Združenie evanjelických duchovných
Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.:053/4465125,
e-mail:jaroslavmatys@gmail.com, http:// www.melanchton.sk

Správa predsedu Združenia evanjelických duchovných
za rok 2013

prednesená 5.5.2014, Tále – Hotel Partizán
Text: Gn 19,15-28
Príbeh o Lótovej žene, Lótovi a Abrahámovi ponúka dva pohľady a dvojité poučenie. Je
varovaním aj napomenutím pre tých, ktoré božie Slovo čítajú a ho vykladajú. Abrahám sa pozerá na
Sodomu a Gomoru, pozerá sa na skazu a jemu takýto pohľad neuškodí. Ale Lótovi a Lótovej rodine
poslovia Boží vyslovene zakazujú. „Zachráň sa, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj sa v Okolí
Jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul.“ (Gn 19,17) Je zrejmé, že záleží na tom odkiaľ sa
pozeráme. O Abrahámovi vieme z tohto príbehu, že si ráno privstal. Ide na miesto, aby vykonal rannú
pobožnosť. Na tomto mieste stojí pred Božou tvárou a díva sa na Sodomu a Gomoru. Je to miesto
z ktorého sa predtým modlil za ľudí v Sodome. Jeho modlitbu poznáme. Jej obsah, ktorý je plný
prosieb o Božie zmilovanie:
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„Nato sa mužovia pobrali odtiaľ a i šli do Sodomy; Abrahám však stál

ešte pred Hospodinom. 23I pristúpil Abrahám a povedal: Či zahubíš s bezbožným aj
spravodlivého?24Možno bude v meste päťdesiat spravodlivých; či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre
päťdesiat spravodlivých, ktorí sú v ňom? 25Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj
spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho! Či by ten, čo súdi celú
zem, nemal konať spravodlivo? 26I riekol Hospodin: Ak v Sodome, v obvode mesta nájdem päťdesiat
spravodlivých, odpustím kvôli nim celému tomu miestu. 27Abrahám odpovedal: Hľa, odvážil som sa
hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol. 28Možno bude spravodlivých o päť menej ako
päťdesiat; či pre tých piatich zahubíš celé mesto? I riekol: Nezahubím, ak tam nájdem
štyridsaťpäť.29On mu však hovoril ďalej: Možno sa ich tam nájde štyridsať. I riekol: Kvôli štyridsiatim
to neurobím. 30A povedal: Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť: Možno sa ich tam
nájde tridsať. On však na to riekol: Neurobím to, ak tam nájdem tridsiatich. 31Potom povedal: Hľa
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odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom. Možno sa ich tam nájde dvadsať. I riekol: Ani kvôli
dvadsiatim nezahubím. 32A hovoril ďalej: Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť:
Možno sa ich tam nájde desať. A On riekol: Ani kvôli desiatim nezahubím. 33Keď s Abrahámom
dohovoril, Hospodin odišiel a Abrahám sa vrátil na miesto svojho pobytu.“ (Gn 18, 22-33) Je to veľmi
odvážne a pozoruhodné ako sa Abrahám modlí. Vie, že Boží súd je spravodlivý a že Pán Boh svojim
súdom nikomu nekrivdí. Ale z tohto miesta modlitieb je blízko k tým, ktorí si síce Boží súd zaslúžia,
ale ktorých by rád zo svojho srdca postavil pod Božiu milosť. Abrahám tu prosí, aby Božia
spravodlivosť bola zamenená za Božiu milosť. To, o čo tu prosí má perspektívu pre budúcnosť života.
Je takéto niečo v Písme svätom obvyklé? Určite áno. V Písme svätom je veľa takýchto miest. Ja by
som chcel poukázať na to najvzácnejšie. Na Golgotu. A práve z Golgoty, z toho prostredného kríža,
kde zomiera spravodlivý spomedzi nás ľudí, Boží Syn, zaznieva modlitba: „Bože odpustiť im, lebo
nevedia, čo činia.“ Preto je dnes Golgota pre nás miestom Božej lásky a Božieho milosrdenstva, lebo
táto Ježišova prosba bola Bohom vypočutá. Aj keď Boží súd po Ježišovej smrti pre Jeruzalem a okolia
nastal, predsa tí, ktorí Ježiša rozpoznali ako Spasiteľa a Pána boli zachránení. Táto udalosť dejín spásy
vrhá svetlo Božej milosti na všetkých ľudí sveta. Je to veľká nádej pre hriešneho a pominuteľného
človeka, ktorému je z milosti otvorená brána života.
Abrahám nás svojimi modlitbami hlboko zahanbuje. V našej cirkvi sa evidentne vytrácajú
modlitby za cirkev ako takú, za biskupov, seniorov, kňazov, za našich nepriateľov, za ľudí, ktorí Božím
milosrdenstvám pohŕdajú. Modlime sa po kázni a niekedy mám dojem, že je to len ďalšie
vysvetľovanie Písma alebo nejaký dodatok, čo sme tou kázňou chceli povedať. Modlime sa horlivo za
tých, ktorí prinesú milodar a snáď aj za tých, ktorí sú v kostole. To všetko svedčí o našom duchovnom
stave. Abrahámovi záleží na Lótovi, ktorý ho síce opustil a možno aj sklamal. Záleží mu však na
ďalších, ktorých zrejme nepozná, ale prosí, aby bol Boží súd zamenený za veľké milosrdenstvo.
Abrahám zo svojho miesta sa nepovyšuje nad ľudí, pretože vie, že nie je príliš ďaleko od viny ľudí
v Sodome a Gomore. Nie je solidárny voči hriechu, ale v pokore prosí o milosť. Niečo podobné nám
pripomína Luther, ktorý vo svojej dobe povedal, že postaviť sa pred Boha ako hriešnik je začiatok
cesty života, ktorú otvára Kristova milosť.
Ako to bolo s Lótovou ženou? Spomenul som už zákaz obzrieť sa, ktorý prišiel od anjelov.
A predsa Lótova žena sa obzrela. Čo ju k tomu viedlo? Zvykli sme si vykladať tento text, že sa obzrela
za bohatstvom, ktoré tam nechala a že sa stále srdcom so Sodomou nerozlúčila. Niektorí hovoria, že
bola ochromená hrôzou, keď videla, čo sa tam deje. Ján Heller, už nebohý profesor Starej zmluvy
Univerzite Karlovej v Prahe, vykladá tento text, že Lótova žena nepohliadla na niečo, ale že pohliadla
za Ním. Pohliadla na Hospodina. A píše, že horšie než „ohlížet se v nemoudré lítosti, která ovšem také
ochromuje, je chtít se dívat na to, jak to Bůh těm druhým spočítal, zatímco my jsme z toho ještě jakžtakž vyvázli.“
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Písmo sväté o Lótovej žene nás vážne varuje a napomína. Nedomáhajme sa Božieho súdu
a nehromžíme Božím súdom. Nevytešujme sa, keď sa niekomu zle deje. Veď Kristus nás pred súdom
vykúpil. On nás učí modliť sa za svojich nepriateľov. Ako farári a farárky to dobre poznáme. Nech sú
nám aj slová apoštola Petra, ktorý napísal o trpiacom Kristovi: „keď Mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel
nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi.“(1.Pt 2,23)
Táto doba je plná túžby po odplate. Ozýva sa to v spoločnosti aj v cirkvi. Nielen konať, ale už
aj pozerať sa očami nenávisti na svojho blížneho, znamená pohŕdať Božou milosťou. A to je smrteľné.
Príbeh o Lótovej žene a Abrahámovi ponúka dva pohľady a dvojité poučenie.
Dva pohľady. Jeden pohľad je pohľad Abraháma plný milosrdenstva, ktorého vrcholom sú
prosby o zmilovanie. Druhý pohľad je pohľad Lótovej ženy, „ješitný“ pohľad nenávisti, ktorého
výsledkom je smrť.
Dvojité poučenie. Prvé poučenie je v tom, že Abrahám je predobraz Božieho ľudu, ktorého
jedným zo základných náboženských prejavov má byť aj prosba o zmilovanie. Druhé je poučenie, skôr
varovanie. Kráčať po ceste života a ignorovať Božie varovanie znamená v konečnom dôsledku smrť.

Zhrnutie myšlienok:
Ak by Boh neniesol svet silou svojho zmilovania, mocou Kristovej obete a svojou nekonečnou
a nevyčerpateľnou láskou, zrútil by sa tento svet do ničoty a prázdna. A preto prosby k Bohu
o zmilovanie v mene Ježiša Krista dávajú nám nekonečnú nádej pre náš život.
Odpustenie akého je schopný iba Boh a aké my len nedokonale napodobňujeme a tlmočíme
ľuďom okolo seba, takéto odpustenie nech nás sprevádza na ceste života. Pravda ku ktorej sme
pozvaní a povolaní, nech nám nedá spať keď vládne bezprávie, ľahostajnosť a lož. Láska, ktorá je
najväčšia zo všetkých darov, nech nás stále pozdvihne z prachu, keď sme smutní a opustení, nech
nám dáva silu a vedie nás k pevnej nádeji a pokojnému odpočinku. Amen.
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Milí bratia farári, milé sestry farárky, členovia a členky ZED!

I. Úlohy vyplývajúce z Valného zhromaždenia ZED konaného dňa
14.-15.4.2013 v rekreačnom zariadení Hotela Partizán, Tále
Uznesenie č.1/VZ/2013:
a/ VZ ZED schvaľuje správu predsedu ZED
b/ správy podpredsedu za VD, podpredsedu za ZD, správu pokladníka a správu správcu fondov ZED
Uznesenie č.2/VZ/2013:
VZ ZED vyslovuje poďakovanie bratovi farárovi Dušanovi Cinovi za zvesť slova Božieho na VZ ZED.
Uznesenie č.3/VZ/2013:
VZ ZED poveruje predsedníctvo ZED žiadať Generálne presbyterstvo o analýzu KVP za roky 20112012.
Uznesenie splnené.
Komentár: Predseda ZED požiadal o analýzu KVP za roky 2011-2012. Generálne presbyterstvo túto
žiadosť neschválilo. Predseda ZED na základe uznesenia Výboru ZED požiadal generálne
presbyterstvo, aby výška KVP bola vyplácaná v takej výške, ako ju ohlási predsedníctvo ECAV. Dôvod
takéhoto návrhu Výbor ZED odôvodňuje tým, že niektorí kňazi nepoberajú ani minimálnu mzdu. Ani
tento návrh nebol prijatý.
Uznesenie č.4/VZ/2013:
VZ ZED vyjadruje úprimnú vďaku za finančnú pomoc partnerom z Nemecka.
Uznesenie splnené.
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II. Činnosť výboru
1. Zloženie výboru

Výbor pracoval v zložení:
Mgr. Jaroslav Matys, predseda ZED

-právny zástupca, príprava zmlúv AF,BF, uhrádzanie faktúr a finančných prostriedkov
vyplývajúcich z fondov, zastupovanie farárov v grémiách ECAV (GP, synoda),
zastupovanie ZED v zahraničí.
Mgr. Jozef Vereščák, podpredseda ZED

-zastupovanie farárov v grémiách ECAV (DP, DK VD), tajomník pre zahraničie,
koordinátor fondu na opravu fár VD.
Mgr. Božidara Bašková

-zastupovanie farárov v grémiách DP, DK ZD, koordinátorka fondu na opravu fár
ZD, v prípade potreby zapisovateľka.
Mgr. Ján Meňky

-člen výboru za VD, poverený vydávaním časopisu Melanchton, zastupuje ZED
v prípade potreby v zahraničí.
Mgr. Ľubica Sobanská

-člen výboru za VD, správkyňa fondov, účtovníčka ZED, v prípade potreby
zapisovateľka.
Mgr. Ondrej Majling

-člen výboru za ZD, vykonáva a plní úlohy zadané výborom ZED.
Mgr. Ján Čáby

-člen výboru za ZD, správca webovej stránky ZED (http://www.melanchton.sk).
Mgr. Tomáš German

-tajomník výboru.
Mgr. Dušan Cina

-predseda revíznej komisie (spolu s Mgr. Petrom Sotákom a Mgr. Jánom Bunčákom,
ktorí nie sú členmi výboru, plnia úlohu revíznej komisie).
5

2. Zasadnutia Výboru ZED
1. Zasadnutie Výboru ZED konané dňa 4.3.2013 v Poprade Veľkej
Program:
1. Kontrola zápisnice z Valného zhromaždenia z roku 2012 - Uznesenia
2. Kontrola zápisnice z rokovania výboru ZED zo dňa 3.decembra 2012
3. Príprava VZ ZED 2013
4. Rôzne

2. Zasadnutie Výboru ZED od konania Valného zhromaždenia ZED (14.-15.4.2013) bolo
23.6.-24.6.2013 v Poprade Veľkej
Program:
1. Zhodnotenie VZ ZED
2. Uznesenia zo zápisnice z VZ ZED
3. Listy – žiadosť s. Janky Maťovej a žiadosť o zápisnicu z VZ ZED br. seniora Jerguša Olejára
4. Rôzne
5. Termíny stretnutia výboru ZED

3. Zasadnutie výboru konané 15.-16.9.2013 v Poprade Veľkej
Program:
1. Zápisnica z VZ v časti Uznesenia
2. Zápisnica z posledného výboru – kontrola úloh
3. Homiletická publikácia (sobášne kázňovky, kážeme ukrižovaného a vzkrieseného Krista)
4. Stretnutie s biskupmi
5. Stretnutie s predsedami SPK
6. Teologická konferencia
7. Návšteva – stretnutie zástupcov farárskych spolkov Slovensko, Maďarsko, Rakúsko
8. Študijné voľno po 7. Rokoch služby v ECAV
9. Rôzne

4. Zasadnutie výboru konané 21.10.2013 v Poprade Veľkej
Program:
1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
2. Stretnutie s predsedami SPK – príprava programu
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3. Študijné voľno
4. Cesty Nemecko, Maďarsko
5. Homiletické publikácie: Kážeme ukrižovaného a vzkrieseného Krista a Sobášne príhovory
6. Žiadosti (z fondov)
7. Melanchton
8. Rôzne

5. Zasadnutie výboru konané dňa 17.11.2013 v Poprade Veľkej
Program:
1. Kontrola zápisnice z minulého rokovania
2. Fond detí – informácia o žiadostiach, termíny
3. Beckovská Vieska
4. Program s predsedami SPK
5. Homiletické publikácie
6. Študijné voľno
7. Rôzne

6. Zasadnutie výboru s predsedami SPK konané dňa 18.11.2013
Program:
1. Úvodná pobožnosť
2. Študijné voľno po 7 rokoch služby
3. Revízia povinnosti farára v súčasnej platnej legislatíve cirkvi
4. Informácia o príprave homiletických publikácií
5. Spravovanie fondov ZED
6. Finančná podpora práce SPK (áno-nie)
7. Rôzne
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III. Oblasť vzájomnej pomoci – fondy

1. Auto fond (AF)
V kalendárnom roku 2013 bolo vybavených 17 žiadostí, poskytnuté finančné prostriedky spolu vo
výške 93 600,- EUR.
Od 1.1.2014 do 31.3.2014 bolo vybavených 9 žiadostí, vyplatené finančné prostriedky spolu vo
výške 49 800,- EUR.
Správu o Auto fonde podá správkyňa fondov. Do tejto správy je zahrnutá aj Správa revíznej
komisie, ktorá písomne predkladá aj mená neplatičov a výšku príslušnej dlžnej sumy. Prosím valné
zhromaždenie, aby sme aj tohto roku zaujali stanovisko, aby výbor v budúcnosti mohol aj represálne
konať.

2. Sociálny a penzijný fond (SaPF) za rok 2013 a za rok 2014 (od 1.1.2014 do
8.4.2014)
Čerpanie zo SaPF bolo nasledovné:
-pri narodení dieťaťa – vybavené v roku 2013: 8 žiadosti
- vybavené v roku 2014 (od 1.1.2014 do 8.4.2014): 7 žiadosti

-podpora dôchodcov na bývanie – vybavená v roku 2013: 1 žiadosť
- vybavené v roku 2014 (od 1.1. do 8.4.): 7 žiadosti
-pri odchode na dôchodok - vybavené v roku 2014 (od 1.1. do 8.4.): 3 žiadosti
-podpora rodiny pri úmrtí člena ZED – vybavená v roku 2013: 1 žiadosť,
-vybavené žiadosti v roku 2014 (od 1.1. do 8.4.): 2 žiadosti
-podpora na lieky – vybavené v roku 2013: 4 žiadosti,
- vybavené v roku 2014 (od 1.1. do 8.4.): 7 žiadosti
-podpora pri uzavretí manželstva – vybavené v roku 2013: 6 žiadosti
- vybavená v roku 2014 (od 1.1. do 8.4.): 1 žiadosť
-podpora pri nástupe do služby – vybavené v roku 2013: 3 žiadosti
- vybavená v roku 2014 (od 1.1. do 8.4.): 1 žiadosť

Vybavených žiadostí v roku 2013 spolu: 23 žiadostí.
Vybavených žiadostí v roku 2014 (od 1.1. do 8.4.) spolu: 28 žiadostí.
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3. Študijný fond (ŠF)

Toho roku sme na daný fond prijali a zároveň rozdelili finančné prostriedky vo výške 82 595,EUR. Z tohto fondu bolo vybavených spolu 177 žiadostí.

4. Bytový fond (BF)
Na bytový fond sme prijali finančné prostriedky vo výške 12 405,- EUR. Z tohto fondu bola vybavená
1 žiadosť (Jozef Juházy).

IV. Práca SPK v jednotlivých seniorátoch

 Gemerský seniorát

Počet členov 19, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Radovan Gdovin

 Košický seniorát

Počet členov 19 z toho 4 dôchodcovia, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Vladimír Schvarc

 Liptovsko–oravský
Počet členov 47 z toho 6 dôchodcovia, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Daniela Mikušová
Mimoriadna činnosť: spoločné SPK s Turčianskym seniorátom

 Šarišsko-zemplínsky seniorát
Počet členov 42 z toho 5 dôchodcovia, počet stretnutí 8, predseda Mgr. Marta Ferjová

 Tatranský seniorát
Počet členov 25 z toho 4 dôchodcovia, počet stretnutí 10, predseda: Mgr. Martin Zaťko
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 Turčiansky seniorát
Počet členov 31 z toho 2 dôchodcovia, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Pavel Tomka
Mimoriadna činnosť: Hodinu pred začiatkom SPK majú modlitebnú chvíľu. 7. septembra stretnutie
farárskych rodín v Necpaloch. Vzájomné rozhovory, spoznávanie sa, upevňovanie vzťahov.

 Bratislavský seniorát
Počet členov 55 z toho 8 dôchodcovia, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Martin Šefranko

 Dunajsko-nitriansky seniorát

Za rok 2013 nie je predložená správa.
V roku 2012: počet členov 24 z toho 2 dôchodcovia, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Miloš Zaťko.

 Hontiansky seniorát
Počet členov 16 z toho 2 dôchodcovia, počet stretnutí 7, predseda Mgr. Anna Gabčanová

 Myjavský seniorát
Za rok 2013 nie je predložená správa.
V roku 2012: počet členov 18, počet stretnutí 7, predseda Mgr. Monika Černeková
Mimoriadna

činnosť:

spolupráca

s východomoravským

bratstvom

ČCE,

seniorátom, prednášateľom Prof. Jakub S. Trajan

 Novohradský seniorát
Počet členov 21 z toho 3 dôchodcovia, počet stretnutí 11, predseda Mgr. Matej Alcnauer
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turčianskym

 Považský seniorát
Počet členov 35 z toho 4 dôchodcovia, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Peter Maca
Mimoriadna činnosť: spoločná SPK s Myjavským seniorátom a Dolnomoravským seniorátom.
V januári roku 2014 taktiež ukončili úspešne viacerí kontinuálne vzdelávanie pod gesciou MPC
zamerané na: tvorbu cieľov pri vyučovaní ENB a výučbu skupinových/individuálnych projektov na
vyučovaní ENB, ktoré začalo v mesiacoch 10-11/2013.

 Rimavský seniorát

Počet členov 13 z toho 1 dôchodca, počet stretnutí 10, predseda Mgr. Ondrej Majling
Mimoriadna činnosť: 24. júna – výlet za vínom do Tokaja

 Zvolenský seniorát

Počet členov 31 z toho 5 dôchodcovia, počet stretnutí 9, predseda Mgr. Ján Čáby
Mimoriadna činnosť: SPK 2.9.2013 opekačka v CZ Banská Bystrica. Pri okrúhlom výročí narodenín
jubilanta pozdravujú kyticou kvetov a blahoželaním.

V ZED je spolu 396 členov z toho 46 dôchodcov (Myjavský seniorát a Dunajskonitriansky
seniorát – údaje za rok 2012).
Práca SPK v jednotlivých seniorátoch bude zverejnená na webovej stránke ZED
www.melanchton.sk. Verím, že bude dobrou inšpiráciou pre hľadanie nových, zaujímavých tém
a vzdelávanie v SPK.

V. Teologická konferencia konaná 25.9.-27.9.2013 v Banskej Bystrici
Teologická konferencia sa konala v dňoch

25.-27.9.2013 v Banskej Bystrici. Témou

teologickej konferencie bola: „Lutherova teológia a súčasnosť.“
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Prednášatelia:
-Mgr. Radoslav Hanus, PhD. : „Teologocké a historické príčiny smerujúce k reformačnému pohybu
v Európe“
-Christof Schorling: „Die Evangelish-Lutherische Kirche in Baden – Kirche mit lutherischem Bekenntis
im Umfeld einer unierten Landeskirche.“
-doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD.: „Luterství – dynamika živé tradice.“
-PaedDr. Tomáš Škraban, PhD.: „Dr. Martin Luther ako reformátoe hudby.“
Tešíme sa na vydanie publikácie z tejto teologickej konferencie.

VI. Média

1. Webová stránka ZED - http://www.melanchton.sk
Zodpovedný Mgr. Ján Čáby.
Webová stránka je často navštevovaná. Tí, ktorí sú počítačovo zdatní, môžu tam nájsť to, čo
potrebujú (tlačivá na žiadosti, aktuálne informácie, dokumenty, atď.). Je treba podotknúť, že bez
prihlasovacieho mena a hesla sa webová stránka v maximálnej miere využiť nedá.

2. Časopis Melanchton
Zodpovedný Mgr. Ján Meňky.
V roku 2013 vyšiel časopis dvakrát. Je málo prispievateľov. Po valnom zhromaždení ZED Je pripravený
do tlače Melanchton 1/ 2014.

3. Publikácie

Po Valnom zhromaždení ZED vyjde tlačou publikácia sobášnych príhovorov. Naďalej intenzívne
pracujeme na medzinárodnej postile.
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VII. Spolupráca so zahraničím
Aktívne spolupracujeme s partnerskými nemeckými farárskymi spolkami

Württemberg

a Durínsko, s členmi Spolku evangelických kazatelů (SpEK) pri Českobratrskej cirkvi Evangelickej (ČCE)
v Čechách, s rakúskym farárskym spolkom, s farárskym spolkom v Poľsku a v Maďarsku. O tejto
spolupráci podávam v tomto bode krátku správu.

1. Farársky kurz Spolku evangelických kazatelú (SPEK) v Prahe
V dňoch 28.1.-1.2.2013 sa konal farársky kurz Spolku evangelických kazatelú (SPEK) v Prahe.
Témou kurzu bolo „Smerovanie Českobratrskej cirkvi Evangelickej (ČCE).“ Zúčastnil sa Jaroslav Matys
– predseda ZED a Ján Meňky, člen výboru ZED. Zúčastnili sme sa aj valnej hromady SPEKu, kde som
ako predseda pozdravil prítomných za ZED.

2. Stretnutie výboru ZED, zboru biskupov a zástupcov farárskych spolkov
z Nemecka v Bratislave
V dňoch 13.5.-14.5.2013 sa uskutočnilo stretnutie výboru ZED, zboru biskupov a zástupcov
farárskych spolkov z Nemecka v Bratislave na GBÚ. Náplň stretnutia:
1. Kontrola v Dunajskej Lužnej
2. Rokovanie na GBÚ v BA


Otvorenie



Modlitba



Návrh programu : a/ predstavenie a zhodnotenie projektov opravy fár z r.2012
(B.Bašková a J.Verečšák)
b/ zhodnotenie fondov ZED (Sobanská)

3. Projekty na opravu fár v roku 2013
4. Návrhy na ďalšiu spoluprácu a pomoc /blížiace sa výročie reformácie – publikácia, termín
budúceho stretnutia, medzinárodný farársky deň v Stuttgarte 2016/
5. Záver

Rokovanie v bode č. 2/
Z podporených cirkevných zborov v rámci projektu na opravy fár pre zástupcov z Nemecka sa
pripravia a zašlú ďakovné listy a fotodokumentácia.
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(zodpovední: Jozef Vereščák a Božidara Bašková)

Rokovanie v bode č. 3/
Zástupcovia nemeckých farárskych spolkov navrhli pre rok 2013 takúto finančnú podporu:
- na školský fond

80 000,-

- na opravy fár

70 000,-

- na bytový fond

15 000,-

Spolu:

165 000,- eur

Durínska cirkev by dala na AF v roku 2013 sumu 15 000,- EUR.
Nemeckí partneri navrhli , aby z finančnej zbierky na farárskom stretnutí sa podporil chudobný
cirkevný zbor (menovite oprava fary). Jednalo by sa o podporu vo výške 2000,- až 3000,- EUR.
Nemeckí partneri očakávajú od nás konkrétny návrh. Podporil sa cirkevný zbor Jelšava.

Rokovanie v bode č. 4/
Dohodlo sa na príprave spoločnej publikácie kázní.
Termín budúceho stretnutia bude 11.5.-13.5.2014 v Bratislave.
K blížiacemu výročiu reformácie sme sa dohodli na medzinárodnom stretnutí v roku 2016, čo bude
zároveň pre našich nemeckých partnerov aj 125.výročie založenia farárskeho spolku.

3. Konferencia KEP 2013 v Elspeet (Holandsko)
V dňoch od 15.6.2013 do 19.6.2013 sa konala konferencia KEP 2013 v Elspeet (Holandsko).
Konferencie sa zúčastnil Jaroslav Matys – predseda ZED, Jozef Vereščák – podpredseda ZED. Hlavnou
témou kongresu bol: „Ekumenizmus, moje pozitívne a negatívne skúsenosti.“ Širšia správa ohľadom
tejto konferencie vyšla v časopise Melanchton 2/2013.

4. 20. výročie trojpartnerstva v meste Gotha
20. výročie trojpartnerstva na úrovni cirkev, diakonia a farársky spolok. Gotha 19.-21.9.2013
Téma: Zhodnotenie 20-ročnej spolupráce a vízie ďalšej spolupráce.

5. Stretnutie farárskych spolkov Rakúska, Maďarska a ZED v Révfülöp
Stretnutie v Révfülöp sa konalo v dňoch 8.-9.10.2013 v stredisku Maďarskej Evanjelickej a.v.
cirkvi za účasti predstaviteľov farárskych spolkov Rakúska, Maďarska a nášho ZED. Stretnutia za ZED
sa zúčastnil Ján Čáby – farár z Ostrej Lúky a Ondrej Majling – farár z Hrachova. Širšia správa ohľadom
tejto konferencie vyšla v časopise Melanchton 2/2013.
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6. Farársky deň v Esslingene
Stretnutie na farárskom dni v Esslingen v dňoch 13.-14.10.2013
Téma stretnutia: „Evanjelická fara – posledné sväté miesto?“ Stretnutia sa zúčastnil Jaroslav Matys –
predseda ZED, Jozef Vereščák – podpredseda ZED, Ján Meňky – člen výboru ZED. Pozdravili sme valné
zhromaždenie.

7. Stretnutie zástupcov farárskeho spolku z Poľska a predsedu ZED
Stretnutie zástupcov farárskeho spolku z Poľska a predsedu ZED v dňoch 19.-21.11.2013 vo
Visle. Témou stretnutia bolo oboznámenie s fondami, ktoré spravuje ZED a ich využitie pre členov
ZED.

Správu podal Mgr. Jaroslav Matys, predseda ZED.
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