
Výročná správa seniorky DNS 

o živote seniorátu za rok 2021 prednesená na seniorálnom konvente DNS 

dňa 15. mája 2022 v Komárne 

 

1. Homiletický úvod 

Text: Lk 1,68 „Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud.“ 

Vznešený konvent! 

Dnes sa chceme ešte raz vrátiť a rekapitulovať rok 2021. A opäť musíme povedať, že bol 

v mnohých oblastiach jedným z najťažších v našom živote i v živote cirkvi. Pandémia 

coronavírusu zasiahla celý svet a ochromila ľudstvo vo všetkých sférach života. Nielen, že 

zatienila a často aj znemožnila všetky naplánované akcie, ale mnohých veľmi bolestne a na 

celý život ťažko zranila. 

Rozmery tejto pandémie presahujú všetko, čo ľudstvo doteraz zažilo. Celý svet bol a naďalej 

je vydaný napospas neviditeľnému vírusu. Ten už zabil milióny ľudí a zapríčinil 

katastrofálne, a z veľkej časti zatiaľ nepredvídateľné ekonomické i sociálne škody. Náš svet 

už nie je ten, čo bol. 

To, čo sme predtým považovali za samozrejmé, už také nie je. A v tejto situácii sme sa mnohí 

z nás poučili. Lebo sme začali vnímať, akí sme malí, krehkí a zraniteľní. Maličký vírus, ktorý 

vidieť len pod mikroskopom, zrazil k zemi pyšného, sebavedomého človeka, ktorý si myslel, 

že svojimi poznatkami, vedomosťami a vynálezmi môže konkurovať Bohu. Maličký vírus nás 

všetkých zrazil na kolená, ako ten malý chlapec Dávid, len prakom a kameňom porazil 

mocného bojovníka – obra Goliáša. 

No, možno povedať, že tento rok bol pre nás všetkých, zároveň aj veľkým Božím darom. 

Áno, možno sa čudujete, ale pandémia bola veľkým Božím darom pre všetkých nás, aby sme 

si uvedomili svoju hodnotu na tejto zemi. Aby sme si nezabúdali dať odpovede na tie 

najdôležitejšie otázky ľudského života: „Kto som? Kam idem? Na čo som na tejto zemi? Čo 

je zmyslom môjho života?“ 

Všetci si musíme uvedomiť, že ľudstvo sa za posledné roky, veľmi vzdialilo od Boha, od 

viery v neho, od zachovávania jeho prikázaní. Ba mnohí žijú tak, akoby Boh ani neexistoval. 

V našich podmienkach je to dôsledok veľkého blahobytu. Blahobytu? 

V tejto chvíli budú iste mnohí oponovať a povedia, že práve naopak: táto doba je ťažká. 

Skutočne? Povedala by som, že v našich podmienkach ani nie. Nikdy nebolo človeku lepšie, 

ako v posledných časoch. (Samozrejme, nerátam tento a minulý rok.) Ale práve blahobyt 

prispel k tomu, že človek Boha nepotrebuje. Že sa obklopil a zahltil vecami, ktoré sa mu stali 

bohom. Ak je však táto doba v niečom ťažká, tak určite v medziľudských vzťahoch - keď 

človek, zameraný na seba, nevidí, alebo nechce vidieť potrebu svojho brata/sestry. A preto sa 

nás Boh dotýka aj touto pandémiou, ba najnovšie aj vojnou u našich susedov. Aby nám 

otvoril oči. Aby ukázal, že On je tu stále medzi nami. Aby sme si jednak uvedomili svoju 

krehkosť a zraniteľnosť, ale zároveň, aj pocítili jeho dotyk, ktorý je plný lásky a Otcovskej 

nehy, ktorým nám dokazuje, že On je pri nás a chce nám pomôcť, ale môže tak urobiť len 

vtedy, keď sa my nebudeme vzďaľovať od neho.  

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Aj táto ťažká situácia: v boji proti pandémii, 

chorobám, neistote, vojne, mnohých zomkla ku vzájomnej solidarite, pomoci, obetavej 

službe. Napriek tomu, nie každý sa takto zachoval voči svojmu blížnemu. 

Mnohí v tejto ťažkej situácii strčili hlavu do piesku, aby nevideli potreby iných, v snahe 

zachrániť si len to svoje „ja“ a svoju rodinu.  



Ešte horšie sú však na tom tí, ktorí síce prejavujú veľkú aktivitu, no nie pre dobro človeka, ale 

pre jeho zlo. Šírenie neoverených informácií, komentáre plné nenávisti, špicľovanie 

a udávanie, sa stalo pre mnohých lukratívnou aktivitou. 

Mnohí si uvedomujeme, že sme v tejto ťažkej dobe všetci zodpovední za zdravie svoje i 

zdravie ľudí okolo nás. Preto sme sa snažili zachovávať predpísané nariadenia. A najviac to 

chápu a vedia o tom svoje tí, ktorí mali ťažký priebeh, alebo im niekto v rodine na covid 

zomrel. A napriek tomu, keď sme svedkami mnohých ľudí, tlačiacich sa v hypermarketoch a 

pri iných príležitostiach, kde nie sú kontrolovaní policajtmi a udávaní inými ľuďmi, zdá sa to 

akési čudné, že vo veľkom priestore chrámu mohlo byť na Vianoce len 30 ľudí, aj to na 

mnohých miestach, pod drobnohľadom polície a čo je najsmutnejšie, aj domácich veriacich. 

Akoby naše kostoly boli najväčšími epicentrami nákazy a akoby po tridsiatich rokoch 

demokracie mnohým chýbalo to, čo sme zažili za komunizmu – udávanie, že niekto príde 

vyznať svoju vieru a duchovne sa posilniť. Takýto si však neuvedomujú, že práve kvôli 

ľahostajnosti k náboženskému životu sa nás Pán Boh dotkol, no namiesto toho, aby sme sa 

viac duchovne zomkli, mnohí ešte väčšmi idú proti Bohu a proti tým, ktorí si chcú zachovať 

duchovné hodnoty. 

Žiaľ, aj v samotných radoch nás veriacich sa udomácnilo pohodlnejšie sledovanie nedeľných 

bohoslužieb v teple svojho domova, možno aj pri kávičke. Mnohí s radosťou prijali, že 

v nedeľu ráno nemusia vstáva do kostola, ale potom, keď už mohli, akosi zostali hluchí, a na 

služby Božie sa nevrátili. Ako istá sestra farárka, vo svojej kňazskej správe uviedla: “Všetci 

farári čakali návrat ľudí do kostola, ktorý sa však neudial. Žiadna zmena nenastala. A tak, 

máme plný kostol prázdnych lavíc - ľudí s prázdnym srdcom, prázdnych duší, ktorí neveria v 

Pána Ježiša Krista, ktorí zľahčujú život, smrť a myslia si, že do neba sa aj tak dostanú, ak o to 

vôbec stoja...” 

Ešte smutnejšie je, keď je niekto ochotný obetovať svoje zdravie a zdravie svojich blízkych 

len preto, lebo nariadenia našich svetských predstavených sa mu nepáčia, pretože „ten politik 

mi je nesympatický, tak ho nebudem poslúchať, veď čo mi má čo rozkazovať?!“ A niektorí 

majú rovnaký názor aj na našu cirkevnú vrchnosť. - Tridsať rokov demokracie nás naučilo 

neposlúchať. A ešte sa pritom sťažujeme: „Aká je tá dnešná mládež?!“ Ale často sa práve my, 

starší, správame ako malé neposlušné deti, ktorým nič nie je po vôli. Búrime sa proti 

nariadeniam, rúškam, vakcínam... ale na to nepomyslíme, že keby sme boli zodpovednejší 

a disciplinovanejší, možno by všetko v štáte aj v cirkvi vyzeralo inak. Demokracia neznamená 

robiť si čo chcem. Demokracia nás všetkých stavia pred úlohu zhodnotiť svoje postavenie, vo 

svojom živote ale aj v spoločnosti, aby som svojim potomkom odovzdal správne hodnoty. 

Nuž, čo ešte dodať? Keď sa Zachariášovi narodil dlho očakávaný syn Ján Krstiteľ, Zachariáš 

plný vďačnosti voči Bohu zaplesal: „Požehnaný Pán Boh Izraelský, že navštívil svoj ľud.“ 

Lebo navštívil ho darom narodenia Jána Krstiteľa – predchodcu Pána, a o niečo neskôr aj 

narodením Božieho Syna Ježiša Krista. 

Aj dnes môžeme, hoci možno nie s radosťou, ale s bolesťou v srdci a so slzami v očiach, 

povedať: „Boh navštívil svoj ľud.“ Lebo navštívil ho pandémiou, vojnou, utrpením,... aby si 

ľudstvo uvedomilo, že On je tu stále, chce nám pomôcť, ale my ho nesmieme odmietať. Napr. 

aj nedávno, na Veľký piatok, keď sme si pripomínali smrť Pána Ježiša Krista – kde boli, čo 

robili ľudia? Boh dal svoj život za nás, kričal od bolesti, a my, konzumní rozmaznanci sme si 

naňho ani len nespomenuli... to je dnešné ľudstvo. To sme my, naše deti, naše vnúčatá. 

Nevďačné ľudstvo, ktoré sa obrátilo chrbtom svojmu vlastnému Stvoriteľovi – svojmu 

Otcovi, aj Bratovi... 

Kiežby aj toto Božie navštívenie pomohlo nám všetkým spoznať pravé hodnoty nášho života. 

Kiežby nás naučilo, že opravdivé šťastie a radosť dosiahneme len vtedy, keď budeme Pána, 

svojho Boha nadovšetko milovať a svojho blížneho, ako seba samého. Keď si budeme 

odpúšťať a budeme zanechávať všetko zlo, krivdy a neprávosti. Kiežby nás táto ťažká doba v 



tom poučila, aby sme v budúcich rokoch dokázali robiť tento svet krajším a lepším. Aby sme 

sa k sebe správali ako Božie deti, ako bratia a sestry. Nech nám všetkým dobrý Boh v tom 

pomáha! Amen 

 

 

2. Situácia v zboroch seniorátu v roku 2021 

 

Aj minulý rok bol poznačený celosvetovou pandémiou COVID-19 a život v cirkevných 

zboroch bol značne stlmený. Napriek tomu sme riešili niekoľko závažných záležitostí hneď na 

začiatku roka. Prvou bola úplne bizarná vec.  

Dňa 14. marca mi končilo volebné obdobie zborovej farárky v Nesvadoch. Keď sa v advente 

postupne všetko pozatváralo a nastal lockdown, mysleli sme si, že 2. vlna pandémie skončí 

tak do konca januára, pri najhoršom, v polovici februára. Nikto netušil, že kostoly budú 

zavreté až do 19. apríla! Prevoľbu sme síce plánovali uskutočniť v termíne, avšak „človek 

mieni, Pán Boh mení.“ Keď som v polovici januára videla, že sa situácia nezlepšuje, oslovila 

som vyššie COJ, aby vzhľadom na mimoriadnu situáciu navrhli, ako postupovať v tejto 

otázke. Totiž, podľa cirkevno-právnych predpisov funkcia zborového farára je podmienkou 

výkonu funkcie seniora. Ak sa teda nenájde vhodné riešenie, 14. marca mi padne úrad 

seniorky a po dvoch rokoch budeme v senioráte čeliť opätovným voľbám. Žiaľ, riešenie sa 

nenašlo, ani mimoriadne, ani dočasné.                                                                                                     

Preto nastala veľmi zaujímavá situácia, podľa ktorej som od 14. marca už nemohla zastávať 

svoju funkciu seniorky, na ktorú som bola mimochodom zvolená na šesť rokov. Áno, padla 

mi voľba zborovej farárky a preto som už nemohla byť ďalej seniorkou. Keby však nebola 

celosvetová pandémia a už niekoľko mesiacov zavreté kostoly, potom by moja voľba za 

zborovú farárku prebehla úplne prirodzene a život v senioráte by pokračoval ďalej.  

Tu však bizarnosť situácie nekončí. Keďže sa nič nedalo robiť a funkcia seniorky mi naozaj 

padla, ako ideálne riešenie sa zdalo, že ma biskup menuje za administrátorku seniorátu 

dovtedy, kým sa neotvoria kostoly a nebudem zvolená opäť za zborovú farárku v Nesvadoch. 

Výnos osobitného senátu však hovorí, že pokiaľ je v senioráte funkčný konsenior, 

automaticky preberá vedenie seniorátu. Ibaže, to by bolo potrebné odovzdať úrad, k čomu by 

sa museli zísť ľudia z rôznych okresov v dobe, keď to bolo prísne zakázané a kontrolované. 

Preto sa nakoniec obaja konseniori, Zuzana Moncoľová a Martin Riecky, rozhodli vzdať 

svojich funkcií, aby som mohla byť menovaná za administrátorku seniorátu a aby sme sa 

vyhli ďalším problémom a byrokratickým záležitostiam. V danej situácii to bolo to najlepšie 

riešenie.  

Po uvoľnení opatrení prebehla voľba zborovej farárky v Nesvadoch a aj voľba seniorky DNS. 

Zároveň sme na seniorátnom konvente museli voliť aj konseniorov, pričom sestru Zuzanu 

Moncoľovú sme tretí krát za konseniorku voliť už nemohli, aj keď svoje druhé funkčné 

obdobie skončila predčasne. Aj ja som voľbou na druhé funkčné obdobie bola ukrátená u 4 

roky 1. volebného obdobia. Zákony skrátka nepredvídajú a neprispôsobujú sa nečakaným 

okolnostiam... 

 

Čo sa týka cirkevného zboru Drženice, v minulom roku prebiehalo disciplinárne konanie voči 

bratovi farárovi J. Ľachkému. Výsledkom bolo rozviazanie pracovného pomeru s ECAV. Od 

1. novembra cirkevný zbor administruje Anna Ľachká, zborová farárka v Devičanoch. CZ 

Drženice si schválil novelizovaný štatút, ktorý bol prijatý i orgánmi DNS. Taktiež prebehla 

voľba zborového presbyterstva, ktoré na funkciu zborovej dozorkyne kandidovalo sestru 

Renátu Gunárovú. 

 



Disciplinárne konanie na úrovni seniorátu prebiehalo aj voči bratovi farárovi Milošovi 

Zaťkovi z CZ Svätý Peter, za porušovanie povinností uložených cirkevnými právnymi 

predpismi a nerešpektovanie rozhodnutí COJ, ktorých sa dopustil tým, že neumožnil kontrolu 

CZ Svätý Peter a CZ Gbelce bez náležitého a včasného zdôvodnenia. Vzhľadom na to, že brat 

farár sústavne zanedbáva svoje povinnosti a nerešpektuje rozhodnutia vyšších COJ, 

predsedníctvo DNS udelilo Mgr. Milošovi Zaťkovi ako disciplinárne opatrenie: 

NAPOMENUTIE. 

 

Šokujúcou správou pre celý seniorát bolo rozhodnutie sestry farárky Zorice Horákovej z CZ 

Bátovce rozviazať pracovný pomer s ECAV a odísť do civilného povolania. Jej rozhodnutie 

sme však akceptovali, poďakovali sme sa za jej 18-ročné pôsobenie v CZ Bátovce 

a Jabloňovce, a aj dnes jej prajeme veľa úspechov a Božieho požehnania v ďalšej etape 

života. 

 

Sme zároveň vďační Pánu Bohu, že fara v Bátovciach nezostala prázdna. Od 1.septembra sme 

s radosťou privítali v našom senioráte brata kaplána Ivana Klinka, ktorý si zobral na starosť 

nielen CZ Bátovce, ale aj CZ Jabloňovce a koná v týchto zboroch požehnanú prácu. Prebral 

tak na seba mnohé povinnosti administrujúcej farárky Svetlany Dočkalovej. 

 

Minulý rok sme sa tešili z mnohých vykonaných prác na modlitebni v Želiezovciach. Dnes 

musíme konštatovať, že aj tento cirkevný zbor osirel. Brat farár Ján Čermák bol zvolený za 

zborového farára CZ Senica (MYS) a v septembri sa so svojou rodinou odsťahoval z nášho 

seniorátu. 23 rokov pôsobil v Pohronskom Ruskove a v okolitých zboroch, kde konal 

požehnanú prácu, najmä návštevnú službu vo väzniciach, nemocniciach, domovoch 

sociálnych služieb. Aj jemu vyslovujeme poďakovanie a prajeme mu hojné Božie požehnanie 

na novom pôsobisku.  

 

 

3. Čo ma v senioráte teší 

 

Život nášho seniorátu bol v uplynulom roku opäť obmedzený kvôli pandémii covid-19. Som 

rada, že sa cirkevné zbory relatívne rýchlo prispôsobili danej situácii a snažili sa poskytovať 

duchovný pokrm či už formou písaného slova, ktoré roznášali a vhadzovali do schránok, 

alebo aj formou videozamyslení a online bohoslužieb v internetovom priestore. Niektoré 

zbory aj po uvoľnení opatrení pokračovali v prenose služieb Božích pre tých, ktorí sa nemohli 

na nich osobne zúčastniť. Kreatívnejšie zbory (a samozrejme technicky zdatnejšie) tvorili 

v online priestore aj besiedky pre deti, stretávali sa na mládežníckych, biblických či 

modlitebných skupinkách, vyučovali náboženstvo a konfirmandov. Naša úprimná vďaka patrí 

všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe takýchto aktivít! 

 

V tejto časti by som však zvlášť chcela vyzdvihnúť niektoré mimoriadne aktivity cirkevných 

zborov, ktoré sa v minulom roku podarilo zrealizovať. 

 

Rozhlasové služby Božie dňa 26. júla boli odvysielané z Hontianskej Vrbice. Ďakujeme 

cirkevnému zboru, že aj týmto spôsobom poslúžil tisíckam poslucháčov a dotýkal sa sŕdc 

vnímavých duší.  

 

Peknou službou CZ Komárno je každoročné zapojenie sa do Tesco zbierky pre núdznych v 

meste a varenie obedov pre bezdomovcov počas zimy. Minulý rok však zorganizovali pre 

tornádom zničenú Moravu mohutnú zbierku finančnej i materiálnej pomoci. K výzve 



cirkevného zboru sa pripojilo mesto Komárno, viacerí podnikatelia i jednotlivci, a tak 

vyzbierali plný kamión šatstva, posteľnej bielizne, drogérie  a potravín.  

 

CZ Nitra patrí medzi najaktívnejšie zbory seniorátu vo všetkých oblastiach – duchovnej 

i hmotnej. Okrem iného, aktívne pestuje dobročinnosť, organizuje zbierky potravín a hygieny 

pre núdznych, a spoločenstvo žien pripravilo pred Vianocami veľmi pekný projekt „SEŽ 

pečie pre zdravotníkov.“ Odovzdali takmer 50 krabíc pečiva zdravotníkom na chirurgickom 

oddelení, na psychiatrickom oddelení v FN Nitra, na pľúcnom oddelení Nemocnice Zobor 

a tiež krajskému Hasičskému zboru v Nitre na Klokočine. 

 

V CZ Plavé Vozokany sa po vlaňajšom úspechu opäť podarilo zorganizovať letný biblický 

tábor pre deti, na ktorom sa zúčastnilo až 35 detí. Počas lockdownu vyrobili 130 vianočných 

pohľadníc pre dedkov a babky v DSS, pripravili balíčky pre seniorov nad 70 r. 

a zorganizovali Vianočnú koledu, ktorou priniesli zvesť o narodení Krista do mnohých 

domácností. Tieto drobné skutky lásky sú žiarivými svetielkami vnútromisijnej práce v našich 

zboroch. 

 

O ostatných aktivitách cirkevných zborov DNS svedčia okienka do zborov uvedené nižšie. 

 

 

4. Kontrola cirkevných zborov 

Hospodársky výbor v uplynulom roku detailne skontroloval cirkevný zbor Svätý Peter 

a Gbelce. Hospodársky výbor previedol kontrolu účtovníctva CZ Zlaté Moravce. Pri 

odovzdávaní a preberaní farských úradov však boli podľa protokolu skontrolované aj cirkevné 

zbory Bátovce, Jabloňovce, Farná, Želiezovce, Drženice. Pri kontrolách opakovane 

zisťujeme, že by cirkevné zbory potrebovali vyškolených účtovníkov, aktívne hospodárske 

výbory a revízne komisie, ktoré by riadne vykonávali inventarizáciu pokladne a majetku 

cirkevného zboru.  

 

5. Spravovanie seniorátu 

Seniorkou Dunajsko-nitrianskeho seniorátu od 25. decembra 2018 bola Mgr. Mária Popičová, 

zborová farárka CZ Nesvady. Keďže jej 14. marca skončilo volebné obdobie zborovej 

farárky, od 15. marca 2021 bola menovaná za administrátorku seniorátu. Následne bola opäť 

zvolená za seniorku a jej voľba nadobudla právoplatnosť 13. júla 2021.                  

Seniorátnym dozorcom je brat Mgr. Štefan Bosák z CZ Diakovce. 

Konseniorom DNS je ThDr. Martin Riecky. Zástupcami seniorálneho dozorcu sú Alfred 

Baroška a Milan Kurucz. 

Počet seniorálnych presbyterov k 31.12.2021 bol 16. 

Predsedom Vnútromisijného výboru je Ján Jančo, predsedom Hospodárskeho výboru Martin 

Riecky. Funkciu účtovníčky vykonáva sestra Eva Drdošová. 

Školské dekanky sú Jaroslava Zaťková a Jana Lauková. 

 

6. Voľby v zboroch v roku 2021 

 

Voľby zborových farárov v DNS sa v roku 2021 nekonali. 

V minulom roku bola zvolená nová zborová dozorkyňa v CZ Svätoplukovo – Emília 

Nemčeková na miesto Jána Javorčíka. Na ďalšie funkčné obdobie boli prevolení zborový 

dozorcovia v cirkevných zboroch: Jabloňovce a Nitra. V cirkevných zboroch sa konali aj 

voľby presbyterov a funkcionárov. 



Aj z tohto miesta patrí poďakovanie všetkým dozorcom a dozorkyniam, presbyterom, 

pokladníkom, účtovníkom, kurátorom, kostolníkom, kantorom a ostatným spolupracovníkom 

a dobrovoľníkom, ktorí neúnavne obetujú svoj čas, schopnosti a prostriedky na zveľadenie 

svojich cirkevných zborov. Vašu službu si nesmierne vážime a veríme, že má v nej zaľúbenie 

aj Pán cirkvi. 

 

V minulom roku prebiehali v cirkevných zboroch aj voľby seniorky DNS a generálneho 

dozorcu ECAV. Voľby generálneho dozorcu neboli úspešné - ani jeden z kandidátov nebol 

zvolený. 

 

7. Vnútromisijné podujatia 

 

O vnútromisijných podujatiach nášho seniorátu je v zborníku samostatná správa. Žiaľ, kvôli 

pandémii COVID-19 sa z plánovaných 14, podarilo uskutočniť iba niekoľko podujatí. 

 

Prvým bolo seniorátne stretnutie žien 12. júna v Leviciach, ktorého témou bolo: Dám vám 

nové srdce.  Začalo rodinnými službami Božími, ktoré viedla sestra farárka Eva Oslíková, 

predsedníčka SEŽ. Pokračovalo prednáškou PaedDr. Evy Gelanyiovej na tému: Zmeny 

v srdci ženy. Stretnutie obohatil svojim vystúpením spevokol z Plavých Vozokán a pre deti 

boli pripravené kreatívne dielne. Všetci zúčastnení tu prežili duchovne obohacujúce 

popoludnie. 

Druhým bol Konvent DNS dňa 18. júla v Pukanci. Zúčastnilo sa na ňom 91 delegátov 

cirkevných zborov, čo je 63%. Napriek tomu, že bol horúci letný deň, domáci cirkevný zbor 

vytvoril príjemnú atmosféru a bohaté občerstvenie, ktoré spríjemnilo rokovanie.   

Tretím podujatím bol Seniorátny letný tábor v Jabloňovciach od 16.-20. augusta, na ktorom sa 

zúčastnilo 21 detí zo 4 cirkevných zborov. Sestra Janka Lauková so spolupracovníkmi 

pripravili pre deti bohatý program, spoločne uvažovali nad podobenstvami, mali dostatok času 

na hry, navštívili hvezdáreň aj múzeum v Novej Bani. Sme radi, že sa po dlhej izolácii našich 

detí, podarilo zorganizovať toto podujatie v prírode, pri Božom slove a hlavne v spoločenstve. 

Štvrtým podujatím bol Seniorátny deň dňa 18. septembra v Jabloňovciach. Vďaka Pánu Bohu 

bola v tom čase pandemická situácia celkom priaznivá, a tak sa mohlo stretnúť cca. 115 

účastníkov. Aby sa účastníci cítili bezpečne, celé podujatie sme zorganizovali vonku, na 

dvore MRZ. Kazateľom na úvodných službách Božích bol domáci brat kaplán Ivan Klinko. 

Brat Marian Bereni si vzal na starosť kantorskú službu a prednáškou poslúžila sestra kaplánka 

Michaela Ravasz Pogányová. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne a aktivity v réžii sestry 

farárky Janky Laukovej. Domáci cirkevný zbor sa postaral o tradičný guláš a všetci 

zúčastnení prispeli občerstvením. Atmosféra bola srdečná, priateľská, ba až rodinná – a tým 

sme vlastne naplnili cieľ a poslanie seniorátneho dňa.  

 

Našou túžbou je, aby sa v budúcnosti všetky vnútromisijné podujatia obnovili. Ak to nebude 

možné inak, dúfame, že sa ich čo najviac uskutoční aspoň v online priestore. 

 

 

8. Misijno – rekreačné zariadenie v Jabloňovciach 

 

V uplynulom roku sa nekonali žiadne väčšie opravy či investície. Z dotácie VÚC boli 

zakúpené športové potreby pre našich mládežníkov – stolný futbal a gulečníkový stôl.. 

Dúfame, že našim mladým spríjemnia pobyt na stretnutiach a táboroch, a poslúžia aj na 

seniorátnom dni či iných podujatiach, ktoré usporadúvame na pôde MRZ. 

 



Správkyňou MRZ je sestra Veronika Tekulová, ktorá sa stará o čistotu a hygienu vnútorných 

priestorov, ako aj údržbu celého areálu. Touto cestou vyjadrujem poďakovanie bratovi 

dozorcovi Ľubomírovi Boldišovi za starostlivosť o tieto priestory, no ďakujem aj presbyterom 

a domácim viery za brigádnicke práce a množstvo odpracovaných hodín okolo fary 

(a v neposlednom rade aj prípravu vynikajúceho občerstvenia k seniorátnemu dňu ), sestre 

farárke Zorici Horákovej a bratovi kaplánovi Ivanovi Klinkovi za ústretovosť a koordinovanie 

pobytov v Jabloňovciach! 

 

9. Partnerský dekanát Kirchheim unter Teck 

 

V minulom roku sme očakávali návštevu delegácie z Kirchheim unter Teck, v čele s pani 

dekankou Renate Kath, ktorá veľmi túžila navštíviť náš seniorát ešte pred odchodom do 

dôchodku. Žiaľ, túto návštevu sa kvôli pandemickej situácii nepodarilo zorganizovať. Sestra 

dekanka  v januári tohto roku odišla do dôchodku. Pri tej príležitosti sme jej poslali pozdravný 

list s poďakovaním za dlhoročné priateľstvo a spoluprácu. 

 

 

10. Personálne obsadenie cirkevných zborov seniorátu 

 

V senioráte máme 31 cirkevných zborov, z ktorých je 11 administrovaných.                 

K 31.12. 2021 máme 9 zborových farárov, z ktorých jedna čerpala rodičovskú dovolenku 

a toho času pracuje na polovičný úväzok, 10 námestných farárov, z ktorých jedna čerpá 

materskú dovolenku a 1 kaplána. 

 

Sestra kaplánka Simona Devečková bola dňom 31.7.2021 odvolaná z kaplánskeho miesta 

v Nitre a menovaná do CZ Poltár. 

Sestra farárka Zorica Horáková z CZ Bátovce dňa 31.8.2021 ukončila svoje pôsobenie 

v ECAV. 

Brat kaplán Ivan Klinko bol dňa 1.9.2021 menovaný ako kaplán na farárske miesto CZ 

Bátovce. CZ Bátovce a CZ Jabloňovce administruje sestra farárka Svetlana Dočkalová z CZ 

Žemberovce. 

Sestra farárka Jana Juššíková z CZ Nové Sady dňa 1.10.2021 nastúpila na MD. Administruje 

brat farár Ivan Boženík z CZ Nitra. 

Brat farár Ján Čermák dňom 5.10.2021 ukončil svoje pôsobenie v CZ Želiezovce a CZ Farná. 

Administrovanie CZ Želiezovce prebral brat farár Ján Jančo z CZ Kalná nad Hronom. 

Sestra Michaela Ravasz Pogányová úspešne absolvovala farársku skúšku, a dňa 7.10.2021 

bola menovaná za námestnú farárku CZ Plavé Vozokany. Zároveň administruje CZ Farná 

a CZ Tekovské Lužany.  

Bratovi farárovi Jánovi Ľachkému dňa 26.10.2021 zanikla funkcia námestného farára CZ 

Drženice. Administrovanie od 1.11.2021 prebrala sestra farárka Anna Ľachká z CZ Devičany. 

 

 

 

11. Okienko zo života zborov 

 

Bátovce - Duchovný pastier zboru (Horáková, Klinko) poskytoval domáce pobožnosti svojim 

členom prostredníctvom webovej stránky obce i tlačenou formou do domácností – práve 

obdobia lockdownov boli predovšetkým využité na pastorálne sprevádzanie. Duchovný život 

bol v zbore obmedzený, no aj napriek tomu sa nám podarilo stretnúť sa na službách Božích 

39-krát. Treba však zdôrazniť, že sme v uplynulom roku nemali ani jeden sobáš a nebol 



konfirmovaný ani jeden člen zboru; pohrebov však bolo osem, kým krst iba jeden. 

V uplynulom roku sme vydali dve čísla zborového časopisu Pod klenbami katedrály. Zborový 

spevokol Sonáta, ktorý pri CZ pôsobí už 24 rokov vystúpil 2x na hlavných SB a 1x na pietnej 

spomienke pri príležitosti pamiatky zosnulých na miestnom cintoríne. Deti z detskej besiedky 

sa stretávali pravidelne počas celého roka. Jedna mládežníčka sa zúčastnila Biblickej 

olympiády a na celoslovenskom kole obsadila 1. miesto v 3. kategórii. Dovtedajšia farárka 

Zorica Horáková sa po 18 ročnom pôsobení v zbore rozhodla ukončiť svoju duchovenskú 

službu – lúčili sme sa s ňou v poslednú augustovú nedeľu. Sme vďační Pánu Bohu, že sme ani 

jeden deň nezostali bez duchovného pastiera, nakoľko od 1. septembra do nášho zboru 

rozhodnutím biskupa prišiel nový kňaz Ivan Klinko. Z hospodárskych vecí sme v uplynulom 

roku úspešne ukončili revitalizáciu kúpeľne a toalety na starej fare, do opravy bola odovzdaná 

kosačka, po príchode nového kňaza boli vo farskom byte vymaľované dve z plánovaných 

šiestich miestností. Kantorskú službu v advente ukončila kantorka V. Gašpárová. Podľa 

sčítania obyvateľstva sa počet evanjelikov v Bátovciach znížil. Cirkevný zbor zápasí 

s dlhodobými neplatičmi v zbore, čoho pravdepodobne výsledky sčítania sú najlepším 

ukazovateľom. Aj keď sa náš cirkevný zbor každoročne zmenšuje, sme vďační za verných 

a duchovne krásnych ľudí, ktorým na kresťanskom živote v rodine i v cirkvi a cirkevnom 

zbore záleží. 

 

Bohunice - V uplynulom roku sme sa podľa možností stretávali na Službách Božích a na 

spevokole. Začali sme s rekonštrukciou chrámu Božieho, ktorého drevené časti napadla 

drevokazná huba. Museli sme spáliť lavice odstrániť dlážku a omietku, zabezpečiť stále 

vetranie. Ďakovať Pánu Bohu sa nám podarilo vykonať veľa práce, no ešte viac nás len čaká. 

Na službách Božích sa teraz stretávame v zborovej miestnosti. Ďakujem Pánu Bohu za 

požehnanie, ktorým nás zahŕňa a porúčame sa do jeho milostivého vedenia aj na rok budúci. 

 

Čankov - V uplynulom roku nám Pán Boh požehnával a dokazoval sa pri nás ako láskavý a 

milostivý Pán. Stretávame sa na modlitebnom spoločenstve, kde všetky naše radosti aj starosti 

predkladáme Pánu Bohu. Začala sa stretávať mládež. Detská besiedka mala svoje pravidelné 

stretnutia a v rámci nich aj tvorivé dielne.  Dňa 11.9. sa v našom cirkevnom zbore konalo 

stretnutie rodákov.  Bolo to krásne podujatie, v rámci služieb Božích sa zúčastnilo 151 hostí a 

podujatie pokračovalo ďalej v priestoroch kultúrneho domu, kde bol pripravený bohatý 

program a občerstvenie. Ďakujúc Pánu Bohu porúčame mu aj nastávajúci rok. 

 

Diakovce - V čase zatvorenia kostolov boli roznášané domáce pobožnosti, nahrávané služby 

Božie v spolupráci s okolitými cirkevnými zbormi Bratislavského seniorátu a elektronicky 

sme vydávali zborový Spravodaj. Detská besiedka, konfirmačná výučba a mládež prebiehali 

online formou. Napriek ťažkému roku v období uvoľnených protipandemických opatrení sa 

nám podarilo uskutočniť denný letný tábor v kultúrnom dome v Diakovciach s počtom 23 detí 

a 4 mládežníci, a turistický výlet pre rodiny s deťmi na zrúcaninu hradu Tematín. Vo filiálke 

Veča sme mali slávnostné služby Božie pri príležitosti 75. výročia príchodu evanjelikov spod 

Tatier a 55. výročia posvätenia modlitebne, na ktorých kázala s. seniorka Mária Popićová. Tu 

bolo uvedené do užívania digitálne piano, ktoré sa zakúpilo z podpory Nitrianskeho 

samosprávneho kraja (960 €). Konal sa u nás Seminár pre neordinovaných, ktorý organizoval 

Západný dištrikt ECAV. Pred koncom roka sme podporili Krízové centrum v Šali. 

V hospodárskej oblasti sa osadil na novej streche modlitebne v Diakovciach bleskozvod 

(1 800 €) a natreli sa vežičky na streche (200 €).  

Farná - Cirkevný zbor Farná je dvojjazyčným cirkevným zborom. Teší nás, že aj napriek 

zložitej situácii, ktorá pretrvávala aj minulý rok kvôli obmedzeniam spôsobeným pandémiou, 

sa cirkevný zbor snažil ostať v živom kontakte so svojimi veriacimi a šíriť evanjelium. 



V čase, kedy nebolo možné stretávať sa v chráme, sme pokračovali s roznášaním zamyslení 

v tlačenej forme do domácností. V tejto službe patrí vďaka najmä sestre dozorkyni Lívii 

Saróka ako aj sestre zvonárke Zsuzsanne Nádasdi. Najväčším požehnaním bola slávnosť 

konfirmácie, kedy svoju vieru vyznali a stali sa dospelými členmi cirkvi traja mladí ľudia. Za 

ich prípravu v rodnom jazyku vyslovuje zbor poďakovanie sestre Zsofii Molnár Nádasdi. 

Cirkevný zbor si zachováva dobré vzťahy s inými spriatelenými zbormi a služby Božie 

v maďarskom jazyku s ochotným srdcom prichádzajú slúžiť bratia farári Oliver Nagy a ako 

súčasť svojej misie aj brat farár Gézdi Péter z Maďarska. Napriek náročným výdavkom sa 

zbor teší a pripravuje na výročnú pamiatku posvätenia chrámu. 

Gbelce - Modlitebňa v Gbelciach a miestnosť v Dome Matice slovenskej v Štúrove, kde sa 

striedavo konajú služby Božie, po dohode tých, ktorí prídu na služby Božie, nemajú 

dostatočný priestor, a tak v roku 2021 sa  ani  po uvoľnení opatrení súvisiacich s COVID-19 

nemohli konať služby Božie, lebo by nebola dodržaná stanovená vzdialenosť medzi 

účastníkmi služieb Božích.  Preto v minulom roku boli služby Božie iba 10x.  Ako 

administrátor som ale mailom posielal kázne v nedele a sviatky tým členom zboru, ktorých 

mailové adresy som poznal. 

 

Hontianska Vrbica - Takým najdôležitejším momentom nášho cirkevného zboru  bolo 

nahrávanie rozhlasových služieb Božích , ktoré boli odvysielané 8. nedeľu po Svätej Trojici  

/25.7.2021/ Sme vďační, že sme poslúžili napriek tomu, že sme malé spoločenstvo 

a vonkoncom nám neprialo počasie, takže účasť bola nízka, nahrávalo sa náročne, pretože 

blesky, hromy si uzurpovali svoju úlohu. Napriek tomu sme to s pomocou Božou zvládli. 

Jabloňovce – Pokiaľ to opatrenia dovoľovali stretávali sme sa výlučne v chráme Božom a to 

iba 20-krát. K službám Božím sme sa stretli aj v rámci Seniorátneho dňa DNS u nás 

v Jabloňovciach v septembri – tieto služby Božie boli minulý rok v našej réžii a viedol ich náš 

nový duchovný pastier, I. Klinko. V uplynulom roku sme nemali ani jeden krst, sobáš, nikto 

nebol konfirmovaný a nevykonala sa ani jedna pohrebná rozlúčka. Potešujúce je to, že nás 

neubudlo, ale je nám ľúto, že sa naše rady nedopĺňajú – zborový život by vedela zhodnoť 

malá hŕstka veriacich, ktorá pravidelne navštevuje služby Božie. Podľa kartotéky zbor počíta 

105 členov, aj keď sa v sčítaní prihlásilo len 39 evanjelikov – a približne necelá polovica sa 

aktívne zúčastňuje aj zborového života a na nich stojí chod celého zboru. Z hospodárskych 

vecí sa nám na prelome mesiacov október-november podarilo ukončiť prvú etapu výmeny 

šindľa na husitskom obrannom múre so strieľňami. V roku 2022 plánujeme dokončiť 

plánovanú druhú etapu výmeny šindľa na obrannom múre a keď sa podarí a bude dostatok 

financií, chceli by sme novým šindľom zaodieť aj zvonicu, ktorej okrúhle 240. výročie si 

budeme pripomínať v tomto roku. Či sa tieto veci stanú aj skutočnosťou uvidíme, každopádne 

nech Pán Boh požehná našu prácu. 

 

Jur nad Hronom - V duchovnej oblasti : počas lockdownu sme pravidelne- týždenne 

roznášali vytlačené nedeľne kázne do poštových schránok. Cirkevníci si tiež mali možnosť 

zaobstarať duchovnú stravu Službami Božími, vysielanými v TV, v rozhlase, ale aj na 

internete, cez rôzne mobily, či iné zariadenia ...) Asi v máji/júni sme sa  pomaly reštartovali 

a vracali do normálu. Potom sme viac fungovali- počas nového školského roka, než nás zase 

v Advente „hermeticky uzavreli“. Tiež tu musím poznamenať, že po uvoľnení Adventného 

lockdownu – pribudla úplne nová úloha pre CZ (dôsledne „separovať“ ľudí a oddeľovať 

očkovaných/neočkovaných). Toto sme zabezpečovali v matkocirkvi, i na všetkých okolitých 

filiálkach. Samozrejme, chápeme a dôsledne vysvetľujeme, že toto všetko je za účelom 

ochrany životov a zdravia. Ešte je dôležité tu spomenúť, že sme v minulom roku mali v CZ – 

5 pohrebov a 1 krst. V hospodárskej oblasti: Najväčšou investíciou a opravou bola VÝMENA 



OKIEN za nové-plastové - na hornom poschodí cirkevnej budovy. Táto investícia stála 

sumárne 2.060,30 €. Všetko sa nám podarilo prefinancovať vďaka vyhlásenej zbierke celého 

CZ - teda čisto vďaka veľkej ochote a štedrosti vlastných veriacich. Do budúcnosti nás čaká 

investícia do statiky kostola a fary – čo je ale pre CZ nezvykle vysoká investícia, keďže 

predbežná suma vypočítaná odbornou firmou stanovila jej výšku na cca 25.000 €. Čaká nás 

tiež ešte dokončiť cirkevnozborové priestory: chodba do zborovej miestnosti, príručná 

miestnosť s WC, vonkajší vestibul + vchod.  

 

Kalná n. H. – V minulom roku sme pripravili denný tábor pre deti, ktorý bol veľmi dobre 

pripravený a bol povzbudením pre celý zbor. Vyšiel tradičný zborový časopis. Počas obdobia 

Pandémie sme vysielali služby Božie cez Facebook a Youtube. Jarný návrat na služby Božie 

bol veľkou úľavou a radosťou, ktorú sme vnímali, akoby to boli Vianoce.  V jesennom období 

sme stihli mať Biblické hodiny až po advent.  Modlíme sa, aby čas po Covide bol návratom 

do spoločenstva detí, žien aj ostatných dospelých. 

Kolárovo - Rok sme začínali v druhej vlne pandémie, keď sme sa až do 19. apríla nemohli 

stretávať na službách Božích. Snažili sme sa distribuovať domáce pobožnosti v písanej forme 

do schránok, a pre zdatnejších s používaním internetu, aj nedeľné videozamyslenia 

prostredníctvom facebooku. V nedeľu 1. augusta sa nám podarilo zorganizovať posviacku 

novej strechy na modlitebni. Pozvanie prijal brat biskup ZD Ján Hroboň, ktorý poslúžil 

kázňou, a jeho manželka, ktorá celé služby Božie vysielala naživo cez internet na stránke ZD. 

Na slávnosti sa zúčastnili veriaci z Nesvád i Hurbanova, vystúpil spevokol Agapé a vďaka 

domácim viery, sme všetci pobudli pri spoločnom občerstvení. Ostatné služby Božie až do 

konca roka prebiehali pravidelne, s veľmi skromným počtom účastníkov. Čo sa týka 

hmotných záležitostí, na jar bol namontovaný na strechu modlitebne nový bleskozvod a pred 

slávnosťou posviacky sa počas letných mesiacov vykonali opravy schodov a zábradlia, stropu 

nad vchodom do modlitebne a sociálne zariadenie. Všetky tieto práce vykonali naše sestry 

presbyterky v čele s pani dozorkyňou, za čo im patrí úprimná vďaka. 

 

Komárno a Zemianska Olča - Lipové - Oba CZ  prechádzali v minulom roku tak, ako 

všetky ostatné  skúškou covidom 19, kedy sme sa mohli stretávať na Bohoslužbách a 

cirkevných aktivitách  obmedzene a riadili sme sa hygienickými nariadeniami.  Napriek tomu 

sa i tento rok niesol v duchu príprav a realizácií mnohých akcií s krásnymi duchovnými 

zážitkami. Po opätovnom umožnení konať SB boli povzbudením krsty v rámci SB a to detí i 

dospelých. Väčšinou vnútromisijné aktivity prebiehali konferenčne ( modlitebné 

spoločenstvo, stredná generácia, ev.náboženstvo, besiedka) a skupinka seniorov sa schádzala 

pravidelne  v obmedzenom počte.  Žiaľ, mnohé pravidelné aktivity oboch CZ sa z 

protipandemických nariadení v uplynulom roku nekonali. Napriek opatreniam sa CZ 

Komárno i CZ Zemianska Olča – Lipové  zúčastnili 7. ročníka  Tescozbierky určenej pre 

núdznych v meste a v okolitých dedinách, zapojili sme sa do pomoci bezdomovcom a uvarili 

a doniesli obed pre 40tich. Rovnako sme v priebehu pár hodín po tornádom postihnutej 

Morave zorganizovali zbierku finančnej i materiálnej pomoci. Ku našej výzve sa pripojilo 

mesto Komárno, viacerí podnikatelia i jednotlivci a tak sme vyzbierali kamión šatstva, 

posteľnej bielizne, drogérie  a potravín...  2. zbierku sme organizovali o mesiac neskôr, v 

spolupráci s obcou Iža a s miestnym Červeným krížom. Všetky tieto aktivity sme robili ako 

zbory spoločne.  Cirkevníci sa zapájali svojou účasťou, prácou i prípravou na akcie. Od 12.9. 

prišiel do Komáromu brat farár Máte Kiss, ktorý slúži v našej maďarskej časti CZ v Komárne. 

Najviac ma teší, že už 4. rok sme každý večer o 20-21h spojení v modlitbách, a túto aktivitu 

sme neprerušili ani v čase corony. 



Levice - Rok 2021 bol poznačený koronakrízou, preto sa činnosť nášho cirkevného zboru 

obmedzila na minimum.  Služby Božie sa konali v rámci platných protipandemických 

opatrení.  Koncom roka sme začali konať pravidelné online prenosy. V rámci štedrovečerných 

služieb Božích si deti pripravili svoj program prostredníctvom internetu. Keďže počet 

návštevníkov štedrovečerných služieb Božích bol limitovaný počtom 30 ľudí, priamy prenos 

zo štedrovečerných služieb Božích sme premietali aj vonku pred kostolom. Na biblických 

skupinkách sa ľudia stretávali prostredníctvom internetu. Najviac nás potešila biblická hodina 

pre dospelých, kde prostredníctvom online formy sa zvýšila účasť členov o   150 %. V lete 

sme usporiadali dva tábory. Jeden denný letný pre deti a druhý dorastenecko-mládežnícky v 

Brezovej pod Bradlom – Matejkovej. Dňa 16. mája v našej fílii Horša sme si pripomenuli 

okrúhle 200. výročie posvätenia chrámu Božieho, ktorého sa zúčastnil brat biskup Ján 

Hroboň, sestra seniorka Mária Popičová a ďalší hostia. Pri tejto príležitosti sme vydali 

brožúrku s  názvom: 200 rokov kostola evanjelickej a. v. cirkvi v obci Horša. V spolupráci 

s kresťanskou policajnou asociáciou sme konali na levickej kalvárii ekumenické bohoslužby. 

Rovnako sme sa zúčastnili aj tábora s názvom Otec a syn. Vyučovanie náboženstva na 

školách sa dialo v obmedzenej forme, nakoľko sa počas protipandemických opatrení  nemohli 

spájať ročníky. Na niektorých školách sa učilo aj prostredníctvom dištančnej formy. Tešíme 

sa, že počet prihlásených detí na náboženskú výchovu rastie. Deti sa zapojili dištančnou 

formou aj do biblickej olympiády, kde získali veľmi pekné umiestnenia. V hospodárskej 

stránke sa nám podarilo vybudovať novú strechu na zborovom centre a zatepliť prednú časť 

nášho veľkého kostola. Štedrovečernou oferou sme podporili činnosť maličkého cirkevného 

zboru v Zlatých Moravciach. 

Nesvady - Počas lockdownu sme sa snažili vysielať biblické zamyslenie s piesňou ku každej 

nedeli cez našu facebookovú stránku. Vykonávali sme aj pastorálne návštevy a telefonáty na 

povzbudenie veriacich. Po uvoľnení opatrení sme sa okrem služieb Božích pravidelne 

stretávali na detskej besiedke, biblických hodinách pre dospelých, nácvikoch spevokolu, 

náboženskej výchove. Okrem toho sme zorganizovali dve mládežnícke služby Božie a jedno 

rodinné popoludnie pri kostole. Dňa 27. júna sme si na cintoríne pripomenuli 30. výročie 

úmrtia brata farára Jána Kuciaňa. Za prítomnosti jeho rodiny sme si zaspomínali na jeho život 

a činnosť. V septembri sa nám podarilo usporiadať zájazd na seniorálny deň v Jabloňovciah, 

kde sme zažili požehnané chvíle v spoločenstve s bratmi a sestrami z celého seniorátu. Na 

jeseň sme plánovali oslavu 70. výročia nášho kostola v Nesvadoch, ktorá mala byť 12. 

decembra, túto slávnosť sa nám však nepodarilo uskutočniť.  

Nitra - V roku 2021 sme slávili 117 nedeľných služieb Božích, 17 stredtýždňových služieb 

Božích, 3 adventné večerné́ ́́ služby Božie. Spolu sme odvysielali 67 online služieb Božích a 

pobožností. To je spolu takmer 200 Služieb Božích, pri 50 týždňoch sú to minimálne 3 

Bohoslužby za týždeň. Kým v roku 2022 sme boli vďační za možnosť online vysielať, v roku 

2021 chceme vyjadriť veľké poďakovanie bratom a sestrám, ktorí boli ochotní poslúžiť na 

čítaných online pobožnostiach. Celkovo slúžilo 20 dobrovoľníkov. Najväčšou katastrofou, 

aká sa môže stať, sa stala aj nám, keď vo farskej kancelárii praskla kanalizácia. Jej obsahom 

zatiekol celý archív. Po očistení fekálií a následnej dezinfekcii a maľovaní začal opäť dlhý 

proces ukladania spisov a dokumentov, nové zakladače a opätovné označenie. V roku 2021 

sme v rámci prípravy programu EIS dokončili projekt GDPR. V súčasnosti máme z cca 1400 

členov v databáze 780 členov zboru. Žiaľ, takmer o 200 členoch nemáme žiadne konkrétne 

informácie, napr. aktuálnu adresu alebo žiaden priamy kontakt, telefón, email. Zborové 

presbyterstvo na svojom zasadnutí v novembri schválilo prípravu nového evidenčného listu a 

proces celkovej obnovy kartotéky pre elektronický informačný systém. V roku 2021 sme si 

urobili aj osobnú štatistiku CZ, podľa vekových kategórii. Deti do 6 rokov 52, Deti 7-14 

rokov 88, Mládež 18-25 rokov 74, Stredná kategória 26-65 618, rokov Seniori od 65 rokov 



404. Tieto údaje sú pre nás jednoznačným povzbudením k práci. Náš cirkevný zbor je mladý, 

perspektívny a plný možností. Napríklad prihlásených žiakov na ev. náboženstvo v roku 

2021/2022 je 53. Ak máme v cirkvi cirkevné zbory, kde farár slúži v cirkevnom zbore pre cca 

250 členov zboru, potom je tu naozaj priestor, aby sme skutočne hľadali spôsob, ako 

zamestnať pracovníka s deťmi a mládežou pri počte 204 osôb. Informácia o strednej generácii 

by nám mala dodať odhodlanie, že sa nemáme obávať o akékoľvek dielo a hospodársku časť. 

Ak by 618 pracujúcich mesačne prispelo symbolickou sumou 5 eur na chod cirkevného zboru, 

mimo súčasných príjmov, vieme plne zamestnať misijného a administratívneho pracovníka a 

zároveň si plniť záväzky voči cirkvi.V roku 2021 mám v osobnom diári poznačených 

oficiálnych 17 riadnych stretnutí alebo rokovaní, ktoré sa týkali domu seniorov. V súčasnosti 

stále nie je ukončený proces verejného obstarávania. Cena stavby sa môže navýšiť aj na 4 

milióny Eur, čo je o 600 tisíc viac oproti pôvodnému rozpočtu a CZ na dofinancovanie tak 

chýba 1,2 mil. Euro viac oproti prvotným úvahám v roku 2019. Ostávame i v tomto projekte 

v Božích rukách. V roku 2021 Evanielická zborová diakonia opatrovala 22 klientov. Bolo 

odpracovaných dovedna 10926 hodín, z tohto počtu hodín bolo s finančnou podporou mesta 

Nitra odpracovaných 8000, zostávajúci čas bol spojený s presunmi ku klientom, 

administratívou a opatrovaním ostatných klientov. Koncom mesiaca október sa CZ zapojil do 

projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.Pripravili sme „ 25 vianočných 

balíčkov“. Koncom roka s. Janka Kilianová zo Spoločenstva evanjelických žien oslovila 

spoločnosť Tesco a prijali sme 10 krabíc potravín pre klientov zborovej diakonie. Zároveň 

Bohuznáma rodina venovala približne 1000 eur na potravinovú pomoc centrum Slniečko a pre 

útulok pre matky s deťmi v Nitre. SEŽ Nitra pripravilo tiež projekt „SEŽ pečie pre 

zdravotníkov“. Do akcie sa zapojili mnohé ženy a sestry aj mimo spoločenstva zboru a takmer 

50 krabíc pečiva bolo pred Vianocami odovzdané zdravotníkom na chirurgickom oddelení, na 

psychiatrickom oddelení v FN Nitra, ďalej na pľúcnom oddelení Nemocnice Zobor a tiež 

krajskému Hasičskému zboru v Nitre na Klokočine. V CZ Nitra sa uskutočnilo mnoho 

dobrého aj v roku 2021. Ďakujeme za veľkú Božiu milosť i v tomto ťažkom čase 

a uvedomujeme si povzbudenie apoštola: List Jakuba 1,2-4: „Bratia moji, pokladajte to za 

radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k 

vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez 

akéhokoľvek nedostatku.“ 

  

Nové Sady - Rok 2021 bol pre náš CZ rovnako atypický ako pre ostatné cirkevné zbory. 

Stopli sa skoro všetky aktivity, a tie ktoré ostali, bežali v úspornom režime. No aj napriek 

tomu sme nezaháľali. Na konci školského roka sme zorganizovali opekačku pre deti, na ktorej 

sa zúčastnilo cez 50 ľudí, a to pre nás svedčí, že aj keď svet zastavil, Pán Boh chce požehnať 

každú maličkú snahu priniesť evanjelium do sveta. Okrem online prenosov, sme sa stretli aj 

pod holým nebom na službách Božích v Carovinách. A od októbra náš CZ prevzal brat farár z 

Nitry, kvôli materskej dovolenke sestry farárky, za čo mu patrí naša vďaka. Celý rok sme 

pracovali aj na plánovanej výmene strechy na kostole v Nových Sadoch, ktorá sa mala začať 

realizovať už v roku 2021, no pre karanténu pracovníkov a nevhodné počasie sme to odložili 

na začiatok roka 2022.  

 

Plavé Vozokany - Cirkevný zbor Plavé Vozokany je aktívnym zborom, v ktorom počas 

celého roka prebiehajú rôzne stretnutia a misijné podujatia. Aj v tomto roku nám veľkú radosť 

spôsobilo organizovanie letného tábora pre deti zo širokého okolia. Za veľké požehnanie 

považujeme iniciatívu nášho spoločenstva žien, ktoré pripravili a rozniesli vianočné balíčky 

pre tých najstarších členov zboru. Niektorí z nich už nemajú možnosť prichádzať na služby 



Božie. O to viac ich potešilo, že okrem návštev sestry farárky ostávajú v spojení so zborom aj 

takýmto spôsobom. Všetkým ochotným srdciam ktoré pripravili balíčky pre starkých ale aj 

pre deti patrí vďaka. Ochotného darcu miluje Boh. Najväčšiu radosť máme v tomto roku 

z výmeny okien na kostole. S pokorou a vďakou vzhliadame k Hospodinovi, že to, v čo sme 

pred dvoma rokmi len dúfali, sa stalo skutočnosťou. Táto výmena sa podarila iba za pomoci 

príspevkov a darov členov zbor, bez pôžičky a inej pomoci. Veľká vďaka za starostlivosť 

o chrám patrí najmä sestre dozorkyni Márii Balážovej, ktorá s manželom dbá o opravy 

a zveľaďovanie cirkevného zboru. 

Pribeta - Rok 2021 bol zvláštnym rokom kvôli pandémii COVID 19. Pretože 22-krát neboli 

služby Božie, s pomocou  sestry kantorky sme  cez internet na YOUTUBE ECAV Pribeta 

vysielali každú nedeľu a sviatky zamyslenia nad Božím slovom, spolu  vždy s dvoma 

piesňami. Ohlasy a záujem  členov zboru boli dobré. Okrem toho námestná farárka 

roznášala  po domácnostiach kompletné služby Božie na každú nedeľu, a aspoň tak sme boli v 

kontakte, pretože platil zákaz návštev, a bol obmedzený aj pohyb vonku.  

 

Pukanec - Rok 2021 neprial našim bežným aktivitám no myslím si, že  napriek pandemickej 

situácii sme urobili čo sa dalo. Kým to bolo možné pripravovali sme aktivity pre deti z detskej 

besiedky. Počas roka vystupovali pri príležitosti dňa matiek. Neodmysliteľnou súčasťou nášho 

cirkevného zboru je spevokol, ktorý tvoria členovia cirkevných zborov Pukanec a Bohunice. 

Deti z nášho cirkevného zboru sa zúčastnili celoslovenského kola biblickej olympiády, kde 

získali 2. a 3. miesto.  Ďakujem Pánu Bohu za všetko čo sa nám podarilo a aj budúci rok 

vkladáme do jeho milostivých rúk 

 

Rastislavice - Vymaľovali sa priestory sakristie. Previedla sa oprava rín na kostole. Sestry 

pripravili s deťmi  program na Štedrý večer.  

Svätoplukovo - Prevedené práce : kosenie, hrabanie trávnikov pri kostole a fare. Vyčistenie 

rín kostola fary, oprava  plynového kotla na fare, vyčistenie gamatiek v kostole. Zástupcovia 

zboru sa zúčastnili  seniorálneho dňa v Jabloňovciach. 

Svätý Peter - V minulom roku až 22x nemohli byť služby Božie v kostole vo Svätom Petre 

pre opatrenia súvisiace s COVID-19. Kázne vo vytlačenej podobe som doručoval do 

domácností, aj vo filiálke Mudroňovo, pred nedeľami a sviatkami, keď sme sa nemohli 

stretnúť na službách Božích.  V modlitebni v Mudroňove sme sa v nedeľné popoludnia o 13. 

hod. stretli na službách Božích iba 17x. 

 

Tekovské Lužany - Cirkevný zbor patrí svojim počtom členov medzi najmenšie zbory 

v našom senioráte, napriek tomu sa snaží zachovať dedičstvo predkov a žiť aktívnym 

modlitebným životom. S veľkou vďakou nášmu Pánovi sa nám podarila v uplynulom roku 

obnoviť vnútorné priestory modlitebne. Pôvodný zámer vymaľovať ich nakoniec prerástol do 

rozsiahlejších opráv, na ktoré sa hŕstka verných veriacich vyzbierala. Napriek vytrvalému 

a dôslednému dohľadávaniu členov, zbor so zármutkom pozoruje ich ubúdanie. Napriek tomu 

dôverujeme všemohúcemu Bohu a tešíme sa na 70.výročie posvätenia modlitebne. Aj keď 

zbor sám zažíva zložité časy, myslí vo svojom pôsobení aj na misiu. Nahrávanými 

zamysleniami sme prostredníctvom Tekovskej televízie slúžili službami Božími počas 

adventu aj pôstu spolu s vystúpením spevokolu. Členky zboru sa s ochotným srdcom zapojili 

do vytvárania vianočných balíčkov pre deti zo Srbska. Aj toto je spôsob ako chceme ostať 

šíriteľmi evanjelia. 

Zlaté Moravce - SB sa konali v CZ od 9. mája vždy v nedeľu a vo výročité sviatky o 8:30. 

Do toho obdobia boli roznesené tlačené kázne pre veriacich. Na zriadenej facebookovej 



stránke boli zdieľané online pobožnosti z Nitry. Pozitívne možno hodnotiť zriadenie webovej 

stránky počas pandemickej situácie. Príchod zborovej kaplánky do Nitry bol určitou nádejou 

aj pre CZ Zlaté Moravce. Viacerí dúfali, že sa s manželom presťahujú na faru do Moraviec 

a budú pracovať na plné obrátky a rozprúdia život zboru a budú veľkou pomocou aj pre Nitru. 

Za pozitívum možno hodnotiť Reformačné služby Božie, kde bolo prítomných cca do 50 

účastníkov. V roku 2020 a 2021 CZ pracoval na vnútornej misijnej stratégií zboru. Bola 

predložená na seniorátne a dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV. Žiadosti boli vypočuté 

a bola prisľúbená podpora pre CZ, zo seniorátu, z dištriktu, a od nemeckých partnerov, 

nakoľko sa jedná o cirkevný zbor v okresnom meste s obrovským potenciálom. V roku 2021 

začal CZ pracovať na dôležitých úlohách ako: pripojenie farského úradu ku mestskej 

kanalizácií, úprava cintorína v Sľažanoch, či rozhodujúce kroky k tomu, že ak CZ  nebude 

obsadený kňazom pôjde CZ do zániku a finančnej straty.  

Želiezovce -Zo zboru odišiel na nové pôsobisko do Senice brat farár Ján Čermák. Pôsobil v 

zbore od roku 1998. Zbor mu je vďačný za jeho dlhoročnú službu duchovnú, pri výchove 

a vyučovaní v školách aj pri starostlivosti o Modlitebne. Tiež za službu vo väznici 

a diakonických zariadeniach. Celá rodina bola v službe pre zbor s deťmi, mládežou, rodinami 

aj v návštevnej službe starších. Pravidelne pripravoval tábory pre deti a mládež. Neúnavne 

bojoval na modlitbách za duchovné prebudenie. Počas tých rokov administroval aj okolité 

zbory, najmä CZ Farná. Zbor sa s ním a jeho rodinou rozlúčil na službách Božích. 

Žemberovce - Minulý rok bol, ako všade inde, aj u nás poznačený pandémiou a opatreniami 

s ňou spojenými. Avšak, aj napriek všetkému, čo nám pandémia vzala, tak sme v tomto jej 

druhom roku aj objavili, čo všetko nám dala. Oveľa viac sme si vážili osobné stretnutia. Ak 

sme sa aj nemohli stretnúť, viac sme si vážili náhodné rozhovory, či pastorálne telefonáty. 

Naučili sme sa viac doma otvárať Písmo, spievať nábožné piesne. A samozrejme, naučili sme 

sa používať technológie účelovo a plnohodnotne, už nielen na „zabíjanie“ času. Najväčšiu 

radosť nám prinieslo, že sa nám podarilo usporiadať 1. zborový deň. Ten sa uskutočnil v 1. 

septembrovú nedeľu. Predchádzali ho slávnostné služby Božie spojené s požehnaním žiakov, 

študentov a školských pracovníkov. Zborového dňa sa zúčastnilo zástupcovia všetkých 

generácií, čo bolo mimoriadne vzácne, a spoločne sme prežili veľmi pekné, naplnené 

a požehnané chvíle. Veríme, že aj  v budúcnosti budeme pokračovať v tejto novej tradícii. 

 

12. Duchovný život zborov a túžba po lepšom spoločenstve v zboroch 

 

Opäť píšem to isté, ako vlani. V rámci nášho seniorátu sú aktívne zbory a pasívne zbory. Na 

tom sa nič nezmenilo. V aktívnych zboroch sa veriaci stretávajú v rámci zborových aktivít - 

organizujú skupinky a kluby pre rôzne generácie, celozborové podujatia, misijnú a diakonickú 

službu. Sú nosnými piliermi seniorátnych stretnutí, na ktorých sa aktívne podieľajú 

organizačne i tvorbou programu. Nazvala by som ich „živými“ zbormi. 2/3 zborov sú však 

pasívne, o ktorých celý rok nie je počuť, nevidno ich predstaviteľov na spoločných 

seniorátnych podujatiach a z kňazských správ vyplýva, že iba „prežívajú“ na nedeľných 

bohoslužbách. Zdá sa mi, že sa s týmto stavom zmierili, ako keby naša cirkev nemala misijný 

a evanjelizačný charakter. Obávam sa, že takýmto prístupom iba „doopatrujeme“ 2/3 

evanjelikov nášho seniorátu bez budúcej generácie, ktorá by ich nahradila. Je potrebné sa nad 

tým vážne zamyslieť a pohnúť sa k činu.  

 

Zarážajúci je aj prístup k službe niektorých duchovných nášho seniorátu. Nehovoriac o tom, 

že v ich zboroch nie sú vyhlasované a propagované žiadne seniorátne, dištriktuálne ani 

celocirkevné podujatia, ale počas pandémie v ich zboroch ľudia často narážali na zamknuté 

fary a neochotu navštíviť tých, ktorí to potrebovali. Je to veľmi zlý obraz našej cirkvi a 



služby. A spomeniem aj ďalší príklad: Možno ste si všimli v tabuľke štatistiky, že sú isté 

zbory v našom senioráte, v ktorých počas uplynulého roka nebola prisluhovaná Večera 

Pánova ani raz. Dôvod: „Lebo prijímanie vína v malých umelohmotných pohárikoch 

pripomína konzumáciu v bare.“ K tomuto môžem povedať iba jedno – je to zlyhanie 

duchovného na plnej čiare. Večera Pánova je predsa o kajúcom srdci, o viere, o tom, ako si 

vážim ten nesmierny dar milosti, ktorý mi je podávaný – a nie o zlatom kalichu, či 

umelohmotnom poháriku. Keby bola skutočná túžba po daroch milosti, iste by cirkevný zbor 

našiel vhodné riešenie ako ich sprostredkovať tak, aby slúžili na požehnanie. Ja osobne sa 

pozastavujem nad takýmto prístupom duchovného, ktorého úlohou je osveta a nie 

podporovanie nevedomosti a povrchnosti. 

 

 

13. Hospodársky život zborov a vzájomná pomoc 

 

Cirkevné zbory vo všeobecnosti zápasia s odvodmi do Fondu finančného zabezpečenia cirkvi. 

Založenie fondu bolo nutné, no sumy, ktoré zbory odvádzajú, sú pre niektoré na hranici 

únosnosti a pre iné až likvidačné. Prišlo to v čase pandémie, na ktorú sa v súčasnosti nabaľuje 

zvyšovanie cien potravín, energií, pohonných hmôt. Z mnohých zborov zaznievajú 

pripomienky, že by mali odvádzať len za tých, ktorí si vyplatia členský príspevok. Ak však 

cirkev žiada uhrádzať príspevok aj za neplatičov, mala férovo vytvoriť aj nástroj na 

vymáhanie tohto príspevku, alebo prijať legislatívu pre tých, ktorí si neplnia povinnosti člena 

cirkevného zboru. Niektoré zbory ku koncu roku pristúpili k “zreálneniu” počtu svojich 

členov, podľa aktuálnej kartotéky. Tu však zaznela požiadavka ZD „odpísaných“ členov 

zdokladovať. Máme za to, že je potrebné obojstranné pochopenie a spolupráca. Jednak 

dovoliť zborom vykazovať reálne počty svojich evidovaných a platiacich členov, jednak 

zaviesť platobnú disciplínu. Nie je predsa mysliteľné, aby si niektoré zbory postavili hlavu 

a konali v rozpore s uzneseniami cirkvi. Sme jedno telo a preto musíme fungovať ako jeden 

živý organizmus. 

 

V cirkevných zboroch pokračuje trend predávania cirkevných budov a pozemkov. Je to 

jasným znakom rapídne sa zmenšujúcej cirkvi. Budovy nemá kto využívať, o pozemky sa 

nemá kto starať. Čo je však pozitívne, získané peniaze sa snažia cirkevné zbory investovať do 

opráv kostolov a farských budov, a zveľaďovať tak priestory, ktoré sa v cirkevnom zbore 

využívajú. 

V CZ Bátovce majú novovybudovaný priestor pre sociálne zariadenia na starej fare. 

V CZ Bohunice začali s masívnou rekonštrukciou chrámu, pretože ho napadla drevokazná 

huba Drevomorka. Museli odstrániť drevené lavice a celú podlahu, drevené schody, odstránili 

omietku zo stien, aby chrám preschol a zamedzilo sa šíreniu drevomorky. Teraz musia 

zabezpečiť dôkladné vetranie a odstránenie všetkých materiálov podporujúcich vlhkosť, aby 

mohli pokračovať v sanácii kostola. 

V CZ Jabloňovce bola ukončená 1. etapa výmeny šindľa na husitskom obrannom múre so 

strieľňami.  

V CZ Levice sa podarilo uskutočniť záverečnú etapu rekonštrukcie strechy – bolo urobené 

zateplenie a nová strecha nad vestibulom a zborovým centrom. Taktiež zateplili prednú časť 

kostola a zhotovili novú fasádu.                                                                                                   

Čo sa týka vzájomnej pomoci, v minulom roku sa v rámci seniorátu vyzbierala ofera 

v hodnote 1.137,70 € na cirkevný zbor Čankov.  

Je pekným zvykom cirkevného zboru Levice, že štedrovečernú oferu venuje na podporu 

niektorého cirkevného zboru, ktorý to potrebuje. Minulý rok tak podporili Zlaté Moravce. 

Niektoré zbory sa zapojili do projektu „Koľko lásky zmestíme do krabice od topánok“ 



a pripravili vianočné balíčky pre chudobných a núdznych v Srbsku. Vrelá vďaka za každú 

takúto iniciatívu našich zborov! 

 

14. Záver 

 

Záverom tejto správy sa chcem poďakovať bratovi dozorcovi DNS Štefanovi Bosákovi za 

pomoc pri vedení seniorátu. Ďakujem za starostlivú prípravu zasadnutí seniorátneho 

presbyterstva, ako aj za riešenie záležitostí cirkevných zborov. Ďakujem jeho zástupcom, br. 

Alfredovi Baroškovi a br. Milanovi Kuruczovi za zastupovanie seniorátu pri rôznych 

príležitostiach v zboroch i v rámci cirkvi, konseniorovi br. Martinovi Rieckemu ale i ses. 

Zuzane Moncoľovej, teraz už ako predsedníčke ZED SPK za každú pomoc a podporu pri 

operatívnych záležitostiach, ktoré si veľmi ochotne brali na starosť. Poďakovanie patrí celému 

tímu seniorátneho presbyterstva a sestre účtovníčke Eve Drdošovej za výbornú spoluprácu, 

tímového ducha, jednomyseľnosť a pohotovosť zastupovať seniorát na zasadnutiach 

kandidačných presbyterstiev a volebných konventov v cirkevných zboroch. Hospodárskemu 

výboru za vykonané kontroly a zvlášť sa chcem poďakovať br. Alfredovi Baroškovi za 

kontrolu výkazov, rozpočtov i štatútov cirkevných zborov, čo vykonáva nezištne, odborne 

a zodpovedne každý rok. 

Povzbudzujem všetky cirkevné zbory k účasti na plánovaných seniorátnych akciách. Našou 

túžbou je utužiť vzťahy medzi cirkevnými zbormi a vzájomne sa posilňovať vo viere. 

Povzbudzujem cirkevné zbory k účasti aj na plánovaných podujatiach nášho dištriktu a cirkvi, 

a prosím bratov farárov a sestry farárky, aby tieto udalosti v zboroch propagovali a veriacich 

k účasti motivovali svojim vlastným príkladom. Povzbudzujem cirkevné zbory k jednote, 

pokoju a horlivým modlitbám za reštart duchovného života v našich zboroch, senioráte a 

cirkvi. 

Božia milosť nech je so všetkými nami! 

                                                                                                     Mária Popičová, seniorka DNS 
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