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Suspírium: Tvoje slovo túžim počuť, lebo v ňom je svetlo v tmách. Ono dvíha, dáva nádej, v 

čase, keď prežívam strach. Z jeho riadkov Tvoja láska prehovára do sŕdc nám. Že si Sudca, no 

i Milosť, ako pieseň prúdi k nám. Otvor uši, oči, Pane, nech mi srdcom znie Tvoj hlas. By 

som z výšky zazrel neba, raja Tvojho mnoho krás. Prosím, Pane, s Tvojim slovom, nech sa 

stane, čo sa má. Nech aj v mojom vnútri koná, radosť do života dá. Amen. 

 

Text: Ján 1, 35 - 42 

Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ 

prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží!  Tie slová počuli oní dvaja učeníci a 

nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: „Čo 

hľadáte?“ Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster - kde bývaš? Povedal im: 

Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho, bolo totiž okolo 

desiatej podvečer. Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol 

Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: 

Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus), a priviedol ho k 

Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať 

Kéfas,“ to znamená Peter. Druhého dňa chcel Ježiš odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš 

mu riekol: Nasleduj ma! Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. Filip 

našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a 

proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Amen. 

  
Milí konventuáli, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!  

Keď povieme slovo učeník, mnohým sa nám v mysli objavia učeníci, ktorých si Pán Ježiš bol 

kedysi povolal. Niektorým možno v ušiach zaznie známa detská pieseň 12 učeníkov. Vieme, 

že mnohí z Ježišových učeníkov prežili zaujímavé povolanie, keď im bolo povedané, aby 

zanechali siete, išli a nasledovali Ho.        

Učeník je niekto, kto sa pridržiava niečieho učenia. Je to nasledovník alebo žiak. Je to niekto, 

kto prijíma spôsoby niekoho iného. Učeník je niekto, kto sa učí žiť ako Jeho učiteľ. Učeníctvo 

však vôbec nevynašiel Pán Ježiš. Už rabíni v Jeho dobe na seba preberali zodpovednosť za 

svojich študentov a učili ich nasledovať, napodobňovať a načúvať.  Takisto aj Ján Krstiteľ 

mal svojich učeníkov. Jeho poslanie a pôsobenie ho pripútalo k rieke Jordán, presnejšie k 

dolnému toku rieky, kde bolo najviac vody. Bolo to pri Salime naproti Jerichu. /tu sa odohral 

aj náš prečítaný text/ Ján Krstiteľ sa usadil a pripravoval ľudí na príchod Mesiáša. Keď sa pri 

Jordáne objavil Ježiš, vydal o Ňom krásne svedectvo: „Ajhľa, Baránok Boží!“ Počuli to aj 

Jánovi dvaja učeníci, a ich otvorené srdcia naplnila Božia istota, že On je ten pravý Mesiáš. A 

tak opúšťajú Jána Krstiteľa a vydávajú sa za Ježišom. Mali však iste obavy, ako ich prijme a 

nedokázali sa Ježišovi priamo prihovoriť. Preto im dobre padlo, keď ich Ježiš predbehol 

otázkou: Čo hľadáte? A oni sa však zmohli iba na protiotázku: „Majster, kde bývaš?“    Ich 

otázka však br. a s. veľa naznačuje. Učeníci chcú vedieť, kde Ježiš býva, ako Ježiš žije. Sú 

naozaj zvedaví. Chcú Ho lepšie spoznať. A tým, že Ježiša nazvali Majstrom, potvrdzujú, že 

chcú byť Jeho žiakmi.  

Na svoju otázku dostali aj patričnú odpoveď: Poďte a uvidíte! 

Br. a s. Je pravdou, že aj dnes sa môžeme dozvedieť veľa o človeku, keď spoznáme jeho dom. 

Dnes máme postavené a zariadené veľmi krásne či už domy alebo byty, my farári naše fary. 

No, nezáleží na tom, či je ten dom alebo byt honosný, ale záleží, či je útulný. Či sa snažíme 

predovšetkým o to, aby sme sa v ňom cítili dobre, aby sa naši príbuzní vždy s radosťou 

vracali k nám späť, aby naši cirkevníci za nami prišli. Aby tí, ktorí sa rozhodli nás navštíviť 

boli spokojní a nič im u nás nechýbalo.  

Učeníci sa asi tiež držali slov, povedz mi, kde bývaš a ja ti poviem, kto si. Sú zvedaví, kde 

Pán Ježiš býva, ako vyzerá Ježišov dom. A pravdepodobne vedeli aj to, že vybavenie izby 



odhaľuje veľa o jej obyvateľoch. Lebo väčšinou v tých našich domoch máme veci, na ktorých 

nám záleží. Alebo, ktorým sa venujeme, ktoré máme radi.      

 „Išli teda, videli, kde býva a zostali ten deň u Neho.“ Títo prví učeníci, navštívili Pána 

Ježiša, ale viacej sa o Jeho dome, o Jeho ubytovaní v Božom slove nikde nepíše. Ako teda 

Ježiš žije?- o tom nepočujeme nič. A my môžeme premýšľať o dvoch možných vysvetleniach: 

nie je o tom nič napísané, pretože každý vedel, kde je Ježiš doma a ako to tam vyzeralo – 

alebo po druhé opis jeho domu nie je dôležitý.  Ako to má Ježiš doma - to nie je dôležité!  

Oveľa dôležitejšie ako ten vonkajší vzhľad je vnútorná blízkosť k Bohu. To, že zostali u Neho 

ten deň dokazuje, že medzi učiteľom a žiakmi došlo hneď k radostnej zhode. Vtedy si iste 

uvedomili, že našli niekoho, koho doteraz hľadali. 

Prvou podstatnou udalosťou v živote učeníkov bolo teda poznanie Pána Ježiša. Stalo sa 

začiatkom ich osobného vzťahu k Majstrovi. Poznanie v reči Biblie znamená osobné 

stretnutie, ktoré preniká až do srdca a mení život. Mení vnútro človeka.  Keď hovoríme o 

poznaní Ježiša, môže sa stať, že sa v nás odrazu zrodí presvedčenie, že ono v prvom rade 

záleží od našej iniciatívy, ale nie je tomu tak. V poznaní Pána Ježiša iniciatíva nevychádza od 

učeníkov, ale od Majstra. Učeníci poznajú Ježiša, pretože On ich poznal ako prvý.  Vzťah 

k Pánovi Ježišovi je darom; je to milosť. Učeníci túžia poznať Ježiša, pretože najprv On 

zatúžil po nich a poznal ich.  

Koľkokrát sa v nás rodí túžba poznať Ježiša, toľkokrát môžeme povedať, že táto túžba je 

vnuknutím, ktoré sme dostali od Neho. Čo to znamená?   Z evanjeliových udalostí jasne 

vyplýva, že Pán Ježiš poznal svojich učeníkov skôr, ako ich stretol či už na brehu mora, či na 

colnici. Tiež udivený Natanael sa pýta Ježiša: „Odkiaľ ma poznáš?“ a počuje odpoveď: 

„Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal...  Tiež apoštol Pavel, keď sa vracia ku stretnutiu 

s Ježišom, vyznáva, že je to dar, ktorý nijako nezáležal od neho. Jednoducho vyznáva: „Boh 

si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal...“.  

Takáto cesta viery je cestou učeníkov všetkých čias, a teda i našou cestou, ako farárov i vás 

ako členov vašich CZ-ov a to počnúc otázkou, ktorou sa Ježiš obracia na spomínaných dvoch 

učeníkov, ktorí – pobádaní Jánom Krstiteľom – sa rozhodli nasledovať ho: „Čo hľadáte?“ Tú 

istú otázku položil vo veľkonočné ráno vzkriesený Ježiš Márii Magdaléne: „Žena, koho 

hľadáš?“ Každý z nás, nakoľko sme ľudské bytosti, niečo hľadáme: hľadá šťastie, lásku, 

dobrý a plnohodnotný život. Boh Otec nám toto všetko daroval vo svojom Synovi Ježišovi.   

Pri tomto hľadaní má zásadnú úlohu pravý svedok, osoba, ktorá už má kus cesty za sebou 

a stretla sa s Pánom Ježišom. V evanjeliu je týmto svedkom Ján Krstiteľ. Z tohto dôvodu vie 

nasmerovať učeníkov k Ježišovi, ktorý im ponúka možnosť získať novú skúsenosť, keď 

hovorí: „Poďte a uvidíte“.  

O tom, že títo dvaja učeníci nebudú môcť viac zabudnúť na krásu daného stretnutia, svedčí i 

evanjelistov záznam o čase: „Bolo totiž okolo desiatej podvečer“ teda asi štyri hodiny 

popoludní. Len osobné stretnutie s Ježišom privádza človeka na cestu viery a učeníctva. 

Mohli by sme mať mnoho zážitkov, uskutočniť veľa vecí, vytvoriť si vzťahy s mnohými 

ľuďmi, ale len stretnutie s Ježišom – v hodine, ktorú pozná len Boh – môže dať plný zmysel 

nášmu životu. Nestačí si vytvoriť obraz o Bohu len na základe toho, čo sme kdesi počuli; 

treba hľadať Pána Ježiša Krista a ísť tam, kde prebýva. Otázka učeníkov na Ježiša: „Kde 

bývaš?“ má silný duchovný zmysel: vyjadruje ich túžbu poznať, kde býva Majster, aby 

potom mohli zostať s Ním.  

Bratia a sestry, Nasledovanie Krista nie je ako prísť na krátku návštevu. Je to trvalé 

rozhodnutie prebývať, zostať pri Ňom a s Ním. Aj keď príde utrpenie, skúška, sklamanie, 

neúspech...   Život viery spočíva v túžbe zostať s Pánom Ježišom Kristom, a teda v neustálom 

hľadaní miesta, kde prebýva. To znamená, že sme povolaní stretávať sa s Ježišom v modlitbe, 

v Jeho slove a sviatostiach. Hľadať Ježiša, stretnúť sa s Ježišom, nasledovať Ježiša, to je cesta 



aj pre každého jedného z nás. Stretávať sa s Pánom Ježišom Kristom  nielen doma, na fare, 

ale aj v chráme Božom, na každom jednom mieste.  

Minulý rok bol toho tiež veľkým príkladom, kedy sme sa s Ním mohli stretávať najmä doma, 

pretože väčšiu časť roka bol chrám Boží kvôli Covidu 19 a pandemickým opatreniam 

zatvorený. Bolo to pre mnohých ťažké, smutné, mnohí sme si nevedeli predstaviť, že sviatky 

nebudeme sláviť v kostole, ale s Božou pomocou sme to všetko zvládli, aj ďalší rok 

pandémie. A aj keď dvere na kostoloch boli poväčšine zatvorené, viem, že dvere našich 

domácnosti zostali pre Pána Ježiša Krista aj počas tohto obdobia otvorené. Ako sme sa s tým 

vysporiadali, ako často sme sa s Ním aj doma pri Božom slove stretávali, to by vedel a mohol 

povedať každý jeden z nás. No nezabúdajme však nikdy na to, že aj my sme Jeho učeníci, 

nielen my ako farári, ale my všetci, ktorí sme boli pokrstení. Sme Jeho nasledovníci a buďme 

na to patrične hrdí, no hlavne žime a správajme sa podľa toho. Amen. 

 

Bratia a sestry. V nasledujúcich bodoch mojej správy chcem teda poukázať na duchovný život 

v našom HOS, na ktorom sa podieľa a vytvára ho aj každý jeden z nás.  

 

 

I. ZBOROVÝ ŽIVOT V SENIORÁTE 

 

Bohoslužobný život 

 

Hlavné služby Božie sa konali v našom senioráte v nedele a sviatky spolu iba 900 krát. Je to 

malý počet kvôli pandémii Covid 19 a zákaze, ktorý bol daný. V mnohých CZ-och sa služby 

Božie konali iba od mája do novembra a potom opäť od adventu v mnohých kostoloch služby 

Božie neboli, keďže sa mohli vykonávať len s roziahlymi pandemickými opatreniami a 

niektoré CZ-y to nevedeli zabezpečiť.  

Všetkým za zvesť slova Božieho a liturgiu na službách Božích patrí srdečné poďakovanie.    

Priemerná účasť na SB bola 602 ľudí. Z výročných sviatkov sa konali služby Božie v našom 

senioráte na Svätodušné sviatky a niektorí kolegovia konali SB aj na Vianoce, v niektorých 

CZ-ov aj 2 krát, keďže platili opatrenia kvôli COVID-19.   

V mnohých CZ-och sa v tomto “zakázanom” období br. farári a s. farárky snažili k ľudóm 

priblížiť inou formou – roznášaním prefotených kázní, zamyslení, pobožností do domácností, 

alebo nahrávaním pobožností, zamyslení či služieb Božích a potom ich vysielaním cez 

youtube kanál, FB alebo priamo v nedeľu či vo sviatok online vysielaním. Mnohí hľadali a 

našli spôsoby ako priblížiť Božie slovo aj v tomto ťažkom čase, niektorí formou telefonátou 

potešovali, vypočúvali i hlásali živého Pána Ježiša Krista.       

 

Nešporné služby Božie sa v roku 2021 konali 2 krát s priemernou účasťou 13 ľudí.  

 

Večerné služby Božie  sa v roku 2021 nekonali v žiadnom CZ-e.   

 

Stredtýždňové služby Božie  sa uskutočnili v senioráte v chráme Božom 25 krát a priemerná 

účasť bola 9 ľudí.   

 

Pôstne a adventné večierne - Pôstne večierne sa minulý rok nekonali v žiadnom CZ-e. 

Adventné večierne sa konali v roku 2021 3 krát s priemernou účasťou 25 ľudí.  

 

Ďalšie významné udalosti v  senioráte a v cirkvi spojené s Bohoslužobným životom: 

27.6.2021 sa konala v Krupine kandidačná porada k voľbe senior. dozorkyne 

- v júli prebehli voľby v CZ-och HOS na túto funkciu senior. dozorkyne 



10.8. 2021 boli sčítané hlasy z volebných konventov a s. Miroslava Balková bola zvolená za 

senior. dozorkyňu HOS na volebné obdobie rokov 2021 – 2027.   

5.9.2021 sa konal senior. konvent Hontianskeho seniorátu v dcérocirkvi Kopanice, v CZ-e 

Hodruša Hámre   

25.7.2021 sa konal Dištriktuálny konvent ZD ECAV v Senci  

3.07.2021 sa konala prvá Synoda ECAV na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach a druhá bla 

10.-11.9.2021   

- od septembra 2021 bol menovaný do CZ Banská Štiavnica br. farár Mgr. Daniel Gdovin. 

Zároveň bol menovaný za administrátora CZ-u Hodruša Hámre.  

Zmena administrátorov – od septembra 2021 bol do CZ-u Čelovce menovaný za 

administrátora br.farár Mgr. Dušan Hučka 

- S. farárka Mgr. Annka Kukulová bola od septembra 2021 menovaná za 

administrátorku CZ-u Rykynčice 

- S. farárka Mgr. Hana Peničková bola od októbra 2021 menovaná za administrátorku 

CZ-ov Dudince, Hontianske Moravce a Sazdice. 

 

Sviatosti 

 

Krst Svätý a Večera Pánova sú sviatosťami, skrze ktoré sa nám sprostredkúva Božia milosť a 

odpustenie hriechov. Väčšina z nás bola pokrstená v detstve a preto je potrebné povzbudzovať 

hlavne rodičov a krstných rodičov, aby boli verní slovám sľubu, ktorý dali pri krste a viedli 

svoje deti k viere v Pána Ježiša Krista.  

Sviatosť Večere Pánovej je nádhernou príležitosťou byť v spoločenstve bratov a sestier v 

prítomnosti Pána Ježiša, ktorý sa nás priamo dotýka svojimi darmi tela a krvi.  

 

Krst Svätý prijalo v senioráte spolu 65 detí a 3 dospelí.   

 

Večeru Pánovu  prijalo v minulom roku spolu 2416 komunikantov. V chráme Božom 2269 

komunikantov, z toho 721 mužov a 1548 žien.   

Večera Pánova v domácnosti bola minulý rok prislúžená 60 komunikantom a v nemocnici 

alebo v sociálnych zariadeniach bola prislúžená spolu 87 komunikantom. 

 

 

Požehnávajúce úkony 

 

Konfirmácia sa minulý rok nekonala v mnohých CZ-och nášho seniorátu aj kvôli COVID 19, 

keďže sa nevyučovala konfirmácia a deti pokračovali vo vyučovaní ešte aj v roku 2021. V  

CZ-och bolo konfirmovaných 17 detí a 6 dospelí.  

  

Sobáš Do manželského zväzku vstúpilo v roku 2021 v senioráte 21 párov. Z toho  – 7 

evanjelických a 14 zmiešaných. V  mnohých CZ-och sa sobáš nekonal už viacej rokov.  

Požehnaných manželstiev bolo v roku 2021 - 2 manželské páry.  

 

Pohreb V nádeji vzkriesenia, ktoré nám Pán zasľúbil slovami: „Ja som vzkriesenie a život, kto 

verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa“, sme sa 

v roku 2021 rozlúčili v senioráte  s 66 mužmi, 78 ženami. Spolu bolo teda 144 pohrebov.   

 

 

 

 



Vnútromisijná činnosť 
 

Detská besiedka neprebieha pravidelne v mnohých CZ-och nášho seniorátu. V niektorých 

CZ-och sú to neprevidlené stretnutia, alebo sa stretnú deti vtedy, keď je potrebné nacvičiť 

program na SB – na nejakú slávnosť, príležitosť. V roku  2021 sa konala detská besiedka 67 

krát s priemernou účasťou 49 detí. 

   

Práca s dorastom a mládežou je v senioráte na bode mrazu. Opäť musím konštatovať, že vo 

väčšine CZ-ov sa práca s mládežou a dorastom nekoná – nie je o to záujem zo strany 

mladých. Sú to iba opäť nepravidelné stretnutia. Dorast a mládež sa stretli v roku 2021 1 krát 

a v priemere sa stretnutia zúčastnili 7 mladí ľudia.  

 

Verím, že s Božou pomocou sa nám nejako podarí oslovovať detí, ale najmä mladých ľudí k 

spoločným stretnutiam. Bola by som rada, keby to možno boli spoločné stretnutia s inými 

mladými z iných CZ-ov, aby sa mladí ľudia spoznávali, ale hlavne spoznávali život s Pánom 

Ježišom Kristom.  

 

Biblické hodiny  sú príležitosťou k tomu, aby sme mohli počúvať a hľadať Božie zámery pre 

naše osobné životy, ale aj pre život našich rodín a cirkevného zboru, v ktorom sa nachádzame. 

Bez biblického vzdelávania môžeme my, kresťania, len sotva presvedčivo viesť rozhovory s 

ľuďmi bez viery či s tými, ktorí o Bohu pochybujú alebo Ho ešte iba hľadajú. 

Biblické hodiny boli v minulom roku 5 krát  a v priemere sa na nich stretlo 6 ľudí.   

 

Spevokol sa stretával v roku 2021 iba v zopár CZ-och nášho seniorátu. Máme 8 spevokolov 

s počtom členov 66.   

 

Modlitebné spoločenstvo – MoS  funguje a stretáva sa k spoločným modlitbám taktiež iba v 

niektorých CZ-och. V roku 2021 to bolo 74 krát s priemernou účasťou 39 ľudí. 

 

Modlitbné týždne –  minulý rok neboli v žiadnom CZ-e nášho seniorátu. 

 

Rodiny – RoS  - sa nestretáva v žiadnom CZ-e nášho seniorátu. 

 

Pastorálne návštevy – boli vykonané 290 krát v CZ-och nášho seniorátu a to všetkými 13 

kňazmi nášho seniorátu.     

 

Zasadnutia zborových prebyterstiev – ZP-stvá zasadali v CZ-och podľa potreby, 

v mnohých CZ-och to bolo jeden krát, nanajvýš dvakrát, keď pripravovali výročné zborové 

konventy.  Zborové presbyterstvá zasadali v senioráte 50 krát a v senioráte je 343 členov 

v zborových presbyterstvách.  

Pripomínam, že zápisnice zo zasadnutí zborových presbyterstiev a konventov majú byť po 

podpísaní poslané jedna kópia aj na seniorát.  

Na mnohých zasadnutiach zborových presbyterstiev sa riešili najmä finančné otázky. 

Zvyšovali sa cirkevné príspevky v mnohých CZ-och seniorátu a to kvôli nedostatku financií 

nielen na „prežitie CZ-u“, ale aj kvôli plateniu do Fondu finančného zabezpečenia našej 

cirkvi. K tomuto plateniu vznikali potom rôzne diskusie nielen na zborových presbyterstvách, 

ale aj na zborových konventoch.     

 

 

 



Štatistika 

 

Do HOS sa prihlásilo v roku 2021  20 členov. Odhlásilo sa 93 členov. /V niektorých CZ-ov sa 

robia “poriadky” v kartotékach s cirkevníkmi.  

Do ECAV vstúpili v celom senioráte 2 členovia, vystúpili z ECAV 12. 

Počet zborov HOS k 31.12.2021 je 26. Administrovaných CZ-ov je 15.   

Počet kňazov v HOS v minulom roku bol 15 z toho sú dvaja kapláni – v CZ-e Hontianske 

Moravce a v senioráte máme seniorálna kaplánku – Mgr. Višňu Tóthovú, ktorá bola po 

odchode s. diakonky Anny Gabčanovej poverená senior. presedníctovom starostlivosťou o 

CZ-y Ladzany a Drážovce.   

Z CZ Banská Štiavnica odišli manželia Mgr. Eunika a Jaroslav Jurkovci, namiesto prišli 

manželia Gdovinovci. Mgr. Daniel Gdovin je námestným farárom v CZ-e Banská Štiavnica.   

Z CZ Dudince odišiel br. farár Mgr. Michal Tekely.    

Počet členov  HOS  k 31.12.2021  je  5855.   

Podľa údajov Štatistického úradu SR  z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 

2011 sa k evanjelickej cirkvi a.v. trvale bývajúcich občanov v našom HOS prihlásilo 7592 

ľudí.  

 

Vážení konventuáli, bratia a sestry, toľko v skrátkosti zo života nášho seniorátu.  Ročenka 

Hontiansky Spravodaj sa tento rok taktiež ako aj minulý rok nedávala robiť, keďže sami 

najlepšie viete, že v mnohých CZ-ov sa v roku 2021 kvôli pandémii COVID 19 nekonali 

takmer žiadne akcie, alebo ich bolo len veľmi málo.     

 

ZÁVER 

 

Ešte raz ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam, s. seniorálnej dozorkyni Miroslave 

Balkovej i ostatným  dozorcom a dozorkyniam v CZ-och, všetkým funkcionárom, 

presbyterom i presbyterkám, všetkým bratom a sestrám, ktorí  pomáhali v rôznych prácach, 

aktivitách a podujatiach duchovného i hmotného rázu nielen vo svojich vlastných CZ-och, ale 

aj v senioráte – SP-stvo, hospodársky výbor seniorátu, ale aj v našom Západnom dištrikte i v 

našej ev.a.v. cirkvi.   

Ďakujem vám všetkým  za vašu službu, prácu, za váš čas, horlivosť i obetavosť. Je to síce 

náročná práca - služba, ale zvlášť v dnešnej dobe veľmi potrebná.  

 

Prosím vás všetkých, aby ste v horlivosti za Božie veci nepoľavovali. Hodnotiac minulý rok 

2021 ďakujme Pánu Bohu, ktorý nám poslal svojho jednorodeného Syna, aby sme mali v Jeho 

mene pomoc a spásu. Napokon v modlitebnom duchu porúčajme náš Hontiansky seniorát a 

jeho budúcnosť do Božích milostivých rúk. Jemu jedinému buď dávaná, česť a dobrorečenie!  

 

Vážený seniorálny konvent Hontianskeho seniorátu, vo všetkej úcte, po preštudovaní 

všetkých kňazských správ jednotlivých zborov nášho seniorátu vám predkladám túto výročnú 

správu ako seniorka Hontianskeho seniorátu na schválenie. Amen. 

 

 

S O L I   D E O   G LO R I A ! 

 

 

 

 V Lišove,  19.6.2022 

Mgr. Katarína Zaťková, seniorka HOS   


