí na to zabudli sa stáva spolok obyčajných rybárov. 

Z cirkvi, ktorá sa identifikuje mnohými vecami a Kristo-
va láska je len jednou z nich kdesi v dolnej časti zoznamu sa
stane ešte čosi horšie ako cech rybárov. To, čo potrebujeme
znovu a znovu prežívať, čo máme zvestovať a čo v našej prí-
tomnosti majú iní cítiť a poznávať, je Kristova láska. Ježiš pri-
chádza k učeníkom ako ten, ktorý ich miloval obetujúcou sa
láskou. Rovnako miloval Petra, ktorý zaprel, Tomáša, ktorý
pochyboval, ostatných, ktorí sa rozutekali i Jána, ktorý jediný
stál pod krížom. Rozmýšľajme nad tým, čo je napísané na tej
našej identifikačnej karte života, možno veľa nepodstatných
vecí, ale je tam to najdôležitejšie, stojíme o Ježišovu lásku a
chceme aby určovala celý náš život?

„Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol
totiž nahý a hodil sa do mora.“ Pre Petra je toto stretnutie s
Ježišom zvlášť dôležité. Po tom ako zaprel Ježiša bojuje s

týmto svojim kardinálnym
zlyhaním. Jeho nahota sym-
bolizuje jeho hriech a pripo-
mína nám pád človeka v
raji. Keď človek zhrešil poz-
nal, že je nahý a ukryl sa.
Nechcel, aby ho Boh takto
videl, ale Boh ho hľadal a
volal „človek, kde si“. Ani Pe-
ter nechce, aby ho Pán takto
videl, preto sa hodil do mora,
ale ani more, ríša temna a
podsvetia nemôže zakryť je-
ho hriech. 

J
ežiš hľadá Petra, aby zakryl jeho hriech svojou láskou.
Peter potrebuje znovu prijať Ježišovu lásku, aby mo-
hol skrze ňu vyznať: „Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milu-

jem.“ Keď sa tak stane počuje poverenie: „Pás moje ovečky.“
Takto sa z nahého rybára stal znovu rybár ľudí a pastier Kris-
tových ovečiek. Toto môže byť aj náš príbeh, pretože aj k nám,
nahým učeníkom prichádza vzkriesený Ježiš a hľadá nás svo-
jou láskou.

Pavol Kačkoš

„Máme u Otca obhajcu –
Ježiša Krista, spravod-
livého”

(1Jn 2,1b).



Je po Veľkej noci. Sviatky sú za nami a
my sa nanovo môžeme pýtať na ich prí-
nos v našich životoch. Príbeh Márie Mag-
dalény nám ukazuje, čím všetkým nás mô-
že obohatiť zmŕtvychvstalý Ježiš. 

Žena. Jej miesto v spoločnosti. Vlastná
hodnota. Priateľstvo. Strata. Smútok. Pos-
lanie. Radosť. Zmysel života. To všetko
sú témy, ktoré vyplývajú z Ježišovho pos-
toja k ženám. Jeho smrťou nie sú ukonče-
né. Naopak: v nedeľné ráno sa zvyšujú
otáčky na maximum. Je to On, kto vy-
siela Máriu Magdalénu k učeníkom, aby
im povedala, že už nie je mŕtvy. Dáva jej
mandát hovoriť o svojej skúsenosti s Bo-
hom. 

Tých skúseností bolo veľa: bol tu niek-
to, kto sa k nej správal ináč a ženu nevní-
mal ako menejcenné stvorenie. Dával jej
hodnotu. Zmysel života. A ona mohla vstú-
piť do vzťahu s Bohom, do kráľovstva Bo-
žieho. A nielen ona, ale všetky ženy, vdovy,
prostitútky, deti, chudáci, kriminálnici. Je-
žiš bol raz taký: láskavý, milujúci. A zra-
zu bol preč. Bolesť zo straty musela byť
hrozná. A preto si zúfala nad prázdnym
hrobom. Lenže čo je horšie, aj ten hrob
zostal prázdny. Niekto ho ukradol. Zosta-
li jej iba pocity. 

Dobrou správou je, že človek nikdy nie je
sám. Vždy je tam prítomný Ten, ktorý ro-
zumie nášmu smútku. A platilo to aj v prí-
pade Márie Magdalény. Prichádza za ňou
Ježiš s otázkou: „Prečo plačeš?“ A ona po-
chopila a zvolala: „Rabbuni!“ (Jn 20,15–16).
Toto je kľúčový moment, ktorý s ňou mô-
žeme prežiť každú Veľkú noc. Jej beznádej
sa zmenila na nádej. Smútok na radosť.
Strach na odvahu.

Aj apoštol Pavol, veľký prenasledovateľ
cirkvi, sa stal horlivým misionárom. Uče-
níci Peter, Ján, Jakub boli zamknutí v do-
me a potom nebojácne kážu v chráme.

Dôležité je uvedomiť si, že keby Kristus ne-
bol vzkriesený, nemali by odvahu vystavo-
vať sa toľkým nebezpečenstvám. 

Aj život Márie Magdalény dostáva iné
smerovanie. Nový zákon nám o nej viac
nepovie. Ale z tradície môžeme medzi riad-
kami čítať, že to bola veľmi výrazná učeníč-
ka, ktorá odovzdávala svoju skúsenosť z
nedeľného rána hľadajúcim. 

Ďalšou zvláštnosťou je výnimočný pos-
toj Ježiša k tým, ktorí zlyhali, a nevedia
nájsť cestu späť. Je to On, ktorý prichádza
a obnovuje rozbitý vzťah. Dáva sa spoz-
nať Márii Magdaléne. Aj Petrovi, ktorý ho
trikrát zaprel. Aj Tomášovi. Aj ostatným
učeníkom, plným sklamania, strachu, po-
chybností. Ježiš prichádza osobne, aby ob-
novil prerušené priateľstvo, dôveru.

Z udalostí Veľkého piatka vyplýva, že
smrť, nech je už akákoľvek, smrť vzťahov,
hľadania, pádov, nie je pre nás posledným
štádiom. Najhoršia vec nie je nikdy tou
poslednou. Po smrti prichádza vzkriesený
Kristus. On je ten, ktorý nás povedie. Pre-
tože iba v smrti sa môžu narodiť nové a
úžasné veci. Každému nanovo pripomína:
Za teba som zomrel. Máš právo na lepší
život, na radosť zo života. Poď, uver mi a
začnime odznova! 

andrea Korečková
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Krásny je svet, Boh ho stvoril sám,
zeleň a príroda nás oslovuje každý čas.
Prichádza jar aj vtáci to cítia, 
radosť a veselí sa celá zem z toľkého šťastia.

Hniezda sa plnia, život sa začína,
aby sa naplnila a rozmnožila zem.
Rodina je krásna keď sú všetci spolu,
nezáleží na počte, dôležité je, 
že prijímajú dary z Božieho stolu.

Každý z malých stvorení má svojho Otca,
počiatok, koniec z láskavého srdca.
Len láska môže stvoriť to krásne, 
čo sa nedá zahrnúť do básne.

Boh zasial semeno v každom z nás,
aby prinášalo dobrú úrodu na každý čas,
každý nech prispieva k milosti,
nech sa celou zemou láska rozhostí.

Margita Breznaiová
Prebudenie

Pred tvárou

Hospodina

Pane Bože, ktorý si prikázal svojmu
ľudu, aby Ti prinášal obete, hľa, priná-
šam Ti svoje veriace a kajúce srdce. ne-
ráč ním pohrdnúť. Chcem sa Ti oddať
a obetovať úplne. Obetujem Ti svoju
vôlu: nechem už robiť, čo ja chcem, ale
čo Ty chceš. Obetujem Ti svoje ústa:
chcem Ťa nimi chváliť a velebiť a ne-
chcem ich zneužívať na mrzké slová
a bláznivé reči. Obetujem Ti svoje srd-
ce: naplň ho živou vierou, svojou vie-
rou, svojou milosťou a láskou. Obetu-
jem Ti svoj život: chcem ho spravovať
podľa Tvojho slova a podľa vedenia
Tvojho Svätého Ducha. Obetujem Ti
svoje údy: pomáhaj, aby boli zbraňou
a  nástrojom spravodlivosti, aby som
ich nezneužíval na hriech, ale aby boli
posvätené Tebe. Chcem sa Ti obetovať,
kým som ešte zdravý a neležím na lôž-
ku choroby, lebo potom môže byť ne-
skoro. Daj mi na to všetko sily svojho
Svätého Ducha. Amen.

Johann Friedrich Starck

myšLIenKy

Uver  mi,  a  začnime  odznova! 

Z Márie Magdalény
sa stala iná žena. A
preto, ak uvažujeme
nad tým, čo v nás
zostane po stretnutí
so Vzkriesením, tak je
to ZMENA v správa-
ní, v myslení.



Pôvodne všetci anjeli boli stvorení ako
rovnako spravodliví a dobrí. Dobrý, spra-
vodlivý, svätý a dokonalý Boh by predsa
nemohol stvoriť niečo zlé, hriešne, či ska-
zené. Anjeli boli stvorení na oslavovanie
Boha a na to, aby Mu slúžili. Keďže boli
stvorení niekedy počas šiestich dní stvo-
renia, Boží verdikt „veľmi dobré“ sa vzťa-
huje aj na nich. 

To, že teraz existujú dve skupiny anje-
lov – dobrí a zlí –, je kvôli faktu, že niekto-
rí anjeli nezostali vo svojom pôvodnom
stave, ale zo svojej vlastnej vôle odpadli od
Boha do hriechu v tzv. nebeskej rebélii pod
vedením satana. 

Táto nebeská vzbura sa musela odohrať
ešte niekedy pred samotným pádom prvých
ľudí do hriechu, nakoľko tí sú už pokúšaní,
zvádzaní hadom, za ktorým sa skrýva Bo-
ží nepriateľ. 

Dobrí anjeli
Pozrime sa v tejto chvíli najprv na dob-

rých anjelov. Dobrí anjeli sú tí, ktorí zotr-
vali v dobrote a spravodlivosti, v ktorej bo-
li stvorení, a to aj vtedy, keď časť z nich
odpadla od Boha spolu so satanom. Dob-
rí anjeli boli utvrdení v tom, čo je dobré (in
bono confirmati). Svoju dobrotu už nikdy
nemôžu stratiť. Nemôžu sa stať zlými a
hrešiť. 

V ich prípade „posse non peccare“ sa
zmenilo na „non posse peccare“. To zna-
mená: možnosť nehrešiť sa zmenila na ne-
možnosť hrešiť. Vôľa dobrých anjelov sa tak
neustále a dokonale zhoduje s vôľou Bo-
žou. Jediným cieľom celej ich aktivity je
uskutočňovanie dobrého. 

Úlohou dobrých anjelov je chváliť Boha
a byť Jeho služobníkmi vo svete a v cirk-
vi. „Vari nie sú všetci služobnými duchmi
poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spá-
su?“ (Žid 1,14). Hlavnou službou anjelov
vo vzťahu k Bohu je chváliť a uctievať Ho
(Žalm 148,1–2; Zj 5,8–13). Radujú sa z je-
ho diela (Jób 38,4–7). Slúžia Mu (Zj 22,9).
Sú nástrojom Jeho súdov (Zj 7,1). 

Služba anjelov sa však vzťahuje aj na
obdobia, kedy sa odohrávali, resp. ešte len
budú odohrávať veľké zmeny v dejinách.
Tak napríklad, anjeli sa pripojili so svojou
chválou, keď bola tvorená zem (Jób 38,4–7).
Podieľali sa na vyhlásení Mojžišovho zá-
kona (Žid 2,2). Anjeli boli aktívni aj čo sa
Kristovej služby týka. Aktívne sa podieľa-
li na prvom Kristovom príchode (Mt 1,20;
Lk 1,26–28). Pomáhali Ježišovi počas Je-
ho verejného pôsobenia (Mt 2,13–15; Lk
22,43). Ich aktivitu badáme aj pri Kristo-
vom zmŕtvychvstaní a po ňom (Mt 28,1–2;
Lk 24,4–7). Sú prítomní pri Kristovom na-
nebovstúpení (Sk 1,10–11). Rovnako tak

pri Kristovom druhom príchode (1Tes
4,16; 2Tes 1,7).

Služba anjelov sa rovnako tak viaže aj
na cirkev. Anjeli pomáhajú veriacim (Žid
1,14). Podieľali sa na prinášaní pravdy a
na objasňovaní jej významu (Zj 22,6.8). Sú
vykonávateľmi odpovedí na modlitby (Sk
12,5–10). Pomáhajú pri získavaní nových
veriacich (Sk 8,26; 10,3). Anjeli sú svedka-
mi toho, čo sa v cirkvi a kresťanom deje
(1Kor 4,9; 1Pt 1,12). V dobách nebezpečen-
stva nás anjeli povzbudzujú (Sk 27,23–24).
Sú prítomní pri umieraní a prenášajú umie-
rajúcich spravodlivých (Lk 16,22). 

Boli činní v prvých rokoch ranej kres-
ťanskej cirkvi (Sk 8,26; 10,3). Slúžia deťom
(Mt 18,10). Nie je však jasné, či každý má
svojho vlastného anjela strážneho, alebo
či len stojí pod ochranou anjelov vo všeo-
becnosti. Radujú sa nad každým hriešni-
kom, ktorý činí pokánie (Lk 15,10). Obdi-
vujú a chvália mystérium vykúpenia. Môžu
byť vykonávateľmi odpovedí na naše mod-
litby, pokiaľ to Boh uzná za vhodné. Odde-
ľujú spravodlivých od nespravodlivých,
oznamujú hrozbu súdov a môžu byť aj ich
vykonávateľmi, avšak nikdy nie svojvoľne,
vždy len na priamy Boží rozkaz. 

Zlí anjeli
Pod zlými anjelmi myslíme na tých, kto-

rí nezotrvali vo spravodlivosti pred Bohom.
Zo svojej vlastnej vôle sa odvrátili od Boha,
nasledujúc satana. Stali sa stálymi nepria-
teľmi Boha a človeka a sú Bohom odsú-
dení na večné súženie a trápenie. Viac sa
nemôžu stať dobrými. Sú takpovediac
utvrdení v zlom (in malo confirmati). „Pos-
se non peccare“ sa u nich zmenilo na „non
posse non peccare“. To znamená: možnosť
nehrešiť sa zmenila na nemožnosť nehre-
šiť, t.j.: nutnosť hrešiť. V 2Pt 2,4 sa nazna-
čuje, že anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Hos-
podinovi boli Pánom Bohom uvrhnutí do
žalára, kde sa nachádzajú až do dňa odsú-
denia. Pravdepodobne sa tuná myslí na
pád anjelov, ku ktorému snáď došlo pri
páde prarodičov alebo v príbehu, ktorý je
zaznamenaný v 1Mojž 6,1–4. Tento text
bol v židovstve často vykladaný ako pád
anjelov. Je fakt, že Písmo sväté neučí s úpl-
nou istotou aký motív nabádal, či naviedol
zlých anjelov k neposlušnosti. Je však prav-
depodobné, že to bola ich pýcha (superbia).
Viac o tom však až v ďalšom čísle. 

rado Gdovin,
evanjelický farár v Dobšinej

Kalvínske hlasy 3máj 2017

dobrí  a  zlí  anjeli  (iv.) myšLIenKy

Tibor Sabovik

Na slávu Božiu vždy spievajte
(K 10. výročiu vzniku spevokolu Jána Kalvína)

Pane, na Tvoju slávu Ti spievame,
dušu i srdce do hlasu dávame,

aby sme Tvoju silu i moc hlásali,
to krásne výročie spevom oslavovali.

Z Tvojich slov sa aj dnes veľa učíme,
semeno sejeme, Tebe sa koríme, 

hlasmi svojimi Ťa chceme vyvyšovať,
chválu Ti vzdávať a sa napomínať.

Veď žalmy, hymny i duchovné piesne,
sťa chválospev rád sa ku Tebe nesie.

Piesne, tie nosíme vždy v našich srdciach,
ktoré spievame na našich vystúpeniach.

Našu vieru v Teba si tak posilňujeme,
keď Tvoje slovo spevom rozširujeme.

Stvor nám čisté srdcia, ó, nebeský Bože,
veď kto okrem Teba to zariadiť môže?

Moc hudby a slova vyvyšuje Boha,
od koho prichádza pre nás pomoc mnohá,

ducha nášho aj teraz uspokojuje,
pokoj v duši On navždy nastoľuje.
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Svätá večera Pánova pre každého

verného reformovaného kresťana

veľmi veľa znamená. Napísalo sa už o

nej mnoho slov, ako ju chápať a čo

nám prináša. Niektoré kresťanské

cirkvi ju vyznávajú a vysluhujú dosť

odlišne. Vždy, keď sa vysluhuje,

nastáva veľký sviatok života.

Prichádza niečo nové do starých a už

vychodených spôsobov. Večera

Pánova vždy nesie ľuďom viery

mnohé blahoslavené požehnanie.

Reformátor Ján Kalvín sa sviatosťou

večere Pánovej viackrát biblicky

zaoberal vo svojich spisoch.

Kalvín vo Vzdelaní vo viere uvádza:
„Večera nášho Pána je znamenie, ktorým
nám predstavuje pod chlebom a vínom
pravé duchovné zdieľané obecenstvo, kto-
ré máme v Jeho tele a v Jeho krvi. A poz-
návame, že podľa Jeho príkazu má byť
vysluhovaná v spoločenstve veriacich, aby
všetci tí, ktorí chcú mať Ježiša za svoj ži-
vot, boli Ho účastní“.

My získavame živé obecenstvo s naším
Spasiteľom, Pánom Ježišom, to je veľká
udalosť, keď môžeme byť s naším Pá-
nom. Ak dnes pozeráme na tých učení-
kov, ktorí vtedy s Ním večerali, boli ako

my všetci. Medzi nimi bol zradca Judáš,
ktorého ovládol Satan. Spolu s nimi bol
Peter, ktorý zaprel Ježiša až trikrát. Zú-
častnili sa jej Zebedeovi synovia, ktorí
v Getsemanskej záhrade unavení zaspa-
li, keď ich Pán bdel a vrúcne sa modlil.
Filip, ktorý chcel, aby mu Ježiš ukázal
Otca, či neveriaci Tomáš. Napokon kaž-
dý jeden z učeníkov, ktorí boli s Pánom

na večeri mal svoj osobitý a charakte-
ristický život. Ten sa menil v prítom-
nosti Pána Ježiša a vo vzťahu s Ním.
On všetkým, ktorí boli vtedy na večeri,
povedal: „Lebo toto je moja krv (novej)
zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na
odpustenie hriechov“.

Smieme aj my vo viere prežívať úzke
obecenstvo s Pánom, ja a On! Tento
vzťah Pánova večera rozširuje a spev-
ňuje. Vysluhovanie sviatosti je v spolo-
čenstve veriacich – aj učeníci boli spo-
lu. Kalvín biblicky poznal vo večeri Pá-
novej život, ktorý máme skrz Pána Ježi-
ša. Môžeme sa zúčastniť už tu Jeho víťaz-
stva nad smrťou, Jeho triumfu nad celým
zlom hriechu. Chlieb nie je len chlieb a
víno nezostáva len vínom, sú to prítom-
né znamenia obecenstva. 

„Omša pápežova bola ustanovená pre-
kliatym a diabolským spôsobom k zvrá-
teniu tajomstva tejto Svätej večere, pre-
hlasujeme, že je nám zlorečená ako mod-
lárstvo Bohom odsúdené.“  

Ján Kalvín sa vždy veľmi dôrazne a
otvorene staval proti pápežskej omši.
Proti spájaniu pápeža, biskupa, tzv. ná-
mestníka Kristovho s omšou. Omša zna-
mená slávenie eucharistie, Pán je prí-
tomný v podobe chleba a vína. Je to aká-

si obeta Nového Zákona, chlieb a víno
sa kňazom mení na telo a krv Krista.
Pri omši sú chlieb a víno obetnými dar-
mi. Reformátor rozvinul pravdu o všeo-
becnom kňazstve, že kresťan je aj kňa-
zom, Kristus sa obetoval dokonale a je-
dinečne. My Jemu nemôžeme obetovať
Jeho samého, ale ovocie našich pier, kto-
ré Ho chvália, svoje srdce a svoj život.

My reformovaní prijímame všetci bez
rozdielu chlieb a víno ako kňazi, vyvo-
lení Jeho večnou láskou.

„Je vnímaná ako obeť za vykúpenie du-
ší, i preto, že je v nej chlieb pokladaný a
vzývaný ako Boh, nehľadiac k ostatnému
rúhaniu a zlorečeným poverám, ktoré
obsahuje.“

Kalvínovo Vzdelanie vo viere ide ku
koreňu veci, samotný chlieb nemôže byť
vzývaný a ctený. To podľa neho vôbec
nevzdeláva ľudí vo viere a je to zneužitie
Božieho Slova.

Večera Pánova sa už stala témou mno-
hých teologických úvah. Každá kresťan-
ská cirkev tvrdí, že ju vysluhuje najspráv-
nejšie. Duchovní majú najrôznejšie skú-
senosti s jej vysluhovaním. V našich
zboroch najviac ľudí prichádza k večeri
Pánovej na tzv. veľké sviatky. I to je dobré,
že si kresťania nájdu príležitosť. My refor-
movaní prijímame všetci rovnako chlieb
a víno, spolu sa modlíme pred vysluho-
vaním chleba a pred vysluhovaním vína.
Svätá večera sa končí požehnaním. Nie-
kedy ju ľudovo nazývame spoveďou. 

Zbožná pieseň č. 518 v našom refor-
movanom Spevníku má výstižný text:
„Si chlieb života, Ježišu náš milý, príď k
našim dušiam, vlej do nich dosť sily. A
Tvoje telo, za nás lámané, pamiatkou lás-
ky nech vždy zostane, že si v bolestiach
bol ukrižovaný – otvoril takto hriešnym
rajské brány, kam všetkých verných spo-
lu pozývaš, mannu zo svojho stola jesť
im dáš. Víno zas krv tú svätú znázorňuje,
ktorá od hriechov všetkých očisťuje; slo-
bodný prístup k Otcovi dáva, späť navra-
cajúc synovské práva. Príď, Pane drahý,
nasýť nás a napoj, hriechov nás zbav a
do duší vnes pokoj! Dokonaj z lásky, čo si
začal sám, napokon otvor nám svoj več-
ný stan!“. 

Reformovaný katechizmus uvádza, že
chlieb a víno pri večeri Pánovej sú iba
znakmi a pečaťami smrti Ježiša Krista.
Nemenia sa na telo Kristovo ani na krv
Kristovu. 

Večera Pánova má v sebe toľko bohat-
stva, že nie je možné dnes ani pochopiť
celý jej význam pre život viery, ktorý
nás vedie zo zeme do neba. Prikladajme
jej teda z celého srdca najväčšiu vážnosť
a ochotne sa zúčastňujme spoločenstva
stola Pánovho. Katechizmus ešte píše, že
je skutočným pokrmom a nápojom na-
šej duše. Juraj Gajdošoci 

vzdelanie vo viere (XXXiv.)
Svätá večera

myšLIenKy
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28. februára 2017 sa v cirkevnom zbore Svätuš už dru-
hýkrát uskutočnilo seniorátne stretnutie pri príležitosti
Svetového dňa modlitieb žien. 

Sestry sa ujali svojej úlohy a každá s radosťou a nadšením
chcela priblížiť život žien, ale i život ľudí, žijúcich na území
Filipín. Ten sme si koniec-koncov predstavili aj prezentáciou
úvodného obrázka a tiež prezentáciou Filipín ako krajiny.
Mesiac pred stretnutím sa sestry pripravovali spevom, ale aj
čítaním celej bohoslužby. Účasť na tomto stretnutí bola hoj-
nejšia než v minulom roku, a preto chcem poďakovať všetkým
zúčastneným, ktorí si dali tú námahu, a prišli do cirkevného
zboru. Kostol bol pri tejto príležitosti ozdobený a dotvárala ho
kulisa s palmami a obrazom, ktorý namaľoval Peter Pasterák,
mládežník v zbore Svätuš. Spevokol viedla sestra emília Paste-
ráková na klavíri a Boris Pasterák na base. Bohoslužba prebie-
hala podľa predlohy, ktorú vypracovali ženy v ústredí SDM
v Bratislave. Jednotlivými bodmi programu nás sprevádzali
sestry anna Kováčová, Gabriela Gorejová, anna malejčíková,

Jarmila Kubáková, mária Bali-Jenčíková, Valéria široch-
manová, Patrícia ondová a Zuzana Korpová, za čo im patrí
veľká vďaka. Zbor Svätuš hostil aj dvoch farárov, ktorí sa k
nám prihovorili slovom Božím, a to sestru farárku-misijnú
referentku OH-seniorátu z cirkevného zboru Byster, marian-
nu Slávikovú a brata farára-konseniora z michalovského cir-
kevného zboru Juraja Gajdošociho. Spoločne sme pod zášti-
tou sestry farárky uvažovali nad slovami zo 4Moj 27,1–11 a s
bratom farárom nad slovami z Mt 20,1–16. 

Chcem poďakovať aj cirkevnému zboru Svätuš, každému
členovi presbyterstva na čele s kurátorom michalom široch-
manom. Stretnutie sme ukončili spevom, a po ňom bolo pre
každého hosťa pripravené pohostenie, ktoré pripravovala
naša cukrárka, sestra mária ondová s kolektívom. Do prí-
prav, servírovania a obsluhy sa zapojili aj sestry alena čižmá-
rová a mária Gombošová. Verím, že sme všetci mali požehna-
ný čas, v ktorom sme sa smeli oboznámiť so situáciou na Fili-
pínach, a prichádzať k Bohu na modlitbách. 

Peter Korpa 

Svetový deň modlitieb žien

SvätUš  bol  HoStiteľom
SPRaVODajSTVO

Tretia pôstna nedeľa, 19. marca tohto roku sa zapísala do his-
tórie obce Trhovište tým, že sa uskutočnila prvá ekumenická
krížová cesta, na ktorej sa zúčastnili veriaci všetkých farností
v obci. Rímskokatolíci, gréckokatolíci i reformovaní na čele so
svojimi duchovnými ohlasovali trpiaceho a ukrižovaného Kris-
ta vo všetkých troch kostoloch i v celej obci. 

Texty jednotlivých zastavení pozostávali zo zvesti evanjelia
a krátkeho zamyslenia. Z liturgie pašiového sprievodu boli
vynechané všetky prvky protirečiace reformovanému uče-
niu, ako modlitba „zdravas“ či modlitby za duše v očistci. Aj
keď v našich cirkevných zboroch je kríž a jeho zobrazenia

niečím cudzorodým, verím, že prekonáme tieto predsudky a
v budúcnosti sa vo väčšej miere budú aj reformovaní zúčastňo-
vať na podobných podujatiach, kde je oslávené meno Ježiša
Krista. –pš–

Krížová cesta v Trhovišti 

v duchu ekumény

Pôstne obdobie bolo vzácnou príležitosťou zahĺbiť sa do zves-
ti evanjelia o utrpení Pána Ježiša Krista. Túto príležitosť sme
chceli čo najviac využiť, a preto sme v týždni od 20. do 24.
marca pripravili misijný evanjelizačný pôstny týždeň. Týmto
podujatím sme nadviazali na adventný evanjelizačný týždeň,
ktorý sa konal v zboroch Palín, Bežovce, Jenkovce, Záhor a Pin-
kovce. 

V pôste sme sa stretli v Lúčkach, Humennom, Lastomíre,
Trhovišti a v Palíne. Zvesťou evanjelia slúžili duchovní: marek

Kačkoš, Ján meňky (ECAV), Pavol Kačkoš, mária meňkyo-
vá a erika šrojtová. Súčasťou evanjelizačných večerov boli
aj duchovné hudobné vystúpenia v podaní týchto interpretov:
spevokol Lastomír, skupina Joel, spevokol Trhovište, detský
spevácky zbor Trhovište a palínsko-stretavská mládež. Počas
piatich dní sme v duchu prechádzali Ježišovou krížovou ces-
tou podľa Jánovho evanjelia. Mnohí veriaci vrátane duchov-
ných sa zúčastnili na každej evanjelizačnej bohoslužbe napriek
nemalým vzdialenostiam, ktoré bolo treba prekonať. 

Veríme, že tento evanjelizačný týždeň poslúžil k prehĺbeniu
našej viery i vzájomných vzťahov našich cirkevných zborov.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia na Božiu slávu. 

–pk–

evanjelizačný pôstny týždeň
V duchu na Ježišovej krížovej ceste

Jánove pašie – v tomto duchu sa niesol v michalovskom se-
nioráte pôstny evanjelizačný týždeň v dňoch 20.–24. marca. 

V ich rámci sa dňa 21. marca jedno zo stretnutí uskutoč-
nilo aj v reformovanom kostole v Humennom. Prítomných

kresťanov privítal zborový farár-administrátor Pavol Kač-
koš.

Kázňou slova Božieho poslúžil zborový farár evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania z Michaloviec Ján meňky. Za
text svojej kázne použil stať z Jn 13,12–17, pričom zdôraznil,
že je to jeden z ľahkých textov, pretože jeho výklad nám podáva
sám pán Ježiš Kristus. On sám nám dáva príklad, že máme slú-
žiť jeden druhému. Toto poňatie služby, keď svojim učeníkom

(Pokračovanie na str. 7)

Stretnutie s Kristom prináša pokoj

Pôstne stretnutie v Humennom



Drahé deti, 
príbeh o emauzských učeníkoch (Lk 24,13–35) patrí medzi

moje najobľúbenejšie príbehy z viacerých dôvodov. Čítala
som ho už veľakrát, ale zakaždým na mňa veľmi silno zapô-
sobí. máte aj vy svoje obľúbené príbehy? ak áno, tak to
mám radosť. Sú vety a príbehy, ktoré potrebujeme počuť
vždy znovu.

a teraz tie dôvody. 
Veľmi milo vyznieva otázka Pána ježiša, ktorý sa skormú-

tených učeníkov pýta: „A čo?“ Čo sa stalo s Ježišom Nazaret-
ským, nože mi to porozprávajte! Hrá sa na hlúpeho, pretože
chce počuť, čo ich trápi a ako vnímajú všetko, čo sa stalo
ježišovi. Vôbec mu neprekáža, že v tej chvíli nevyzerá dôs-
tojne a múdro. Klásť hlúpe otázky je teda dovolené. Keby
sa vám niekto vysmieval, že ste položili hlúpu otázku, vyho-
vorte sa na ježiša, aj On to urobil. Koľkokrát som v škole vá-
hala, kým som sa niečo opýtala, len aby som nevyzerala hlú-
po. Dodnes mi to zostalo. Radšej sa nespýtam, lebo sa bojím,
že to bude opäť trápna otázka. Pán ježiš sa nebál strápniť
a tváriť sa, že o ničom nevie. Dodnes ma nechá, aby som mu
v modlitbe povedala, čo som zažila. Tiež mám svoj pohľad
na prežité udalosti, ako emauzskí učeníci. niekedy sa ču-
dujem, že ho to baví počúvať. ale zistila som, že je trpezlivý
poslucháč, ešte nikdy sa mi nevysmieval. To isté spoznali aj
emauzskí učeníci. Boli trpezlivo vypočutí ježišom, ktorého
nespoznali. 

Pán ježiš je vždy s nami. Kráča vedľa nás aj vtedy, keď ho
vôbec nevidíme, nespoznávame a necítime. Verím, že ste
už počuli vetu: Pán Ježiš je s tebou. Dnešný príbeh je veľko-
lepým svedectvom, že je nám blízko, aj keď máme pocit,
že navždy zmizol z dohľadu. Učeníci, ktorí boli zničení kvôli
strašnému spôsobu jeho smrti, a znepokojení ženami, tvrdia-
cimi, že žije, ani náhodou neverili, že vstal z mŕtvych. mys-
leli si, že navždy zomrel. a On šiel vedľa nich. Boli smutní a
sklamaní, cítili sa úplne nanič, ale Pán ježiš im bol blízko. Vie-
ra je zvláštna. je normálne mať pocit, že Pán ježiš je kdesi
ďaleko, aj keď nie je... 

Pán ježiš je nielen trpezlivý poslucháč, ale aj neúnavný
učiteľ. nie je frustrovaný, že jeho žiaci dosť často nedávajú
pozor. Svojím výkladom vie chytiť za srdce. nechce nás unu-
diť k smrti, keď tvrdí, že je dobré chodiť na bohoslužby,
náboženstvo, detskú besiedku a biblické výlety. Radi po-

dozrievame všetkých katechétov a farárov, že prešli kurzom
s názvom: Uspávanie hadov. ale nie je to tak! Pán ježiš s veľ-
kou obľubou používa týchto milých ľudí, aby sa rozradost-
nilo naše srdce počúvaním slov, ktoré sú lepšie ako zmrzli-
na v Urban Cafe v Košiciach. (ale, keď už v Košiciach bude-
te, určite menovanú cukráreň neďaleko Vedeckej knižnice
neobíďte ☺.) nie vždy vieme oceniť, aký obrovský význam
majú výklady, ktoré sme smeli v cirkvi počuť. niektoré myš-
lienky pochopíme až večer a niektoré až po rokoch. Učeníci
prešli s Pánom ježišom kus cesty, zvečerilo sa, presvedčili
ho, aby zostal s nimi, ale ešte vždy netušili, že je to On. Pán
ježiš poďakoval za jedlo, lámal chlieb, podal im ho a im až
pri tomto geste lásky došlo, že ten neznámy pocestný, ktorý
k nim celý čas hovoril, je ježiš! nechcem ťa popudzovať k
hnevu, ale aj k tebe môže Pán ježiš prehovoriť cez tvojho
farára, katechéta, skupinového vedúceho... a ak tomu neve-
ríš, netráp sa, Pán ježiš sa k tebe rád prihovorí aj nabudúce.
jeho výčitka, že máme srdce, ktoré Ho nestíha rozpoznávať,
je aktuálna. naozaj nestíhame a väčšinou to zmeškáme,
keď sa naskytá príležitosť porozumieť mu a byť ako On:
dobrý, láskavý a odpúšťajúci. Iné veci stíhame; radi si náj-
deme čas povedať niečo protivné a urobiť niečo zarážajú-
ce. Keď treba večer upratať izbu a poodkladať hračky, ten
čas dokážeme zmeškať. Keď nám teta katechétka vysvetľu-
je biblický príbeh, sme schopní premeškať príležitosť dávať
pozor a sústrediť sa. Pán ježiš počíta s našou nepozornos-
ťou a nechápavosťou. nikam sa neponáhľa. Veľmi rád sa
nám prihovorí aj zajtra. 

nielen príbeh o emauzských učeníkoch, ale všetky veľko-
nočné príbehy ukazujú, že každý z nás je pre Pána ježiša
jedinečný. On nás pozná a vie, ako sa k nám môže priblížiť.
je múdry, taktný a láskavý, vie správne vystihnúť okamih,
povedať slová, ktoré potrebujeme počuť, a v jednom malom
geste dokáže vyjadriť, ako veľmi nás miluje. naše osobné
stretnutie s ním sa nedeje podľa nejakej predpísanej šab-
lóny, ale je jedinečné a šité nám na mieru. 

Pán ježiš chce, aby nám s ním bolo dobre. neviem, kedy
sa do kresťanskej viery votrel strach z ježiša ako z policajta
či super prísneho učiteľa. Každého, kto vás bude strašiť s
ježišom, kopnite do kolena ☺. Zabudnite na vety typu: Veď
počkaj! Pán Boh ťa potrestá! ježiš nie je strašidlo. Pán ježiš
je náš dobrý Boh a Priateľ, akonáhle prehovorí, naše srdce
horí vzrušením, a vôbec nevadí, že ešte nechápeme úplne
presne, o čo ide. naše nohy sa po každom stretnutí s ním
začínajú pomaly obracať správnym smerom. myslím, že aj
emauzskí učeníci si vo svojom živote viackrát ťukali na če-
lo, ako blízko im Pán ježiš bol a oni to nevideli. V našom
dnešnom príbehu, ktorý nie je ich jediný príbeh – verte to-
mu, že zažili aj iné stretnutia s ježišom –, sa vrátili do jeru-
zalema. Vo svojom srdci mali túžbu rozpovedať ostatným
učeníkom, ako sa im podarilo pochopiť, že Pán ježiš vstal z
mŕtvych. aj teba si Pán ježiš nájde a urobí všetko preto, aby
ti s ním bolo dobre. Bude to tvoj osobný príbeh, ktorý sa
pripojí k miliónom príbehov ľudí, ktorí v Pánovi ježišovi roz-
poznali svojho najlepšieho Priateľa. Bude to jedinečný prí-
beh a bude ti dobre. 

Janette Knežová
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(Dokončenie zo str. 5)
umyl nohy pred poslednou večerou, má pre nás silný odkaz.
Totiž, keď sa stretnú služobníci, prináša to spolu s Kristom po-
koj, radosť a lásku. Zdôrazňuje, že sme si rovní, že vodcovia nie
sú viac ako obyčajní ľudia, keď hovorí: „Amen, amen, hovorím
vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší, ako
ten, čo ho poslal“. Teda slúžiť znamená dávať, a nie brať. Na-
mieste je preto otázka: čo chcem ja? Brať či slúžiť, zobrať svoj
kríž a nasledovať Krista? A tak Ježiš povýšil službu na úroveň
sviatosti, keď hovorí: „Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj
konáte“. 

Po kázni slova Božieho nábožné piesne v podaní nášho fará-
ra-administrátora a jeho brata Juraja Kačkoša zazneli mohut-
ne piesne z repertoáru skupiny JOEL v našom obnovenom kos-
tole. 

Po ukončení stretnutia účastníci zostali na neformálnych
rozpravách v družných debatách s prítomnými farármi o ve-

ciach duchovných, o ekuméne, ale aj o každodenných staros-
tiach.

Na záver domáci pripravili prítomným aj malé pohostenie.
Valéria Csontosová
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25. marca sa konalo výročné valné zhromaždenie
Ondavsko-hornádskeho seniorátu v cirkevnom zbore
Vyšný Čaj. Začalo sa bohoslužbou v kostole. 

K prítomným sa prihovorila sestra farárka ester Perešová
slovami z 1Sam 20,41–42 a z 23,17–18. Hlavným cieľom výkla-
du bolo svedectvo o láske, ktorá sa prejavuje aj v peknom vzťa-
hu Dávida voči Jonatánovi. 

Po presune do budovy bývalej reformovanej školy, ktorú
postavili predkovia zboru, otvoril samostatné rokovanie senio-
rátu seniorátny kurátor Ján Janovčík. Prečítaním výročnej
správy o práci zástupcov seniorátu, ako aj o živote v zboroch
pokračoval brat senior v povzbudzovaní zborov v ďalšom
stavaní či materiálnom, či na poli duchovnom. Na záver sa po-
ďakoval všetkým, ktorí v tomto prejavujú obetavosť a odda-

nosť. V diskusii k tejto správe vystúpili kurátor Daniel Szántai,
kurátor imrich Sokoli a farárka alžbeta maková so svojimi
pripomienkami. Správou o misijnej práci v senioráte pokračo-
vala ako referentka farárka marianna Sláviková. Poďakovala
sa všetkým, ktorí na tomto poli pracovali, aj zborom, ktoré po-
núkli spoluprácu alebo priestory. Finančnú správu, ktorú pre-
čítal senior Juraj Brecko, odobrila svojou výročnou revíznou
správou Jolana čopová ako členka revíznej komisie seniorá-
tu. Na záver bola odsúhlasená finančná podpora z cirkevného
fondu pre zbor Ďurkov a predaj pozemku v zbore Skároš.

Po schválení uznesenia valným zhromaždením nadišiel čas,
aby sa seniorátny kurátor poďakoval prítomným hosťom, a to
biskupovi našej cirkvi lászló Fazekasovi a generálnemu kurá-
torovi Vincze Feketemu. Ďalej zástupcovi biskupa Jánovi Sem-
janovi, zástupcovi generálneho kurátora Júliusovi Kováčovi,
všetkým duchovným a zástupcom zborov. Poďakovanie pat-
rilo aj domácemu zboru za srdečné prijatie tejto akcie aj za pri-
pravené občerstvenie a večeru.

tibor Bajus

Na sklonku mája si pripomenieme jubileum vzácneho
človeka, dlhoročného presbytera, zanieteného pracovní-
ka na Pánovom diele Tibora Sabovika. 

Tibor Sabovik sa narodil 30. mája 1937 v Stretavke ako naj-
starší z 3 súrodencov. Vyrastal v kresťanskej rodine, ktorá sa
zaoberala poľnohospodárstvom. Po skončení základnej školy
v Stretave a v Palíne pokračoval vo svojich štúdiách na Strojár-
skom učilišti v Košiciach, kde sa vyučil za zámočníka. Po
ukončení základnej vojenskej služby nastúpil do Východoslo-
venských strojární. Študoval popri zamestnaní, aby si mohol
svoje vzdelanie doplniť o maturitu. Spolu s manželkou Kvet-
kou, ktorá stojí pri ňom vo všetkých jeho bohatých aktivitách,
vychovali 2 úspešné dcéry – Alenku a Danku.

Po príchode do Košíc sa stal členom tunajšieho cirkevného
zboru, kde slúžil ako dlhoročný zanietený presbyter. V pohnu-
tých rokoch rozdeľovania Košického cirkevného zboru bol zás-
tupcom kurátora pre slovenskú časť. Ani po odchode z tejto

funkcie však náš brat nezaháľal. Doteraz je ochotný podať po-
mocnú ruku, pomôcť svojimi radami a skúsenosťami, nasme-
rovať i povzbudiť.

Tibor Sabovik je dlhoročným prispievateľom do Kalvínskych
hlasov i do Košického zborového listu. Svoju vieru v nášho
Trojjediného Boha vyznal v básnických zbierkach: Čas milos-
ti (2004), Upevnenie viery (2006) a Cesta spasenia (2014). Veľ-
kú časť svojho životného úsilia venoval aj tvorbe nového sloven-
ského Spevníka, do ktorého prispel nielen vlastnými piesňa-
mi, ale bol aj aktívnym členom hymnologickej komisie.

Život nášho brata nebol ľahký, ale vo všetkých skúškach sa
radil so svojím Bohom a hľadal Jeho pomoc.

Vážený brat Sabovik! V mene Reformovaného cirkevného
zboru Stretavka, Stretava, Košice, ako aj vo svojom mene Vám
k vášmu životnému jubileu prajem, aby Vás Božia ruka aj na-
ďalej viedla, ochraňovala a podopierala, aby ste nikdy nestrati-
li Vám také vlastné zanietenie pre Božie dielo. Buďte pevný a
neklátivý, rozhojňujte sa v diele Pánovom, vediac, že Vaša ná-
maha nie je márna v Pánovi.

erika Domonkošová

jubileum vzácneho človeka

Seniorátne valné zhromaždenie
Uznesenia, hodnotenie výsledkov

Stretnutie s Kristom prináša pokoj

Pôstne stretnutie v Humennom
SPRaVODajSTVO



Diakonia. V mene Ústredia diakonie
Henrietta Ibos 3. marca podpísala zmluvu
s Jaroslavom Výboštekom, s Prešovským
inštitútom VaV, o tom, aby na Slovensku
i  v  zahraničí mohli spoločne vykonávať
vzdelávacie programy. Dňa 24. marca obe
organizácie spoločne začali nové vzdeláva-
nie opatrovateľov, na ktorom sa zúčastňuje
18 ľudí z Podkarpatska a 17 zo Slovenska.
Teoretické vzdelávanie prebieha v maďar-
skom jazyku v zborových sieňach Refor-
movaného cirkevného zboru Kráľovský
Chlmec, zatiaľ čo miestom praktického
vzdelávania je Domov seniorov, nachádza-
júci sa vo Veľkom Horeši. Certifikované
vzdelávanie je dobrým príkladom medzi-
národnej spolupráce a  podpory organi-
zácie Eurodiakonia. Táto spolupráca pre
absolventov školenia umožňuje zapojenie
sa do služby domácej starostlivosti. 

Slávnostné zasadnutie. Dňa 3. apríla
sa biskup László Fazekas zúčastnil na sláv-
nostnom zasadnutí pri príležitosti 25. výro-
čia založenia Podpornej organizácie Part-
nerhilfe v Berlíne. Organizácia síce existo-
vala už skôr, ale po revolúcii v roku 1989
začala svoju činnosť aj v bývalých socialis-
tických krajinách, pomáhajúc v živote du-
chovných a ich rodín každoročným finanč-
ným príspevkom. Táto činnosť prebieha
aj v súčasnosti a je zameraná na rodiny
duchovných s veľkým počtom detí, na du-
chovných na dôchodku a vdovy po du-
chovných.

Služba lásky. Riaditeľka Ústredia diako-
nie Henrietta Ibos a biskup Podkarpatskej
cirkvi Sándor Zán Fábián podpísali 7. ap-
ríla v Beregszásze dohodu o spolupráci
medzi Ústredím diakonie našej cirkvi a
Podkarpatskou organizáciou kresťanskej
diakonie. V dokumente sa strany dohodli
o prehĺbení vzájomnej spolupráce, ktorá
bude zahŕňať cirkevnozborovú diakoniu,
inštitucionálnu službu lásky, humanitárne
poskytnutie pomoci, vzdelávanie v oblasti
diakonie a spoločné programy presahujú-
ce hranice na poli spoločnej diakonie. 

Ďakovná bohoslužba. Reformovaný
cirkevný zbor Vlčany dňa 9. apríla vzdal
vďaku za to, že mohli obnoviť budovu, sto-
jacu vedľa ich kostola, a budú ju môcť po-
užívať za účelom cirkevnozborovej práce.
Finančnú stránku rekonštrukcie zabezpe-
čila najmä Bavorská dištriktuálna cirkev.
Na odovzdaní boli prítomní biskupi Evan-
jelickej cirkvi Miloš Klátik a Milan Krivda,
predsedníčka Zväzu európskych protes-
tantských cirkví Klára Tarr, hlavný synod-
ný radca Evanjelickej bavorskej dištriktu-
álnej cirkvi Michael Martin a radca Ulrich
Zenker. Službu Božieho Slova vykonal bis-
kup László Fazekas. 

rokovanie. Duchovní Ekumenickej pas-
toračnej služby v Ozbrojených silách Mi-

nisterstva vnútra Slovenskej republiky
mali v dňoch 9.-10. apríla dvojdňové ro-
kovanie v  Komárňanskom biskupskom
úrade pod vedením podplukovníka Mila-
na Petrulu. Na rokovaní sa zúčastnil aj bis-
kup našej cirkvi, ktorý v jej mene pozdra-
vil prítomných. V ozbrojených zboroch
zastupujú našu cirkev svojou službou du-
chovné Alžbeta Lucskayová a Jana Tabač-
ková. 

Výstava. V dňoch 11.-28. sa v Bratislave
konala výstava obnovených maďarských
kultúrnych pamiatok v Organizácii Zväzu
slovenských stavebníkov. Výstava predsta-
vila diela Flórisa Rómera, plánované na re-
konštrukciu v roku 2016 a 2017. Na pane-
loch si bolo možné pozrieť Reformovaný
kostol v Klížskej Nemej, zvonicu v Hubo-
ve, úplné vonkajšie rekonštrukčné práce
na kostole v Plešanoch, ako aj rekonštrukč-
né práce na strechách Reformovaného kos-
tola v Sokolciach a v Tornali. 

rokovanie. Dňa 20. apríla sa v sídle Ka-
tolíckej konferencie biskupov Slovenska
konalo rokovanie najvyšších predstavite-
ľov kresťanských cirkví a židovskej nábo-
ženskej obce. Našu cirkev reprezentoval
biskup László Fazekas a hlavný synodný
radca Sándor Molnár. Témou rokovania
bola predovšetkým otázka financovania
cirkví, ale boli prijaté aj 2 žiadosti. V jednej
z nich predstavitelia kresťanských cirkví
na Slovensku žiadajú riaditeľa Štatistického
úradu na Slovensku, aby cirkvi pri príle-
žitosti sčítania ľudu v roku 2021 boli na šta-
tistických formulároch označené podob-
ne, ako to bolo v roku 2011. 2. prosba bo-
la nasmerovaná na predsedu vlády Roberta
Fica, aby v komisiách Slovenskej vlády pre
ľudské práva, národnostné menšiny a pre
rovnosť pohlaví mali miesto aj predstavi-
telia cirkví.

Generálny konvent. Zasadnutie Pred-
sedníctva Generálneho konventu sa konalo
dňa 25. apríla v sídle Pridunajského refor-
movaného dištriktu v Budapešti na Ráday-
ho ulici. Rokovalo sa o príprave niektorých
významnejších podujatí pri príležitosti
jubilea reformácie. K oslave Reformovanej
jednoty Karpatskej kotliny zo dňa 22. má-
ja  roku 2009 sa viaže príprava Festivalu
reformovanej jednoty, ktorý sa bude ko-
nať na Hrade vo Varadíne. Toto podujatie,
ktoré bude zabezpečovať Dištrikt Királyhá-
gómellék, sa bude niesť v znamení jednoty.
Dôležité podujatie sa bude ďalej konať dňa
24. júna v Debrecíne. Bude to slávnostné
zasadnutie Synody Maďarskej reformova-
nej cirkvi, na ktorom dôjde k schváleniu
nového maďarského prekladu II. Helvét-
skeho vierovyznania. Na tomto podujatí
v zastúpení našej cirkvi boli prítomní zás-
tupca generálneho kurátora Ferenc Poru-
bán a biskup László Fazekas.

Spomienková výstava. V rámci Komár-
ňanských dní sa otvorením biskupa Lász-
ló Fazekasa začala spomienková výstava
na počesť Gábora Pappa v Sídelnom dome
Csemadoku. Gábor Papp bol niekdajším
biskupom Zadunajského reformovaného
dištriktu, v rokoch 1878-1895 bol duchov-
ným v Komárne, ktorý svojím pôsobením
veľmi napomohol náprave kresťansko-ži-
dovských vzťahov v 19. storočí. Výstavu,
ktorá sa uskutočnila pod vedením kurá-
torky Évy Beke Fritz, je možné si pozrieť
do 27. mája. 

Synodná rada. Dňa 28. apríla sa v Ma-
lom Horeši konalo 20. vysunuté zasadanie
Synodnej rady. 

Stretnutie seniorov a  seniorátnych
kurátorov. Dňa 29. apríla sa v Rimav-
skej Sobote konalo stretnutie seniorov
a seniorátnych kurátorov. Odzneli infor-
mácie o živote jednotlivých seniorátov,
hovorilo sa aj o očakávanom novom mo-
deli financovania cirkví, o podujatiach
v súvislosti s oslavami 500. výročia jubi-
lea reformácie a o iných aktuálnych otáz-
kach. 

inštalácia. V rámci slávnostnej boho-
služby došlo dňa 30. apríla k inštalácii du-
chovného Attilu Sasáka do Reformované-
ho cirkevného zboru Nové Zámky. Inšta-
láciu vykonal senior Komárňanského re-
formovaného seniorátu Szilárd Szénási
a kázňou Božieho Slova slúžil biskup na-
šej cirkvi László Fazekas.
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