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Úvodná homília
Sestry a bratia v Ježišovi Kristovi,
Opäť máme to požehnanie stretnúť sa pri zborovom konvente a spoločne vytýčiť nášmu zboru
nové ciele. Ale je to aj priestor, kedy sa môžeme obzrieť späť a zhodnotiť rok minulý- akým
bol pre náš zbor, kde naša viere rástla a kde stagnovala, čo radostné sme prežívali a kde nás
v ťažkostiach sprevádzal Pán a pevne držal v milujúcej náruči.

Vypočujme si slová Písma svätého, ktoré nech nám znejú na poučenie ale i povzbudenie:
Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (Lk 6, 36)

Sme tu, lebo túžime počuť Božie slovo. Božie slovo je tá jediná istota,  ktorú máme. Nik
nevie, čo bude o chvíľku, o hodinu, zajtra...najmä v týchto neobvyklých časoch. 

Preto  chceme,  aby  práve  Božie  slovo  bolo  tým  klenotom,  tou  istotou,  s ktorou  chceme
hodnotiť minulý rok života nášho CZ a vykročiť do nového roku. Bola by som veľmi rada, ak
by práve milosrdenstvo bolo to, čo nás bude viesť každý jeden deň tohto roku. Asi najviac sa
nám spája toto slovo s našim Pánom, Ježišom Kristom. V bežnej reči ho používame iba občas.
Okrem  názvu  podobenstva-  O milosrdnom  Samaritánovi,  možno  povieme,  že  smrť  je
milosrdná,  keď ukončí  pozemské trápenie  človeka,  utrpenie  bolestivej  choroby,  alebo  ak
niekto opustí svet tak, že zaspí v posteli. To je milosrdná smrť. Alebo milosrdný pohľad, v
ktorom vyjadrujeme ľútosť nad životom druhých.

Osobne mi pri  slove milosrdenstvo príde na um verš: „Milosrdenstvo chcem, a nie obete,
poznanie Boha, viac ako zápaly.“ (Oz 6,6). Toto je miesto ktoré Pán Ježiš niekoľkokrát cituje:
Milosrdenstvo  chcem  a nie  obete!“,  ale  dodáva:  „...prišiel  som  volať  hriešnikov,  nie
spravodlivých.“ Ako keby nám chcel hneď aj vysvetliť, čo milosrdenstvo znamená.

V Písme  sa  milosrdenstvo  spomína  ako  opak  trestu.  V 5M  čítame,  preukázal  ti
milosrdenstvo...uchránil ťa od trestu. V Ž 51 volá žalmista: „Pre Tvoje veľké milosrdenstvo
zotri moje priestupky.“ Kráľ Dávid hovorí o Bohu: nezavrhol ma, ukázal mi milosrdenstvo.
A napríklad Lót,  keď ho Boží  anjel  vyviedol  zo Sodomy,  tak vyznal:  „Boh mi preukázal
milosrdenstvo, zachránil mi život“. Na 160 miestach v Biblii čítame o milosrdenstve, že to
znamená- zachrániť život, odpustiť trest, uchrániť pred trestom, nezavrhnúť.

Taký je Boh. Je milosrdný. Mal potrestať, zničiť, pripraviť o život- vtedy by ukázal svoju
spravodlivosť.  Ale  On  je  nie  len  spravodlivý,  ale  aj  milosrdný.  Odpustil,  dal  život.  Tie
citované časti Písma boli vyznania mužov viery. Prežili  a vedeli,  že Boh im odpustil trest
a ukázal milosrdenstvo. Cítime to aj my? 

Boh ti odpustil, Boh ti ukázal milosrdenstvo. Pán Boh je milosrdný k nám a nič za to nečaká.
Je na tom založený celý Jeho plán záchrany, večného života a milosti. On nám odpúšťa skôr
ako Ho o to prosíme, zmilováva sa skôr, ako Ho poznávame, zomrel za nás skôr, ako sme sa
narodili. On je k nám milosrdný. Je to však milosrdenstvo, ktoré nečaká odmenu, ktorá sa
jednoducho iba dáva, ponúka, obetuje. Robí všetko pre nás, len tak.

O tomto hovorí druhá časť veršu: ... ako je milosrdný aj váš Otec. A čo hovorila prvá časť?
Buďte  milosrdní...  My  máme  byť  milosrdní,  tak  ako  Boh.  Lebo Boh  je  milosrdný.
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Milosrdenstvo je opak hnevu, milosrdenstvo je opak trestu.  Koľkokrát sa nahneváme? Na
seba a na iných. Vtedy nie sme milosrdní. 

Čakali  by  sme,  že  milosrdenstvo  prejaví  ten,  kto  žije  s  Bohom,  kto  Mu  slúži,  kto  má
náboženské cítenie. Čakali by sme, že v kostole o milosrdenstve ani netreba hovoriť. Ale my,
kresťania, sa mnohému dobrému môžeme učiť práve od tých, ktorí sú mimo vzťahu s Pánom
Bohom.  Tak  ako  bol  Samaritán  (nie  je  Žid,  je  cudzinec-  zo  Samárie,  Samaritán).
Milosrdenstvo nie je automatickým postojom veriaceho človeka. Skôr je to niečo, čomu sa
musíme učiť, aby sme to mohli rozdávať. Poďme sa učiť milosrdenstvu v tomto roku.

Za milosrdenstvo sa nič nečaká. Niekedy robíme veci vypočítavo, lebo čakáme, že nám naša
láskavosť bude vrátená. No skutočný milosrdný postoj nič neočakáva. Samaritán nečakal, že
si ho ten zranený nájde a vyrovná všetky náklady, ktoré vynaložil na jeho liečbu.

Ani my, ako kresťania, ako členovia tohto CZ, nemôžeme očakávať, že keď budeme dobrí k
ľuďom, tak nám raz niekto naše dobro vráti, alebo že Boh nás odmení za našu láskavosť. Aj
keď,  ak  smiem  vydať  svedectvo,  Boh  prežiari  život  toho,  kto  z lásky  dáva  a nie  z
vypočítavosti. A dá mu do života mnohonásobne viac, než mohol dúfať. 

Práve my, ktorí tu dnes sme, sme volaní k tomu, aby sme boli milosrdní. Buď milosrdný.
V tomto zbore som za uplynulý rok videla toľko krásnych prejavov milosrdnosti! Myslíte si,
že  to  nemá význam? Že svet  neurobíte  lepším? Že pomôcť,  odpustiť,  potešiť,  usmiať sa,
prehodiť  pár  slov-  nie  je  dosť  dobré,  nestačí  ako  prejav  milosrdenstva?  Spomeňte  si  na
Ježišove slová: Čokoľvek urobíte pre jediného z mojich, Mne to urobíte. 

Neexistuje „príliš malé milosrdenstvo“. Nie je „to nič nebolo“. V Božích očiach každá služba
blízkemu,  každé  odpustenie,  každý  prejav  milosrdenstva,  každý  malý  dar,  každý  dobrý
úmysel, je cenný a potrebný.

Pamätáte si na príbeh o hviezdiciach? Malé dieťa sa išlo s rodičmi hrať na pláž. Keď však
prišli na miesto, zistili, že more vyplavilo mnoho hviezdic. Dieťa sa rozbehlo a začalo ich
hádzať  späť do mora.  Otec mu hovorí:  „Prečo to  robíš.  Nemá to význam.  Všetky aj  tak
nezachrániš.“ A dieťa sa pozrelo a povedalo: „Všetky nie, ale ešte túto áno. Pre tú jednu to
význam má.“

Aj  keď  urobíte  malé  milosrdenstvo,  pre  toho,  komu  ho  preukážete,  pre  toho  bude  mať
význam! Nelámme nad nikým palicu. Naopak, ukážme kúsok milosrdenstva. A potom ďalší
a ďalší.  Raz  sa  usmejeme,  inokedy  pomôžeme,  vypočujeme,  pripravíme  dar,   napečieme
koláč, urobíme Betlehem a jasličky... Ale my chceme v milosrdenstve rásť. A chceme aby sa
ďalší pridali. To je naša úloha – byť milosrdní, pretože týmto spôsobom reprezentujeme nášho
Spasiteľa  a  Pána,  lebo  takto  môžu  ľudia  poznať  cez  nás  to,  aký  je  Boh.  Preto  chceme
zhodnotiť uplynulý v zornom uhle milosrdenstva.

4



Bohoslužobný život

Hlavné Služby Božie
Bohoslužobný  život  prebiehal  pravidelne  počas  celého  roka  najmä  v kostole  v Plavých
Vozokanoch. Služby Božie konajú sa v štátnom jazyku, podľa poriadku chrámovej Agendy.
Čas hlavných Služieb Božích je v nedeľu o 9:45. Hlavné Služby Božie boli slúžené každú
nedeľu  a sviatok,  pokiaľ  to  pandemická  situácia  dovoľovala,  tak  ako  je  to  zakotvené
v zborovom štatúte. 
Hlavné  Služby  Božie  sú  priestorom  a časom,  kedy  sa  spoločne  k oslave  a vďake  môžu
stretávať všetky generácie veriacich cirkevného zboru a diaspór. Teší ma, že do nášho chrámu
prichádzajú  i konfirmandi  a mladé  rodiny.  nie  je  iný  spôsob,  ako  sa  deti  naučia  vzdávať
vďaku, ako na službách a preto som rada, že prejavujete trpezlivosť a láskavosť, keď sa občas
v lavici povrtia či niečo hlasnejšie povedia. Oni sú naši budúci dozorcovia, presbyteri. Buďme
k nim láskaví.
Služby Božie sa v tomto roku uskutočnili konali 39-krát s priemernou účasťou 25 veriacich.
Tento počet je ovplyvnený pandemickou situáciou a opatreniami v snahe zabrániť masívnemu
šíreniu  vírusu  Covid  19.  To,  že  vírus  vtrhol  aj  do  života  nášho  CZ  vnímam ako  veľmi
bolestivé  pôsobenie  diabla.  Vo chvíľach,  kedy sa  viacerí  ľudia  cítili  byť  oslovení  Božím
slovom a túžili ho počúvať, odrazu prišla rana a kostoly bolo nutné zatvoriť. V šírení Božieho
slova však neochvejne pokračujeme ďalej. Práca na vinici Pánovej je náročná. Ale je to služba
Bohu a blížnym. Do takejto služby nás Boh vyslal- zvestovať Jeho slovo, zvestovať ho aj
našim životom.
V našom zbore prebieha aj Detská Besiedka. Aj keď sa deti v tomto roku stretli iba sedemkrát,
som rada, že nie sú zboru odcudzené. Ďakujem Eme Trnavskej, ktorá besiedku vedie, že o deti
prejavuje záujem a starostlivosť aj  mimo Besiedky. Máme nádej,  že v tomto roku budeme
môcť s deťmi pracovať viac. 
Aj v tomto roku boli chvíle, kedy brány nášho kostola museli ostať zatvorené. Situáciu sme
opäť  riešili  roznášaním  kázní  do  domácností  v tlačenej  forme  a uverejňovaním  na  našej
internetovej stránke, ktorú vám dávam do pozornosti:  www.plavevozokany.ecav.sk. Taktiež
počas sviatkov ďakujem pani starostke, že prišla s návrhom prihovoriť sa veriacim cez obecný
rozhlas, čo sme s radosťou využili.
Som vďačná za zamyslenia, on-line prenosy Služieb Božích cez internet, aj televízne prenosy
Služieb  Božích,  vďaka  ktorým sa  môžeme preniesť  do  rôznych  cirkevných  zborov  našej
milovanej  cirkvi.  Viem,  že  mnohí  túto  ponúkanú  možnosť  počúvať  Božie  slovo  a byť
súčasťou spoločenstva, aj keď na diaľku, využili.
Služby Božie  počas  roku vykonávala zborová kaplánka (od 4.10.  námestná  farárka)  Mgr.
Michaela Ravasz Pogányová, PhD. 
Dozorkyňou zboru je Mária Balážová. Poddozorcom JUDr.Milan Goga. Kurátorom CZ Peter
Smolka.  Účtovníčkou CZ je Ľudmila Sádovská.  Vo funkcii  pokladníčky vystriedala sestru
Jolanu Trnkovú Monika Mesárová. Sestre Trnkovej ďakujeme za dlhoročnú prácu na vinici
Pánovej, je práca bola precízna a veľkým darom a želáme jej veľa Božieho požehnania. 
Zvonárka (a zároveň kostolníčka): Želmíra Gogová
Presbytermi zboru sú: Ján Fábry, Eva Bednárová, Monika Mesárová, Jolana Trnková, Lýdia
Smolková, Želmíra Gogová, Viktória Buchlovičová, Ľudmila Sádovská.
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Sviatosti

Krst Svätý
Pán Ježiš Kristus hovorí v poslednej kapitole Matúšovho evanjelia:  Choďte teda,  čiňte mi
učeníkmi  všetky  národy,  krstiac  ich  v meno  Otca,  Syna  i Ducha  Svätého.  Verní  tomuto
príkazu  sme v roku 2020 pokrstili  v Božie  meno  3 deti.  Nech ich  Pán sprevádza  svojou
milosťou.  Nech  sa  aj  oni  stanú  účastnými  zasľúbenia:  Kto  uverí  a bude  pokrstený,  bude
spasený.
Večera Pánova
Pevne veríme, že pravé telo a pravá Krv nášho Pána je podľa jeho slov prítomná v daroch
svätej Večere Pánovej. Je daná nám na odpustenie hriechov. Nikde inde nemôžeme prežívať
pravé  spoločenstvo  s Kristom  a veriacimi,  ako  práve  vo  sviatosti  zmierenia.  Je  veľkým
povzbudením, že pre CZ Plavé Vozokany je spoveď neoddeliteľnou vžitou súčasťou sviatosti
Večere Pánovej.
Večera Pánova bola v chráme prislúžená 4-krát, celkovo pristúpilo 77 komunikantov. 

Ostatné bohoslužobné úkony
Konfirmácia
V roku 2021 sme slávnosť konfirmácie nemali. O to viac ma teší, že momentálne máme 6
konfirmandov v prvom ročníku. Sú veľmi šikovní a vnímaví, rastú z nich učeníci Pána Ježiša.
Spolu ich veďme k tomu, aby sa nehanbili za to, že sú kresťania a aby túžili vyznať pred
spoločenstvom, že veria v Trojjediného Pána Boha.
Aj  naďalej  pozývam  ku  konfirmačnej  príprave  aj  dospelých,  ktorí  konfirmovaní  neboli.
Rozhovory nad Písmom v duchu Symbolických kníh  sú podnetné,  dávajú silu  a posilňujú
vieru v každom veku.
Sobáše
Cirkevným spôsobom do  manželstva  v roku  2020  vstúpili  2  manželské  páry.  Nech  Pán
požehnáva ich spolužitie.
Pohreby
V nádeji  vzkriesenia  sme  sa  v roku  2020  rozlúčili  s 8  členmi  zboru.  Dať  poslednú  úctu
nebohému a dôstojným pohrebným obradom môžeme slúžiť aj vďaka nábožným spevom, pri
ktorých  pomáhajú  členky  nášho  zboru.  Obzvlášť  ďakujem z tohto  miesta  sestre  Ľudmile
Sádovskéj, ktorá spevy vedie a je ochotná slúžiť v každom čase. Je to veľká pomoc pre mňa
osobne a obetavá služba pre tento zbor.

Vyučovanie náboženstva
V školskom  roku  2020/2021  bolo  na  Základnej  škole  v Plavých
Vozokanoch prihlásených 10 detí  na vyučovanie náboženstva (6 na
prvom a 4  na  druhom stupni).  V školskom roku  2021/2022  máme
zahlásených 3 žiakov na prvom stupni a 4 na druhom stupni.  Žiaci
nášho cirkevného zboru nenavštevujú len ZŠ v Plavých Vozokanoch,

ale  aj  školy  v T.  Lužanoch a Leviciach.  Teší  nás,  že  i na  týchto  školách  sú prihlásení  na
vyučovanie náboženstva, avšak v Leviciach pod vedením iného farára a tak ich v tejto správe
neuvádzame.
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Pastorálna činnosť kňaza
Pod  vplyvom  pandemických  opatrení  boli  návštevy  v domácnostiach  vítaným  spôsobom

pastorácie. Som rada, že najmä pri roznášaní kázní sme sa s mnohými
mohli aspoň na krátko stretnúť a prijať povzbudenie. Tiež ma teší, že
si  zbor  postupne  zvyká  na  tieto  návštevy  a berie  ich  ako  súčasť
duchovného života. Sú potrebné najmä tam, kde naším členom už
neslúži  zdravie  a nemôžu  prichádzať  do  chrámu.  Radi  taktiež
privítame každú návštevu na fare.

Vnútromisijná a biblická činnosť

Biblické hodiny
Aj keď sa nás stretáva len hŕstka, sú tieto biblické hodiny požehnaným časom,  ktorý
trávia  veriaci  pri  čítaní  a výklade  Písma,  ale  dáva  priestor  na
vzájomné  zdieľanie  viery  a životov,  skúšok,  radostí  i trápení
veriacich.  Dôležitou  súčasťou  večierní  sú  spoločné  modlitebné
chvíle. V tomto roku sa biblické hodiny uskutočnili len 2- krát. Čo
je  veľmi  málo.  V budúcnosti  budeme  hľadať  spôsoby,  ako  to
zmeniť.

Biblické hodiny mladých žien
V tomto roku pribudli  v našom CZ stretnutie  mladých žien,  ktoré  sa  konajú  prvú nedeľu
v mesiaci od septembra. Na stretnutie prichádza priemerne 8 žien a okrem tém biblických žien
je to priestor, kde môžeme zdieľať myšlienky a tvoriť.
Práve  na  tomto mieste  vznikla  asi  najkrajšia  a najhodnotnejšia  myšlienka tohto  roku a to
vytvoriť  balíčky pre seniorov v našom CZ. Balíčky pre deti  sa robia pravidelne,  no tento
nápad je nový a bol naozaj veľmi požehnaný. 33 členov nášho CZ nad 70 rokov dostalo počas
sviatkov malý dar, aby sme ich potešili a priniesli zvesť o Ježišovi. Celý obsah balíčka bol
vytvorený práve z darov od týchto žien a CZ naň nemusel vynaložiť žiadne prostriedky. Nech
Pán aj naďalej požehnáva takéto tvorivé myšlienky, mladé ženy a ich rodiny. Pamätajme na
Ježišove slová, že čokoľvek sme urobili jednému z Jeho nasledovníkov, Jemu samému sme
urobili.

Stretnutia dorastu a mládeže
Stretnutia dorastu a mládeže sa uskutočňujú pravidelne v piatok o 17:00.  od septembra po
vyučovaní konfirmačnej prípravy. Venujeme sa témam na základe
biblických príbehov. Tieto stretnutia vedie zb.kaplánka (farárka),
sporadicky má tému Marián Beréni. V minulom roku sme 3-krát
navštívili  aj  mládež  v Levickom  CZ.  Je  dobré,  keď  si  mladí
vytvárajú  priateľstva  v iných  CZ.  Tým  sa  naše  spoločenstvo
zväčšuje.  Okrem  budovania  viery  slúžia  tieto  stretnutia  aj
budovanie kamarátstiev. Spoločne sme mali možnosť stretnúť sa
aj počas leta na mládežníckych opekačkách.
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Letný tábor-biblická škola
Aj v tomto roku organizoval náš CZ letné stretnutie detí,  Letnú biblickú školu a to v prvý
júlový týždeň. Aj keď hygienické predpisy a opatrenia boli miestami takmer neúnosné, vďaka
samotným deťom a spolupráci ich rodičov sa nám to podarilo. Zatiaľ čo v minulom roku sa ho
zúčastnilo 23 detí, v tomto roku to bolo 35 účastníkov. Veľká vďaka patrí jednak Marianovi
Berénimu z CZ Farná a vedúcim tábora, z Levického CZ- Michaele Drdošovej, Daliborovi
Hanusovi, Samuelovi Greksovi, Kristíne Greksovej. Vytvorili pre deti nezabudniteľné zážitky.
Ďakujem Kataríne Beréniovej za vytvorenie kostýmov a kreatívnych dielní pre deti a Henriete
Méhesovej za vytvorenie kulís, ktoré dodali táboru autentický rozmer.

V neposlednom rade patrí vďaka práve rodičom a členom CZ za mnohé dary- balené vody,
džúsy, ovocie a zeleninu. Požehnanie prichádzajúce cez vaše ruky bolo nesmierne. 

Počas tábora sme mali výlet  do jaskyne Driny a na hrad Červený kameň. Tohto výletu sa
zúčastnili i ďalší členovia zboru.

Pohľadnice pre dedkov a babičky
Keďže kvôli pandemickej situácii ostali domovy sociálnych služieb pre
návštevy zatvorené, vytvorili sme s deťmi a dorastom spôsob, ako potešiť
deduškov a babičky. Deti vytvorili spolu 130 kusov pohľadníc, ktoré sme
odovzdali  pre  rezidentov  a  zamestnancov  DSS  Samaritán,  Tekovské
Lužany a DD Farná, ale aj pri pastorálnych návštevách v domácnostiach.
Zapojili sa žiaci na náboženstve a mládežníci. Dúfam, že v tomto zvyku

budeme pokračovať aj v ďalších rokoch.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Tohto roku sa náš cirkevný zbor opäť zapojil do zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok.“ Spolu s CZ T.Lužany a Farná sme odoslali 25 krabíc plných oblečenia, hračiek,
hygienických potrieb a učebných pomôcok pre deti do Srbska. Všetci, ktorí sa zapojili dostali
ako pamiatku citát z Písma a kľúčenku v tvare srdca s krížom. Dúfam, že ich bude pripomínať
ich misijný skutok a podnieti ich ku konaniu mnohých ďalších.

Vianočné balíčky
Už aj po minulé roky CZ vytváral vianočné balíčky pre deti a mládež nášho zboru, ako aj pre 
ostatné deti, ktoré do CZ nepatria, ale sa do jeho práce zapájajú. Taktiež je to misijný spôsob, 
ktorým chceme osloviť deti a ich rodičov, ktoré boli tu v CZ krstené. Tento rok sme 
obdarovali 36 detí. 
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Veľkú radosť nám spôsobila aktivita mladých žien ktoré v tomto roku navrhli obdarovať aj
najstarších členov nášho VZ. Vlastnými silami vytvorili a rozniesli 33 balíčkov. tým spôsobili
veľkú radosť v srdciach našich členov. Mnohí z nich boli veľmi aktívnymi v našom zbore, no
teraz im už zdravie nedovoľuje ani sa zúčastňovať služieb Božích. Ďakujem za túto službu.
Nech Pán žehná práci vašich rúk a dobrým myšlienkam v Duchu Svätom. 

Adventná koleda a adventný poslovia
Tak ako po minulé roky i tento rok sme mali túžbu priniesť dobrú zvesť o narodení Krista do
domácností.  V súlade  s pandemickými  opatreniami  sa  23.12.2021  uskutočnila  Vianočná
koleda v obci P.Vozokany a Medvecké.  Deti  a mladí poslúžili  spevom a vinšom a priniesli
domácnostiam  mnoho  radosti.  Za  svoju  službu  dostali  mnoho  sladkej  výslužky,  ktorú  si
rozdelili a odložili na mládežnícke stretnutia a stretnutia besiedky. Vyzbierané financie budú
slúžiť na zborovú prácu s deťmi a mládežou. 

Čakanie  na  príchod  nášho  Pána  nám  počas  Adventu
pripomínali tradičný adventný veniec, o ktorý sa postarala

Eva Fábryová  s rodinou.  Toho  roku  k nemu  pribudol  aj
Betlehem.  Návrh  postáv  vytvoril  náš  konfirmand  Marko
Remeta.

DSS Samaritán
Náš cirkevný zbor slúži aj DSS Samaritán. Návštevy v tomto roku sa uskutočnili iba raz. Do
domova však boli  prinášané alebo zasielané pravidelne kázne. Tieto potom sestra Barbora
Macho čítala, či roznášala našim starkým, za jej ochotu a vytrvalosť jej patrí vďaka.

Záložky a kľúčenky
V našom CZ sme vytvorili veľmi milú tradíciu rozdávania záložiek, nálepok a kľúčeniek a to
pri  rozličných  príležitostiach-  začiatok  cirkevného  a kalendárneho  roku,  začiatok  a koniec
školského roku, Veľká noc, ekumenické stretnutia, ako odmeny pre deti na tábore a pozornosť
za vytvorenie darčekov, či  pri  krste a konfirmácii.  Nálepky a záložky pripravuje Michaela
Drdošová a kľúčenky navrhuje a vytvára Dalibor Hanus. Ďakujeme za túto ich službu. Nech
ich Pán žehná.

Zborová internetová stránka
Vďaka Generálnemu biskupskému úradu ECAV na Slovensku, i v tomto roku funguje naša
zborová  stránka.  Môžete  na  nej  nájsť  aktuálne  informácie,  históriu  zboru  ale  aj  kázne
a zamyslenia. Snažíme sa využívať viacero spôsobov, ako osloviť ľudí. Už máme vytvorenú
stránku aj na Facebooku a pridávame videá cez Youtube.

Ekumenické stretnutie
V tomto  roku  sme  mali  jednu  možnosť  ekumenických  bohoslužieb  a to  počas  pamiatky
zosnulých na evanjelickom cintoríne. Počas tejto bohoslužby bolo do užívania odovzdané aj
kolumbárium. Prítomných bolo 35 občanov.
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Seniorálne a celocirkevné stretnutia

Seniorálne stretnutie žien
Aj keď pandemická situácia  znemožňuje mnohé stretnutia,  tešíme sa,  že sa v júni  konalo
Seniorálne  stretnutie  žien.  Hosťujúcim  CZ  bol  zbor
Levice.  Náš  cirkevný  zbor  prispel  do  programu
vystúpením spevokolu na čo som právom veľmi hrdá.
Taktiež  sme  sa  podieľali  na  organizovaní  tohto
stretnutia  a vytvorení  programu  ako  aj  Detskej
besiedky na stretnutí.  Ďakujem všetkým, ktorí takto
šíria dobré meno nášho CZ.

Seniorálny deň
V septembri  sa,  ako  je  to  už  tradíciou,  uskutočnil  Seniorálny  deň  DNS  v Jabloňovciach.
Program tohto veľmi požehnaného stretnutia obohatila spevom naša spolusestra Ľ.Sádovská,
za čo jej patrí vďaka. Taktiež vďaka patrí všetkým sestrám, ktoré prispeli koláčmi, zákuskami
a pagáčmi na obe tieto stretnutia. Napĺňa ma úžasom, koľko dobra a služby viete okolo seba
šíriť. Aj keď nechcete byť menované, viete, že ste to vy, ktoré opakovane ochotne venujete
čas i suroviny a vytvárate pohostenie,  ktoré umocňuje dobrý pocit  zo stretnutia kresťanov,
evanjelikov, nasledovníkov Krista, Ďakujem vám za túto službu.

Administratívna a hospodárska činnosť

Stav evidencie členov
Podľa sčítania  obyvateľstva v r.2021 sa k cirkevnému zboru hlásilo  223 členov.  Výsledky
minuloročného sčítania ešte nie sú známe. Keďže sa v tomto roku cirkevný príspevok, ktorí
odvádzame, výrazne zvýšil, vyvstala potreba zreálnenia kartotéky CZ. Tejto úlohy sa chopili
presbyteri,  ktorí  veľmi  pracne  dohľadávali  členov  zboru.  Podľa  kartotéky,  ktorá  bola
k dispozícii na farskom úrade a podľa matrík sme sa snažili všetkých dohľadať. Tiež bolo
potrebné  kvôli  ďalšiemu  fungovaniu  zboru,  aby  členovia  vyplnili  nové  kartotékové  listy
a zaplatili cirkevný príspevok. Zistili sme, že v našej obci už nebýva značné množstvo ľudí,
mnohí umreli a boli pochovaní buď mimocirkevným pohrebom, alebo na inom mieste. Veľmi
bolestivo vnímame, že nie všetci cítia túžbu patriť do zboru a to najmä kvôli výške ročného
cirkevného príspevku na člena, čo činí 20€. na druhej strane príspevok uhradili i  takí, ktorí
doteraz nemali vzťah k CZ. Mrzí ma, že 1,66e mesačne dokáže niekoho odradiť od túžby mať
kostol, farára, cirkevnozborový život. V roku 2021 k 31.12.2021 evidujeme 199 členov CZ.

Správa budov- opravy
V roku 2021 prebehli  malé  práce  na  majetku  cirkevného zboru,  ktoré
nám  však  spôsobili  nemalú  radosť.  Rekonštrukcie  sa  dočkali
lavičky pred kostolom. Tým sa predĺžila ich životnosť.
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Taktiež prebehla výmena odpadového systému v budove fary,  ktorý spôsoboval  problémy,
ktoré pretrvávali už viaceré roky.
Najviac sa tešíme tomu, že vďaka zvýšeniu cirkevného príspevku a milodarom sa podarilo
v tomto  roku  na  jeseň  vymeniť  okná  kostola.  Táto  výmena  bola  nutná  kvôli  zlému
technickému  stavu  okien.  Práce  prebehli  počas  lockdownu  a tak  nemali  vplyv  na
bohoslužobný život.  Nech Pán požehná tento  čin  a nech nám okná prinášajú  dlho  radosť
a svetlo nášho Pána Ježiša Krista. 
Taktiež bočné dvere chrámu sa dočkali potrebnej výmeny prahu.
Nech náš chrám slúži mnohým a volá nových a nových ľudí k viere a vernosti.

Homiletický záver
Na  záver  mi  dovoľte  poďakovať,  že  sa  o  nás ako  rodinu  staráte  malými  skutkami
milosrdenstva každý deň. Pre mňa a moju rodinu to veľa znamená. Cítime sa medzi vami ako
vo vlastnej rodine. 

Modlím sa aby aj v tomto roku Pán požehnával tento zbor a viedol nás, aby sme nekonali
svoju hriešnu, ale jeho svätú vôľu a náš zbor sa tak rozhojňoval.

Kňazskú správu vypracovala:

Michaela Ravasz Pogányová
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Príloha- Výmena okien na kostole
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