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Prvý list apoštola Petra 2,11-17  

„Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žia-

dostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby - 

vidiac vaše dobré skutky - oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) 

ohovárajú ako zločincov. Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či 

už kráľovi ako najvyššiemu, alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo 

zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, 

umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou 

zlosti, ale ako Boží služobníci! Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa 

ctite!“  

Bratia a sestry, určite ste si už niekedy všimli správanie detí, mladých ľudí, kto-

rým sa „konečne“ podarilo uniknúť z dohľadu svojich prísnejších rodičov. Možno sa 

vám v mysli vynorilo viacero spomienok a skúseností. Všetky sa však dajú opísať rov-

nakými slovami: „odtrhnutí z reťaze“. Napríklad vysokoškolský internát a život na ňom 

prináša mnoho skúseností, čo mladí ľudia dokážu „vyparatiť“ vďaka svojmu pocitu slo-

body. Lenže slovné spojenie „odtrhnutí z reťaze“ nemožno obmedziť len na opis sprá-

vania detí a mládeže. Nedávno som mal rozhovor, ktorého obsahom bolo skúmanie 

toho, ako sa práve teraz k sebe správame. Zhodli sme sa, že mnohí ľudia sa správajú 

tak, že by sa aj v ich prípade dalo použiť slovné spojenie „odtrhnutí z reťaze“. Myslím 

si, že aj kvôli týmto skúsenostiam a názorom  je dôležité vypočuť si apoštolove slová, 

zamyslieť sa nad nimi a použiť  ich vo svojom živote.   

Apoštol Peter nám v druhej kapitole svojho listu dáva pokyny, ako sa máme 

správať v praktickom, každodennom živote. A pri všetkých tých odporúčaniach má na 

mysli jeden konkrétny cieľ: nemá to byť ľudská prosperita, úspech, ale túžba osláviť 

Pána Boha. A k tejto oslave neslúžia len nádherné piesne, oslavné básne, ale aj prí-

kladný a čistý život ako v súkromí, tak aj medzi ľuďmi. Peter nám skrátka píše, čo 

máme ako kresťania robiť a čomu sa naopak máme vyhnúť, aby sme nežili život „od-

trhnutý z reťaze“.  
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Na začiatku tejto kapitoly Peter píše: „keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku 

falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené nemluvniatka 

túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie...“ Skôr ako môžeme 

uvažovať nad tým, ako smieme svojím správaním osláviť Pána Boha počujeme dôle-

žitú výzvu: máme sa vzdať, máme zobliecť, odhodiť zlosť, falošnosť, pokrytectvo, zá-

visť, ohováranie,... To sú slabosti, ktoré od nás len tak samé od seba, automaticky 

neodídu, neodskočia. Práve naopak. Sú na nás nalepené tak kvalitne, že by sa neje-

den výrobca lepidiel mal inšpirovať.  Slovo „zobliecť“ ukazuje na naše jednoznačné 

rozhodnutie, odmietnutie, skoncovanie s týmto spôsobom života.  

Lenže týmto slabostiam veľmi ľahko a niekedy dokonca aj radi podliehame. 

Preto nás Peter tak naliehavo varuje, napomína, doslova prosí, aby sme sa zdržiavali 

týchto telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Nedávajme priestor zlu v našich srd-

ciach, v myšlienkach a už vôbec nie v činoch.  Buďme skôr aktívni v dobrom, čo ne-

znamená len používať pekné a dobrom nasiaknuté slová (hoci aj tie sú veľmi dôležité), 

ale práve tak svojimi skutkami, svojou aktivitou potvrdiť toto pozitívne naladenie, ži-

votné smerovanie.  

Apoštol Peter žil v dobe krutého prenasledovania kresťanov. Sám bol vyhlásený 

za zločinca a na vlastnej koži okúsil tomu zodpovedajúce zaobchádzanie. Napriek 

tomu jeho slová nie sú plné bolesti, strachu, zúfalstva, ale dáva takúto praktickú radu: 

„Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby - vidiac vaše dobré skutky - osla-

vovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov.“ Duch 

Svätý ukázal Petrovi spôsob, akým môžeme priviesť ľudí okolo nás k chvále Boha. 

Nemáme žiť ako „odtrhnutí z reťaze“, ale svojím vzorným životom máme ukazovať 

svoju poslušnosť samému Ježišovi Kristovi. Nemáme hrať svetu divadlo. Nemáme sa 

predvádzať a ukazovať. Ale životom presiaknutým Kristovou láskou, Jeho milosťou, 

odpustením, záujmom o núdzneho,... máme svetu ukázať aký život je typický pre Kris-

tovho nasledovníka.  Tento vzorný život, ktorý bude pútať pozornosť okolia, ktorý vedie 

k oslave Boha, však nemá byť niečím mimoriadnym. Má to byť celkom obyčajný, prí-

kladný život čestného a láskavého kresťana. Žiaľ, práve takých dnes nie je mnoho.  

Bratia a sestry, vzťah veriaceho človeka k ostatným ľuďom a jeho správanie sa 

k nim vraj hovorí o jeho viere hlasnejšie a zrozumiteľnejšie, než nejaké burcujúce slová 

z kazateľnice. Vypočuli sme si už toľko rozličných kázní: oslovujúcich i nudnejších, ta-

kých, na ktoré si spomíname i po rokoch, kázní, ktoré sa nás dotýkali, alebo sme sa 

v nich doslova našli. Ale ani najlepšia kázeň nepovie o viere toľko, ako každodenný 

život kresťana. A  to platí tak v dobrom ako aj v zlom.  

Apoštol Peter si veľmi želal, aby nasledovník Pána Ježiša Krista nebol niekto, 

kto je zviazaný množstvom predpisov, ktoré veci sa nesmú a veci, ktoré sa zase musia. 

Kresťanstvo predsa nie je zbierkou zákazov a príkazov. Kresťan je slobodný človek, 

ktorý sa slobodne rozhoduje pre konanie dobrých vecí a vedome sa zdržuje tých, o kto-

rých vie, že  nie sú dobré. Využime preto slobodu, ktorú sme dostali k dobrým a správ-

nym rozhodnutiam. K úcte voči druhým ľuďom. K určitému rešpektu. K súcitu s roz-

lične zranenými, ubolenými,... Pán Boh nám v tom pomáhaj.  
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Senior: Mgr. Ján Ochodnický  

Seniorálny dozorca: Mgr. Pavol Trúsik  

Konsenior: ThDr. Peter Maca 

Zástupkyňa seniorálneho dozorcu: Monika Psotná 

Počet členov v senioráte: 19560 (o 476 menej ako v roku 2020)  

V roku 2021 sa na Slovensku uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

Zisťovalo sa aj náboženské vyznanie obyvateľov. Zo zatiaľ zverejnených výsledkov 

som pripravil prehľad podľa okresov, na území ktorých sa nachádza Považský senio-

rát. Pre porovnanie som do tabuľky vložil aj výsledky podľa sčítania v roku 2011.  

Okres / výsledok sčítania rok 2011 % v okrese rok 2021 % v okrese rozdiel 

Bánovce nad Bebravou 4808 12,95 4230 11,76 -578 

Nové Mesto nad Váhom 12513 19,95 10234 16,55 -2279 

Partizánske 698 1,48 626 1,41 -72 

Topoľčany 2124 2,94 1920 2,71 -204 

Trenčín 6908 6,11 6386 5,61 -522 

Spolu 27051 
 

23396 
 

-3655 

   

V druhej tabuľke uvádzam porovnanie počtu členov podľa kartoték cirkevných 

zborov v roku 2011 a v roku 2021 

  rok 2011 rok 2021 rozdiel 

Adamovské Kochanovce 1585 1484 -101 

Bánovce nad Bebravou 2144 1996 -148 

Beckov 840 794 -46 

Bzince pod Javorinou 620 536 -84 

Dolné Srnie 377 292 -85 

Kšinná  532 522 -10 

Lubina 936 728 -208 

Moravské Lieskové 732 656 -76 

Nitrianska Streda 1250 1134 -116 

Nové Mesto nad Váhom 2235 1960 -275 

Partizánske 250 209 -41 

Podlužany 901 825 -76 

Slatina nad Bebravou 366 325 -41 

Stará Turá 1500 1376 -124 

Topoľčany 594 476 -118 

Trenčianske Stankovce 1392 1290 -102 



 
 

4 

Trenčín 2566 2669 103 

Uhrovec 1142 1058 -84 

Zemianske Podhradie 1175 1230 55 

spolu  21137 19560 -1577 

 

 

Bohoslužobný život   

Bohoslužobný život bol aj počas roka 2021 ovplyvnený pandémiou COVID 19. 

Do roku  2021 sme vstúpili s vedomím zákazu zhromažďovania, z ktorého neboli vy-

ňaté ani služby Božie. Očakávanie, že táto situácia nebude mať dlhé trvanie sa nespl-

nilo a platnosť nariadenia vlády sa postupne predlžovala až do 19. apríla, kedy boli 

povolené bohoslužby, avšak s účasťou jednej osoby na 15 m2. Najmä v početnejších  

cirkevných zboroch sme toto obmedzenie počtu prítomných v kostole riešili zväčša na-

výšením počtu služieb Božích v nedele i sviatočné dni.  

Na jeseň bol v očakávaní ďalšej vlny ochorenia  zavedený tzv. Covid automat, 

ktorý mal zohľadňovať počty pozitívne testovaných na koronavírus v jednotlivých okre-

soch. V septembri sa automat začal prepínať do vyšších, farebne rozlíšených stupňov 

a poskytoval niekoľko možností, ako zabezpečiť služby Božie, alebo stretávanie sa 

zborových spoločenstiev. Mali sme na výber režim PLNE ZAOČKOVANÍ, podľa kto-

rého sa služieb Božích môže zúčastniť len ten, kto absolvoval úplné očkovanie. Režim 

OTP – účastníci museli preukázať očkovanie, negatívny test, či prekonanie choroby. 

A napokon režim ZÁKLAD, podľa ktorého sa cirkevných podujatí môžu zúčastniť vše-

tci, bez ohľadu na prípadné očkovanie, prekonanie choroby, či výsledok testovania. 

V každom z režimov však platilo iné obmedzenie počtu prítomných, v závislosti od 

stupňa Covid automatu bola možná účasť v režime Plne zaočkovaní najvyššia a nao-

pak v režime základ najnižšia (len 1 osoba na 15 m2). Zhoršenie pandemickej situácie 

zapríčinilo, že počas adventu mohli byť bohoslužby vykonané len bez účasti verejnosti 

a krátko pred Vianocami  bolo nariadenie zmenené tak, že  v kostole sa malo pre 1 

osobu vyhradiť 15m2, avšak na službách Božích mohli byť prítomní len tí, ktorí  boli 

plne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie Covid-19. 

Spoločenstvá cirkevných zborov, ktoré sme sa snažili dlhú dobu budovať a utu-

žovať boli týmto spôsobom doslova roztrhnuté. Aj na pôde cirkvi sme vnímali napätie, 

ktoré rástlo medzi veriacimi, ktorí mohli s určitými obmedzeniami navštevovať služby 

Božie a tými, pred ktorými zostali dvere zatvorené, pretože nespĺňali podmienky 

vstupu do zhromaždenia. Vo viacerých cirkevných zboroch sme sa snažili sprístupniť 

zvesť Božieho slova online prenosmi bohoslužieb, zverejňovaním záznamom, distri-

búciou kázní a domácich pobožností do rodín, príhovormi prostredníctvom obecného 

rozhlasu. Slovo Božie si aj v tomto neľahkom čase hľadalo cestu do našich sŕdc. 

Brat farár Jozef Havrila ml. (CZ Podlužany) túto situáciu nazval „obývačkovým 

kresťanstvom“ a poukázal na to, že nás pandemické obmedzenia, ktoré s krátkymi 
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prestávkami poznačili už druhý rok nášho bytia odnaučili pravidelnosti pri stretávaní 

sa.  Aj preto priemerná účasť na službách Božích poklesla na 5,97 %. 

 

 

 

Podrobný štatistický prehľad účasti na službách Božích je v priloženej tabuľke 

(Štatistické údaje – Bohoslužobný život za rok 2021). 

V kňazskej správe za rok 2020 som uviedol, že po prvej vlne pandémie sa do 

kostolov vrátilo menej veriacich a niektorí z našich bratov a sestier uprednostnili mož-

nosť sledovať služby Božie v pohodlí domova. Máme za sebou skúsenosti z ďalších 

vĺn pandémie a naše hodnotenie nie je optimistickejšie. Práve naopak. Kostoly sú 

prázdnejšie. Nik z nás nechce byť svedkom ďalšieho zmenšovania spoločenstiev v na-

šich zboroch, a preto sa pýtajme: „Čo s tým môžem urobiť práve ja?“ Verím, že dobrý 

Boh každému z nás ukáže odpoveď a cestu, ktorou sa máme vydať.  

   

Sviatosti – Krst svätý  

V roku 2021 bolo v Považskom senioráte pokrstených 87 chlapcov, 85 dievčat 

a 9 dospelých, spolu 181, o 60 krstov viac ako v roku 2020. Nakoľko v roku 2020 

mnohí rodičia pre nepriaznivú situáciu krst odložili „na neskôr“ a niektorí využili krátke 
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zlepšenie situácie v roku 2021,nemôžu nás tieto zdanlivo lepšie čísla upokojiť. Vo všet-

kých cirkevných zboroch učíme konfirmandov, že „malé deti krstíme preto, lebo aj ony 

potrebujú Božiu milosť, lebo aj ony sú poznačené hriechom a k hriechu náchylné.“ Pri-

jímajú však rodičia ponúknutú Božiu milosť? Túžia po nej? Nežiadajú o krst len zo 

zvyku, ale s úprimnou túžbou prijať Božiu milosť a viesť svoje dieťa stále bližšie 

k Bohu? Na to okrem iných poukázal aj brat farár Martin Bobák (CZ Nitrianska Streda), 

keď v kňazskej správe napísal: „Žiaľ z krstu sa stal len obrad. Rodičia túžia po obrade 

nad svojím dieťaťom, ale nie po jeho kresťanskom živote, hoci sa k nemu zaviažu. Za 

niekoľko rokov vidíme už dôsledky na besiedkach. Deti, ktoré boli pokrstené nemajú 

s kým prísť do chrámu a nemá ich kto ani poslať. Môžeme byť radi, že sú na nábožen-

stve a majú vôbec ešte nejaký kontakt s cirkevným zborom a s cirkvou vôbec.“  

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

krst-deti 244 108 199 218 209 183 179 179 117 172 

krst-dospelí 15 18 9 19 7 9 12 3 4 9 

krst -spolu 259 126 208 237 216 192 191 182 121 181 

 

 

Sviatosti – Večera Pánova 

„Tak ako vírusy napádajú a poškodzujú naše telo, tak hriechy napádajú a ničia 

ľudskú dušu, pokiaľ sa jej nedostane potrebného občerstvenia a nezbaví sa všetkej 

duchovnej špiny.“ (Eva Kahanová Bašková, CZ Topoľčany)  
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V roku 2021 po Božom očistení a občerstvení vo Večeri Pánovej zatúžilo 6547 

bratov a sestier, z toho 2032 mužov a 3880 žien v chráme, 77 mužov a 178 žien v do-

mácnosti, 84 mužov a 296 žien v nemocnici alebo sociálnom zariadení.  

V cirkvi aj počas minulého roku rezonoval spôsob, akým sa Večera Pánova pri-

sluhovala – chlieb do otvorenej dlane, víno v samostatnom kalíšku. Na vyhláške hlav-

ného hygienika SR, ktorou bolo zakázané podávať posvätený chlieb do úst komuni-

kantom a používať spoločný kalich sa nič nezmenilo. Je potrebné si uvedomiť, že 

forma prisluhovania nemení podstatu tejto sviatosti. A dôležitejšie ako forma podľa 

mňa bolo a je to, že Večeru Pánovu sme mohli prijímať aj mimo obvyklých sviatkov 

a slávností. Bolo možné k nej pristúpiť aj individuálne. Koľkí evanjelici z Považského 

seniorátu túto možnosť využili a koľkí sa uspokojili s tým, že počas pandémie to asi nie 

je možné?!  

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Večera Pánova 14698 13857 14196 13747 13391 13079 12986 14018 6582 6547 

vyjadrené v % 69,66 65,85 67,86 65,97 64,46 63,33 63,26 68,72 32,85 33,47 

 

 

 

Bohoslužobné výkony – konfirmácia  

 V roku 2021 bolo po prezenčnom, ale z určitej časti aj dištančnom vyučovaní 

v cirkevných zboroch Považského seniorátu konfirmovaných 59 chlapcov, 63 dievčat  

a 9 dospelých, spolu 131 (o 10 viac ako v roku 2020). 

 Takmer každý brat farár, sestra farárka uvádza negatívnu skúsenosť, že konfir-

mačná slávnosť je veľakrát aj slávnosťou rozlúčky s cirkevným zborom týchto práve 
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za dospelých  členov cirkvi vyhlásených. Brat farár Ľuboš Činčurák v tejto súvislosti 

uviedol: „Tento fakt je vizitkou našich rodín a duchovného zázemia v nich. Potrebujeme 

viac svoju vieru žiť v rodinách a vlastným príkladom a zapálenosťou pre život v spolo-

čenstve, viesť aj svoje rodiny k aktívnemu životu v cirkevnom zbore.“ Kiežby sme tieto 

slová nielen počuli, čítali, ale predovšetkým podľa nich žili.  

 

Bohoslužobné výkony – cirkevné sobáše  

V roku 2021 bolo cirkevným spôsobom sobášených 49 párov (o 10 viac ako 

v roku 2020), 18 párov bolo evanjelických a 31 bolo nábožensky zmiešaných. Štyri 

manželstvá boli cirkevným spôsobom požehnané.  

Nezabúdajme v modlitbách na nové rodiny, ktoré na pôde našich cirkevných 

zborov vznikajú. Môžu byť príkladom pre mnohých ďalších mladých ľudí, ak svoj sľub 

lásky a vernosti s pomocou Božou nielen vyslovia, ale aj svojím životom potvrdia.   

 

Bohoslužobné výkony – pohreby  

Podobne ako v roku 2020 sa aj v predchádzajúcom roku konali pohrebné roz-

lúčky s rozličnými obmedzeniami v závislosti od pandemickej situácie. Mnohí sa pre 

zákaz návštev nemohli so svojimi blízkymi v posledných chvíľach ich života ani rozlú-

čiť. Prinášalo im to ešte viac bolesti a smútku. O to viac sme mohli poznávať, akou 

skutočnou oporou je nám Hospodin. Verím, že pri každom pohrebe, v tých najťažších 

chvíľach, zaznelo Pánovo uistenie: Ja som s tebou!  

V  nádeji vzkriesenia bolo v roku 2021 pochovaných 215 bratov a 209 sestier. 

Spolu bolo 424 pohrebov (o 82 viac ako v roku 2020). 

 

Podobne ako v kňazskej správe za rok 2020 neuvediem informácie o rôznych 

spoločenstvách, ktoré existujú v cirkevných zboroch Považského seniorátu. Väčšina 

z nich svoje pôsobenie zo všeobecne známych príčin prerušila alebo sa presunula do 

internetového priestoru. Prostredníctvom videonahrávok alebo aplikácii umožňujúcich 

online stretnutia sa konali detské besiedky, spoločenstvá dorastu, mládeže, biblické 

hodiny, stretnutia žien a mnohé ďalšie. Som vďačný Pánu Bohu, že sme dokázali vy-

užiť možnosti ponúknuté súčasnými technológiami, ale ako som viackrát počul od or-

dinovaných i neordinovaných spolupracovníkov v cirkevných zboroch: Nie je to celkom 

ono! Mám nádej, že túžba po spoločenstve nie je len vzdychom, ale aktívne ju napl-

níme, keď nám  to okolnosti umožnia.  
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Adamovské Kochanovce 

Zborový farár: Mgr. Ján Ochodnický  

Zborový dozorca: Ing. Branislav Fabian 

Počet členov: 1484 

 Kňazskú správu som predložil na zborovom konvente 24. apríla 2022 na zá-

klade slov z knihy proroka Izaiáša: „Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. 

Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny.  Umyte 

sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť, učte sa 

dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastá-

vajte sa vdov.“ (1,15-17)  Boh takto prehovoril k svojmu ľudu v čase, keď bolo všetko 

navonok v poriadku, lenže  srdcia ľudí boli vzdialené od Hospodina. Viera bola ako 

nejaký prebytočný apendix a nemal vplyv na ich životy. Nie je to však len minulosť. 

Srdcia mnohých kresťanov sa aj dnes vzďaľujú od Boha! Je však na našich životoch 

vidieť, že sme kresťania? Že viera má vplyv na naše uvažovanie, na slová a skutky? 

Nebeský Otec nám aj v tejto situácii ponúka záchranu. Vyžaduje  očistenie od hriechu 

a sám nám ho ponúka. Chce, aby na našich životoch, na našom správaní bolo vidieť, 

že Mu patríme celým svojím srdcom, mysľou i dušou. A to je výzva, ktorá k nám za-

znieva veľmi dôrazne: nielen svoju vieru vyznávať, ale podľa nej aj žiť. 

 Počas celého roku sme nielen z dôvodu protipandemických opatrení, ale aj 

s ohľadom na imobilných a chorých členov zboru pokračovali vo vyhotovovaní zázna-

mov služieb Božích, ktoré si bolo možné pozrieť na zborovej youtubovej stránke. Od 

1. adventnej nedele po zakúpení špeciálneho zariadenia sme vysielali služby Božie 

v priamom prenose. 30. marca sme sa zapojili do iniciatívy „Zvonenie za obete COVID-

19 na Slovensku“. V zborovom dome sa od 2. do 6. augusta konal detský biblický tábor 

pod názvom: Hľadači vzácnych kameňov.  

 

 

Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce  

Námestný farár: Mgr. Ivo Madzin  

Zborový  dozorca: Milan Hrčka 

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Renáta Madzinová 

Počet členov k 31.12.2021: 1996 

Na výročnom konvente 24. apríla 2022 predniesol kňazskú správu brat farár Ivo 

Madzin na základe slov z knihy Príslovia: „Rozumný drží svoj jazyk na uzde.“ (10,19) 

Zazneli myšlienky: „Rok 2021 nám ukázal, aké sú naše ľudské vzťahy krehké. Diabol 

so svojou stratégiou rozdeľovania a zasievania nenávisti vyhrával naprieč celým sve-

tom.     Zasiahlo to aj nás v cirkvi. Pritom stačilo tak málo, možno, zahryznúť si do 
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jazyka, byť ticho a načúvať tomu druhému. Iste by sme sa v našich vzťahoch vyhli 

mnohým napätiam, keby sme viac načúvali, ako hovorili, a tiež keby sme rozsudzovali, 

čo je dôležité, a čo nie. Ak by boli naše oči viac upreté na Pána Ježiša, verím, že 

napriek našim rozdielnostiam by sme boli v Ňom jednotní. 

Počas lockdownov v cirkevnom zbore využili internetový priestor. Každú nedeľu 

a sviatočné dni zabezpečovali vysielanie biblických príhovorov s piesňami cez zria-

dený YouTube kanál cirkevného zboru a Fecebookový profil cirkevného zboru. Rov-

nakým spôsobom sa konala i detská besiedka. Už piaty rok pokračovali s pravidelnými 

modlitebnými víkendmi. Mávali ich raz do mesiaca, prevažne v prvú sobotu a nedeľu 

v mesiaci. Kvôli pandemickým opatreniam sa modlitby konali individuálne v domác-

nostiach. V dňoch 16. až 20. augusta 2021 uskutočnili pobytový tábor rodinného spo-

ločenstva vo Veľkom Slavkove, ktorého sa zúčastnilo 42 účastníkov. 

 

 

Beckov 

Do 30.11.2021 námestný farár: Mgr. Ondrej Peťkovský a od 1.12.2021 adminis-

trátor: ThDr. Peter Maca, konsenior POS 

Zástupca zborového dozorcu: Daniel Hladký  

Zástupkyňa zborového dozorcu: Mgr. Ružena Bandurová 

Miesto zborového dozorcu neobsadené  

Počet členov: 794 

 Výročnú kňazskú správu vypracoval na základe dostupných informácií brat kon-

senior ThDr. Peter Maca. Biblický úvod založil na texte „Až potiaľto pomáhal nám Hos-

podin.“ (1S 7, 12) Sústredil sa predovšetkým na povzbudenie:  „Keď sledujeme v Biblii 

dejiny izraelského národa, vidíme ako ho Pán Boh viedol. Stále. Aj nám do minuloroč-

ných pomerov krízy, karantény, zatvorených kostolov, neistoty ba aj veľkého strachu 

zo smrti, ba i 15 000 obetí znelo Božie slovo uistenia, že On je s nami, neopustí nás, 

nezanechá, či sme živí, či mŕtvi.“ 

10. decembra 2021 nastala zmena v personálnom zložení presbyterstva i šta-

tutárstva zboru. Námestný farár Mgr. Ondrej Peťkovský po trojročnej duchovnej službe 

odovzdal úrad administrátorovi ThDr. Petrovi Macovi. Duchovnú starostlivosť pre Kál-

nicu obetavo prisľúbila ThDr. Eva Juríková, zborová farárka CZ Lubina a pre Beckov 

Mgr. Monika Cipciarová, námestná farárka na mieste seniorálneho kaplána POS 

ECAV.  
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Bzince pod Javorinou  

Zborová  farárka: Mgr.  Iveta Kosečková  

Zástupkyňa zborového dozorcu: Ing. Alena Stachová 

Miesto zborového dozorcu neobsadené  

Počet členov: 536 

 Kňazskú správu sestra farárka položila na základe slov Pána Ježiša: „Všetko 

čo mi dáva Otec, príde ku mne a kto prichádza  ku mne,  nevyhodím ho.“ ( J 6,37) 

Z myšlienok v nej obsiahnutých som vybral: „V neistote a obavách dnešných dní   oča-

kávame mnohé zázraky, divy od nášho nebeského Otca a podobné  zázraky, či zna-

menia žiadal aj ľud v čase Pána Ježiša. Je len na nás, komu budeme dôverovať, na 

koho sa budeme spoliehať a od koho budeme očakávať pomoc. Pán Ježiš neurčuje 

žiadne podmienky, pre tých, ktorí  k Nemu chcú prísť. No jedno kritérium tu podľa mňa 

predsa len je. V texte síce priamo napísané nie je. Je to kritérium lásky voči Božiemu 

Synovi a kritérium dôvery v Neho. Pokiaľ sa v tvojom srdci tieto jediné požadované 

kritériá nájdu, potom môžeš počítať s tým, že  budú prijaté. Tvoja oslava Boha i po-

kánie budú prijaté. Budeš prijatý ako Božie dieťa. Budeš môcť počuť Ježišove 

slová: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení! Ja vám dám odpoči-

nutie!“  

Duchovný život v roku 2021sestra farárka  zhodnotila ako zvláštny, a to tým, že 

v podstate pokračovali službami Božími v online priestore. Bol to rok, keď sme viac 

boli doma a nie v chrámoch. Počas lockdownu vysielali príhovory na texty z Božieho 

slova cez FB stránku zboru. Účasť na službách Božích po uvoľnení opatrení podobne 

ako v iných zboroch rástla len pomaly. Od 19. nedele po Svätej Trojici sa rozhodli pre 

živé vysielanie služieb Božích a pokračovali v ňom v každú nasledujúcu nedeľu, či 

sviatok.  Na štedrý večer zaznelo v priamom prenose  cez internet pásmo najmenších 

deti, ktoré svojimi básničkami obveselili smutnú situáciu vianočných dní. 

 

      

Dolné Srnie 

Námestný farár: Mgr. Pavel Černaj 

Kurátorka: Eva Magálová 

Miesto  zborového dozorcu je dlhodobo neobsadené  

Počet členov: 292 

 V úvode kňazskej správy na zborovom konvente 23. januára 2022 prečítal brat 

farár text z Evanjelia podľa Lukáša 12,22-31 „Nato povedal učeníkom: Preto vám ho-

vorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete; lebo 

život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev. Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; 
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nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A tým, že ste 

ustarostení, kto z vás môže si predĺžiť vek čo aj len o lakeť? Keď teda ani najmenšie 

nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? Všímajte si ľalie, ako rastú, nepradú a net-

kajú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna 

z nich. Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či 

nie skôr vás, ľudia malej viery? Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa 

tým neumárajte, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a váš Otec vie, že to po-

trebujete. Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané.“  

Z myšlienok nasledujúcich v správe som vybral: „Doba, v ktorej žijeme je cha-

rakterizovaná rôznymi starosťami. Ježiš nás učí dôverovať v Otca nebeského. Prvo-

radé v živote kresťana je hľadať kráľovstvo nebeské. Ako sa máme  pozerať na naše 

starosti? Ježiš nám hovorí, že naše starosti nesmú nikdy prerásť dôveru, ktorú máme 

voči nášmu Pánu Bohu. Naša evanjelická cirkev bola cez celé svoje dejiny cirkvou 

martýrskou. To znamená, že viac ako o peniaze sme sa museli starať ako si ratovať 

holý život. Ale keď prišlo na rozhodnutie, či holý život alebo viera v Krista, naši pred-

kovia si skôr volili radšej smrť, ako by mali stratiť Krista. Na toto sa v dnešnej dobe už 

dávno zabudlo. Najstrašnejšie je to, že niektorí z našej cirkvi postavili do popredia pe-

niaze, o ktorých chcú, aby sme sa im poklonili a podľa nich nám potom bude dobre, 

budeme mať všetko hojne, nastane rozvoj cirkvi, príde „prebudenie" zdvihnú sa nám 

platy a tak uzrieme svetlú budúcnosť. Áno, určite uzrieme svetlú budúcnosť, ale bez 

Krista. A cirkev bez Krista, založená len na moci peňazí sa stane výsmechom tomuto 

svetu a symbolom veľmi zlého konca. Stane sa to, čo hovorí aj Pán Ježiš: „lebo kde je 

váš poklad, tam bude aj vaše srdce." Nedajme sa zviesť moci peňazí, aj keď pod rúš-

kom cirkevných nariadení a predpisov. Držme sa viery v Pána Ježiša Krista a nedajme 

sa od nej odviesť nikým a ničím, ani vtedy ak by to bolo pod rúškom cirkevných naria-

dení. Jediné nariadenie, ktoré máme my kresťania rešpektovať a nasledovať je Božie 

slovo. Ono nám jasne hovorí: koreňom všetkého zla na tomto svete je milovanie pe-

ňazí. Pod vplyvom ktorého mnohí odpadli a tak zblúdili od viery.“  

Služby Božie sa v cirkevnom zbore konali 31-krát. Brat farár vykonal 40 pasto-

rálnych návštev namiesto bohoslužobných stretnutí a vo väčšine prípadov sa na záver 

pomodlil.  

 

 

Kšinná  

Námestná farárka: Mgr. Božidara Bašková  

Zborová  dozorkyňa: Amália Klemanová 

Počet členov: 522 
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Za základ kňazskej správy si sestra farárka vybrala slová z Knihy proroka Iza-

iáša 8,12-13: „ Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním! Ne-

bojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa! Hospodina mocností pokladajte za svä-

tého, nech je On vaším postrachom a ľakom.“ Z vyslovených myšlienok: „Izaiášove 

slová nastavujú zrkadlo aj nám a pýtajú sa nás, či sme nezabudli dôverovať Tomu, 

ktorý si ako jediný zaslúži našu bezvýhradnú dôveru, pretože jedine   Ním si môžeme 

byť istí, že nám nechce uškodiť, ale pomôcť. Tak veľmi potrebuje dnešný svet zažiť 

Božiu lásku, vieru aj nádej. No stane sa tak len vtedy, ak my ako kresťania budeme žiť 

láskou, vierou a nádejou, ktoré vyháňajú strach.“  

Počas obdobia, kedy nemohli byť služby Božie, boli vypracovávané pobožnosti, 

ktoré boli k dispozícii na webovej stránke obce a tiež boli distribuované do vyše 70 

domácností. Na Nový rok bol vysielaný video prenos služieb Božích. Detská besiedka 

sa uskutočňovala zväčša v online priestore. Deti si pripravili a natočili 3 programy- ku 

Dňu matiek , vianočný program a ku Dňu otcov. 16 členov spevokolu poslúžilo spevom 

na  konfirmačných službách Božích, na sobáši, ako aj na Pamiatku posvätenia chrámu, 

Pamiatku reformácie a Pamiatku zosnulých. V auguste navštívila cirkevný zbor misio-

nárka sestra Svetlana Ďuračková, ktorá porozprávala o svojej službe a ukázala zábery 

zo života ľudí, ktorým slúži. 

              

 

Lubina 

Zborová farárka: ThDr. Eva Juríková 

Zborová  dozorkyňa: Mgr. Jana Bilová Majtásová 

Počet členov: 728 

  13. marca 2022 predložila sestra farárka kňazskú správu na základe textov 

z knihy proroka Izaiáša 38,9 – 11, 14. a 17: „Žalm judského kráľa Chizkiju, keď bol 

chorý a vyzdravel zo svojej choroby. Povedal som: V polovici svojho života musím 

odísť, do brán podsvetia som vykázaný na zvyšok mojich rokov. Povedal som: Neuvi-

dím viac Hospodina v krajine živých, neuzriem človeka medzi obyvateľmi sveta. Pištím 

ako lastovička a žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prahnú pohľadom do výšin: Pane, 

som stiesnený, zastaň sa ma! Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si 

zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hrie-

chy.“ a z 2. listu Korintským 4, 8-11: „Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme 

tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale 

nehynieme; Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol 

na našom tele. My živí, ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježi-

šov zjavený bol na smrteľnom našom tele.“  

„Beznádejnosť a bezvýchodiskovosť Chizkiju bola zmenená Božím zásahom a 

Božou pomocou. Jeho príbeh je svojím spôsobom obrazom mnohých skúseností nás 

ľudí žijúcich v súčasnosti i mnohých ľudí žijúcich v minulosti. Ako často sa v našich 
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životoch dosvedčili slová, že Boh pomáha v rôznom súžení! Majme aj my... vieru a 

nádej, že aj to všetko je v Božích rukách. Neklesajme na mysli, ale majme vždy silu a 

odvahu modliť sa bez prestania aj v utrpení bez konca, dôverujúc slovám Pána Ježiša 

Krista: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ 

21. novembra 2021 sa v cirkevnom zbore konal volebný konvent, na ktorom 

zvolili za zborovú dozorkyňu Mgr. Janu Bilovú Majtásovú. Z dôvodu protipandemických 

opatrení boli služby Božie 10-krát nahraté a zverejnené na facebookovej stránke cir-

kevného zboru a na Youtube. Kázne boli zverejňované aj na webovej stránke obce 

a okrem toho bolo každý týždeň ( 17 x) do poštovej schránky roznesených 140 kázní. 

26 detí sa zúčastnilo denného letného tábora pod názvom „Vitajte v autoškole“. 18. 

júla sa uskutočnil zborový deň. V auguste pripravili pre deti v každú stredu dopoludnia 

tvorivé dielne. V rámci Mesiaca úcty k starším zorganizovali stretnutie pre seniorov. 

Mládežníci pripravili online program, ktorý im bol na stretnutí premietnutý a zborová 

farárka poslúžila prednáškou k 70-temu výročiu ordinácie prvej evanjelickej farárky Da-

riny Bancíkovej. Členovia mládeže a  konfirmandami pripravili pre seniorov v Centre 

sociálnych služieb Bzince pod Javorinou vianočné pozdravy ako i darčeky ku Dňu ma-

tiek. 30. októbra sa na cintoríne uskutočnila spomienka na zosnulých. Sestry v cirkev-

nom zbore piekli k Veľkej noci i k Vianociam koláčiky a medovníčky, ktoré vyzdobili 

a venovali ako darček seniorom, ktorí sú odkázaní na domáce prostredie a opateru 

svojich blízkych. Vyučovanie náboženstva prebiehalo aj v materskej škole formou 

krúžku Biblia hrou, ktorý navštevovali 3 deti jedenkrát v týždni. 

   

   

Moravské Lieskové  

Zborový farár: ThDr. Peter Maca 

Zástupkyňa zborového dozorcu:  Anna Štefániková 

Miesto zborového dozorcu neobsadené  

Počet členov: 656 

Služby  Božie v roku 2021 boli konané v závislosti od pandemickej situácie 43-

krát. Dorast, pokonfirmačná mládež sa stretávala príležitostne v rámci detskej be-

siedky na fare paralelne s konaním služieb Božích. Deti, dorastenci i mládežníci vystú-

pili v septembri pri výročí M. Rázusa. V  júni 2021 uskutočnili školský výlet so žiakmi 

z evanjelického náboženstva do Bratislavy. Zborový  farár komponoval vydávanie  pe-

riodika Moravskolieskovský Občasník. V cirkevnom zbore sa zapojili do celoslovenskej 

tryzny holokaustu pod názvom „Nezabudnutí susedia 2021“. Niekdajší zarastený 

a v mysliach zabudnutý židovský cintorín po úvodnej propagácii podujatia skultivovalo 

zopár ochotných cirkevných  presbyterov, nadšenci z miestneho občianskeho združe-

nia a ďalší zanietení obyvatelia obce. Pripomenuli si aj mená konkrétnych židovských 

rodín žijúcich v obci. 19. septembra vyvrcholilo celoročné podujatie Pamätnica osob-

ností 2021. Pre pamäť súčasníkov bol vytvorený medzi iným informačný leták, konané 

prednášky, v priestoroch miestnej základnej školy výstavy archiválií a dobovej tlače 
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viažucej sa k osobnosti Martina Rázusa, taktiež unikátna výstava dobových pohľadníc 

z Podjavorinského kraja a jednotlivých miest, kde Rázus vyrastal, študoval alebo pô-

sobil. 

 

 

Nitrianska Streda  

Námestný farár: Mgr. Martin Bobák 

Zborový dozorca:  Mgr. Jozef Pakši 

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Renáta Bobáková 

Počet členov: 1134 

Kňazskú správu podal brat farár Martin Bobák na zborovom konvente 6. febru-

ára 2022 a za jej základ použil slová 1. knihy kráľov 19,1-8: „Acháb rozpovedal Ízebel 

všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Ízebel poslala k 

Eliášovi posla s odkazom: Nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pri-

dajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hociktorého z 

nich. Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beér-Šeby 

v Judsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, 

sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: Dosť už; teraz, Hospodine, vezmi 

si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. 

Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz!  Poobzeral sa, a hľa, pri hlave mal 

na žeravých kameňoch upečený posúch a krčah vody. Jedol, napil sa a znovu si ľa-

hol. Nato sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal: Vstaň a jedz, lebo máš priďalekú 

cestu pred sebou.“ Z uvedených myšlienok: „Prorok Eliáš bol práve na vrchole. Poda-

rilo sa jeho niekoľkoročné snaženie. Boh sa pri ňom dokázal a zrazu prišla pre neho 

tá najťažšia skúška. Aj pre nás je pandémia už druhý rok tou najťažšou skúškou za 

posledné roky. Je situáciou, ktorá doslova odkrýva naše zmýšľanie, našu odvahu, ale 

predovšetkým nám ukazuje pravý – skutočný obraz viery nášho spoločenstva. Máme 

obavy aké nezahojiteľné jazvy na živote cirkevného zboru to celé zanechá. Zabúdame, 

že Hospodin neopúšťa, ale dvíha, pomáha a zachraňuje. Boh uistil Eliáša, že sa 

o neho postará. Ukázal mu, že On má všetko pod kontrolou. Boh má pod kontrolou aj 

naše životy, aj život tohto cirkevného zboru.“  

Neodmysliteľnou súčasťou služby cirkevného zboru sa stali online služby Božie. 

Deti z besiedky z fílie Krnča pripravili vystúpenie na pamiatku posvätenia chrámu a 

nahrali vianočné pásmo na štedrý večer, ktoré mohli potom odvysielať. Besiedkári 

z Nitrianskej Stredy spolu so žiakmi ZŠ Čeľadince a Kovarce nahrali individuálne via-

nočné videá, ktoré taktiež odvysielali. Detský tábor uskutočnili 5.-9. júla na tému: „Mod-

litba Pánova – o čo v nej prosím.“ Tábora sa zúčastnilo 15 detí. V októbri usporiadali 

šarkaniádu, Cirkevný zbor sa pravidelne zapájal do Prochristu a keďže ho nemohli 

z Nemecka pre opatrenia sledovať spoločne, odporučili členom cirkevného zboru, aby 
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ho sledovali individuálne.  Tri deti sa zapojili do súťaže „Biblická olympiáda“ a na celo-

slovenskom kole dosiahli veľmi pekné úspechy. Najlepšie z nich skončil Alexander Bo-

bák vo svojej kategórii na štvrtom mieste. 

 

 

Nové Mesto nad Váhom  

Zborový farár: Mgr. Ľubomír Ďuračka  

Zborový dozorca: Ing. Miroslav Trúsik 

Zborový kaplán: Štefan Panuška  

Počet členov: 1960 

Brat farár založil kňazskú správu na zborovom konvente na slovách z Evanjelia 

podľa Lukáša 10,13-16 „Beda ti, Chorazim, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a 

Sidone stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na 

popole a kajali sa. Veru, ľahšie bude na súde Týru a Sidonu ako vám.  A ty, Kafarnaum, 

budeš sa vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia.  Kto vás počúva, mňa 

počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma 

poslal.“  Pripomenul, že evanjelista Matúš podal svedectvo o tom, že Ježiš uzdravil 

dcéru ženy v oblasti Týru a Sidonu. (Mt 15,21-26) Počas  uplynulého obdobia nás tlačil 

nejeden problém. Nebol to ľahký rok. Do ktorejkoľvek oblasti nazrieme, všade zavládla 

neistota. Žena z oblasti Týru a Sidonu je nám aj v tomto čase vzorom viery a modlitby 

v tom, ako kričala na Pána o uzdravenie svojej dcéry. Aké sú naše modlitby? Kričíme, 

voláme o pomoc, o zmilovanie Pána? Pokorili sme sa? Pán Ježiš „ocenil“ obyvateľov 

Týru a Sidonu. Najviac divov, zázrakov, dôkazov toho, že On je Bohom poslaný Spa-

siteľ, Mesiáš urobil Ježiš v mestách, ktoré vymenoval (Chorazim, Betsaida, Kafar-

naum). Aká tam bola rekcia? Iba posudzovanie, kritizovanie, nevďačnosť. Ktorému 

mestu sa viac podobáme? Čo nachádza pri nás náš Pán ? Pokánie? Súhlas? To, že 

vierou sa „chytáme Jeho slova“? Alebo odmietanie a špekuláciu? 

Dňa 4. apríla 2021 bratovi farárovi Ľubomírovi Ďuračkovi uplynulo 10-ročné vo-

lebné obdobie a bratom biskupom ZD ECAV bol menovaný za námestného farára, 

keďže nebolo možné vykonať voľbu. Voľba zborového farára prebehla 25. júla 2021 

a nadobudla platnosť 9.8.2021. 

Počas lockdownu pripravovali na každú nedeľu, či sviatok príhovor brata farára 

i kaplána cez YOU TUBE kanál. Výnimkou boli služby Božie na Veľký piatok (2. apríla), 

kedy bol z kostola vysielaný priamy televízny prenos pašiových služieb Božích. Účin-

kujúcich podľa platných nariadení bolo 6 osôb. Po zmiernení opatrení sa okrem hlav-

ných služieb Božích hneď po ich skončení 21-krát prisluhovala Večera Pánova s chvá-

lami, ktoré viedla kapela (kvôli kapacitným opatreniam). Vytvorilo sa spoločenstvo, 

ktoré navštevovali prevažne rodiny a mládež. Nedeľná besiedka pre deti sa konala 

v miestnosti na fare alebo vonku v záhrade spravidla vtedy, keď boli služby Božie. 12. 

- 16. júla 2021  sa odhodlali zorganizovať denný detský tábor, no pre menší počet detí 
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(25) – iba pre tie, ktoré navštevovali detskú besiedku. Tábor na tému: Víťazný beh  

prebiehal v areáli zborového domu. 1. augusta sa konal Deň detí v areáli zborového 

domu. Následne na to (2.- 4. 8.) sa v rovnakých priestoroch konal klub pre deti, kde 

bola možnosť slúžiť deťom mesta bez rozdielu (tzv. deťom z ulice). Po ročnej pre-

stávke sa konal tábor KECY (18. - 24.7.) v Planinke pri Dechticiach a v závere letných 

prázdnin mali mládežnícky tábor (15.- 21.8.) na Novej Lehote. Modlitebné spoločen-

stvo sa stretávalo pravidelne v nedeľu večer s priemernou  účasťou 4. V rámci Národ-

ného týždňa manželstva usporiadali 13. februára „Večer pre páry“ (cez ZOOM) s ná-

zvom: Bezpečne v manželstve. Od otvorenia Stacionára vo februári 2021 konali pravi-

delne 1-krát týždenne pobožnosti pre priemerne 5 klientov.  

 

 

Partizánske 

Námestný farár: PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma 

Zborový  dozorca: Ing. Vlastimil Rigáň  

Počet členov: 209 

Brat farár na zborovom konvente 13. marca 2022 predniesol kňazskú správu na 

základe textu z kníh prorokov Izaiáša „Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje 

oštepy na vinárske nože; národ nezodvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť 

vojne. Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom.“ (2, 4-5),  Micheáša 

„Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ ne-

zodvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojím 

viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí. Lebo ústa Hospodina mocností 

prehovorili.“ (4,3-4) a Jóela „Teraz však – znie výrok Hospodinov – vráťte sa ku mne 

celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia, a nie šaty, vráťte sa 

k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v mi-

losti, lebo Mu je ľúto spôsobiť pohromu.“ (2,12-13) Z jeho myšlienok vyberám: „Cesta 

von zo záhuby vedie cez pokánie. Vyznanie a oľutovanie hriechov a napravenie života. 

Dokážeme si však priznať svoju vinu?  A ak si ju priznáme, dokážeme svoje viny sku-

točne aj oľutovať? Dokážeme poprosiť o odpustenie tých, ktorým sme my ublížili a od-

pustiť tým, ktorí ublížili nám? Dokážeme napraviť svoje zlé skutky? Budeme mať 

k tomu silu? Výzva učiniť skutočné, hlboké pokánie je oveľa aktuálnejšia ako kedykoľ-

vek predtým. Pokánie je predpokladom nášho vnútorného zmierenia s Bohom, so se-

bou samým, či s druhým človekom. Vnútorné zmierenie v srdci človeka, je predpokla-

dom vonkajšieho zmierenia ľudstva – v politickej, sociálnej či ekonomickej  rovine. 

Do bezútešnej situácie zaznieva prorocké slovo, ktoré prináša nádej na novú, pokojnú 

budúcnosť, ktorá vystrieda súčasné trápenie.“  

Počas roku 2021 sa zo známych dôvodov okrem zvyčajných služieb Božích 21-

krát konali aj aj online služby Božie. Služby Božie vykonali 8. augusta aj v kaplnke 

v Brodzanoch. 7. júna 2021 sa v cirkevnom zbore konala Seniorálna pastorálna kon-

ferencia  kňazov Považského seniorátu. 
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Podlužany 

Námestný farár: Mgr. Jozef Havrila ml. 

Zborový  dozorca: Jozef Hruška 

Námestná farárka na kaplánskom mieste do 30.4.2021: Mgr. Zuzana Havrilová 

Počet členov: 825 

Slová z Listu apoštola Pavla Efezským 2,8-10 „Lebo milosťou ste spasení skrze 

vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď 

sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv 

uspôsobil chodiť.“ boli základom kňazskej správy, ktorú brat farár predložil 27. marca 

na zborovom konvente. V duchovnej časti uviedol: „Život vo vedomí, že naša nádej a 

viera sa môže zakladať iba na Božej láske a milosti sa dnes príliš „nenosí“. Martin 

Luther Pavlove slová a svedectvá bral veľmi vážne: „Boh, bohatý na zmilovanie, pre 

svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v 

prestúpeniach – veď milosťou ste spasení“. To, čomu naozaj máme veriť, na čo sa 

spoliehať, to je sám milostivý Boh, ktorý si nás, ľudí mŕtvych v prestúpeniach zamiloval 

tak, že nám dal a posla Syna ako Spasiteľa a Vykupiteľa. A tak nás aj obživil, vytrhol 

z moci smrti, hriechu a diabla, „aby sme boli Jeho vlastní“! Aby sme boli – ľudom Bo-

žím!“  

Aj v Cirkevnom zbore Podlužany sa počas zákazu stretávania uskutočnilo 27 

online vysielaní bohoslužieb. Popri tom každú nedeľu a príležitosť, kedy sa nemohli 

stretávať v chráme doručovali do schránok domáce pobožnosti. Pred Vianocami pri-

pravili deti z besiedok vianočný program, ktorý bol spracovaný do videa a bol súčasťou 

online Štedrého večera na fb stránke cirkevného zboru. 19. ročníkom pokračovali vo 

vydávaní zborového časopisu Prameň z Podhoria a podarilo sa vydať tri čísla. V júni 

sa konal zborový deň, v septembri opekačka dorastu a mládeže, v novembri sa koor-

dinovali balíčky pre deti do Srbska.  

 

 

Slatina nad Bebravou  

Námestná farárka: Mgr. Martina Tlkancová 

Zborový dozorca: Miloš Adamec 

Počet členov: 325 

Kňazskú správu na zborovom konvente 27. marca 2022 predložila sestra fa-

rárka na základe slov z Evanjelia podľa Jána 4,5-42.39, v ktorých je opísané stretnutie 

a rozhovor Ježiša a Samaritánky: „A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho 

pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila.“ (J 4,39) Žena 
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z okraja spoločnosti sa stala šíriteľkou posolstva. Pán Ježiš jej dal šancu na celý život. 

prišiel pre ľudí ako ona. Pre ľudí, ako sme my.  

Rok 2021 bol náročný, ale aj duchovne povzbudivý. V zbore sa pre pandemické 

opatrenia neuskutočnilo viacero aktivít. Počas lockdownu distribuovali domáce pobož-

nosti do domácností. Požehnaný čas prežili na službách Božích na začiatku školského 

roka s požehnaním detí a žiakov, pri príležitosti poďakovania za úrody zeme. Mamičky 

na materskej dovolenke s deťmi sa počas roka 2021 stretli 3-krát.  

 

 

Stará Turá 

Zborový farár: Mgr. Ľuboš Činčurák 

Zborový dozorca: Milan Ilušák  

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Anna Činčuráková-Tipulová 

Počet členov: 1376 

 Základom kňazskej správy boli slová z Evanjelia podľa Jána 21,3-6 „Šimon Pe-

ter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili 

na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, 

že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali Mu: Ne-

máme. A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, a ani ju 

nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb.“ Učeníci s Pánom Ježišom strávili tri roky osob-

nej skúsenosti. Zažili mnohé zázraky, aj zázrak vzkriesenia, videli ako sa démoni pod-

dávajú Jeho moci, nedokážu tak jednoducho prijať, že Kristus je Víťazom nad smrťou, 

hriechom a diablom. Evanjeliové svedectvo o Petrovi a ostatných učeníkoch sa hlboko 

dotýka každého jedného z nás. Návrat do starých vecí je veľmi jednoduchý. Práve 

vytrvať v povolaní a neodbočiť z cesty, na ktorú nás pozval Pán Ježiš je náročné. Uče-

níci znovu zažívajú to isté, ako na úplnom začiatku, keď Pán Ježiš stál na brehu Ge-

nezaretského jazera a pozýval ich k nasledovaniu. Naše prázdne ruky, každého jed-

ného z nás pozývajú bližšie k Bohu. Boh je darcom všetkého požehnania. Nie naše 

snahy naplniť Božiu vôľu, aj keď môžu byť veľmi zbožné a dobre mienené, ale jedine 

Boh nás posúva vpred. Buďme aj napriek všetkým skúsenostiam vďační Pánu Bohu 

za Jeho milosť a vedenie, a rovnako v pokore prosme, aby nás On sám, Jeho mocnou 

rukou viedol a chránil aj v situáciách, ktoré budeme musieť zvládnuť. 

Cirkevný zbor aj napriek mnohým obmedzeniam a pandemickým opatreniam 

prežil požehnaný rok. Tak ako rok predtým, aj keď boli sprísnené opatrenia a zákaz 

stretávania sa, už automaticky  prešli so všetkými aktivitami do online priestoru. Vysie-

lali Rodinné pobožnosti, Čas pre ženy, Mamiclub, Biblické hodiny, Detskú besiedku, 

vytvorili konferenčné hovory v nedeľu po Pobožnosti – kávička, utorok ženy, sobotu 
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biblické hodiny, nedeľu detskú besiedku, piatok dorast a mládež. Sestra  farárka pri-

pravila modlitebný kalendár naplnený krátkymi zastaveniami a modlitbami počas ce-

lého pôstneho i adventného obdobia. Krásnym, aj keď na opatrenia veľmi náročným, 

bolo ukončenie roka televíznym prenosom v RTVS z 1. slávnosti Vianočnej. Počas 

pokojnejších období v rámci roku sme sa snažili všetky aktivity organizovať v riadnom 

prezenčnom spôsobe. Aj napriek komplikáciám, mohli zorganizovať detský denný tá-

bor s témou Autoškola a rôzne výlety pre mladých. Prvú sobotu v mesiaca si vyhradili 

pre spoločenstvo mužov pod názvom Sobotňajšie rána pre mužov. Modlitebné spolo-

čenstvo sa stretávalo len v domácnostiach. V diakonickej  službe v cirkevnom zbore 

pôsobí 9 sestier, ktoré pomáhali pri zbierke potravín v Tescu pre sociálne slabšie ro-

diny a bezdomovcov a pravidelne roznášali pozdravné listy registrovaným členom 

zboru pri príležitosti ich okrúhlych narodenín. 

 

 

Topoľčany 

Námestná farárka: Mgr. Eva Kahanová Bašková 

Kurátor: Ľubomír Riznár 

Miesto  zborového dozorcu je dlhodobo neobsadené  

Počet členov: 476 

 Ako základ kňazskej správy, ktorú sestra farárka predniesla na zborovom kon-

vente dňa 13. marca 2022 si vybrala text z Listu Židom 12,28-29: „Preto buďme vďační 

a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo; a takto slúžme Bohu, aby sme sa Mu páčili: s 

úctou a bázňou. Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.“ Čo to znamená „Byť 

vďační...“? Mali by sme  byť vďační za všetky trvalé dary, ktoré nám ako veriacim Boh 

skrze Krista dáva. Dar viery, dar vykúpenia. Dar spásy a večného života. To sú hod-

noty Božieho kráľovstva, ktoré nám náš Pán ponúka ako dokonalú, neotrasiteľnú sku-

točnosť. Ono je nad všetko, čo v tomto svete máme. Prijímajme Jeho kráľovstvo. Upro-

stred všetkého, čo nami zmieta, tešme sa z toho, že v ňom máme svoje miesto, ktoré 

nám pripravil Pán Ježiš. 

Z dôvodu známych obmedzení v cirkevnom zbore zrealizovali video nahrávky 

bohoslužieb, ktoré boli následne uverejňované na internetovej stránke YOUTUBE vždy 

v nedeľu o 9.00, teda v čase keď sa reálne konávajú Služby Božie v chráme. Takto 

pripravili bohoslužby počas veľkonočného obdobia, k Veľkému Piatku, Veľkonočnej 

nedeli a Veľkonočnému pondelku a v období od 1. Adventnej nedele až do Silvestra. 

Sestry zo SEJŽky pripravili dve  stretnutia pre deti: najskôr v prvú júnovú nedeľu pri 

príležitosti MDD a potom  v decembri pripravili pre deti stretnutie s Mikulášom. V prvý 

októbrový piatok usporiadal výbor SEJŽ posedenie pre všetkých starších členov cir-

kevného zboru pri príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším. Sestra farárka spolup-

racovala spolu s inými ochotnými dobrovoľníkmi na príprave spomienkovej tryzny za 
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židovské obete holokaustu, ktorá sa konala 9. septembra na židovskom cintoríne, kde 

boli prítomní predstavitelia mesta, cirkví a škôl, ako aj študenti a široká verejnosť. 

 

Trenčianske Stankovce 

Zborová farárka: Mgr. Jarmila Petrulová 

Zborový  dozorca: Patrik Tomík 

Počet členov: 1290 

Sestra farárka na zborovom konvente 6. marca 2022 predložila kňazskú správu 

na základe textu z knihy proroka Izaiáša: „V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. 

V utíšení a dôvere bude vaša sila.“ (30,15) a Evanjelia podľa Lukáša 8,22-25: „Jed-

ného dňa vstúpil na loď On i učeníci a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. A 

odrazili sa. Ako sa plavili, zaspal. Tu zniesla sa na jazero veľká povíchrica, takže ich 

zalievalo a boli v nebezpečenstve. Pristúpili teda a zobudili Ho volajúc: Majstre, Maj-

stre, hynieme! On však, keď sa prebudil, pohrozil vetru a vlnám. I prestali a nastalo 

utíšenie. Povedal im: A kde je vaša viera? Oni sa však báli a divili, hovoriac medzi 

sebou: Kto je Tento, že rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú Ho?“ Búrka na mori 

mala učeníkov naučiť väčšej dôvere.  Ako je to s nami? Nechal nás Pán Boh prejsť 

cez skúšky,  ktoré sme však s Jeho pomocou zvládli?  Prežili sme niečo také, čo po-

silnilo našu vieru? Možno sa nám nepáčia skúšky, ktorými prechádzame. Ale v utíšení 

a dôvere  ich vieme zvládnuť v novej sile. Učíme sa pokore, trpezlivosti a dôvere 

v mocného Boha, ktorý je Láska. On nám vo svojom Synovi ukazuje, že vie o všetkom, 

čo prežívame a nič sa nedeje bez Jeho vôle.  

Počas roka 2021 bol počet hlavných služieb Božích  54, z toho 33 v chráme a  

bez priamej účasti v chráme bolo pripravených 21 zostrihov, ktoré boli prístupné na 

youtube kanáli cirkevného zbor. Počas zákazu zhromažďovania sa aj detská besiedka 

stretávala v online priestore  v uzavretej skupine na facebooku s pripraveným progra-

mom, lekciou, ktorá bola formou prezentácie a staršie deti sa učili pracovať samo-

statne s Bibliou podľa návodu a nápovied v pripravených tajničkách. 6.- 8. augusta sa 

v zborových priestoroch konala víkendovka konfirmandov s témou „Srdce čisté“. 

1.okóbra sa konal program pre konfirmandov a dorasťákov, ktorý zabezpečili zástup-

covia zo Spoločenstva evanjelickej mládeže z Púchova, ktorí sa prihovorili slovom, 

svedectvom, piesňami, hrami, rozhovormi.  

 

 

Trenčín 

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Jurko 

Zborový dozorca: Bc. Milan Samák 

Námestná farárka na kaplánskom mieste: Mgr. Eunika Jurková 
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Počet členov: 2669 

 24. apríla 2022 predložil brat farár kňazskú správu na základe textu z 1. knihy 

Mojžišovej 26,18: „Izák znovu vykopal studne, čo vykopali za čias jeho otca Abraháma, 

ktoré však Filištínci po smrti Abrahámovej zasypali a pomenoval ich tak, ako ich po-

menoval jeho otec.“ Keď patriarcha Abrahám prišiel do zasľúbenej krajiny, bol stavite-

ľom oltárov. Keď na určitých miestach niečo prežil s Pánom Bohom, tak tam postavil 

oltár a to miesto aj nejako pomenoval. Keďže mal veľké stáda dobytka, kopal studne. 

Po jeho smrti prišli Filištínci a všetky tieto studne zasypali. Izák však zasypané studne 

znovu vykopal, aby sa v týchto žriedlach vody mohol opäť napájať dobytok. Naši  evan-

jelickí predkovia prežili obdobie, keď im všetky kostoly zatvorili a nielen zatvorili, ale aj 

zobrali a nútili ich vstúpiť do rímskokatolíckej cirkvi.  Oni však ostali verní reformač-

nému dielu a zo svojich domov si urobili bohoslužobné miesta. Po rodinách sa schá-

dzali susedia, priatelia, známi. Otec rodiny bol kňazom. Spievali nábožné piesne. Čítali 

si Božie slovo. Vysvetľovali ho mladej generácii. Modlili sa a Pán Boh sa priznával k 

ich horlivosti. Minulý  rok nás viedol aj k tomu, aby sme obnovili domáce pobožnosti a 

v evanjelickej rodine, aby sa znova rozozvučal nedeľný spev: S Bohom začíname a 

aby sa otcovia, evanjelici, kresťania stali kazateľmi. Veď Slovo Božie nie je v okovách. 

A tým by sme naplnili aj učenie ev. a. v. cirkvi o všeobecnom kňazstve. 

Brat farár Mgr. Ján Bunčák sa po 23 rokoch pôsobenia v cirkevnom zbore roz-

hodol prijať funkciu riaditeľa GBÚ ECAV  a 1. augusta 2021 bol za zborového farára 

zvolený Mgr. Jaroslav Jurko.  

V cirkevnom zbore zabezpečovali online prenosy služieb Božích nielen v čase, 

keď boli kostoly zatvorené, ale aj v každú nedeľu a sviatok. Pripravili denný biblický 

tábor, ktorého sa zúčastnilo 30 detí. Po príchode brata farára  a sestry farárky sa začali 

konať stretnutia evanjelického dorastu, ale z dôvodu protipandemických opatrení sa 

stretli len 2-krát. Podarilo sa vydať záverečné CD-čko spevokolu ZVON, ktorý svoju 

existenciu ukončil pre vyše rokom. 

 

 

 Uhrovec 

Námestný farár: Mgr. Martin Šipka 

Zborový dozorca: Jozef Adame  

Počet členov: 1058 

Kňazskú  správu predložil brat farár na zborovom konvente 27. marca 2022  na 

základe slov z knihy proroka Daniela 6, 11: „Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je 

napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k 

Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, 

ako to robieval predtým.“ Daniel trikrát denne vychádza do svojej izby a modlí sa sme-

rom k Jeruzalemu. Uvedomuje si, že  Pán Boh sa v ničom nezmenil, nezmizol ani nie 
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je porazený. Doba, v ktorej žil Daniel, a iste aj doba, v ktorej žijeme my, nebola a nie 

je ľahká. Avšak my kresťania tu máme svoje poslanie. Lebo všetci bez rozdielu potre-

bujú Krista. Pán Boh je jediný, kto má skutočné riešenie na ľudské problémy, v koho 

rukách je víťazstvo nad hriechom a nad smrťou, kto môže skutočne pomôcť. 

Počas obdobia, keď sme sa nemohli  stretávať na službách Božích, pripravoval 

brat farár domáce pobožnosti na konkrétnu nedeľu či sviatok. Na Kvetnú nedeľu a na 

Štedrý večer natočili služby Božie. Na Nový rok a veľkonočné sviatky sa brat farár  

prihovoril prostredníctvom obecného rozhlasu. 26. júna sa na farskom dvore uskutočnil 

zborový deň. Mládežnícke služby Božie sa konali 19. septembra. 11. októbra sa v cir-

kevnom zbore stretlo spoločenstvo kňazov Považského seniorátu na pastorálnej kon-

ferencii. 26. novembra udelil brat farár spoločne s farárom rímskokatolíckej cirkvi po-

žehnanie spoluobčanom na začiatku adventu na námestí pri obecnom úrade.   

 

 

Zemianske Podhradie 

Zborová farárka: Mgr. Jana Drottnerová 

Zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Rýdza 

Počet členov: 1230 

 Dňa 27. marca 2022  na zborovom konvente prečítala sestra farárka slová 

z Evanjelia podľa Jána 11,25 „Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo 

mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ To znamená, že zázrak posledného dňa, kedy bude ľud-

stvo vykúpené z úzkosti a smrti, nastáva vďaka Ježišovi Kristovi už dnes. Vzkriesenie 

už nie je len hmlistou a nepredstaviteľnou víziou konca všetkých vekov, ale v Ježišovi 

Kristovi reálne vstúpilo medzi nás. Na vzkriesenie už nie je potrebné čakať. Už dnes 

ho môžeme prijať vierou a nasledovaním Ježiša Krista. Inými slovami: vzkriesenie už 

nastalo. 

 Aj v tomto cirkevnom zbore sa duchovný život s malými prestávkami presunul 

do online priestoru. Prostredníctvom YouTube kanálu každú nedeľu, keď kvôli pandé-

miu Covid 19 nebolo umožnené stretávať sa na bohoslužbách v kostole, vysielali du-

chovné zamyslenia. 27. mája si pripomenuli 220. výročie posvätenia chrámu a spomí-

nali na osobnosti pôsobiace v cirkevnom zbore. 5.-9. júla sa deti zúčastnili letného 

biblického tábora v Rajeckých Tepliciach s názvom „Veľké Egyptské dobrodružstvo“. 

9.septembra sa uskutočnila spomienková tryzna za obete holokaustu „Nezabudnutí 

susedia“. 26. septembra sa na rozhľadni Hájnica uskutočnili ekumenické bohoslužby.  
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Bratia a sestry, v závere kňazskej správy seniora Považského seniorátu ďaku-

jem  Bohu za všetky dary a požehnanie, ktorým nás obdaril aj počas neľahkého roku 

2021. Ďakujem Mu i za ťažkosti, v ktorých nás neopustil a dokázal svoju veľkú moc 

a lásku. Ďakujem za nádej, ktorú nám dáva a s ktorou môžeme hľadieť do budúcich 

dní. Ďakujem  za všetkých ochotných spolupracovníkov v cirkevných zboroch nášho 

seniorátu.  

 

 

Prosím o prijatie tejto správy!  

 

 

                                                                                         Mgr. Ján Ochodnický 

                                                                                                   senior  

 


