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Správa seniora NOS za rok 2021 
 

Skutky apoštolov 3, 43-47: „ 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom 

apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. 44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko 

spoločné. 45 Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko 

kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne 

jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. 47 Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. 

A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení.“ Amen.  

Ctení konventuáli, drahí bratia a sestry,  

Táto stať zo skutkov apoštolských je nadpísaná nadpisom: „Ideálny život veriacich“. Je 

tu v krátkosti opísaných niekoľko základných charakteristík prvej cirkvi a prvého cirkevného 

zboru. Nie je vôbec na škodu túto charakteristiku prvej cirkvi porovnávať s tou našou dnešnou. 

Konkrétne s našimi spoločenstvami, zbormi, seniorátom...  

Ak sa pozrieme na jednotlivé výzvy, ktoré sú tu pred nás predkladané, zistíme, že sme 

v mnohých ohľadoch odlišní od prvotnej cirkvi. V tomto texte nám zvykne do očí udrieť vždy 

najprv hádam ten najvýraznejší rozdiel: prví kresťania mali všetky majetky spoločné. Pridaním 

sa do spoločenstva cirkvi sa veriacich vzdávali všetkého svojho majetku v prospech cirkevného 

spoločenstva. Samozrejme, toto je na míle vzdialené dnešku, a to nielen spôsobom života – 

mať všetko spoločné – to je ozaj nepredstaviteľné, ale nám to je na míle vzdialené aj myslením. 

Našu cirkev v poslednom období výrazne polarizuje práve téma financií a spoločného 

skladania sa na potreby cirkvi. Prvý kresťania o tom vôbec nepremýšľali – „všetko mali 

spoločné“ a v dá sa povedať, že v podstate žili v skutočnom komunizme. No ale poďme ďalej...   

Aj keď ostatné výzvy z tohto textu nám kvôli predchádzajúcej odlišnosti unikajú nie sú 

o nič významnejšie a sú rozhodne hodné pozornosti.  

Čítali sme: „Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme“ a „Chválili Boha“  – a nám dnes je 

už niekedy na obtiaž aj týždenná Bohoslužobná frekvencia. A nápad stretnúť sa pri Božom 

slove aj inokedy ako v nedeľu je neraz hodnotený ako zbytočný alebo prehnane aktívny nápad 

farára. Koľko dní sme v našich zboroch v chrámoch? Koľko dní v týždni chválime Boha? Alebo: 

a „Všetci, čo uverili, boli pospolu“ a tiež: „spoločne jedávali pokrm“ – a my akosi nedoceňujeme 

potrebu a význam spoločenstva. Neraz je nám zaťažko stretnúť sa, radovať sa so spoločenstva 

bratov a sestier, ak sa dá radšej si aj Bohoslužby pozrieme online – doma v obývačke či kuchyni 

– sami... A po Bohoslužbe sa každý čo najskôr rozbehne domov. Koľko času venujeme 

spoločenstvu cirkvi? Alebo: „Všetkých sa zmocňovala bázeň“ – kedy sa bázeň pred Bohom 

naposledy zmocnila nás? Alebo: „s radosťou a úprimným srdcom“ a tiež: „a tešili sa“ – keď to 

porovnám s trudnomyseľnosťou, aká medzi nami niekedy panuje, s ponosami, negativizmom, 

či doslova hádkami a hašterením sa, aké sa ozýva krížom kráľom v celej našej cirkvi, banujem, 

že nemôžem aspoň na chvíľu zažiť cirkev takú aká bola vtedy. Až človeku ide na myseľ ťažká 

otázka: ako sme sa vlastne dostali do tejto biedy?  

Doba covidu nám samozrejme v mnohom zväzovala ruky. Dnes už je tá doba za nami 

a my vidíme iba opatrný a pozvoľný návrat veriacich do chrámov a spoločenstiev. A ak to teda 
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máme hodnotiť z tohto pohľadu, potom musíme konštatovať, že nám doba covidu rozhodne 

nepomohla, no ešte presnejšie asi bude to, že nám doba covidu v plnej šírke odhalila 

nebezpečný stav našej cirkvi, našich zborov, našich veriacich. 

Samozrejme by sme všetci radi videli v cirkvi obnovu. Aspoň zastavenie pádu. A určite 

musíme začať tým, že sa navrátime ku Kristovi.  Že obnovíme svoj vzťah s ním. A samozrejme 

v tom musíme začať každý od seba. V osobnom obnovení svojej viery, a aj v osobnom záväzku, 

že chceme byť príkladom pre naše spoločenstvá, zbory, že tú duchovnú zodpovednosť z pliec 

nezložíme aspoň my.  

A môžeme robiť ešte jedno... aj to nám našepkáva Božie Slovo: prví kresťania 

„rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval“. Cirkev skrátka reagovala na 

potreby svojich členov, a sveta v ktorom žili.  

A tak aj my môžeme každú dobu – hoci je ťažká brať nielen ako ťažké obdobie, ktoré 

treba prekonať, ale aj ako príležitosť. Príležitosť odpovedať na potreby sveta. Covid obdobie 

bolo ťažké obdobie, no zároveň to bola príležitosť konať čosi nové. Pomôcť trebárs ušitím 

rúška, modliť sa za chorých, navštíviť tých v nemocniciach. Hľadať nové formy, ako Božie Slovo 

priniesť ľuďom. Vo všetkých týchto spomenutých činnostiach (a iste by sa dali nájsť ešte 

mnohé iné) prišli do cirkvi veľa požehnania.  

To teda môžeme robiť vždy. Citlivo vnímať potreby sveta, našich spoločenstiev, našej 

cirkvi. Každá doba je nejaká, každá má svoje ťažkosti, ale zároveň každá je príležitosťou 

odpovedať na potreby sveta. Všímajme si svet okolo nás. Čo potrebuje? Čo je treba našim 

veriacim? Ako môžeme pomôcť tam kde momentálne sme? Aj to je jedna z vecí, ktorou sa 

môžeme podobať na prvotnú cirkev, a nebolo by to na škodu. Byť skrátka tým svetlom pre 

svet, ako to žiadal Pán Ježiš. Amen.  

 

Krátky pohľad na dianie v senioráte:  

 

Podujatia ako aj aktivity konané v senioráte mapujú správy VMV, SEŽ a školského 

dekana. Kvôli covidu sa toho neudialo veľa, no vďační sme Bohu za všetko, čo nám požehnal. 

Tiež je tu na mieste poďakovanie, všetkým, ktorí v senioráte dobrovoľne stoja na mnohých 

postoch. Vďaka za Vašu prácu a obeť, nech ju Boh vynahradí.  

Iste to, čo hýbalo naším cirkevným priestorom počas tohto roka najviac bol fond 

finančného zabezpečenia. Nechcem však, aby problém financovania prekryl potrebu 

duchovnej obnovy cirkvi. Musíme sa sústrediť predovšetkým na to, ako obnovovať cirkev, 

vieru v srdciach, ako priviesť ľudí do spoločenstva bratov a sestier.  

 

Dovoľte mi ešte spomenúť dve pekné myšlienky z kňazských správ:  

„Kiež z nás , tak chatrného materiálu rastie krásna Božia stavba.“  

„Presviedčame sa o požehnaní, ktoré je prítomné i tam, či práve tam, kde by sa hoci 

dvaja alebo traja zhromaždili v Ježišovom mene.“  
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Okienka do cirkevných zborov v Novohrade: 
 
 

1. Cirkevný Zbor ECAV: Ábelová - nedodali 
 

2. Cirkevný Zbor ECAV: Budiná 
V roku 2021 sme v cirkevnom zbore Budiná  opravili poškodenú strechu na kostole 

a kostolnej veži a vyrobili sme novú  symboliku, ktorá bola umiestnená  na vežu kostola.  
 

3. Cirkevný Zbor ECAV: Cinobaňa 
Na Službách Božích sme sa stretli 30x s priemernou účasťou 15 ľudí. Počas 

lockdownu sestra farárka roznášala veriacim kázne v tlačenej podobe do poštových 
schránok. S veriacimi komunikovala telefonicky, mailom a aj cez sociálne siete. SEŽ sa 
stretávalo počas potreby, v lete sme na jednom zo stretnutí oslávili životné jubileá 
niektorých našich žien- ďakujeme sestre koordinátorke Evke Halajovej za milé darčeky pre 
oslávenkyne. 

 
 

4. Výročná Kňazská správa za rok 2021 CZ ECAV České Brezovo 

 Členovia  zboru sa aktívne zúčastňovali  brigád   pri úprave  farskej  záhrady, prípravy dreva 
do chrámu. Členovia, a najmä členky CZ, venovali veľké úsilie zabezpečeniu fungovania rodín 
v čase protiepidemiologických opatrení ( opatera chorých, starších ľudí a detí ).  

 Členky zboru sa aktívne zapojili do projektu Misia na Níle – pletené výrobky rôzneho druhu- 
deky, ponožky, šále, čapice...... 

Spevokol v našom zbore si pripomenul 30. výročie vzniku. Počas svojej existencie 
absolvoval  množstvo vystúpení. 

 

5. Cirkevný Zbor ECAV: Dobroč 
V roku 2021 sme s veľkou radosťou v našom cirkevnom zbore privítali seniorátne 

stretnutie 
žien novohradského seniorátu. Radosť nám prinieslo aj obnovenie biblických hodín 

v Dobroči, ktoré sa nekonali už viacero rokov. V hospodárskej oblasti sme v spolupráci 
s Pamiatkovým úradom vykonali prvé administratívne a projektové kroky potrebné ku 
generálnej oprave interiéru nášho historického kostola. 

 
6. Cirkevný Zbor ECAV: Dolná Strehová – nedodali 

 
7. Výročná Kňazská správa za rok 2021 CZ ECAV Dolné Strháre 

Rok 2021 bol pre nás výnimočný a náročný, ale napriek tomu všetkému sa nám 

podarilo ukončiť viacero prác. Opravili sme múrik okolo kostola v Dolných Strhároch 

a natreli aj jeho striešku, tiež bol natretý plot popred faru. V Horných Strhároch sme natreli 

vežu na kostole, ešte nám ostáva omietnuť vežu – nakoľko začala opadávať omietku . Práce 

na veži sa začali obitím starej omietky, ale vzhľadom na príchod zimy, boli práce prerušené 

a začnú znovu na jar.  

 Ďakujeme Pánu Bohu, že sa nám aj v takých ťažkých časoch podarilo dokončiť 

plánované dielo, a tiež zohnať na to všetko financie. 
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8. Cirkevný Zbor ECAV: Horná Strehová 

Január – Máj 2021 – nahrávanie služieb Božích a online prenos administrujúcou farárkou 
Soňou Pichnarčíkovou z CZ Malá Čalomija 
Máj – celozborová brigáda upratovania kostola a areálu vôkol neho 
Júl – ďakovné služby Božie pri príležitosti 90 narodenín s. Dianiškovej + spoločné poobedie 
Júl – na zborovom konvente sa uskutočnili zvolenie nového člena do rádu presbyterov – 
Jozef Dianiška 
September – stretnutie na SEŽ NoS 
3.10.2021 – slávnostné uvádzanie do úradu presbytera br. Jozefa Dianišku 
Október – ďakovné SB pri príležitosti dňa za úrody zeme 

 
9. Cirkevný Zbor ECAV: Horný Tisovník 

Aj keď bol rok 2021 v práci v CZ kvôli pandémii a opatreniam značne obmedzení, CZ v roku 
2021 nezaháľal a pustil sa do niekoľkých väčších a finančne náročnejších opráv. Vykonali sa 
veľké opravné práce na budove kostola aj fary v Hornom Tisovníku, keď na obidvoch 
spomínaniach budovách došlo k výmene starých okien za nové. CZ na tento účel 
spotreboval značne finančné prostriedky, no napriek tomu sa teší zo svojej starostlivosti 
o svoj majetok. Samozrejme, cirkevný zbor čakajú aj ďalšie výzvy. Uvažuje sa nad ďalšími 
investíciami do budov, ktorých stav sa postupne zhoršuje. V roku 2022 sa chystajú práce na 
výmene vchodových dvier na budove fary. Po veľkých opravách však treba v CZ znovu 
skonsolidovať finančné prostriedky a rozmýšľať nad ďalšími projektami, ako je oprava 
strechy chrámu Božieho či práca na hospodárskej budove v areáli fary.  

 

10. Cirkevný Zbor ECAV: Kalinovo 
Napriek lockdown-u, v cirkevnom zbore fungovala online detská besiedka, stretávanie 
mladších žien, i biblické hodiny keď sme sa nemohli stretávať v chráme, boli vždy pripravené 
a vysielané online SB/pobožností začatie generálnej opravy zvonov v Kalinove a Brezničke 
(dokončené začiatkom roka 2022) 
Okrem týchto aktivít sa nám podarilo zorganizovať aj niektoré opravy okolo našich kostolov, 
fary i upravovanie farskej záhrady. 
Za všetky aktivity a práce sme vďačný Pánu Bohu, že dáva silu i ľudí, ktorým fungovanie 
a práca v CZ Kalinovo leží na srdci – nielen pri praktickej pomoci, ale aj finančne. 
 
 

11. Cirkevný Zbor ECAV: Lovinobaňa  
Cirkevný zbor Lovinobaňa a Uderiná napredovali aj napriek pandémii, ktorá sa 

dotkla aj roku 2021. Napriek tomu sme sa na Službách Božích stretávali, v Lovinobani 39krát 
a v dcérocirkvi Uderiná 19 krát, Služby Božie sa konali aj počas Vianočných a Novoročných 
sviatkov.  Večera Pánova sa prisluhovala podľa štatútu za dodržiavania pandemických 
opatrení. Počas lockdownu sa roznášali kázne a k dispozícii boli aj Služby Božie nahrávané 
novohradským seniorátom. Pokročilo sa aj v hospodárskej sfére, v dcérocirkvi Uderiná boli 
v roku 2021 vymenené okná na kostole so všetkými prácami, a v CZ sa konali aj drobné 
práce ohľadne udržiavania cirkevných a Bohoslužobných priestorov. Bohoslužobný život 
plynul a do cirkevného zboru sme prijali sviatosťou krstu svätého dve deti, taktiež sme 
získali konfirmačnou slávnosťou do zboru troch dospelých členov, do manželstva vstúpili 
štyri páry. V dedine Lovinobaňa sa vyučuje náboženská výchova, ktorej chod sa konal podľa 
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nariadení ministerstva zdravotníctva. Počas pandemickej situácie vykazuje CZ Lovinobaňa 
najmä pastorálne návštevy v nemocnici Lučenec. Pred nami sú výzvy pre tento rok, najmä 
povzbudiť hospodársky život zboru, a pokračovať ďalej v prácach a úlohách, ktoré sú pred 
nami.  

 
 

12. Cirkevný Zbor ECAV: Ľuboreč 
Ako mnohí vieme že od roku 1997 sa robí oprava a generálna rekonštrukcia nášho 

chrámu. Najskôr sa robila strecha a interiér do r.1998 .potom sa robilo odvodnenie v r. 
1999. Od do roku 2000 do roku 2004 sa rekonštruovali fresky a v r 2005 - 2008 sa 
rekonštruoval oltár. Od roku 2013 do roku 2018 sa robila statika chrámu a v rokoch 2019 -
2020 sa opravovala veža a strecha čiže exteriér lode kostola - omietol sa celý kostol, a v 
minulom roku 2021 sa robil cokel okolo veží a presbytéria. Od roku 1997 sa na tomto 
kostole vykonalo veľmi veľa práce a preinvestovalo sa veľa financií. V minulom roku sme 
pokračovali v týchto prácach, keď sme z Banskobystrického samosprávneho kraja dostali 
príspevok 8 000€,. Tieto práce nás v minulom roku stáli spolu 9 556,74€. Z vlastných 
prostriedkov sme prispeli 1556, 74€, čo je na náš 89 členný zbor dosť veľký výdavok. Vďaka 
tomu, že sme zvýšili cirkevný príspevok na 10€, a vďaka štedrosti bratov a sestier sme to 
zvládli. Vidíme, že aj napriek tomu, že bola pandémia, a nemali sme toľkokrát služby Božie 
ako inokedy, nám pomáhal aj Náš Pán, ktorý usmerňoval naše myšlienky a pomohol nám v 
našom úsilí ukončiť ďalšiu etapu rekonštrukcie. 

Kvôli pandémii sme preložili aj pamiatku posvätenia chrámu z októbra na 12.9.2021, 
aby sme si mohli pripomenúť túto výnimočnú udalosť skôr, ako štát znova zatvorí všetky 
chrámy Božie. Deň pred tým sme v spolupráci z obcou uskutočnili deň obce. Táto sa 
uskutočnila na farskom dvore a v chráme Božom. Pri tejto príležitosti pamiatky posvätenia 
prišlo vyše 70 ľudí, domácich, hostí aj turistov. Mali sme tam stánky v ktorých sa učilo robiť 
veci zo šúpolia, boli tam stánky s rôznym tovarom, ochutnávka, občerstvenie a iné. Mnohí 
bratia presbyteri a sestry presbyterky spoločne s cirkevníkmi sa ujali všetkých návštevníkov 
a s. kostolníčka Knisová ich sprevádzala po chráme Božom. 

Okolo fary a kostola sme organizovali brigády a kosilo sa minimálne 3 krát. 
Zabezpečoval to brat dozorca Peter Ožvoldík. Je výborné, že máme kosačku, ktorá veľmi 
pomáha pri úpravách okolia kostola a fary. 

Pred Vianocami som vypísal vianočné pozdravy, ktoré sa rozdali po schránkach 

domácností a v chráme Božom. Touto aktivitou sme zakončili rok 2021 s prosbou, aby nám 

náš Pán pomáhal a viedol nás aj v budúcom roku. 

 

 

13. Cirkevný Zbor ECAV: Lučenec 

11.7.2021 sa konal volebný a výročný zborový konvent. Na ňom bola zvolená naša 

nová  dozorkyňa cirkevného zboru Sylva Pauerová, do funkcie poddozorcu bol 

zvolený  Marian Gúgľava a za presbytera bol zvolený Stanislav Karman. 

 Novozvolení predstavitelia nášho cirkevného zboru boli do svojej služby uvedení 
12.9.2021.  

16.7.2021 sme privítali delegátov seniorátneho konventu. Hosťom konventu bol 
brat biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Seniorátny konvent bol zároveň aj radostným 
stretnutím evanjelikov nášho seniorátu. 
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27.6.2021 bolo konfirmovaných 8 detí (3 dievčatá a 4 chlapci + jedno dievča z iného 
cirkevného zboru) 

Počas uplynulého roka sme na Službách Božích mali dvoch hosťujúcich kazateľov 
brata farára Albrechta Schäffera z Metzingenu (Nemecko) a brata farára Jána Oslíka 
z Modry. 

Od 20 júna  sa konali ja maďarské Služby Božie, na ktoré prichádzal brat farár Áron 
Horváth-Hegy a po jeho odchode na nové pôsobisko nový brat farár Csaba Sztyehlik. Aj 
vďaka jeho ochote pokračuje naša spolupráca s cirkevným zborom v Šámšonháze, kde sme 
počas leta a jesene mohli tiež slúžiť zvesťou Božieho slova.  

  

Vnútromisijné podujatia 
26.-30.7.2021 sme miesto tábora mali stretnutia s dorastencami. Súčasťou 

spoločného programu bol výklad Božieho slova, hry, dobrovoľnícke aktivity, výlety. Nebolo 
nás veľa, ale zažili sme mnoho pekných chvíľ. 

 4.9.2021 sa konalo tradičné rodinné stretnutie a posedenie pri guľáši. Účasť 
bola skromnejšia ako po minulé roky ale srdečná atmosféra a radosť zo stretnutia boli pre 
mnohých povzbudením.  

 

Hospodárska činnosť 
 V roku 2021 sme začali s náročnou opravou strechy na fare. Tieto práce, ktoré bolo 

nevyhnutné vykonať kvôli zlému stavu krytiny, sme mohli začať vďaka prostriedkom 
z milodarov a z nájmu budov či pôdy. Taktiež na opravu prispelo ministerstvo kultúry ale 
najmä partnerská evanjelická cirkev v Nemecku.  

Koncom novembra a začiatkom decembra sa podarilo vymeniť aj okná a dvere na fare 
v časti pri farskej terase. 

 

 
14. Cirkevný Zbor ECAV: Malá Čalomija 

Počas celého r. 2021 (rok covidu) sa v rámci vykonávala nahrávanie Služieb Božích, 
slávnostného slova, príhovorov v obecnom rozhlase 
V rámci nahrávania poslúžila pokonfirmačná mládež 
Z dobrovoľných milodarov zakúpená v mesiaci apríl traktorová kosačka + krovinorez pre CZ  
Máj – celozborová brigáda upratovania interiéru a exteriéru okolo kostolov nášho CZ 
Jún – September – úplne vyčistenie zadného farského dvora 
26.6 – začalo búranie starej hospodárskej budovy 
18.7 – zborový konvent si zvolil nového zborového dozorcu Mgr. Miroslavu Tóthovú ako aj 
novú zborovú pokladníčku s. Martu Líškovú a s. účtovníčku Ing. Ivetu Cellengovú 
5.8. – nové zakúpenie ozvučenia do chrámu Božieho v Malej Čalomiji 
15.8. – slávnostné uvádzanie do úradov novozvolených funkcionárov 
16.8 – 18.8.2021 – Príbelsko – Maločalomická trojdňovka – (denný detský tábor) 
September – vybudovanie základov pod plechové hospodárske budovy (garáže) 
3.9. – zborový výlet do CZ Brezno 
19.9 – stretnutie SEŽ NoS 
10.10 – slávnosť konfirmácie vo filiálke Veľká Čalomija 
November – vytvorenie vlastných pohľadníc CZ Malá Čalomija obsahujúce fotky chrámov v CZ 
7.12 – zakúpenie a montovanie nových plechových hospodárskych budov (garáži)  
16.12 – spoločná kapustnica v dennom stacionári v Leseniciach 

Vianočné sviatky v CZ – spustené kostoly za prísnych podmienok  
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15. Cirkevný Zbor ECAV: Malé Zlievce 

Výmena strechy na kostole vo filiálke Zombor s podporou Úradu vlády SR,  v 
poslednú augustový nedeľu ďakovné SB za zdarné dielo za účasti domácich viery aj hostí. 
Kazateľ- senior NOS Ján Ruman, spoluliturg Filip Púpala, kantor Michal Makovník ml. Po SB 
s prezentáciou požehnané "agapé". 

 
 

16. Cirkevný Zbor ECAV: Málinec 
 podarilo sa nám uskutočniť niekoľko brigád, kde sme: vyčistili koryto potoka za kostolom; 

upratali povalu kostola; oplešenie dverí na hospodárskej budove; oprava strechy kostola; i 
rôzne malé a väčšie brigády okolo kostola a fary 

 zateplil sa strop kostola;  
 na kostole sa osadila informačná tabuľa;  
 výlet CZ Málinec na Kysuce;;  
 vzorné vedenie zborovej kroniky  

 

 
17. Cirkevný Zbor ECAV: Mašková  

V spolupráci s OU Halič sa nám podarilo 21. augusta zorganizovať na cintoríne v 
Haliči pietnu spomienku z príležitosti 14. výročia úmrtia Hany Ponickej, našej rodáčky, ktorá 
bola pokrstená v našom Evanjelickom chráme Božom v Maškovej, kde som mal duchovný 
príhovor. Bolo tam 42 prítomných. 

V Haliči! sa zorganizovalo 18. 7. stretnutie detí a rodičov - detská besiedka. V pláne 
bolo okrem programu aj opekanie špekačiek, ale bolo tak horúce, že sa program musel 
uskutočniť v našom chráme Božom. Ďakujem nášmu vnútromisijnému výboru za to že sa 
ujal tejto úlohy. Prišlo 7 detí a 14 dospelých. 

V Lehôtke sme uskutočnili posviacku novej zborovej siene, ktorú uskutočnil brat 
konsenior Novohradského seniorátu Michal Gubo, a liturgoval diakon Juraj Holek.  

Slávnosti sa zúčastnila aj sestra farárka Katarína Kučerová, ktorá v minulosti 
pôsobila v našom CZ. Slávnosť, počas ktorej sme sa rozlúčili s modlitebňou, sa uskutočnila 
5.9.2021.0 tejto milej udalosti som napísal článok aj do EPST, a aj na stránku ECAV, kde si 
môžete pozrieť aj fotografie. Ďakujem pánovi starostovi a zástupcovi dozorcu Richardovi 
Laššanovi, že sa ujal tejto úlohy, a zabezpečil nám miestnosť v priestoroch obecného úradu. 
Zároveň dal vymaľovať a pripravil a zariadil celú miestnosť a zabezpečil aj občerstvenie po 
službách Božích. Za čo mu patrí veľké poďakovanie. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa pričinili pri organizovaní tejto milej slávnosti. V našej novej zborovej sieni máme aj 
nový oltárny kríž, ktorý nám vyrobil a daroval Ján Jančo ml., ktorý dôstojne ozdobuje oltár. 
Ďakujeme mu za tento kríž - symbol kresťanstva. 

Počas minulého roku som písal aj články do novín, ktoré vydáva OÚ Halič- do 
Haličských zvestí, kde som počas zatvorených kostolov povzbudzoval bratov a sestry vo 
viere v Nášho Trojjediného Pána. 

Pred Vianocami sa na Službách Božích a po obciach nášho CZ rozniesli vianočné 

pozdravy, ktoré som zabezpečil a vypísal, aby sme si aj takýmto spôsobom priblížili 

vianočné sviatky. Týmto spôsobom sme zakončili minulý rok s prosbou, aby nás aj v roku 

2022 ochraňoval náš Pán. 
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18. Cirkevný Zbor ECAV: Ozdín 

Na Službách Božích sme sa stretli v Ozdíne 11x s priemernou účasťou 12 ľudí. Chcem 
vyzdvihnúť prácu presbyterov a funkcionárov, že sa vzorne a príkladne starajú o okolie kostola 
a modlitebne. V lete 2021 bol počas jedného víkendu v okolí obce motorkársky maratón, 
organizátori podujatia poprosili cirkevníkov, či by mohli použiť areál modlitebne na oddych a 
občerstvenie. Ich požiadavke sme ochotne vyhoveli. 

 

19. Cirkevný Zbor ECAV: Polichno – nedodali 

 

20. Cirkevný Zbor ECAV: Poltár  
Generálna výmena krovu a krytiny na streche kostola v Zelenom s finančnou 

podporou Ministerstva kultúry SR 
Odchod zborového kaplána Mgr. Branislava Balcu 
Nástup zborovej kaplánky Mgr. Simony Devečkovej, PhD. 
Vytvorenie facebookovej stránky cirkevného zboru 
Nákup zborovej kosačky 
Nákup zborovej gitary s aparatúrou 
Výmena horných a dolných ventilov na ústrednom kúrení 
Nahrávanie pobožností počas pandémie 
Online vianočný program detí  

Brigády – pílenie dreva; úprava vnútorných a vonkajších zborových priestorov  

 

 

21. Cirkevný Zbor ECAV: Pondelok- Hrnčiarska Ves 

Sestra farárka Mgr. Vladimíra Balcová od 1. 8. 2020 prešla do cirkevného zboru 

v Košariskách. Privítala ešte návštevu z Cirkevnej školy v Rimavskej Sobote pri výročí s. 

farárky Zlatice Oravcovej, rodáčky z Pondelka, kde sa na miestnom cintoríne navštívili 

miesto jej odpočinku. 

 Napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam sa podarilo udržať súdržnosť 

medzi matkocirkvou a filiálkami, čo sa prejavilo najmä pri slávnostiach Pamiatky posvätenia 

chrámu a pri pohrebných obradoch, podľa možností aj vzájomnými návštevami nedeľných 

služieb Božích v jednotlivých obciach. 

Sestra zborová dozorkyňa M. Jozafová aktívne pracuje v celoslovenskom SEŽ 

 

 

22. Cirkevný Zbor ECAV: Pôtor – nedodali 

 

23. Cirkevný Zbor ECAV: Príbelce 

1. Na Veľkú Noc nahrali program s deťmi, kedy sa každé dieťa nahralo doma, a potom sa to 

zostrihalo na spoločné video. Vznikla pekná pamiatka 

2. V júni sa konala konfirmácia 

3. V lete sa podarilo spolu s CZ Malá Čalomija zorganizovať tábor pre deti  

4. Podarilo sa im opraviť rímsu kostolnej veže za pomoci špeciálnej vysokozdvižnej techniky. 

Finančne to zastrešili milodary členov a obec Príbelce. 
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5. Vo filiálke Kosihovce dokázali opraviť interiér zborovej miestnosti a vymeniť okná. Finančne 

to z väčšej časti zastrešila obec Kosihovce. Vo filiálke Bátorová boli zrekonštruované 

vchodové dvere a vonkajšie lavičky. 

6. Zúčastnili sa viackrát na vypratávaní vyhorenej fary v Čelovciach 

7. Pravidelne prispievajú zozbieraným šatstvom na charitu v Lučenci 

 

 

24. Cirkevný Zbor ECAV: Senné  
Ako vo všetkých zboroch, tak aj v CZ Senné pandémia a obmedzenia s ňou súvisiace 

neblaho ovplyvnila aj stretávanie sa a prácu v CZ Senné. Rok 2021 bol pre prácu v zbore 
trochu pokojnejší. Vykonalo sa niekoľko nevyhnutných plánovaných opráv. Opravovali sa 
časti strechy na kostole v Sennom, pretože do budovy kostola zatekalo. Tiež prebehlo 
plánované dozvučenie chóru kostola, aby aj sestra kantorka a prípadný poslucháči na chóre 
dobre počuli. Začali sa aj už dlhšie plánované práce na postupnej obnove plotu okolo areálu 
kostola, kde sestra pokladníčka s rodinou začali sadiť živý plot. Nevyhli sme sa ani 
technickým problémom, keď sa v decembri minulého roku v budove fary pokazilo ponorné 
čerpadlo. Práce na opravách vody na fare budú vykonané v tomto roku. Tiež CZ 
momentálne konsoliduje svoje prostriedky nakoľko by chcel v najbližšom období začať 
práce na maľovaní interiéru kostola v Sennom.  
 
 

25. Cirkevný zbor ECAV: Stredné Plachtince 

Začiatok roku 2021 bol poznačený zatvorenými chrámami- až do konca apríla. Každú 

nedeľu a vo sviatok zneli z miestnych rozhlasov V Stredných a v Horných Plachtinciach 

Duchovné Relácie. S ich prípravou pomáhal Bc. Janko Ondrejkov z Horných Plachtiniec. Pri 

každom jednom príhovore mi asistovali bratia starostovia Štefan Benko a Ladislav 

Nozdrovický. Srdečná vďaka všetkým menovaným ľudom. Aj vďaka ním mohlo slovo Božie 

znieť všetkým ľuďom z našich rozhlasov počas celých 4 mesiacov. 

 K ďalším dôležitým udalostiam v našom CZ v minulom roku patrilo: 

28. 6. 2021 – slávnostné služby Božie pri ukončení školského roku. Vystúpilo na nich 

12 detí z materskej školy s piesňami, ktoré sme sa na hodinách náboženstva spolu učili. 

Zaspievali 5 kresťanských detských piesní. Prítomné na službách božích boli i obe pani 

učiteľky. Detičky potom dostali vysvedčenia z náboženstva.  

4. 7. – sa konal volebný konvent pri voľbe zborového farára a zborového dozorcu. 

Brat dozorca Jaroslav Pavlov bol zvolený na ďalších 6 rokov. Brat farár Mgr. Jaroslav Ďuriš 

bol zvolený na 10 rokov za zborového farára CZ ECAV Stredné Plachtince.  

15. 8. – konala sa slávnosť konfirmácie 10 mladých ľudí. 

22. 8. – prebiehal 2. ročník zborového dňa nášho cirkevného zboru. Jeho súčasťou 

bolo uvedené aj uvedenie do knihy „Monografia obce Stredné Plachtince“ autorov  

PaedDr. Pavla Antolovho  a Dominika Antolovho.  

S programom vystúpila aj skupina Bažalička Plachtince- Príbelce, či hudobná skupina 

Šramot, v ktorej hrajú 4 naši presbyteri. 

Asi 200 prítomných ľudí bolo vzácnym spoločenstvom vďaky pri službách Božích pod 

holým nebom pri poďakovaní za úrodu. 25 traktorov i menších traktorov z našich obcí 

predviedlo aj krátku ukážku poľnohospodárskych prác.  
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K našej radosti ku okrem zástupcov našej obce či obce Horné Plachtince, boli spolu 

s nami poľovníci, poľnohospodári, včelári, zástupkyne Jednoty dôchodcov z klubu Júliusa 

Pántika. Podujatie okrem mnohých ochotných a vzácnych ľudí podporilo aj Agrodružstvo 

Príbelce a BBSK Banská Bystrica. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu aj za to, že sme to stihli ešte 

uskutočniť v roku 2021, kedy sa väčšie podujatia organizovali len veľmi ťažko. V septembri 

2021 sme zvolali zborový konvent ohľadne situácie s Fondom finančného zabezpečenia 

ECAV na Slovensku. Nakoľko sme vedeli, že budeme musieť v tento rok odviesť o 3500 eur 

viac ako po minulé roky, museli sme pristúpiť k zvýšeniu cirkevného príspevku na 10 eur na 

osobu, už od tohto roku. Konvent toto zvýšenie cirkevného príspevku po 15 rokoch 

jednomyseľne odhlasoval. Začiatok októbra sme museli vymeniť plynovú pec na fare po 24 

rokoch. Nová pec spolu s prácou vyšla cirkevný zbor na 2300 eur. Toto všetko boli výdavky, 

s ktorými sme sa v roku 2021 museli popasovať. A vďaka Pánu Bohu sme to spoločne ako 

cirkevný zbor s Jeho pomocou všetko zvládli.  

Soli Deo Gloria ! 

 
 

26. Cirkevný Zbor ECAV: Tomášovce 
Posledná septembrová nedeľa ( 26. 9. ) sa niesla v znamení Pamiatky posvätenia chrámu. 
Tohto roku sme mali slávnostného slova Božieho kazateľa Miroslava Dubeka. Privítali sme 
aj brata seniorálneho dozorcu Pavla Baja. V Tomášovciach sme vymenili pohon dvoch 
zvonov na kostole. Prebiehali aj opravy na farskom úrade. Aj v kostole v Točnici sa vykonali 
opravy steny. Napriek opatreniam obmedzujúcim bohoslužby sme veriacim ponúkali 
tlačené kázne a nahrávky bohoslužieb.  

 

 

27. Cirkevný Zbor ECAV: Turíčky za r. 2021 

Na Službách Božích sme sa stretli 8x s priemernou účasťou 10 ľudí. Po dlhom čase 

bol v roku 2021 v Turíčkach sobáš- do stavu manželského vstúpil zmiešaný pár- nevesta 

ECAV a ženích RKC. Poďakovanie patrí všetkým presbyterom a funkcionárom, že sa vzorne 

starajú o chrám Boží a jeho okolie. 

 

28. Cirkevný Zbor ECAV: Uhorské za r. 2021 
 Hoci bol minulý rok u nás chudobný na bohoslužobné podujatia, sobáše či krsty, 

niečo sa predsa zdarne podarilo. A nebolo toho tak málo. 
 Na konfirmáciu sa pripravovalo 6 konfirmandov, ktorí budú konfirmovaní v r. 

2022. Aj v rámci ich prípravy sa u nás podarilo zorganizovať stretnutie dorastu a 
pokonfirmačnej mládeže v spolupráci s CZ Veľký Krtíš, ktoré sa uskutočnilo 14. 7. 2021 v 
zborovej miestnosti a kostole v Uhorskom. Mladí z Veľkého Krtíša si pre našich dorastencov 
pripravili bohatý a zaujímavý evanjelizačný program s biblickým výkladom, hrami a 
zážitkovou cestou v chráme Božom. Mali sme spolu požehnaný čas. 

 SEŽ napriek opatreniam tiež nezaháľalo a pri príležitosti SDM 2021 sa podarilo 
nahrať video, ktoré predstavovalo krajinu Vanuatu. Evanjelické ženy sa tak isto podieľali na 
nahrávke Pašíí k Veľkému Piatku. Obe videá boli zverejnené cez facebookovú stránku nášho 
CZ. 

 Veľmi významnou udalosťou u nás bolo aj nahrávanie rozhlasových služieb 
Božích na Kvetnú nedeľu, 14. marca 2021 v chráme Božom v Uhorskom. Kvôli prísnym 
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protipandemickým opatreniam to bolo personálne veľmi náročné, nakoľko účinkujúcich 
mohlo byť len 5 osôb. Ale s Božou pomocou sme to zvládli. Na tento rozhlasový prenos sme 
mali vynikajúce ohlasy od mnohých, za čo sme veľmi vďační. 

 Nezanedbateľná bola v r. 2021 i hospodárska oblasť. Podarilo sa zrealizovať 
kompletnú rekonštrukciu farskej kúpeľne vďaka štedrým milodarom členov CZ ale i vďaka 
pomoci nemeckého fondu Pfarrer und Pfarerin Hilfe. Rekonštrukcia bola časovo i finančne 
náročná, ale jej realizáciu tiež považujeme za svedectvo o Božej milosti pri nás. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí pomáhali s prácami, účtovnými dokladmi i s následným upratovaním. 

 V roku 2021 boli zorganizované aj viaceré brigády a menšie opravy. Uskutočnila 
sa napríklad väčšia brigáda upratovania kostola v Uhorskom. Vyčistili sa koberce a lavice 
boli natreté náterom proti červotočom. Vo filiálke Rovňany sa po čase úspešne dokončila 
výmena okien na zborovej miestnosti. 

 Neobišli nás ani personálne zmeny. V Uhorskom bol zvolený a uvedený do 
úradu nový kurátor, Marian Dobra. 

 COVID-19 poznačil duchovný život i v našom CZ Uhorské. Počas opatrení však 
boli nahrávané a zverejňované „novohradské služby Božie”, distribuované kázne v tlačenej 
forme a počas veľkých sviatkov a zavretých kostolov zneli príhovory cez obecné rozhlasy v 
Uhorskom, Rovňanoch, Hradišti i Krnej. Za túto možnosť patrí veľká vďaka starostovi a 
starostkám obcí. 

 Veríme, že budúci rok bude bohatší na osobné stretnutia a podujatia. Sme si 
však istí, že   bude znova celkom iný, nový ale stále naplnený Božou láskou, milosťou a 
požehnaním.  

 

 

29. Cirkevný Zbor ECAV: Veľký Krtíš 

 

Počas lockdownu začiatkom roka sme sa presunuli sme do on-line priestoru. Nahrávali 

a uverejňovali kázne, bohoslužby, veršíky a piesne spevokolu Nádej. Výučba konfirmandov 

prebiehala dištančne, stretnutia mládeže cez zoom. Mládež sa dvakrát stretla na brigáde pri 

kostole. V Júli sme zorganizovali sústredenie starších mládežníkov v Batizovciach. Navštívili 

sme evanjelickú mládež v Uhorskom. V Auguste sa konali 3 turnusy prímestských táborov. 

Začiatkom septembra sme mali služby Božie s požehnaním detí, študentov a učiteľov. V 

septembri bola konfirmačná slávnosť a týždeň po nej spomienková konfirmácia po 60 a viac 

rokoch vo Veľkom Krtíši. V Novembri sme uskutočnili zbierku oblečenia a hračiek pre charitu 

v Lučenci. Zapojili sme sa do projektu: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – potešili 

sme 63 detí (Padina, Kovačica, Uzdin) – slovenskej i srbskej národnosti. V decembri sme s 

veriacimi prichystali Vianočné balíčky pre seniorov do 4 DD a DSS v našom okrese – spolu 315 

balíkov. Tiež balíčky pre pracovníkov COVID oddelenia v Lučenci. Boli vydané 4 čísla zborového 

časopisu: Zborových novín. 

 

 

30. Cirkevný Zbor ECAV: Veľký Lom  

 
"3 v 1" 
Požehnaná rodinno-zborová slávnosť.  Krst svätý, konfirmácia a prijatie do cirkvi v 

rámci troch generácií jednej rodiny.  
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31. Cirkevný Zbor ECAV: Závada 

 

Covid-19 poznačil duchovný život. V zbore sa vykonalo menej Bohoslužieb, nebola 

spoveď. Pokračovali však prípravné práce na oprave vonkajších omietok. Z tých pár stretnutí, 

ktoré sme mali bolo cítiť veľkú túžbu stretávať sa.  

 


