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Skutky apoštolov 6: 1-7 

 V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom, 
že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. Dvanásti zvolali teda 
všetkých učeníkov a povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať 
pri stoloch. Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených 
mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu; my však 
budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. Táto reč sa páčila všetkým, a 
vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, 
Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. Postavili ich 
pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. A slovo Božie rástlo a počet 
učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili. 
Amen  

 Milí konventuáli, bratia a sestry vo viere. Stretávame sa po roku, ktorý 
veľmi rýchlo ubehol. Tak trochu sme mali nádej, že snáď rok 2021 bude lepší 
ako bol ten predchádzajúci. Skončí sa konečne pandemické obdobie a vrátime sa 
do starých zaužívaných koľají. Človek mieni, ale Pán Boh mení. Napokon celý 
rok 2021 sa niesol v znamení rôznych obmedzení, ktoré veľmi ovplyvnili životy 
ľudí, ale aj kresťanských spoločenstiev. Naďalej boli sprísnené niektoré 
opatrenia a platili mnohé obmedzenia (na niekoľko mesiacov), ktoré 
obmedzovali niekedy osobnú slobodu, ale aj budovanie spoločenských vzťahov. 
Kostoly boli počas niektorých mesiacov na dlhé týždne, buď zatvorené alebo bol 
limitovaný počet veriacich, ktorí sa  mohli stretávať na bohoslužbách.  

 Niektorí si mysleli, že počas pandémie ľudia budú k sebe pozornejší, 
ľudskejší vzájomne sa podporia alebo si pomôžu. Podľa skúseností vnímame asi 
pravý opak. Ľudia sa  navzájom pred sebou uzatvárali, stránili sa bohoslužieb a 
neboli ochotní aktívne slúžiť a pomáhať. A to pretrváva aj naďalej. Na takúto 
situáciu sme neboli pripravení. Sme z toho všetkého tak trochu prekvapení a 
rozčarovaní? V našich podmienkach to pociťujeme stále. Je nás málo a bude nás 
ešte menej. Tak trochu pesimistické myšlienky a vyhliadky. Ale napriek ťažkej 
situácii a okolnostiam Vás pozývam k službe na vinici Pánovej. Kniha Skutkov 
apoštolov zachytáva zrod cirkvi ako sa vytvárali a formovali prvé cirkevné zbory 
a spoločenstvá. My sa sťažujeme na podmienky, okolnosti na nedostatok, 
nezáujem, nechuť…atď. Pričom my dnes máme oveľa väčší komfort ako mali 
kedysi prvé cirkevné spoločenstvá. Všetky materiálne prostriedky použili v 
prospech duchovnej služby. 

 Nás by asi skôr zaujímalo ako zvládali v prvotnej cirkvi ťažkosti. Napriek 
náročným podmienkam budovali živé spoločenstvo. Čo si myslíte? Sťažovali sa 
tak ako to častokrát robíme my? Hľadali výhovorky alebo skôr východiská? 
Ľutovali sa alebo sa navzájom povzbudzovali. Poukazovali na druhých alebo 



Rimavská Sobota 4. júna 2022 Seniorálny konvent RIS

začali od seba. Boli nespokojní alebo skromní. Odpoveď nájdeme v ďalších 
častiach v knihe Skutkov apoštolov. Čo sa tam v skutočnosti dialo a ako žili? 
Dochádzalo k prerozdeleniu úloh a tak sa vytváral organizačný poriadok v 
cirkvi. 

 Aj keď žijeme v modernej dobe, ktorá sa vyznačuje svojim prepychom, 
novotami, rýchlosťou, technickými výdobytkami, zvláštnymi možnosťami, ale 
aj nezvyčajným pokrokom. Predsa je len dobré, keď sa riadime podľa určitého 
poriadku (pravidiel). Dnes ako keby nič nebolo zakázané, neexistujú morálne 
pravidlá, poriadky, zábrany väčšina ľudí chce presadzovať len tú svoju vlastnú 
pravdu. Popritom všetkom sa necítime komfortne a hľadáme únikovú cestu 
kamsi do bezpečia, hľadáme východiská a riešenia, ktoré ale akosi 
neprichádzajú v tom správnom čase.   

 Občas sa cítime ako keby na rázcestí, keď sa musíme rozhodovať ako  
ďalej,  kam a s kým. Asi neuniklo našej pozornosti, že medzi ľuďmi dnes panuje 
strach a neistota, ktorá ich opantáva a zmocňuje sa ich. Stupňujú a zvýrazňujú sa 
rozdiely a to či už ekonomické alebo spoločenské. Niektorí sa veľmi ťažko 
vyrovnávajú so svojim neúspechom, s prehrami a je to citeľné a viditeľné 
v každej oblasti ľudského života. Dnes myslíme len na to, aby sme boli čo 
najlepšie zabezpečení. Sme ustarostení bojíme sa o svoju existenciu, nečakaných 
prekvapení, konkurencie a tomu podobných vecí. A keď takto premýšľame nad 
svojim životom a nad každým dianím v ňom, ktoré nás kamsi sprevádza a ženie 
dopredu. Právom si môžeme položiť otázku. Kde je moja viera a aká je? Prečo 
sa stráca a je nevýrazná v určitých okamihoch. Jedno je isté každý bez výnimky 
má nejaké problémy, ťažkosti a to rôzneho (druhu) charakteru, ktoré teraz 
nebudeme rozoberať. Stále riešime len to ako sa to nedá. A prečo sa to nedá. 
Málokedy hľadáme riešenia. 

 Tak ako to v skutočnosti bolo v prvom cirkevnom zbore. Môžeme s nimi 
porovnávať svoj život a súčasnú situáciu. Hodnotovo, morálne, spoločensky asi 
boli niekde inde. Pán Boh aj dnes nás všetkých povoláva do svojej služby a do 
konkrétnej služby v cirkevnom zbore. Nie je to náhoda. Máme, či mali by sme 
jeden druhému pomáhať, všímať si potreby iných a byť si navzájom nápomocní. 
Keby sme sa porovnali s prvými diakonmi, ktorí nezištne slúžili a pomáhali 
v prvom cirkevnom zbore. Ako sa teraz cítime. Nezostaneme tak trochu 
zahanbení? Nemyslíte si, nebol to len náhodný výber. Vyvolení diakoni museli 
spĺňať niekoľko podmienok. Museli byť rozvážni, naplnení Duchom Svätým 
a mali mať dobrú povesť. Prečo? Preto lebo boli vybraní pre veľmi náročnú a 
zložitú úlohu, pracovať s ľuďmi. A to si vyžaduje veľké kvality a zodpovednosť, 
ktorá je spojená so spravodlivosťou.   
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 Práca v cirkevných zboroch musí byť aj dnes prerozdelená. Priority 
apoštolov boli správne. Služba Slova by sa nikdy nemala zatlačiť do úzadia na 
úkor iných povinností. Duchovní pastieri by nikdy nemali robiť všetko. Ich 
prioritou má byť zvesť slova Božieho. „Neprichodí nám opustiť slovo Božie a 
obsluhovať pri stoloch.” Avšak v našich končinách je tomu akosi inak. Farár v 
mnohých prípadoch zostáva sám so všetkými starosťami. Vďaka Pánu Bohu sa 
nájdu aj horliví a vzácni spolupracovníci, ktorí ochotne pomáhajú. A sme za 
nich veľmi vďační. Ale nie je ich veľa. Je to realita, v ktorej už žijeme niekoľko 
rokov. A nevyzerá to momentálne ružovo, že nastanú lepšie časy. Sme vďační za 
každého jedného z vás, ktorí napriek náročnejším podmienkam a okolnostiam 
pomáhate a slúžite v našich cirkevných zboroch. Nikdy na to nezabúdajte, že 
každý z vás má svoje výnimočné miesto v cirkvi a každý môže niečo urobiť pre 
svoj cirkevný zbor, v ktorom žije alebo ktorý navštevuje. Preto sa obzrime späť 
na rok 2021. Ako ste sa milí bratia a milé sestry vo viere, podieľali na budovaní 
svojho cirkevného zboru. Ako ste sa napokon zapájali: do aktivít (brigádnických 
či pomocných prác), modlitebných spoločenstiev, biblických hodín, spevokola, 
stavebných činností, výletov, úpravy kostola, vydávania časopisov (inej tlače), 
návšteva chorých, evanjelizácie iných misijných aktivít, práca s deťmi, 
mládežou, diakonická služba….atď. 

 Sú veci, ktoré nás vzďaľujú od seba, ale sú aj také, ktoré nás zbližujú. Pán 
Ježiš prelomil tieto bariéry medzi ľuďmi. Upozornil nás na to svojim životom. 
Ako to urobiť alebo ako sa k tomu pričiniť. On sám nás učil: „Miluj svojho 
blížneho ako seba samého“. To čo sebe, to aj inému alebo druhému. Je to ťažké 
a niekedy nezvládnuteľné pre nás, nie sme častokrát takí malí egoisti. Najprv ja, 
dlho nič a až potom ten druhý po mne. Ale, keď som v tiesni tak som ochotný aj 
nemožné spraviť pre toho druhého. Je všetko v náležitom poriadku v našom 
živote. V prvom cirkevnom zbore fungovala praktická služba lásky a  pomoci. A 
dnes ako to vyzerá v našich cirkevných zboroch? Čo v nich funguje. Veľkým 
problémom je ochota pomôcť nezištne, svojou službou budovať a udržať 
cirkevný zbor pri živote a nad vodou. Počas covidového obdobia sme sa mohli o 
tom všetkom presvedčiť. Akí sme boli a ako sme v skutočnosti fungovali. A ako 
sme napokon dopadli. 

 Z praktického hľadiska taký malý testík. Si ochotný milý brat/sestra 
pomôcť svojmu susedovi, ktorý ťa ohovára, priateľovi (kolegovi), ktorý ťa 
využíva? Nemusíš odpovedať okamžite. Preto lebo odpoveď sa mnohokrát 
ukrýva v tvojich slovách, činoch, skutkoch, ktoré konáš na slávu Božiu. A cirkev 
by nemala tak trochu vyzerať inak.V sekulárnom svete to funguje inak. 
Zakladajú sa rôzne nadácie, spolky, združenia, charitatívne organizácie, ktoré sú 
ochotné pomáhať tým, ktorých už nikto nechce alebo sú na pokraji spoločnosti 
z rôznych dôvodov. Akú tvár má cirkev v dnešnom svete, je ochotná ešte stále 
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slúžiť? Čo je jej prvoradou úlohou a aké je jej poslanie? Zvestovať slovo Božie a 
viesť ľudí ku spáse skrze Pána Ježiša Krista. 

 Z prečítaného  biblického textu vyplýva, že jej prvým pilierom je modlitba 
a druhým zvesť slova. Na týchto dvoch pilieroch stojí aj dnes naša služba, aby 
sme duchovne rástli a navzájom slúžili v moci Kristovej lásky. Prosme o to, aby 
Boží Duch pracoval aj v našom živote a v našich cirkevných zboroch. 
Poobzerajme sa vôkol seba, čo je potrebné ešte zmeniť a akoby bolo dobré a 
osožné pomôcť tomu spoločenstvu do ktorého patríme. Amen 

                                             Cirkevné zbory RIS (18 CZ)                                                                 

CZ Budikovany, CZ Drienčany, CZ Gemer, CZ Gemerská Panica, ZCZ Hnúšťa-
Brádno, CZ Hrachovo, CZ Hrušovo, CZ Klenovec, CZ Kokava nad Rimavicou, 
CZ Kraskovo, CZ Ožďany, CZ Padarovce,CZ Rimavská Píla, CZ Rimavská 
Sobota, CZ Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz, CZ Rimavské Brezovo, CZ 
Tisovec, CZ Tornaľa (18)  

                                           Službu konajúci duchovní                                                                

Aktívne/ Mgr. Štefan Gabčan, Mgr. Terézia Gabčanová, Mgr. Marcel Ištván, 
Mgr. Iveta Korenková, Mgr.Viktória Lisáková, Mgr. Milan Krivda, ThDr. Janka 
Miháliková, Mgr. Roman Roskoš, Mgr. Vladimír Ticháň, Mgr. Filip Púpala, 

Dôchodcovia/ Mgr. Dušan German, Ján Belica, Miroslav Synak 

Spirituálky: Mgr. Martina Krivdová (EZŠ ZO), Mgr. Michaela Púpalová (EGT 
+ CZ Tisovec) 

Laická služba: Tibor Lóczy (externe študuje teológiu v Maďarsku) 

Vypomáhali službou: plk. ThDr. Marian Bodolló (CZ Rimavská Píla) a iní 
hostia, ktorí zvestovali slovo Božie počas roka 2021 

                                                   Charakteristika                                                            

 V RIS máme 18 cirkevných zborov (Rim.Brezovo+Rim.Baňa sa spojili), 
v ktorých slúži 10 duchovných, mnohé naše cirkevné zbory sú naďalej 
administrované (dôvodom tejto situácie je migrácia obyvateľstva, sociálna kríza, 
nepriaznivá spoločenská klíma, vysoká miera nezamestnanosti v okrese RS, 
ktorá sa každým rokom stále stupňuje, odliv mladého obyvateľstva, zmena 
demografickej krivky, slabá industrializácia).  
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 Sčítanie ľudu v roku 2021 nám potvrdilo už dávno avizované skutočnosti 
o migrácii obyvateľstva, ktoré sa týkajú veľkého odlivu nielen mladých ľudí, ale 
aj ďalšieho obyvateľstva z nášho kraja. Mení sa celoplošne charakter krajiny, ale 
aj prostredia. Menia sa aj postoje ľudí a mení sa aj životná úroveň, ktorá svojimi 
novými požiadavkami vstupuje aj do života cirkvi. Napriek nelichotivým číslam 
a realite aj v tomto kraji ECAV má svoje miesto preto lebo je slúžiaca a svojou 
službou vydáva svedectvo o tom, že nasleduje Pána Ježiša Krista. Odchodom 
starších ľudí do večnosti vymiera tradícia a mladá generácia má iné očakávania. 
To čo fungovalo niekoľko storočí dozadu neznamená, že bude fungovať v 
súčasnej dobe.  

                                                         Média                                                                                                                                                                              

CZ Rimavská Sobota 
https://www.ecavrs.sk 

CZ Rimavské Brezovo 
https://www.rimavskebrezovo.ecav.sk/ 

CZ Tornaľa 
https://www.facebook.com/ECAVTornala 

RIS 
https://www.facebook.com/rimavskyseniorat 

CZ Rimavská Píla 
https://www.facebook.com/groups/493728817311260 

CZ Hrachovo 
https://www.facebook.com/ecav.hrachovo 

CZ Klenovec 
https://www.facebook.com/CZ-ECAV-Klenovec-102193914565862 

CZ Hnúšťa 
https://www.facebook.com/hnusta.ecav.7 

CZ Tisovec 
https://www.facebook.com/ecavtisovec 

 Duchovná práca v cirkevnom zbore má patriť medzi najdôležitejšie 
priority cirkevného zboru. V prvotnej cirkvi vyvolených mužov (diakonov-

https://www.ecavrs.sk
https://www.rimavskebrezovo.ecav.sk/
https://www.facebook.com/ECAVTornala
https://www.facebook.com/rimavskyseniorat
https://www.facebook.com/groups/493728817311260
https://www.facebook.com/ecav.hrachovo
https://www.facebook.com/CZ-ECAV-Klenovec-102193914565862
https://www.facebook.com/hnusta.ecav.7
https://www.facebook.com/ecavtisovec
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služobníkov) vyslali apoštolovia. Boli oddelení pre službu modlitbou 
a skladaním rúk. Starý židovský zvyk skladania rúk vyjadroval oddelenie pre 
osobitnú službu. (4. Mojž. 27,23 a 5. Mojž.34,9)  

 Priority apoštolov ako aj ostatných služobníkov boli správne. Služba 
slovom by sa nikdy nemala zatlačiť do úzadia. Práca v zbore by sa mala rozložiť 
medzi jeho členmi. Ideálny stav by mohol nastať vtedy, keby to mohlo byť 
vyvážené medzi všetkými blízkymi spolupracovníkmi. 

                                   Bohoslužobná činnosť - Slova Božieho                                                                                                   

- na základe všetkých kňazských správ si všímame rastúci pokles nielen počtu 
služieb Božích, ale aj cirkevníkov, ktorí sa po pandemických opatreniach 
nevrátili späť do aktívneho bohoslužobného života 

- služby Božie v našom senioráte boli vykonávané v slovenskom a v 
maďarskom jazyku 

- počet služieb Božích poklesol: 
- kvôli pandemickým opatreniam (úplného alebo čiastočného obmedzenia, 

ktorý bol povolený len pre zaočkovaných) 
- bohoslužby sa konali kombinovaným spôsobom (distribúcia kázni písomnou 

formou, niektoré CZ mali  SB online priamo alebo zo záznamu) 

Budikovany
Drienčany
Gemer
Gemerská	Panica
Hnúšťa
Hrachovo
Hrušovo
Klenovec
Kokava	nad	Rimavicou
Kraskovo
Ožďany
Padarovce
Rimavská	Pıĺa
Rimavská	Sobota
RS-	Vyšná	Pokoradz
Rimavské	Brezovo
Tisovec
Tornaľa
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- adventné a pôstne služby Božie (online) 
- aliančný a ekumenický modlitebný týždeň (online+tlačená forma) 
- modlitebné spoločenstvá (online) 

                     Detské služby Božie/Detská besiedka, dorast a mládež                                         

- práca s deťmi rôznej vekovej kategórie sa premietla do online priestoru a     
podľa možností sa v niektorých CZ konala organizovanou formou 

- v niektorých CZ sa deti zhromažďovali v priestoroch školy 

-  CZ Rimavská Píla 
- CZ Tisovec 
- CZ Rimavská Sobota 
- CZ Klenovec 
- CZ Drienčany 
- CZ Budikovany (rómska misia) 

                                          Spoločenstvo žien - stretnutia                                                                                   

- mali by sme si veľmi vážiť prácu našich milých sestier, bez ktorých by sme 
veľa vecí postrádali nielen v cirkvi, ale aj v osobnom živote 

- SEŽ vytvorilo nové možnosti formou online stretnutí na pravidelnej báze 
biblických hodín a iných vzácnych podujatí (online formou) 

- CZ Tisovec (viac stretnutí) 
- CZ Klenovec (menej stretnutí) 

350

700

1050

1400

Služby Božie Pastorálne náv. Biblické hodiny
126

223

738

2020 2021
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                                              Služba pomoci blížnym                                                    

- organizovanú formu diakonie nemáme, ale služba pomoci funguje všade v 
každom CZ  

- táto činnosť spadá do okruhu pastorálnej činnosti a je aj kresťanskou službou 
pomoci, ktorú koná väčšina veriacich ľudí 

                           Biblické hodiny -  počet  stretnutí bol obmedzený                       

- na biblických hodinách sa vytvára priestor k tomu, aby sme načreli z bohatej 
studnice Božích právd 

- lenže v súčasnej dobe si môžeme všimnúť, že mnohí ľudia sa o Božie pravdy 
zaujímajú len vtedy, keď majú nejaké problémy a starosti 

- ako keby súčasný človek nerozumel biblickému jazyku, chýba mu motivácia 
- Biblia, ktorú mnohí dostávajú pri konfirmácii alebo sobáši zostane  mnohokrát 

nepoužitá a zapadá prachom spomienok  

- CZ Rimavská Píla 
- CZ Hnúšťa 
- CZ Klenovec 
- CZ Tisovec 
- CZ Rimavská Sobota 

                Spevokol - v obmedzenom režime, čo sa týka počtu aj podujatí                                      

- ďakujem dirigentom a spevokolistom, že napriek obmedzeniam poslúžili 
piesňami na niektorých podujatiach 

- CZ Hnúšťa (v rámci SB) 
- CZ Kokava nad Rimavicou (v rámci SB) 
- CZ Hrachovo (v rámci SB) 

                                    Sviatosti Krst svätý a Večera Pánova                                                             

- podľa štatistických údajov všade je pokles, ale v našich končinách sme vďační 
za všetkých, ktorí sa rozhodli pre krst  aj v dospelom veku a tak sa zaradia do  
cirkvi, aby cirkev bola slúžiaca a naplnila svoje poslanie službou 

- Večera Pánova sa prisluhovala v našich chrámoch na základe opatrení, ktoré 
obmedzovali, ale aj umožňovali prisluhovanie sviatosti VP (na Službách 
Božích a vo veľkej miere aj v domácnostiach počas pastorálnych návštev) 
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- v niektorých CZ sa konala aj slávnosť konfirmácie vďaka, ktorej sme na 
základe sľubu konfirmandov prijali mladých ľudí medzi dospelých členov 
cirkvi 

- po dlhej dobe apatii a samých obmedzení aj najmenšia vec sa stala zdrojom 
povzbudenia 

- počas obmedzení sa zvýšili pastorálne rozhovory a návštevy podľa možností,  
veľmi si cením snahu všetkých duchovných, ktorí sa snažili pomôcť svojim 
cirkevníkom preklenúť pomerne náročné obdobie, ktoré sa značne podpísalo 
pod súčasnú situáciu 

- v mnohých cirkevných zboroch naši duchovní zabezpečovali distribúciu 
duchovnej literatúry a využíval sa aj online priestor na duchovné vzdelávania 

- boli k dispozícii aj rôzne biblické školenia napr. aj cez EMC ECAV, ktoré 
ponúka svoje portfólio všetkým členom ECAV 

                                                            Sobáš                                                               

- manželstvo je zodpovednosť, ktorá zahŕňa v sebe hodnoty na celý život 
- veľmi častým javom v našich končinách sú krížne manželstvá 
- v mnohých správach bolo uvedené, že sa sobáše konali 

Konfirmácia
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0 40 80 120 160

151

26

49

134

18

41

2020 2021



Rimavská Sobota 4. júna 2022 Seniorálny konvent RIS

- životný partner je dôležitou oporou a pomocou v dobrom aj v zlom. Ak sú 
obaja veriaci v manželstve, môžu spoločne aj duchovne rásť 

- modlitba je veľkým požehnaním pre kresťanské manželstvo 
- sobáš predchádzajú predmanželské prípravy, ale mnohí nie sú žiaľ pokrstení a 

nie sú ani konfirmovaní (všetko je potrebné dopĺňať) 
  
                                                          Pohreby                                                                                                                        

- nás zaručujú, a preto by sme chceli venovať tichú spomienku našim drahým 
zosnulým, ktorí nás opustili (Covid)  

- všade sa zachovávajú predpísané liturgické bohoslužobné úkony 
- každým rokom stúpa počet pohrebov a svojim počtom prevyšujú krsty 
- v našich končinách sa veľmi často  stretávame aj s občianskymi pohrebmi 

                   Aktivity - misijné okienko  do zborov (to čo bolo naviac)                                                                                                                                                                                                           

- čo je v skutočnosti misia? Misia, je súčasťou evanjelizácie, utvrdzovanie  sa vo 
viere, zároveň budovanie spoločenstva v rámci cirkvi. Či je potrebná? Prví 
kresťania začínali svoju prácu misijnou službou. A tá priniesla skutočné ovocie 
viery. Nezabúdajme, že aj služby Božie sú misia, ale okrem nich sa považuje za 

2020 2021
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samozrejmé, aby sa konali aj iné stretnutia, aktivity, iným spôsobom, formou, 
metódami, špecifickejšie pre rôzne generácie, viac individuálne, osobnejšie, ba 
možno aj neformálnejšie. Súčasťou stavby duchovného života cirkevného zboru 
sú všetky rôzne podujatia, kde sa ľudia vo viere stretávajú, kde zdieľajú radosť 
Pánovu a kde sa tiež samozrejme slovo Božie zvestuje, lebo to vždy musí byť. 
Misia bez Krista neprináša svoje pravé ovocie.  

CZ Tornaľa 

- koncert „Večer  v kostole” 
- denný športový tábor (Viac ako víťazstvo) 
- seniorátny tábor pre konfirmandov 
- koncert (hudobná skupina -Revital) pre dôchodcov 
- koncert (Spevácka skupina Mandák z Maďarska) 
- jubilejný koncert (Kráľ- 30.výročie spevokola) 

CZ Rimavská Sobota 

-  denný tábor (Biblickí detektívi) 
- koncert (Spevácka skupina Mandák z Maďarska) 
- seniorátny tábor pre konfirmandov  
- školenie presbyterov (Tomášovce) 

CZ Kraskovo 

- koncert Pro Musica 
- Historický festival (Gotická cesta) 
- seminár pre neordinovaných (Tomášovce) 

CZ Rimavské Brezovo 

- zborový výlet (Gotická cesta- Jelšavský okruh) 
- zborová opekačka 
- koncert (Pro Musica Nostra) 
- seminár neordinovaných (Tomášovce) 

CZ Padarovce (fília Dražice) 

- deň obce (program pre rómske deti v chráme Božom + tvorivé dielne) 
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CZ Drienčany 

- deň obce  

CZ Tisovec 

- denný biblický tábor 
- dorastový tábor (Rejková- zborová chata) 
- mládežnícky tábor (Gerlachovo) 

CZ Hrachovo 

- zborový deň 

                                        Gotická cesta  - Rimavský okruh                                                      

- na území nášho seniorátu sa nachádzajú veľmi vzácne kostoly sú súčasťou  
takzvanej Gotickej cesty sú dedičstvom našich predkov 

- vďaka našim unikátnym chrámom sa vytvára priestor pre turizmus a pre 
hodnoty umenia, ktoré je možné obdivovať v sakrálnych priestoroch 
(Kyjatice, Kraskovo, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Malé Teriakovce) 

- https://gotickacesta.sk/category/kostoly/rimavsky-okruh/ 

                                                Dobšinského múzeum                                                                      

- P.E.Dobšinský je súčasťou našich dejín pôsobil ako ev. farár v CZ Drienčany, 
kde na starej evanjelickej fare dnes sa nachádza aj jeho pamätná izba 

- aj takouto formou sa zviditeľňujú a propagujú hodnoty, ktoré sú súčasťou 
dejín Evanjelickej cirkvi pre školy, jednotlivcov, ale aj pre širokú verejnosť 

- https://www.driencany.sk 

                                                 Stavebná činnosť                                                                                                       

 Keď v knihe Skutkov apoštolov čítame opisy rannej cirkvi delenie sa 
o majetok a štedrosť - možno si želáme, aby sme do tej dokonalej cirkvi patrili. 
Nič dokonalé celkom nie je a nemôže byť. Všetky cirkevné zbory od tých čias 
až po dnešok majú svoje problémy. Ak ťa nedostatky znepokojujú. Pýtaj sa sám 

https://gotickacesta.sk/category/kostoly/rimavsky-okruh/
https://www.driencany.sk
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seba čo môžem spraviť preto, aby bolo lepšie v mojom cirkevnom zbore. 
Majetok zboru výhoda, či nevýhoda. Sú to v prvom rade starosti, ale je to aj 
zodpovednosť. 

CZ Budikovany (zdroje MK SR)  

- Oprava poškodeného krovu a zatekajúceho strešného plášťa ev. kostola v 
Budikovanoch- vo výške 15 000,- eur 

- Oprava poškodeného krovu a strešného plášťa ev.kostola v Hostišovciach- vo   
výške 10 000,- eur 

- Zabezpečenie statického krovu a stropu v ev.kostole v Hostišovciach vo výške 
25 000,- eur 

CZ Rimavské Brezovo ( rôzne zdroje) 

- reštaurovanie barokového kazetového stropu  vo výške 7000,- eur 
- projektová dokumentácia statického zabezpečenia stropu v kostole v Rimavskej 

Bani vo výške 3000,- eur 
- obnova oltárneho pódia v ev.kostole v Kyjaticiach vo výške 10 000,- eur 
- odstránenie vlhkosti v budove ev.farského úradu v Rimavskom Brezove  10 

000,- eur 
- okná na kostole v Rimavskom Brezove vo výške 1500, eur 

CZ Rimavská Sobota (viaceré zdroje) 

- oprava veže vo výške 75 000,- eur 

CZ Vyšná Pokoradz (vlastné zdroje) 

-  oprava vonkajšej fasády vo výške 16 000,- eur 

CZ Hrachovo (rôzne zdroje) 

- reštaurovanie oltára vo Veľkých Teriakovciach vo výške 8000,- eur 
- obnova klampiarských výrobkov a náterov na streche ev.kostola v Nižnom 

Skálniku vo výške 8000,-eur 
- oprava strechy sakristie v Čerenčanoch  vo výške 1000,-eur 
- oprava zvonov v Nižnom Skálniku vo výške 5000,-eur 

CZ Ožďany 
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- oprava strechy kostola vo výške 16 500,- eur 

                                         Mimo-zborová činnosť farárov                                       

- v našej cirkvi sa služba duchovných nekončí len v priestoroch cirkevného 
zboru, ale pokračuje aj službou na ďalších úrovniach cirkvi, ktoré je potrebné 
vykonávať 

- funkcie navyše sú častokrát nad rámec našich pracovných povinností, ale 
musíme ich zastávať nakoľko máme takúto hierarchickú stavbu a štruktúru v 
cirkvi 

- preto sa chcem poďakovať predovšetkým tým duchovným, ktorí navyše popri 
svojom cirkevnom zbore administrujú aj iné cirkevné zbory a pomáhajú aj na 
seniorátnej úrovni 

 Na záver sa aj vám ostatným chcem poďakovať za vašu vernú službu. 
Máme za sebou opäť neľahké obdobie, ktoré len zhoršilo celkovú situáciu, v 
ktorej sa teraz nachádzame. Možno ste si mysleli, že prídu lepšie časy. Ale asi 
vás nepoteším čakajú nás ešte náročnejšie obdobia, ktoré budú prinášať veľmi 
ťažké rozhodnutia a budú spojené s nečakanými zmenami. Budú sa týkať aj nás. 
Lenže nikdy nesmieme na to zabúdať, že cirkev to nie je len zoznam 
štatistických tabuliek, grafických výsledkov, výkazov, príjmov a výdavkov. 
Prednostná úloha cirkvi je prinášať zvesť evanjelia pre hriešneho človeka, aby 
prijal zvesť spásy do svojho srdca a Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. 

Ďakujem a prajem vám všetkým veľa Božieho požehnania 


