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Kázeň

Izaiáš 40, 9-11

Milí bratia a sestry!
Vraj radostná zvesť! Možno pre niekoho áno, ale nie pre všetkých!
Pre mnohých to bola, naopak, veľmi zlá správa! Táto správa totiž
znie židom, ktorí žijú v babylonskom zajatí. Od čias, keď bol Izrael odvlečený do Babylona, prešlo už niekoľko desaťročí. Mnohí
z nich sa tam celkom slušne zabývali, postavili si domy, rozbehli
svoj biznis. Zvykli si na túto krajinu. Väčšina z nich sa už narodila
v Babylone a predstava, že by sa mali vysťahovať do nejakej opustenej a zanedbanej krajiny, kdesi na západe, im príliš nevonia.
Preto je aj zvesť proroka Izaiáša pre nich zlou zvesťou. Nepripadá
im ako hlásateľ radostnej zvesti a v Hospodinovi nevidia Dobrého Pastiera, ktorý by im ponúkal čosi lepšie, než to, čo prežívajú
teraz. A my z histórie vieme, že sa do Palestíny z Babylona vrátila
naozaj iba menšina z nich. Väčšina zostala v Babylone. O tej menšine vieme doteraz. Väčšina sa však stratila niekam do neznáma
dejín a my smieme počuť mnoho dohadov, až fantastických teórií,
kam sa vôbec mohla podieť. História ukázala, kto mal pravdu,
kto videl ďalej, aj za úzky obzor vlastného pohodlia a prosperity.
Bratia a sestry! Práve toto všetko je úlohou hlásateľa radostnej
zvesti a Dobrého Pastiera - vidieť ďalej, vidieť za obzor. Pastier
má vedieť, kde sú tie dobré pastviny. Vie, že sú možno aj za temnou roklinou, alebo strmým zrázom. Vie, prečo práve tadiaľ vedie
svoje ovce. Vie, že za nimi sa skrýva čosi lepšie... Krásne je to
vyjadrené aj v 23. žalme, kde sa tiež prechádza cez temné údolia
k milosti a pomazaniu. Tam pastier vidí aj to, čo je za týmto údolím. Vidí za nimi to dobré - Božie.
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Dobrým Pastierom v tomto zmysle bol a je pre nás Pán Ježiš. Aj
On videl za obzor bolesti, utrpenia a smrti. Videl ďalej, než Jeho
učeníci, ktorí, keď im predpovedal svoje utrpenie, vnímali iba to
negatívne. On za svojím vydaním pohanom, umučením a smrťou
videl aj svoje vzkriesenie. V tom akoby nadviazal na svojho predchodcu - druhého Izaiáša. Aj ten za všetkými ťažkosťami cesty z
Babylona do Jeruzalema, za všetkou spustnutosťou tohto mesta
videl obnovenie a nový život pre porobený národ. A to aj napriek
tomu, že ten ho z veľkej časti odmietal. Národ si zvykol na svoj
život a nevidel potrebu niečo na ňom zmeniť. Izaiáš však napriek
tomu svoj zápas nevzdával a volal, povzbudzoval národ k novému
začiatku. História sa však opakuje. Nielen Izrael v Babylone, nielen nechápajúci učeníci, ale aj my sme povzbudzovaní k hľadaniu
nových Božích ciest - k tomu, aby sme sa vydali z Babylona vlastnej pohodlnosti a relatívnej hojnosti na riskantnú cestu obnovovania hradieb našich životov i celej cirkvi. Kristus aj pri nás vidí
ďalej, než je naša vlastná pohodlnosť a zaužívaná rutina. Vidí, čo
z nás i z nášho spoločenstva môže byť. A aj pre mňa osobne nie
je nič ťažšie, ako vstať a vzdať sa toho svojho osobného pohodlia,
vychodených koľají a zaužívaných praktík. Vstať a vyjsť na cestu
za Dobrým Pastierom: na cestu cez rokliny a údolia tieňov smrti k
vodám života a osviežujúcim pastvám. Cez púšte, nepriateľské národy a zarastený Jeruzalem k obnove národa. Cez mučenie, smrť a
hrob ku vzkrieseniu. Cez odhodenie hriechu a pokánie k novému
životu. Cez bolestivé hľadanie Božej vôle, odpustenie si a zmierenie k obnove spoločenstva cirkvi. Prežiť cestu 23. žalmu, cestu Izraela, i cestu Ježiša Krista na vlastnej koži. Je to tak ťažké, ale tak
veľmi potrebné. Bratia a sestry! Pozvanie byť hlásateľmi radostnej
zvesti a Dobrými Pastiermi pre svoje okolie platí aj pre nás kresťanov a farárov. Aj v tomto by sme mali nasledovať svojho Pána. Mali
by sme byť vizionármi, ktorí, napriek „blbej nálade“, ktorá medzi
nami vládne, rezignácii a apatii, dokážu vidieť ďalej, než ostatní.
My by sme mali byť tí, ktorí dokážu aj ľudí, čo sa vzdali, zapáliť k
novému zápasu a povzbudiť ich, aby aj cez ťažké cesty a záludnosti,
predsa len vykročili na cestu hľadania dobrých a sviežich pastvín.
V knihe „Keby sa slnce navrátilo“ je opísaná zaujímavá príhoda.

V údolí Álp leží dedinka. Prežíva mimoriadnu zimu a dňom i
nocou je zahalená hmlou. Už mesiace pre ňu jej obyvatelia nevideli lúče slnka. Komusi z obyvateľov sa v hlave zrodila myšlienka: „Čo ak sa slnko viac nevráti?“ Myšlienka vzruší celú dedinu
a z pochybností sa rodí panika. Preto vystrojili mládencov, aby
vystúpili na vysoké končiare a odtiaľ sa presvedčili, či sa slnko
vracia. Po výstupe hore uvideli slnko. Lesným rohom a volaním
oznámili do údolia netrpezlivo čakajúcim: „Slnko sa vracia!“ To
pozdvihlo skleslé mysle a prinieslo nádej do života. Osobne mám
pocit, že práve toto je úlohou nás kresťanov i kazateľov - byť tými
mládencami, ktorí vystupujú na končiare a vidia viac, než ostatní:
vidia slnko, vidia ďalej. Vidia Krista a vidia nový život. Vidia ho,
hoci je potrebné prekonať ťažké prekážky. A potom to rozhlasujú
ďalej do údolí. Prebúdzajú stratené nádeje a prinášajú do všetkého marazmu spoločnosti nové svetlo. K tomu je však potrebné poslúchnuť dnešné volanie hlásateľa radostnej zvesti a vstať z
pohodlnej stoličky vlastnej sebaspokojnosti, z Babylona svojho
biznisu a zabehaných koľají, a vykročiť na tie nové - Božie!
Amen.
O. Majling, farár v CZ Hrachovo
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Správa za ZE D VD
Celkový počet členov ZED vo VD
182 ( z toho 23 dôchodcov)
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Počet členov
/ z toho
dôchodcov

Počet
stretnutí
/ VP

CZ, ktoré čerpali
z Fondu na opravy
fár

ŠZS

42 / 4

11 / 3

Kladzany

TS

26 / 4

10 / 10

Poprad - Veľká

KOS

19 / 4

10 / 2

Švedlár

GES

21

8/1

LOS

45 / 7

9/0

TUS

29 / 4

9/3

Liptovský Hrádok

TÉMY STRETNUTÍ

ŠZS
Pastorálna príprava pred manželstvom
Pastorálna príprava pred krstom
Rozvod - Božími očami a úloha duchovného
Od krstu ku konfirmácii - teologický pohľad
Krst Svätý z pohľadu histórie, liturgie a CPP
Čo sme zažili počas prázdnin - moderovaná diskusia
Pastorálna starostlivosť o chorých
Pastorálna starostlivosť o pozostalých a pohreb
TS
Sviatosť ako interakcia medzi Bohom a človekom
Utrpenie v živote kresťana
Cyrilova kristológia a jej esenciálny význam pre
luteranizmus
Židia na Slovensku - včera a dnes
Reflexie nad uhorkovou sezónou (Ev. posol, synoda)
Rok na misii v Zambii
Zasiali sme demokratický proces a zdúchli...alebo
putovanie
po Libanone, Sýrii a Jordánsku
KOS
Evanjelická inteligencia a cirkev
ECAV v predvojnovom období na Východnom Slovensku
Dietrich Bonhoeffer
Židovský kalendár
Problematika trestu v Jánových listoch podľa Luthera
M.M.Hodža - život a dielo
Krst prostredie viery
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GES
Život evanjelikov v Rumunsku
Biblické dejiny Novej zmluvy - Boh vidí jednotlivcov / Projekty SEM
Vplyv rodiny a detstva na vývin osobnosti človeka Predstavenie CZ
Ratková a osobností
Kristológia - boj za istou osobnej spásy
Misia v JAR a Zambii
LOS
Diakonia svedčí o milujúcom Bohu
Charizmatické hnutia v období Reformácie
Misia na Níle Tvorivé vyučovanie náboženstva Praktická hodina Vo
viere žiť, vo viere oslavovať
Práca s mládežou - SEM
Spoločná SPK s TuS
Možnosti vedenia medzináb. dialógu
Srdce pastora
Spoločnosť vychovávateľská bratstva evanjelického učiteľského na Orave
TUS
Celosvetová konferencia o misii a evanjelizácií z Kapského Mesta
M.M.Hodža
Vplyv žánru na interpretáciu biblického textu
Špiritizmus na pozadí kresťanskej viery
Využitie výpočtovej techniky pre zefektívnenie práce farára
Charizmatické hnutie synonymum deštrukcie, či možnosť poučenia a
tvorivej koexistencie
Podnety pre
Vý b o r Z E D
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TS

Minulý rok nebolo ani jedno stretnutie
s predsedami resp. tajomníkmi SPK.
Absentuje prepojenie. Ale v našich
časových pásmach je to už bežné, že
vedenie je odtrhnuté od "spodiny".

Prehľad činnosti ZE D v ZD
Celkový počet členov ZED v ZD
214 ( z toho 26 dôchodcov)

Počet členov P o č e t
stretnutí/
/ z toho
VP
dôchodcov

CZ, ktoré čerpali z Fondu
na opravy fár

BAS

60 / 10

10 / 2

Horné Zelenice

DNS

22

9 / 3

Svätý Peter

HOS

19 / 3

8

Pliešovce

MYS

18 / 1

8 / 2

Senica

NOS

22 / 4

10 / 2+1
v lete

Cinobaňa

POS

31 / 4

10 / 4

Moravské Lieskové

RIS

14 / 1

10 / 3

Hrachovo, Drienčany

ZVS

28 / 3

10 / 2

Mýto pod Ďumbierom
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TÉMY STRETNUTÍ
BAS
Exorcizmus v diele spásy JK
Môže Boh nenávidieť?
Exorcistná prax v diele prvých apoštolov ako výraz poslušnosti príkazu
JK
Ako kresťanstvo zmenilo svet
Charizmatické hnutie-synonymum deštrukcie či možnosť poučenia a
tvorivej koexistencie?
Boh vidí jednotlivcov
(SEM)
Vzťah zákona a evanjelia z hľadiska niektorých dôsledkov pre etiku

MYS
Pôstne zamyslenia
Boh vidí jednotlivcov
Nie je úrad ako úrad...
Vzkriesenie-čo si odnášame
so sebou do večnosti

HOS
Obchodovanie s ľuďmi
Zrada
Konfirmácia
Záväzné úpravy pre CZ-ovú prax-konf.
60. výročie ordinácie žien v ECAV
Pastorálne návštevy v domácnostiach
Kapitola o veciach, ktoré sa zdajú byť samozrejmé
Služba sprevádzania

DNS
rôzne
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NOS
Pastorálna služba sprevádzania z pastor.- psych. pohľadu
Paradox-ná cesta k novému životu
Reflexie na Teol. konfer.
Dejiny NOS pri 400. výročí jeho vzniku
Sekty

POS
Dostať sa zo sekty
Rozprávanie ako vyučovacia metóda
Kristus vo svetle svätostánku
Zážitkové vyučovanie
Vzkriesenie-čo si odnášame so sebou do večnosti
M.M.Hodža
Boh vidí jednotlivcov
(SEM)

ZVS
Pavel Hronec
Boh vidí jednotlivcov (SEM)
Božia prozreteľnosť a zlo vo svete v listoch Dr.
M.Luthera
Evanjelizácia v praktickom živote CZ
Lutherova dekáda-O reformácii pred Žilinskou synodou v našom prostredí

RIS
Duchovný pokrm
Katechizmy M. Luthera
Pavol Jozeffy
Vystúpiť z lode
Sklamanie z Boha

Podnety pre
Vý b o r Z E D
POS

Vzhľadom na to , že
sa prispieva na TF,
Melanchton by mal
vychádzať častejšie

Zvláštnosť
POS a MYS spoločne s Východomoravským seniorátom ČCE organizujú jedenkrát do roka spoločnú SPK

RIS
Častejšie aktualizovať poradie na AF
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Cirkev

– ľudová či výberová?

Počul som niekoľko „nárekov“ nad výsledkami sčítania obyvateľstva na Slovensku v súvislosti so značným poklesom počtu
tých, ktorí sa prihlásili k našej cirkvi. Čísla uvádzať nemusím, každý vie, o čo sa jedná. A nechcem ani rozvíjať úvahy, pri ktorých
iných cirkvách sa naše mínusové percentá premenili na ich plusové. Hádky o duše nedávajú veľký zmysel. Chcem skôr venovať
chvíľku pozorovaniu posunu celého nášho spoločenského života
a v tom celku nás, ako jeho súčasti. A aby som sa v teoretizovaní
neodtrhol od praktického života, budem sa držať názorov, ktoré
som zachytil v rôznych rozhovoroch.
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Ten prvý zaznel v jednom rozhovore z úst ženy stredného veku,
ktorá pri vyjadrovaní sa k téme náboženstva, viery a cirkvi vyslovila tvrdenie, že ku svojej viere nepotrebuje kňaza.
Rozumel som tomu tak, že myslela na osobu zastupujúcu inštitúciu cirkvi, osobu, ktorá má priamo v popise práce či služby
získavať ľudí pre vieru. Nemusíme sa hneď cítiť dotknutí a začať
dokazovať svoju nenahraditeľnosť. Naše pochopenie nesenia a
odovzdávania evanjelia a viery je chránené zdôrazňovaním všeobecného kňažstva a v súvislosti so slovami apoštola Pavla, ktoré
napísal Timoteovi o nepokryteckej viere, ktorá prebývala najskôr
v jeho starej mame, potom v jeho mame a nakoniec v ňom, v
Timoteovi, minimálne tušíme, že svedkov a kazateľov evanjelia
je podstatne viac, než tabuľkových farárskych miest pre cirkev.
A staré, na fakulte často v dobách štúdia opakované tvrdenie, že
cirkev je dielom Božím, čo dokazuje aj skutočnosť, že ju dodnes
ani farári nezničili, má v sebe tiež pravdivé jadro.

Skutočnosťou je, že už dávno sa v našej nielen spoločnosti, ale
civilizácii jednotlivec osamostatnil a postavil dosť nezávisle vedľa
kolektívu či spoločenstva, čo my ešte zdôrazňujeme okrem iných
spôsobov aj pripomínaním poznania, že náš Boh je osobný Boh
– Boh všímajúci si každého jedinca a jednotlivca. Z toho by pre
nás – minimálne pre evanjelikov – malo vyplývať pochopenie, že
sme spolupútnici, ktorí druhým nemajú čo robiť mentorov, učiteľov či dozorcov v zmysle určovania: „takto áno – takto nie“, ale
naopak partnerov, pripravených viesť rozhovor a niekedy v tom
rozhovore pravdivo priznať, že až tak všetko neovládame a pod
palcom nemáme. Že náš Pán je väčší ako my a nie my Jeho, ale
On riadi nás. Myslím si, že robíme chybu, keď sa tvárime, že bez
nás to nemôže ísť, že Jeho kráľovstvo je na nás závislé. Stredoveká cirkev prehrala svoje poslanie i svoj zápas práve na tom, že
sa robila nenahraditeľnou. A my nie sme dedičmi inkvizície, ale
dedičmi reformácie. Takže by sme nemali pozerať na spoločnosť
a ľudí vôkol nás z akéhosi vyvýšeného hradu morálnej nadradenosti a vyššieho poslania, ale ísť medzi nich a pomôcť tam, kde je
to treba – a tak svedčiť o Tom, v ktorého veríme.
Druhý názor vyslovili raz deti na besiedke, keď odpovedali na
otázku, kto z ľudí nepotrebuje Pána Ježiša. Ich odpoveď bola
úprimná a detsky naivná. Namiesto očakávaného, že každý človek Ho potrebuje, oni hneď našli skupinu, ktorá to dokáže bez
Neho: bohatí ľudia. Bohatí vraj majú všetko, môžu si všetko dovoliť, nepotrebujú už ani Boha. Bohatstvo sa dnes prednostne vyjadruje v peniazoch. Obdivovaný je ten, kto má poriadne konto,
čo samozrejme musí prezentovať v okázalých nehnuteľnostiach
a užívaných tovaroch či službách, ktoré si iní nemôžu dovoliť.
Cirkevné zbory sa hodnotia podľa solventnosti, najväčšie nedorozumenia a spory sú spojené aj v cirkvi s majetkami a financiami. Prepadli sme vláde peňazí. Ešte aj o tom, či sa farár pôjde so
smútiacimi pri pohrebe pomodliť, alebo nie, by pomaly mali rozhodovať zaplatené cirkevné poplatky. „Zdarma ste vzali, zdarma
dávajte“, je problém dodnes. Však to je najlepší obchod, zdarma
vziať a slušne predať!
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Naše zmýšľanie je ovládané peniazmi. Nehovorím, že peniaze
nie sú dôležité. Ale nesmú byť na prvom mieste nášho záujmu,
pretože potom skúsime, ako mal apoštol pravdu, keď hovoril, že
koreňom zla, príčinou zla v spoločenstve a v spoločnosti nie sú
peniaze, ale ich milovanie, láska k majetku. Vtedy sa Kristus stáva druhoradý. Oveľa viac a radostnejšie je dnes prijímaný ten,
kto „vie nájsť zdroje“ ako ten, kto vie povedať pravdu. Pritom,
podľa ekonómov a ich štatistík, patríme v celosvetovom meradle
medzi 8 % najbohatších obyvateľov zeme. A keď sa dobre darí,
zbožnosť sa vytráca. Ten detský názor vyjadruje pozorovanie stáleho pohanstva, ktoré ovláda ľudské duše, totiž že Boh je tu na
zabezpečenie môjho pohodlia a keď už mám svoje pohodlie, Boha
nepotrebujem. Tento povrchný prístup k cirkvi a náboženstvu sa
nielen nestráca, ale šíri. Nazývam to kliatba mamonu.
Tretí pohľad môže sprostredkovať odpoveď konfirmanda, ktorý
na otázku, ako by mohol kamarátovi v škole znázorniť a vysvetliť základ nášho hovorenia o trojjedinom Bohu, odpovedal celkom pragmaticky, že o takom niečom sa oni nebavia. K tomu mi
prichádza na myseľ spomienka na jedno letné odpoludnie, keď
som prednedávnom prechádzal v Bratislave cez Hviezdoslavovo
námestie a na ňom bola rozložená veľká tribúna, z ktorej zanietene vydávala svedectvo o svojom obrátení jedna mladá žena a
pozývala k nasledovaniu Ježiša. Len nemala poslucháčov. Akurát
v rohoch tribúny stálo niekoľko pripravených spolupracovníkov,
ktorí by sa radi zhromaždili okolo záujemcu dotknutého svedectvom. Musím priznať, že na mňa zvláštne pôsobil zápal dievčiny,
ktorá rozprávala bez ohľadu na neprítomnosť poslucháčov.
O čo sa ľudia vlastne zaujímajú? Čo plní ich myslenie? Ako rozmýšľajú o duchovných veciach? Nie sme uzavretí v nejakom metajazyku, ktorému rozumie len niekoľko – a stále menej – zasvätených? Je nám už dávno zrejmé, že nestačí rozdať Biblie a myslieť
si, že ľudia hneď začnú čítať a uveria. Myslím si, že nedokážem
dosť dobre počúvať a skôr sa tvárime, že rozumieme súčasnému
svetu, než by sme skutočne rozumeli, nedokážeme viesť zmysluplný dialóg s druhými. Nehovorím, že druhí to do
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kážu s nami. Skôr je za tým značná povrchnosť rôznych skupín na
Slovensku a nedospelé presviedčanie sa každej samostatne, že len
ona, jedine ona má pravdu a druhí sa musia mýliť. Vytvára sa chaos, v ktorom sa všetko relativizuje. A v tomto chaose, duchovnom
zmätku dnes máme a musíme pôsobiť. Kam to povedie?
Môj osobný názor je, že ešte k väčšej premene našej ľudovej cirkvi
na cirkev výberovú. Ľudová cirkev je tvorená tak rôznymi ľuďmi, že do nej patria tí, ktorí o sebe vedia akurát povedať, že boli
ako evanjelici pokrstení a ich rodičia či starí rodičia chodili do
kostola, ako aj tí, ktorí tvoria jadro zboru či cirkvi, doslova žijú
pre cirkev, zúčastňujú sa na každom zhromaždení, akcii, s radosťou obetujú čas i prostriedky a dennodenne zotrvávajú na modlitbách. Výberová cirkev pozostáva stále viac a viac už len z tých,
ktorí v ľudovej tvoria ono jadro. Nemusíme sa toho procesu báť,
nie sme parlamentná strana, ktorá potrebuje svojich 5 %, aby sa
dostala do parlamentu, inak jej hrozí zánik. Mali by sme si však
ceniť službu tých, ktorí v neľahkých podmienkach počtom členov
už dnes malých zborov dávno prežívajú túto zmenu. Myslieť na
nich a vytvárať prostredie, ktoré im pomáha, nie sťažuje zvládať
tieto premeny.
Evanjelista Ján zachytil chvíľu, keď sa Ježiš pýtal svojich učeníkov,
či aj oni chcú odísť, pretože mnohí od Neho odchádzali. Petrova odpoveď bola vyznaním, že slová večného života sú tie Jeho.
Prítomnosť cirkvi – Kristovho tela – vo svete nezávisí od množstva ľudu, ale od vernosti povolaných. No ak by sme pristúpili
na množstvá, potom rovno povedzme, že rímskych katolíkov je
najviac. A čo potom s nami?
Daniel Midriak
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Predstavenie seniorátu

Pred s edu SPK Zv ol e n ského s e ni orátu Jána Č ábyho sme sa spýtali, čím v súčasnosti žije bratstvo
kňaz ov Zv ol e n ského s e ni orátu .
Odkedy si predsedom SPK ZVS?
Po odchode brata farára Jána Ondrejčina zo Zvolenského seniorátu v roku 2008 som bol zvolený za predsedu SPK. Tajomníkom
je už dlhé roky brat farár Juraj Kevický a s prácou nám pomáha aj
brat Štefan Škorupa.
Špecifiká seniorátu?
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Predovšetkým, na území zvolenského seniorátu, vo Zvolene, sa
nachádza sídlo biskupského úradu ZD. Geograficky sa seniorát
nachádza v strede územného členenia cirkvi, ale aj v rámci Európy
si nárokuje na jej stred. Ak sa pýtate, či by sme ho mohli nazvať
stredom, či srdcom duchovného života našej cirkvi, odpoveď by
asi jednoznačné „áno“ nemohla byť. Aj tu dal minulý režim, najmä
strednej generácii, základ života bez chrámu, ktorá si cestu doň
hľadá veľmi ťažko. Špecifikom seniorátu je aj skutočnosť, že do
jeho obvodu spadajú dve veľké mestá Slovenska – Banská Bystrica
a Zvolen, ktoré predstavujú široké misijné pole. Práve zvolenský
cirkevný zbor v súčasnosti prechádza dôležitým procesom, keď po
17-tich rokoch služby v tomto cirkevnom zbore sa pripravujú na
odchod súčasní duchovní pastieri manželia Podlesní a cirkevný
zbor si bude voliť nového, či nových duchovných pastierov. Podobne je to však aj v CZ Kremnica, kde zbor duchovne zaopatruje
brat farár Ján Soták. Aj touto cestou im chcem v mene kňazov ZVS

úprimne poďakovať jednak za ich službu v senioráte, no najmä za
ich cenný osobnostný vklad pri našich seniorálnych stretnutiach
či osobných rozhovoroch.
Čo môžeš povedať o vašich pravidelných stretnutiach kňazov? Sú aj iné stretnutia?
Môžem skonštatovať to, čo sme si mohli prečítať vo viacerých minulých číslach Melanchtona. Stretávame sa každý mesiac s výnimkou prázdnin, stále v inom cirkevnom zbore a to nielen v matkocirkvách ale aj vo filiálkach /Šalková, Strelníky, a iné.../. Náš
program pozostáva z privítania, úvodnej pobožnosti, prednášky,
informácií seniora ZVS, predsedu ZED ZVS, diskusie a obeda. Potešiteľné je, že aj bratia farári, či sestry farárky z nášho seniorátu
sú ochotní poslúžiť zaujímavou prednáškou. Pozývali sme však aj
kolegov z iných seniorátov. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám zaistiť
prednášateľov z našej alma mater, najmä kvôli ich vyťaženosti. Aj
preto sme iniciovali vytvorenie zoznamu všetkých prednášok a
prednášateľov v seniorátoch počas roka, ktorý je uverejnený aj na
web stránkach melanchtona.
Účasť na SPK je dobrá, aj keď nie 100 percentná. V poslednom období nám robí problém vyučovanie náboženstva na školách, keď
vedenie školy nie je ochotné zaradiť vyučovanie náboženstva na
iný termín, než je pondelňajší, ktorý sa kryje s našimi SPK. Často
krát sa však stáva aj to, že kolegovia musia zabezpečiť pohreb, či
majú iné povinnosti.
Dva krát do roka – v advente a pôste - sa stretávame pri prijímaní
sviatosti Večere Pánovej. Zvyčajne VP prisluhuje brat dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda, ktorý sa podľa svojich možností
zúčastňuje aj našich SPK. Jeden krát do roka sa schádzame na neformálnom stretnutí pri guláši, ktoré už tradične na „svojej“ fare
hostí brat farár Daniel Koštial z Banskej Bystrice.
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V neposlednom rade treba spomenúť, že na území nášho seniorátu sa uskutočňujú aj dve významné podujatia našej cirkvi – jednak

Všeobecná pastorálna konferencia vo Zvolene, a v najsevernejšom zbore nášho seniorátu v Mýte pod Ďubierom, sa už niekoľko
rokov koná zasadnutie valného zhromaždenia ZED.
Určite nemôžeme zabudnúť na aktivitu štyroch bratov farárov, na
čele s bratom seniorom Petrom Sotákom, ktorí sa pravidelne stretajú pri nácvikoch rockových kresťanských piesní. Vystupujú na
rôznych cirkevných podujatiach pod názvom Pedaropeja a získali
si už srdcia mnohých poslucháčov aj za hranicami zvolenského
seniorátu.
V minulosti vyvstala túžba stretávať sa pri sviatostnom spoločenstve počas letných prázdnin. Toto stretnutie sa však uskutočnilo
len jeden krát.
V súčasnosti, najmä z iniciatívy sestra farárka Anny Jakušovej,
pripravuje sa zájazd po stopách Martina Luthera, ktorý je určený
jednak pre kňazov nášho seniorátu, ale aj pre laickú verejnosť.
Koľko duchovných je v ZVS, koľkí v duchovnej
službe a ako je to s členstvom v ZED?
Do ZVS patrí 18 cirkevných zborov, systematizovaných je 22
miest duchovných. V senioráte pracujú aj dve kaplánky a dve duchovné na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Traja kňazi
pracujú na BÚ ZD, vrátane brata biskupa. Každého kaplána, ktorý
príde do seniorátu pracovať, oslovíme s ponukou členstva ZED,
pričom ho oboznámime aj s povinnosťami ale i právami, možnosťami členstva. Naše spoločenstvo podľa možností navštevujú aj
bratia farári na dôchodku, ktorých v našom senioráte žije šesť, z
toho dvaja stále v kňazskej službe.
N a z á v e r. . . ?
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Ako som povedal, zvolenský seniorát je v geografickom strede
Slovenska i našej cirkvi. Vnímam ho stále ako srdce, z ktorého
pulzuje život do ďalšieho okolia. Preto má aj veľkú zodpovednosť.
Prajem všetkým nám, aby z tohto „srdca“ plynul do našej cirkvi
pokoj i sila, aby do nej plynuli všetky tie duchovné dary, ktoré sú
zachytené v liste Galatským 5, 55-23.
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