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OČKOVANIE PROTI SMRTI

EDITORIÁL

MOJŽIŠ TEDA ZHOTOVIL BRONZOVÉHO HADA A PRIPEVNIL HO NA ŽRĎ. 
KEĎ HAD NIEKOHO UŠTIPOL A UŠTIPNUTÝ POZREL NA BRONZOVÉHO HADA, 
ZOSTAL NAŽIVE.

(4.M 21,9) 

A AKO MOJŽIŠ VYZDVIHOL HADA NA PÚŠTI, TAK MUSÍ BYŤ VYZDVIHNUTÝ AJ SYN 
ČLOVEKA, ABY KAŽDÝ, KTO V NEHO VERÍ, MAL VEČNÝ ŽIVOT.

(JN 3, 14-15)

Ján Šoltés

Téma očkovania v posledných mesiacoch hýbe svetom. 
V médiách i v rozhovoroch ľudí sa rieši kto, kedy, kde a 

ako sa nechá alebo nenechá očkovať, kto už je zaočkovaný, 
kto je ako chránený a komu čo hrozí. Princíp, na akom 
očkovanie funguje pred pandémiou poznalo len niekoľko 
odborníkov, či nadšencov, dnes o vektoroch a RNA vedú 
zasvätené debaty masy ľudí. Princíp je jednoduchý, vezme 
sa niečo veľmi podobné tomu, čo spôsobuje ľuďom nemoc, 
upraví sa to, naočkuje a človek potom získa imunitu, takže 
až sa potom stretne so skutočným vírusom, bude na neho 
pripravený a ten ho neohrozí.

Je až prekvapivé, že s podobným princípom sa môžeme 
stretnúť i na stránkach Biblie. V 4. knihe Mojžišovej 
čítame ako pre neposlušnosť zoslal na Izraelitov Hospodin 
hady, ktoré ich štípali, spôsobovali bolesti, ba dokonca až 
smrť. Mojžiš potom dostáva príkaz zhotoviť niečo ako 

očkovaciu látku. Z bronzu vytvára neškodnú kópiu hada, 
kto sa na bronzového hada pozrie, skutočný had mu už 
neublíži.

Paralelu k tomuto príbehu vidí evanjelista Ján 
v ukrižovaní Ježiša. Hospodin zosiela na zem svojho 
jediného Syna, ten je veľmi podobný nám ľuďom 
vo všetkom okrem hriechu. Trpí za nás na kríži, umiera 
a nakoniec poráža smrť. A tak teda tu je i pre nás to 
„očkovanie proti smrti“. Kto príjme ukrižovaného Krista, 
i keby sa potom stretol so smrťou, môže mať tú istotu, že 
smrť mu navždy neublíži, ale čaká ho nový život, večný 
život s Bohom. 

Prajem milé sestry, milí bratia všetkým vám, aby ste 
túto istotu mohli načerpať aj zo stránok tohto časopisu. 
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PETROVA REČ

KÁZEŇ

KEĎ HO TEDA PRAVICA BOŽIA POVÝŠILA A PRIJAL OD OTCA ZASĽÚBENIE 
O DUCHU SVÄTOM, KTORÉHO VYLIAL, TERAZ VIDÍTE A POČUJETE. 
DÁVID TOTIŽ NEVSTÚPIL NA NEBO, ALE HOVORÍ: RIEKOL PÁN MÔJMU PÁNOVI: 
POSAĎ SA MI PO PRAVICI, DOKIAĽ TI TVOJICH NEPRIATEĽOV NEPOLOŽÍM 
ZA PODNOŽIE.

(SK 2, 32-35)

Bratia a sestry v Pánovi! 

V súvislosti zoslania Ducha Svätého mal Peter 
svoju významnú reč, ktorá je zaznamenaná v Skutkoch 
Apoštolských v druhej kapitole. Obrátil sa ňou k Židom 
a všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme. Je to reč, ktorá 
zrazu vyvolala veľký rozruch a vzbudila ochotu k pokániu 
a krstu. Duch Svätý dával Petrovi pravdivé, smelé 
a presvedčivé slová o Pánovi. Ježiša vzkriesil Boh! 

Stredobodom našej zbožnosti a nášho života viery je 
Pán Ježiš Kristus. On bol Bohom vzkriesený a celé naše 
kázanie má reálnu nádej. Keby Pán nevstal z mŕtvych, 
márne by boli aj naše kresťanské zhromaždenia. Márnosť 
nad márnosť by nás premohla a nič by nám neostalo. 
Nemohli by sme počítať s večnosťou a naše zatratenie 
by nad nami už nadobro zvíťazilo. Neplatila by pravda 
Božieho Slova, na ktorú sa tak všetci spoliehame. V Písme 
je veľké svedectvo a mnohí, ktorí zmŕtvychvstalého 
videli, o tom iným svedčia. Apoštol Peter káže v meste 
Jeruzalem. Kristovo vzkriesenie je silným prejavom, ktorý 
sa prieči každej ľudskej skúsenosti. Víťazstvo Spasiteľa 
je pravda ako blesk z jasného neba. On neostal v hrobe, 
ale je tu s nami. Boh sa rozhodol, aby sa tak stalo. Božie 
zasľúbenie bolo spečatené a navždy platí. 

Život človeka sa skôr či neskôr skončí smrťou. O tom 
niet pochybností. Ľudské prirodzené srdce sa bráni tejto 
skutočnosti. Ľudská myseľ proti tomu rázne protestuje. 
Zachovajme vždy pokoj, veď Kristus žije. Jeho vzkriesenie 
je našim vyslobodením! Je evanjeliom v každom zmätku 
a radosťou v najhoršej úzkosti. V Kristovom vzkriesení 
je odpoveď na bezradnosť a na smrteľný strach každého 
človeka. Márny by bol náš zápas o skutočnosť večného 
života, keby Kristus nebol vzkriesený. Tu je pre nás záruka, 
že smrťou sa nič dôležité nekončí. Ľudia to majú pochopiť 
a uznať. Život v Kristovi dostáva nový nevídaný rozmer. 
Neostal v podsvetí a v porušení, ale nad tým všetkým slávne 
zvíťazil. Sú to aj slová skvelého šestnásteho žalmu. Apoštol 
Peter sa dovoláva vo svojej reči Dávida, kráľa, ktorý žil 
a zomrel dávno pred Kristom. Kristovo zmŕtvychvstanie 

je skutočným slávnym dovŕšením Božieho večného diela, 
ktoré je od vekov. Peter v reči dokazuje pôvod Evanjelia 
v Starom zákone. Zasľúbenie treba prijať a nie sa nad tým 
pohoršovať. Ani my nezabúdajme na zasľúbenie, ktoré 
Boh dal ľuďom. Plní sa všetko a v tom majme pevnú vieru. 
Vyznávajme Pána Ježiša Krista úprimne a nepokrytecky. 
Žiť pre Krista je ten najlepší a najzodpovednejší spôsob 
života. Postavme sa celkom do svetla diela nášho Pána 
a Spasiteľa. Boh Otec poslal svojho najmilšieho, aby nás 
našiel. Nebeský Otec nás vykúpil svojím Synom. Kedysi 
Dávid porazil fi lištínskeho obra Goliáša, ktorého sa všetci 
báli. Prišlo vyslobodenie. Podobne Pán Ježiš porazil 
smrť. Svätý Duch nám o tom svedčí, už nie sme hluchí 
a slepí. Stalo sa, že hluchí počujú a slepí vidia. Pán Ježiš je 
na pravici Božej, ako podľa nášho biblického textu Dávid 
riekol. Udalosti okolo kráľa Dávida nám sprítomňujú dielo 
Pána Ježiša. Všetci nepriatelia Boží budú ponížení, stanú 
sa podnožou, rohožkou na zemi. Budú po nich chodiť 
víťazi s Kristom. Je to majestátny obraz, ktorý vyjavuje 
budúcnosť. Podsvetie už nemá moc, lebo panuje kráľ sveta 
Kristus. Podsvetie, ktoré leží v zle, je protikladom Božieho 
dobra. Kristus defi nitívne ovládol zlo pod svoju večnú 
vládu. Prejaví sa to na konci nášho času pri jeho druhom 
príchode. Dostávame milosť nad milosť, aby sme niesli 
ovocie hodné pokánia. Duchom Svätým sme zmocňovaní 
konať skutky pravej viery. Peter vo svojej reči nás volá 
k životu. Časný život je príležitosť, ktorú nesmieme 
zmeškať. Kto prichádza neskoro a ostáva vonku, bude už 
len plakať a škrípať zubami.

Bratia sestry, usilujme sa vidieť a počuť. Zapojme 
sa do zasľúbenej línie čakajúcich na Pána. Duch Svätý 
nás posilňuje na každom mieste nášho života. Božia 
pravica už vykonala veľké veci, ktoré sú nám zárukou 
zasľúbenia. Nepriatelia Krista nám nesmú byť vzorom. 
Nevyhľadávajme ich a stráňme sa ich názorov a spôsobov 
života. Vyhýbajme sa nenávisti, pýche, zlobe a závisti. 
Viac milujme Pána ako seba. Máme pred sebou ešte veľa 
úloh, nech nám so všetkým pomôže náš Pán. Amen.
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MODLITBA
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MODLITBA

Drahý Bože náš! Tvoje zasľúbenie stále 
platí a nadobúda čoraz väčší zmysel. 

Tvoja pravica neohrozene udeľuje nám 
hriešnym dary milosti. Nemusíme zostať 
v slepote ani v hluchote k Tvojim darom, 
ale smieme vidieť a počuť. Duch Svätý nás 
zmocňuje k plnšej službe Kristovi. On bol 
ukrižovaný pre naše hriechy, ale neostal 
v hrobe Jozefa z Arimatie, vstal z mŕtvych. 
Vystúpil na nebesá, posadil sa na pravicu Otca 
a Jeho nepriatelia pominú. Prosíme Ťa, Bože 

náš, o posilnenie Svätým Duchom. Otvor 
priechod spásy aj v našom živote. Daj nám 
žiť zasľúbením, ktoré sa nás ľudí tak veľmi 
týka. Ochraňuj nás svojou pravicou a veď 
naše kroky. Prosíme o odhodlanie a smelosť 
pre náš život viery, aby sme nezastali na 
ceste spásy za Pánom Ježišom. Pomôž nám, 
Bože Duchu Svätý, obstáť a vyznávať vieru 
pri každej príležitosti. Prosíme o Tvoju milosť 
a posväcovanie nášho srdca. Amen. 

Juraj Gajdošoci

NAŠE PIESNE

Charlotte Elliottová sa narodila v roku 1789 do rodiny 
kazateľa v Huddersfi elde v Anglicku ako tretie z ich 

šiestich detí. Jej dve sestry zomreli mladé, dvaja bratia 
sa stali tiež kazateľmi. Ona sama vo svojich 
32 rokoch ochorela tak, že síce prežila, ale 
ostala do konca života invalidom.  Táto 
udalosť ju zmenila tak, že hoci predtým bola 
známou poetkou, ktorá písala humorné básne, 
po chorobe zostala zatrpknutou a nahnevanou 
ženou. 

To sa zmenilo, keď raz bola na návšteve 
u priateľov v Londýne a stretla tam známeho 
Ženevského kazateľa Césara Malana. 
Pri večeri sa jej César opýtal, či je kresťankou. 
Charlotte táto otázka urazila, no neprestala 
o nej premýšľať. Pri ďalšom stretnutí s Césarom mu 
povedala, že celý čas od tej chvíle, kedy sa prvý krát stretli, 
premýšľala and tým, ako sa má vydať za Ježišom. César 
jej na to odpovedal: „Vykroč za ním taká, aká si.” Táto 

odpoveď zanechala v Charlotte veľký dojem a inšpirovala 
ju k napísaniu básne, ktorá sa po zhudobnení W. B. 
Bradburym stala jednou z najpopulárnejších kresťanských 

piesní. 

Charlotte sa potom celý život venovala 
písaniu básní a piesní. Vydávala časopisy 
i spevníky, z ktorých najznámejší je Spevník 
pre invalidov z roku 1834. 

Charlotte sa dožila požehnaného veku 
a zomrela v roku 1871. Jej brat kazateľ 
vyhlásil, že Charlotte jedinou piesňou urobila 
viac dobra, než on svojou celoživotnou 
službou kazateľa. Známy evanjelizátor Billy 
Graham sa stal kresťanom po tom, čo počul 
túto pieseň a taktiež napomohol jej rozšíreniu, 

keďže táto pieseň mala vždy pevné miesto v programe 
jeho evanjelizácii. I my môžeme túto pieseň spievať na 
našich bohoslužbách a nájsť ju v spevníku pod číslom 268.

TAK, AKÝ SOM
TAK, AKÝ SOM A NIČ NEMÁM, 
LEN NA TVOJU KRV POZERÁM. 
TY MA VŠAK VOLÁŠ DEŇ ČO DEŇ, 
BARÁNKU BOŽÍ, JA IDEM! 
 
TAK, AKÝ SOM, UŽ NEČAKÁM, 
ŽE SA ZMYJEM A SPASÍM SÁM, 
LEN V TEBA STÁLE DÚFAŤ SMIEM, 
BARÁNKU BOŽÍ, JA IDEM! 
 

TAK, AKÝ SOM– HOC ČIERNY MRAK 
ZATEMNIL MOJEJ VIERY ZRAK 
I DUCHA ZVIERA VŠELIJAK: 
BARÁNKU BOŽÍ, JA IDEM! 
 
TAK, AKÝ SOM – LEN SAMÁ ZLOSŤ! 
NO ZDRAVIA, SVETLA PRE RADOSŤ 
NÁJDEM U TEBA STÁLE DOSŤ. 
BARÁNKU BOŽÍ, JA IDEM! 
 

TAK, AKÝ SOM – HOC TO POZNÁŠ, 
PRIJMEŠ MA, SPASÍŠ, POŽEHNÁŠ 
A SVOJ SĽUB SLÁVNE ZACHOVÁŠ: 
BARÁNKU BOŽÍ, JA IDEM! 
 
TAK, AKÝ SOM, Ó, PANE MÔJ, 
IDEM, SRDCE MI UPOKOJ! 
SI POKLAD, MÔJHO BLAHA ZDROJ. 
BARÁNKU BOŽÍ, JA IDEM!

Ján Šoltés



PRIKÁZANIE LÁSKY

NÁVRATY

ODPOVEDAL MU: MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, CELÝM SRDCOM, CELOU 
DUŠOU A CELOU MYSĽOU. TO JE VEĽKÉ A PRVÉ PRIKÁZANIE. A DRUHÉ JE MU 
PODOBNÉ: MILOVAŤ BUDEŠ BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO. NA TÝCHTO DVOCH 
PRIKÁZANIACH SA ZAKLADÁ CELÝ ZÁKON AJ PROROCI.

(MT 22,37-40)
Milan Nohaj

M ilí bratia a sestry! Nesmierne a rýchle rozširovanie 
ľudského vedomia pôsobí až ťažkosti. Moderné 

a vedecké už nie sú knižnice ani sály, ale celé budovy kníh. 
Ba knihy a články sú fotografované na mikrofi lmy, aby ich 
bolo možné uskladniť. Sú pracovníci zamestnaní iba tým, 
že sledujú literatúru svojho druhu a zaznamenávajú nové 
objavy. Keby odborníci nemohli použiť ich služby, všetok 
svoj čas by strávili len hľadaním informácii a nedostali by 
sa k vlastnej práci.

A predsa v jednej otázke zdá sa, sme stále tam, kde 
človek bol na počiatku. Je to práve tá najdôležitejšia 
otázka, ako žiť. Ako žiť, aby sme nespôsobili bolesť 
druhým ani sebe. Aby sme ten prekrásny dar života, ktorý 
máme, prežili primerane jeho hodnote. 

Židovskí zákonníci Ježišovej doby venovali všetok 
svoj um a vedomie práve tejto otázke. Rozpracovali ju 
celkom do vedného odboru svojho druhu. Zákonníci 
napočítali a spočítali v Mojžišových knihách 248 príkazov 
a 365 zákazov. Spolu teda 613 ustanovení a nariadení, 
ktoré treba dodržiavať. Pochopiteľne, že 
tu zaostali pozadu ľudia, ktorí pre svoje 
každodenne povinnosti nemali na to čas. 
Nezaoberali sa tými vecami. Začala nutne 
vyvstávať otázka, či by nebolo dobré 
všetko toto zhrnúť v jednoduché, jasné a 
stručné poučenie, aby si ho mohol každý 
bez ťažkostí zapamätať.

 Zákonníci sa o tomto probléme 
hádali. Ježiš odpovedá kladne a všetko 
umenie života zahrňuje do jedinej 
požiadavky. Požiadavky lásky k Bohu a lásky k blížnemu. 
Snáď zákonník očakával od Pána Ježiša, že povie nové 
prikázanie. Pán Ježiš tu cituje starý zákon, a to z dvoch 
miest z piatej a tretej knihy Mojžišovej. Tu sa jedná 
o požiadavku celkom zrozumiteľnú a zapamätateľnú. Nie 
je to súbor poučiek a poznatkov, ktoré by človek musel 
naštudovať. Miluj – to snáď nie je ani rada alebo poučka. 
Je to postoj, v ktorom človek žije. Táto požiadavka sa 

dotýka každého. Naše postavenia v tomto živote sú rôzne. 
Máme rôzny stupeň zodpovednosti, rôzne podmienky 
a možnosti. O tejto Ježišovej požiadavke nemôže nikto 
povedať, že sa ho to netýka. Táto požiadavka platí pre 
vedúcich aj vedených. Každý z nás má príležitosť ju 
každodenne uplatňovať. V živote nie raz stojíme pred 
závažnou otázkou, čo je správne a ako sa zachovať. 
Práve láska dáva vždy dobrú odpoveď. Vždy platí, že 
ten, kto nemiluje, nepoznal Boha. Veríme predsa, že Boh 
je láska. Lenže vieme, čo je to láska? Vieme skutočne 
milovať podľa požiadavky Pána Ježiša? Vieme, čo je to 
milovať blížneho ako seba samého? Nielen toho kto nám 
je sympatický, milý a je našim priateľom. Milovať máme 
práve toho človeka, s ktorým sa stretávame. Milovať ako 
seba samého znamená ustúpiť zo stredu vlastného života 
a toto najdôležitejšie miesto postúpiť inému! Celý svet 
dnes hynie na nedostatok lásky k blížnemu. A to je aj naša 
vina, nás kresťanov.

Vieme, čo je to milovať Boha z celej duše, z celého 
srdca, z celej mysle? My chceme 
pre Neho odkrajovať iba kúsok času 
a kúsok záujmu. Kto dokáže milovať 
ako náš Pán? Náš život ostáva stále 
neukončeným zápasom o lásku. V láske 
sme stále dlžníkmi. Nikdy nemôžeme 
povedať, že sme milovali dosť. Viacej 
už nebolo treba. V tejto neukončenej 
situácii je veľkosť nášho života. Nikdy 
nie sme hotoví. Nikdy nemáme svoju 
úlohu za sebou. Nemá veru tušenia o tejto 
veľkosti života napríklad karierista, ktorý 

to niekam dotiahol. Ani požívač, ktorý okúsil všetko, čo 
život ponúka. Iba v zápase o lásku je hĺbka našich dní. 
Keby všetci, ktorí sa dovolávajú Pána Boha, napli svoje 
srdcia k láske. Nesmieme sa utápať v citoch, ktoré nikomu 
nepomôžu, aby to bolo vidieť. Zatiaľ to vyzerá veľakrát 
ako medzi ľudožrútmi a dravcami. Hľa, kam až dospela 
ľudská spoločnosť. Ľudstvo stojí pred rozhodnutiami.
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„Kto nemiluje svojho 
brata, ktorého videl, 

ako môže milovať Boha, 
ktorého nevidel?“

1.Jn 4,20



NÁVRATY

Mnohí už prezreli a varujú tento svet. 
Mnohí Kristovi učeníci ešte mlčia a to 
je zrada na Kristovi. Poznáme liek, aj 
východisko z tejto choroby, ale ďalej 
konáme akoby, nám nezáležalo na Bohu, ani 
na našom blížnom. Preto sa pýtame, kde je 
medzi nami živé slovo živého Boha? Kde 
je medzi nami miesto pre kráľovský zákon 
vlády Ježiša Krista? 

Bratia a sestry, keď nechceme ísť po okraji 
priepasti a čakať na pád, zostáva nám jedno 
jediné. Poslúchnuť prikázanie Pána Ježiša, 
na ktorom visí celý zákon aj proroci. Zobrať 
ho vážne a začať pri najbližšej príležitosti u 
blížneho. Tu začína náš vzťah k Bohu. „Kto 
nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako 
môže milovať Boha, ktorého nevidel?“ (1.Jn 
4,20). Áno, u človeka, ktorého stretávaš, 
vedľa ktorého sedíš, začína milovanie Boha. 
Lebo my milujeme Jeho, pretože On prv 
miloval nás. „A toto prikázanie máme od 
Neho, aby ten, kto miluje, miloval i svojho 
brata.“ (1.Jn 4,21). Choď a skús pevnosť 
svojho srdca! Amen.  

Modlitba

P ane Ježišu Kriste, máme byť Tvojimi 
učeníkmi a túžime po tom. S ľútosťou 

však vyznávame, že nemáme dosť lásky 
jedni k druhým, hoci sme povolaní za časti 
Tvojho tela. Vieme od Teba, že nie je možné 
milovať neviditeľného Boha, a zároveň 
nenávidieť brata, ktorého vidíme. Ty nás 
učíš, že čokoľvek by sme urobili jednému 
z bratov, Tebe sme urobili. Zmiluj sa nad 
nami náš Bože, daj do našich sŕdc lásku k 
našim blížnym. Uč nás zabúdať na príkoria, 
daj, aby sme premáhali zlé v dobrom. Daj, 
aby sme boli vernými nasledovníkmi svojho 
Spasiteľa, ktorý miloval svojich až do 
konca. Amen.  
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VÝROČNÁ SPRÁVA O DUCHOVNOM A HMOTNOM 
ŽIVOTE ZBORU ZA ROK 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA

POKLOŇ SA PRED HOSPODINOM, SVOJIM BOHOM, 
RADUJ SA ZO VŠETKÉHO DOBRÉHO, ČO HOSPODIN, TVOJ 
BOH, DAL TEBE I TVOJEJ DOMÁCNOSTI, TY I LEVÍTA I CUDZINEC, 
KTORÝ PREBÝVA V TVOJOM PROSTREDÍ.

(5M 26, 10-11)

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE A STE PREŤAŽENÍ; 
JA VÁM DÁM ODPOČINUTIE!

(MT 11,28)

Bratia a sestry, čítate biblický úvod koncoročnej správy, 
ktorá má vystihnúť život nášho kresťanského zboru 

v občianskom roku 2020. Oslovil ma pri tejto príležitosti 
biblický text z piatej knihy Mojžišovej. Reaguje na zázračné 
udalosti, ktoré prežil Boží ľud. Nesmú ostať bez odozvy.  

Prikázané obete sú odzrkadlením toho, čo sa stalo. Bolo 
to dobré pre ľudí vtedy a je to dobré pre nás dnes. Boh plní 
svoje zasľúbenie a je garantom požehnanej budúcnosti. 
Každý človek si to musí pripomínať, aby na nič nezabudol. 
Vždy platí, že opakovanie je matkou múdrosti. Starý zákon 
často prípomína vyslobodenie z Egypta, ktoré je mocným 
Božím činom. Bez neho by sme nepoznali Mojžiša, ale ani 
nového Mojžiša, ktorým je pre nás Pán Ježiš. 

Skloniť sa pred Bohom je vážnym prejavom našej 
zbožnej oddanosti. Nesmie to byť len vonkajšie gesto, 
ale ozajstný prejav pokory. Božie slovo nás vyzýva 
k poklone pred Hospodinom. Vieme, že je zakázané 
klaňať sa modlám a iným bohom. Pred kým sa skláňame 
my dnes? Ak to sú svetské modly a mamona, nie je to 
správne. Bohu patrí naša stála chvála a česť. Minulosť 
nám dnes odhaľuje ľudí, ktorí si žiadali božskú úctu. 
Prehlasovali sa za bohov a vo svojom srdci mali pýchu. 
Ich sláva rýchlo pominula spolu s nimi. Kráľovstvá sa 
rozpadli a obdivovaná nádhera vyšla celkom navnivoč. 
Kto im slúžil, bol oklamaný a sklamaný. Očakávania 

vkladané do bohov a polobohov sa nesplnili. Hospodin je 
však živý Boh, ktorý vykonal veľké veci. Veríme v Jeho 
presvedčivé skutky opísané Jeho slovom. Skláňame sa pred 
majestátom nášho Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa. 
Daroval nám mnoho dobra do nášho života. Hoci sa naša 
viera z času na čas otriasa pod vonkajším vplyvom, predsa 
On je dobrý. To, čo nám dáva, dobré je. Všetko nám slúži 
k spaseniu. Nemôžeme ani spočítať, čo všetko dal svätý 
Boh k nášmu úžitku. Je to osobné, ale aj pre domácnosť. 
Nežijeme z Božieho dávania len my, ale aj naše rodiny. 
Naše okolie je tiež sýte od Boha. Zásobuje nás hojne 
všetkým, čo potrebujeme v každej situácii. Vieme sami, 
že v našom živote prežívame smútok aj radosť. Často je to 
aj smiech cez slzy či škodoradosť. Nezabúdajme, že Boh 
nám dáva vždy viac, ako si zaslúžime. Vidíme to na sebe, 
ale aj na iných ľuďoch okolo nás. Bez Boha by sme boli 
ešte viac úbohí a upadnutí. 

Pokloň sa a raduj sa, výzva z neba. Už pomaly zabúdame 
na úctu a na to, aké je to tešiť sa  z maličkostí. Máme sa 
radovať z Božích skutkov. Máme sa radovať z Božej spásy. 
Úhlavný najväčší nepriateľ, smrť, je porazený. Vedomie 
Božieho obdarovania môže silno meniť náš pohľad 
na to, čo prežívame. Sústreďme sa na dobré od Boha 
a neprijímajme zlé od diabla. Obetujme Bohu našu radosť 
z Jeho činov. Amen 
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Počty
Počet reformovaných v Michalovciach podľa ostatného 
sčítania ľudu: 1555

Počet prihlásených členov:
k 1.1.2019: 1155 
k 1.1.2020: 1183 
k 1.1.2021: 1202

Počet voličov (členov platiacich cirkevnú daň): 
k 1.1.2019: 448
k 1.1.2020: 440 
k 1.1.2021: 313

Krsty 
V roku 2015 bolo  31 krstov, 16 chlapcov a 15 dievčat. 
V roku 2016 bolo 27 krstov, 17 chlapcov a 10 dievčat. 
V roku 2017 bolo 22 krstov, 14 chlapcov a 8 dievčat. 
V roku 2018 bolo 22 krstov, 14 chlapcov a 8 dievčat. 
V roku 2019 bolo 24 krstov, 12 chlapcov a 12 dievčat. 
V roku 2020 bolo 20 krstov, 13 chlapcov a 7 dievčat. 

Pokrstení v roku 2020: Lucas Polášek, Liliana Polášek, 
Stela Kotorová, Natália Klimková, Silvester Klimko, 
Dominik Hredzák, Leo Seman, Peter Pavol Juhás, Sára 
Wilková, Sebastián Sirý, Stela Geročová, Ján Bajko, Artur 
Szalay, Jakub Kontra, Andrej Neckár, Maximilián Nyistor, 
Berenika Tokárová, Leo Matta, Lea Bešáková, Alexander 
Treu.   

V roku 2015 bolo pokrstených  21 manželských a 10 
nemanželských detí. 
V roku 2016 bolo pokrstených 17 manželských a 10 
nemanželských detí. 
V roku 2017 bolo pokrstených 18 manželských a 4 
nemanželské deti. 
V roku 2018 bolo pokrstených 20 manželských a 2 
nemanželské deti. 
V roku 2019 bolo pokrstených 15 manželských a 9 
nemanželských detí. 
V roku 2020 bolo pokrstených 18 manželských a 2 
nemanželské deti.

Sobáše
V roku 2015 bolo 14 sobášov, 3 čisté a 11 zmiešaných. 
V roku 2016 bolo 13 sobášov, 3 čisté a 10 zmiešaných. 
V roku 2017 bolo 14 sobášov, 2 čisté a 12 zmiešaných. 
V roku 2018 bolo 11 sobášov, 2 čisté a 9 zmiešaných. 
V roku 2019 bolo 10 sobášov, 2 čisté a 8 zmiešaných. 
V roku 2020 bolo 7 sobášov, 2 čisté a 5 zmiešaných. 

Sobášení v roku 2020: Radovan Štunda – Nikoleta 
Majerníková, Július Pallai – Michaela Vilusová, 
Ing. Ján Pivarník – Ing. Martina Blašková, Ladislav 
Hornyák – Michaela Moserová, Jindrich Uhal – Mgr. Eva 
Križanovičová, Martin Dzurinka – Katarína Koščáková, 
Gabriel Csorgo – Erika Revesová.  

Kon rmácia

V roku 2015 bolo konfi rmovaných 15 konfi rmantov, 7 
chlapcov a 8 dievčat. 
V roku 2016 konfi rmácia nebola. 
V roku 2017 bolo konfi rmovaných 25 konfi rmantov, 12 
chlapcov a 13 dievčat. 
V roku 2018 bolo konfi rmovaných 11 konfi rmantov, 2 
chlapci a 9 dievčat. 
V roku 2019 bolo konfi rmovaných 20 konfi rmantov, 9 
chlapcov a 11 dievčat. 
V roku 2020 bolo konfi rmovaných 11 konfi rmantov, 8 
chlapcov a 3 dievčatá.

Konfi rmovaní v roku 2020: Dominika Kravecová, Martin 
Vinc, Jakub Marjov, Samuel Tomáš, Simona Hrešová, 
Patrik Timočko, Ema Kročková, Šimon Vinc, Damien 
Soták, Dávid Molnár, Samuel Martin Varjassy. 

Pohreby

V roku 2015 bolo pochovaných 19 ľudí, 11 mužov a 8 žien. 
V roku 2016 bolo pochovaných 12 ľudí, 7 mužov a 5 žien.  
V roku 2017 bolo pochovaných 14 ľudí, 12 mužov a 2 ženy. 
V roku 2018 boli pochovaní 4 ľudia, 1 muž a 3 ženy. 
V roku 2019 bolo pochovaných 17 ľudí, 9 mužov a 8 žien. 
V roku 2020 bolo pochovaných 12 ľudí, 3 muži a 9 žien. 

Pochovaní v roku 2020: Izabela Szarvasová (0), Oľga 
Hromaníková, rod. Maceková (85), Irena Kasincová, rod. 
Vaľočíková (82), Gizela Tothová, rod. Šarkoziová (78), 
Ing. Július Simčo (78), Božena Hudáková, rod. Čeripková 
(77), Božena Lukčová, rod. Nízka (64), Marta Balážová, 
rod. Kavková (68), Štefan Valiska (80), Zuzana Andrišová, 
rod. Balogová – Hurová (86), Milina Kontrová, rod. 
Siksová (71), Július Egri (77). Kvetoslava Furdová (86) 
bola pochovaná v Trhovištiach.  
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1.1. ŠTATISTIKA NA ZÁKLADE EVIDENCIE A MATRÍK
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Január

1.1. návšteva primátora mesta Michalovce Viliama 
Zahorčáka a zástupcu primátora mesta Michalovce Jozefa 
Sokologorského, navštívili novoročné bohoslužby a stretli 
sa s presbytermi michalovského reformovaného zboru

29.12.2019 a 5.1.2020 vykonaná dobrovoľná zbierka pre 
postihnutých výbuchom v Prešove

14.1. organizačné stretnutie v priestoroch metodistickej 
cirkvi, ku koncertu skupiny Timothy      

17.1. stretnutie Klubu mladých v zborovej sieni, kázal br. 
farár Pavol Kačkoš

25.1. ekumenické bohoslužby Týždeň modlitieb za jedno-
tu kresťanov, v rímskokatolíckom kostole na Stráňanoch, 
kázal br. farár Ján Meňky
                                                                                  

Február

3.2.  prebehla Seniorátna biblická hodina, ktorú viedol br. 
Peter Korpa  

4.2.  seniori zboru boli na stretnutí v stredisku Borda

8.2.  evanjelizačný koncert skupiny Timothy, ktorý 
podporil aj náš zbor

9.2.  zišli sa rodičia konfi rmantov druhého ročníka   

12.2. presbyteri sa zišli na riadnej schôdzi 

13.2. vyhodnotenie evanjelizačného koncertu skupiny 
Timothy 

16.2. zišli sa rodičia konfi rmantov prvého ročníka 

19.2. prebehlo modlitebné stretnutie žien

23.2. rokovalo riadne Zborové valné zhromaždenie, 
za dlhoročnú obetavú prácu pre zbor sme poďakovali br. 
presbyterovi Jurajovi Godočíkovi, ktorý sa prítomným 
prihovoril   

Marec  

7.3. ekumenická bohoslužba Svetový deň modlitieb 
v gréckokatolíckom chráme, zúčastnili sa sestry z nášho 
zboru: Anna Tomašuľová, Kvetoslava Stloukalová, Milada 
Kicová, Ľubica Halásová, Erika Jutková, Beáta Mattová, 
Tímea Sotáková, Jana Gajdošociová 

8.3. vysluhovanie večere Pánovej,  víno bolo po prvýkrát 
v malých plastových pohárikoch 

8.3. modlitebná pripomienka umrtia nášho zborového 
farára Michala Hromaníka

10.3. 2020 – 23.3.2020 epidemické prerušenie činnosti 
cirkvi 

17.3. oprava hlavného prívodného elektrického kábla, 
bez nároku na odmenu náročnú opravu vykonal Matúš 
Gazdovič, spolupracoval Július Sabo 

19.3. nahrávanie kajúcich večerných video bohoslužieb 

28.3. nahrávanie nedeľňajších video bohoslužieb  
                                                                          

Apríl    

4.4. nahrávanie video bohoslužieb na Kvetnú nedeľu 

8.4. nahrávanie video bohoslužieb na Veľký Piatok 
manželia Ohriskoví poroznášali našim dôchodcom 
zborový veľkonočný časopis Kalvín

10.4. nahrávanie video bohoslužieb na Veľkonočnú nedeľu 
a Veľkonočný pondelok 

Máj 

5.5. zišla sa komisia presbyterstva k prácam na strechce 
nášho kostola

10.5. po epidemickej prestávke začínajú bohoslužby 
v kostole, pred tým ostatné boli 8.3.2020

26.5. zomrela pani Oľga Hromaníková, manželka 
nebohého zborového farára Michala Hromaníka, pohreb 
bol 29.5.2020 o 11:00 hod. v Michalovciach 

27.5. po koronovej pauze sa uskutočnila zborová biblická 
hodina 

31.5. pripomenutie životného jubilea bývalého kurátora 
zboru Jaroslava Ondočíka, verejne poďakovanie za obetavú 
prácu pri výstavbe kostola a zodpovedné plnenie cirkevnej 
funkcie kurátora michalovského zboru  

Jún

3.6. nácvik zborového spevokolu po vynútenej covidovej 
prestávke

5.6. schôdza presbyterov k oprave strechy nášho kostola

12.6. vizitácie v našom zbore viedla seniorka Erika 
Dékányová 

26.6. zasadnutie seniorátnej rady michalovského seniorátu 

28.6. stretnutie s rodičmi konfi rmantov k príprave 
konfi rmácie 
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Júl 

6.7. seniorátnu biblickú hodinu v Michalovciach viedol br. 
Pavol Jašo 

August

2.8. po bohoslužbách bola krátka presbyterská schôdza, 
kde sa hovorilo o zhotovení rúcha na kazateľnicu z ofery 
rodiny Hromaníkovej

5.8. ženy sa stretli na modlitebnom stretnutí 

9.8. – 16.8. prebiehalo návrhové konanie na cirkevné 
funkcie presbyterov a kurátora zboru

23.8. nahrávka zvuku našich zvonov dvoma bratmi, ktorí 
zaznamenávali zvonenia zvonov v našich reformovaných 
kostoloch 

27.8. stretnutie presbyterstiev dotknutých zborov 
k Maďarskej cirkvi

28.8. rokovanie presbyterstva, na ktorom sa podávali 
návrhy k zborovým voľbám 

31.8. vysluhovanie večere Pánovej na misijno -  
diakonickom stretnutí na Nový chlieb       

September

6.9. zvolané Zborové valné zhromaždenie zvolilo 
riadnych a náhradných presbyterov a kurátora 
michalovského reformovaného zboru 

25.9. preskúšanie konfi rmantov druhého ročníka 
v prítomnosti ich rodičov 

Október 

2.10. stretnutie s rodičmi konfi rmantov k pripravovanej 
konfi rmácii 

4.10. podľa epidemiologického nariadenia môže byť 
v kostole len 50 ľudí

4.10. konfi rmačná slávnosť v našom kostole, kde bola 

vysluhovaná večera Pánova

15.10. vydaný zákaz zhromažďovania a v kostole môže 
byť najviac šesť ľudí

18.10. zverejnená písaná kázeň na internetovej stránke 
zboru

19.10. začínajú klampiarske práce na rekonštrukcii strechy 
kostola

25.10. zverejnená zvuková kázeň na internetovej stránke 
zboru 

25.10. nahrávanie video bohoslužieb na Pamätný deň 
reformácie a Nové víno 

31.10. video bohoslužby na internetovej stránke zboru  

  

November

8.11. audio kázeň na internetovej stránke zboru 

15.11. uverejnená písaná kázeň o diakónii 

20.11. voľba seniorátnych predstaviteľov na presbyterskej 
schôdzi

22.11. v kostoloch začína šachovnicové sedenie počas 
bohoslužieb 

25.11. stretli sme sa na bilblickej hodine, ostatná bola 
7.10.2020 

26.11. ukončenie prác na rekonštrukcii strechy kostola  

December 

5.12. – 20.12. prebehla potravinová zbierka pre núdznych 

8.12. nahrávanie televíznej reportáže TV Mistrál v našom 
kostole 

9.12. modlitebné stretnutie žien 

20.12. vysluhovanie večere Pánovej na misijno - 
diakonickom stretnutí 

22.12. stretnutie zborového spevokolu Soli Deo glória 

25.12. spevokol spieval na Prvý sviatok vianočný 

31.12. posledné bohoslužby v roku 2020, od 1.1.2021 
verejné bohoslužby zakázané 
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Bohoslužby sme mali podľa možností v nedeľu 
dopoludnia a popoludní v zborovej sieni.  Bohoslužby 
v nedeľu a vo sviatok  začínali v roku 2020 o 10:00 hod., 
popoludní o 16:30 hod.

V roku 2020 v našom kostole alebo v zborovej sieni 
kázali: Erika Dékányová a Marika Géciová. 

Zborový kantor Stanislav Kasinec zodpovedne 
a s nadšením konal kantorskú službu. Dal si záležať 
na kvalitnom a inovatívnom spracovaní melódie a speve 
našich bohoslužobných piesni. Brat kantor ochotne slúžil 
svojim spevom pri rôznych  cirkevných slávnostiach, 
sobášoch, krstoch a pohreboch. Ochotne pomáhal budovať 
náš zbor po duchovnej i materiálnej stránke. Brat kantor 
sa po vlastnom uvážení vzdal svojej kantorskej služby 
v našom zbore. Za všetko, čo pre nás urobil, mu ďakujeme. 

Zborový kantor Ján Dziak v prípade potreby 
kantorovania zastupoval. V súčasnosti v zbore pravidelne 
kantoruje a jeho služba je pre nás veľmi prospešná. V jeho 
neprítomnosti ho ochotne zastupoval presbyter Blažej 
Knežo.     

Nedeľná škola mala v roku 2020 obmedzené možnosti 
pre svoju činnosť. Súvisí to s pandémiou, zatvorili sa školy 
a deti zostávali doma. Neuskutočnili sa zaužívané detské 
podujatia a neboli ani známe detské vystúpenia.

Misijno - diakonické stretnutia sa uskutočnili 
bez tradičného posedenia pri zákuskoch, káve a čaji. 
Pripravili ich presbyterky Anna Tomašuľová, Anna 

Mikulová a Marta Sotáková. Zapájali sa do programu 
a pripravovali, čo bolo potrebné. Sestra Mária Gazdovičová 
posilnila prítomných milou kresťanskou poéziou. 

Spevokol Soli Deo glória mal obmedzenú činnosť 
a vystúpil v závere roka počas Vianoc. Bolo to historicky 
jeho prvé spevácke vystúpenie v našom kostole v rúškach. 
O to viac patrí náš obdiv dirigentke Veronike Savkovej 
a všetkým členkám a členom zborového speváckeho telesa 
SDG.

Na našom bohoslužobnom živote mali veľký podiel 
presbyteri a presbyterky: Martin Ohriska, Dušan Godočík, 
Juraj Godočík, Milan Gajdoš, Marta Gajdošová, Kvetoslava 
Stloukalová, Michal Harmóci, Milan Dzvoník, Michal 
Kontra, Zdeno Virčík, Erika Jutková, Viera Bánociová, 
Radoslav Soták, Tímea Sotáková, Matúš Gazdovič, Anna 
Tomašuľová, Marta Sotáková, Anna Mikulová. Blažej 
Knežo a kurátor michalovského zboru Jaroslav Bánoci.  

Ponuku duchovnej literatúry a kresťanskú tlač majú na 
starosti presbyteri Marta Gajdošová a Milan Gajdoš.    

Kostol upratovala Berta Godočíková a Jozefína 
Štefančíková. Príkladná bola čistota celého priestoru 
a pekná výzdoba.   

Priemerná  návštevnosť na bohoslužbách v roku 2020 
bola 120 veriacich dopoludnia, popoludní  18 veriacich.  
Podobná účasť ako v nedeľu popoludní je na kajúcich 
bohoslužbách.
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1.3. BOHOSLUŽBY

1.4. SPOLOČENSTVO SVÄTEJ VEČERE PÁNOVEJ

Svätá večera Pánova bola vysluhovaná v roku 2020 
na bohoslužbách v kostole, v zborovej sieni, v domovoch 
sociálnych služieb a podľa potreby v nemocnici.  
Bohoslužieb so Svätou večerou Pánovou bolo 9. 

Večera Pánova bola vysluhovaná aj na našich misijno 

diakonických stretnutiach a na konfi rmačnej slávnosti. 
Chlieb a víno oferovali veriaci michalovského zboru 
a presbyteri so svojimi rodinami. 

Pri vysluhovaní večere Pánovej v roku 2020 ochotne 
pomáhala levítka Marika Géciová, riaditeľka Remidie.

1.5. BIBLICKÉ HODINY

V našom zbore boli zborové biblické hodiny 
nepravidelne podľa vývoja pandémie. Seniorátne biblické 
hodiny sú obvykle raz mesačne.  Božie slovo v roku 2020 
na seniorátnych biblických hodinách vykladal duchovný 
z Bežoviec Pavol Jašo. 

Na zborových biblických hodinách spolu spievame, 
modlíme sa, čítame a vykladáme aktuálne slová proroka 
Izaiáša. Podľa možností boli  modlitebné stretnutia žien.         
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Konfi rmačná príprava v školskom roku 2020/2021 
začala v dvoch skupinách, celkovo konfi rmačná príprava 
trvá dva školské roky. V závere školského roka býva 
preskúšanie z prebranej látky katechizmu v prítomnosti 
rodičov konfi rmantov a presbyterov zboru. Do zošitkov 
sa pre nich zaznamenáva účasť na bohoslužbách. Musia 
sa zúčastniť 20 krát na bohoslužbách počas jedného 
školského roka. Konfi rmačná príprava je dlhodobo v piatok 

popoludní. Po katechetickej výučbe nasleduje  biblické 
mládežnícke stretnutie. Zamyslenia pre konfi rmantov 
viedla sestra Martina Knežová a  mládežníčka Dorotka 
Knežová.      

V druhom ročníku školského roka 2020/2021 sa 
pripravuje 18 konfi rmantov, prvý ročník sa prakticky 
nerozbehol. Konfi rmácia v roku 2020 bola stanovená na 
nedeľu 17.5.2020. Po odklade sa uskutočnila 4.10.2020.
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1.6. KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA

1.7. VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA

Vyučovanie reformovanej náboženskej výchovy bolo 
na šiestich štátnych základných školách v Michalovciach. 
Počet žiakov na základných školách, ktorí navštevujú 
reformovanú náboženskú výchovu v školskom roku 
2020/2021, je 105 žiakov. Sú to žiaci z Michaloviec 
a okolia. 

V čase epidemiologického zatvorenia škôl prebiehala 
výučba reformovanej náboženskej výchovy dištančným 
spôsobom. Niektorým žiakom boli odovzdávané aktuálne 
pracovné listy

1.8. INÉ CIRKEVNOZBOROVÉ PRÍLEŽITOSTI S CIEĽOM BUDOVANIA ZBORU

Budovanie zboru má viacero foriem, niektoré sa 
snažíme využívať. Osvedčené je vydávanie zborového 
časopisu Kalvín. Redaktor Ján Šoltés spoľahlivo pripravuje 
na internetovú stránku a do tlače každé číslo. Kalvína 
a Kalvínčeka nám dlhodobo tlačí fi rma Schimdpress, 
tlačiar Jaroslav Šoltés nám dodáva Kalvína vo vysokej 
kvalite.  

Internetová stránka nášho reformovaného zboru 
kalvin.sk má stálu návštevnosť. Obsahuje informácie 
o našej histórii i súčasnosti. Aktuálne zverejňuje podujatia 

slovenských seniorátov či celej cirkvi. Prináša nové 
oznamy a pozvánky nielen pre michalovských veriacich. 
Spravuje ju náš nový spolupracovník Juraj Ohriska. 

V tomto pandemickom čase sme zverejňovali na našej 
stránke audio a video bohoslužby. Boli tam aj písané 
kázne. Na príprave týchto prenosov spolupracovali: Blažej 
Knežo, Stanislav Kasinec, Ján Dziak, Jaroslav Bánoci, 
Jozefína Štefančíková, Juraj Ohriska. 

Ďakujeme spevokolu Soli Deo glória za použitie ich 
nahraných piesni, ktoré boli v našich videách použité.    

1.9. ÚČASŤ DUCHOVNÉHO NA PODUJATIACH A PRÍLEŽITOSTIACH MIMO ZBORU

10.2. schôdza duchovných na seniorskom úrade 
v Bánovciach nad Ondavou

20.2. porada Rady cirkví v Michalovciach 

23.2. seniorátne bohoslužby na Svetový deň modlitieb 
v Humennom

7.3. účasť na ekumenickom podujatí Svetový deň modlitieb 
v gréckokatolíckom chráme

27.5. zasadnutie správnej rady Remídie

9.6.  vizitácie v Lúčkach a vo Veľkých Revištiach 

11.6. vizitácie v Stretave a vo Vysokej nad Uhom  

18.6. vizitácie Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Maľčice 

3.7. rokovanie seniorátneho valného zhromaždenia 
vo Veľkých Revištiach

9.7. zasadnutie seniorátnych rád slovenských seniorátov 
v Tušiciach 

12.7. ekumenické bohoslužby na hrade nad obcou Vinné  

11.10. rokovalo Nominačné seniorátne valné zhromaždenie 
v Bánovciach nad Ondavou  

20.10. nahrávanie video kázne v Bánovciach nad Ondavou

1.10. POĎAKOVANIE

Veľká naša vďaka za hojné požehnanie v roku 2020 
prináleží Bohu. Len z Jeho lásky žije a trvá náš kresťanský 
zbor. 

Za prácu a rôznu preukázanú službu patrí úprimná 

vďaka kurátorovi zboru, presbyterom, dirigentke, členom 
spevokolu, kantorom, kostolníkom, všetkým usilovným 
pomocníkom, sponzorom našich aktivít, prispievateľom 
času i fi nančných prostriedkov.
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2. SPRÁVA KURÁTORA

2.1. KOMENTÁR K HOSPODÁRENIU ZBORU

Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som Vás obozná-
mil s hospodárením Michalovského ref. cirkevného zboru 
za rok 2020.

Rozpočet na r. 2020 bol zostavený  a schválený 
presbytérstvom aj zborovým valným zhromaždením 
a následne uverejnený v zborovom časopise Kalvín. 
Plánované bežné i mimoriadne príjmy boli oproti rozpočtu 
značne  nižšie  hlavne z dôvodu pandemickej situácie, ktorá 
zasiahla takmer celú svetovú populáciu. Z tohto dôvodu 
bola znížená aj výška plánovanej pôžičky na 20 000 Eur.

Celkové príjmy boli oproti rozpočtu 86 500 Eur nižšie, 
teda len vo výške 45 817 Eur. V oblasti bežných výdavkov 
ktoré činili 13 198 Eur sme zaznamenali úsporu 4 522 Eur 
oproti plánu. Z dôvodu predpokladaného hospodárského 
prepadu, čo by znamenalo značné zníženie našich príjmov 
a tým aj zníženie schopnosti zboru uhrádzať záväzky 
z pôžičky rozhodlo presbytérstvo o úprave projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu strechy kostola a zníženie 
výšky pôžičky z Generálnej cirkvi. Celkové výdavky 
hospodárenia boli vo výške 77 774 Eur a teda výsledkom 
hospodárenia r. 2020 je defi cit 31 957 Eur, ktorý je 
krytý v plnej výške zostatkom fi nančných prostriedkov 
k 1.1.2020. K 31.12.2020 je zostatok fi nancíí na účte 
a v pokladni vo výške 29 114 Eur. Prehľad hospodárenia je 
uvedený v tabuľke. 

Na základe uznesenia presbyterstva bola vykonaná 
kontrola účtovnej závierky a inventarizácia majetku zboru 
k 31.12.2020. Inventarizačné komisie a revízna komisia 
skonštatovali, že vo vlastníctve zboru bol fyzicky zistený 
a je evidovaný:

1. Hmotný investičný  majetok - nehnuteľnosti, 
a to pozemok p.č. 1148/6 o výmere 1048 m , 
pozemok p.č. 1148/2 o výmere 1533 m , pozemok 

p.č. 1149/2 o výmere 18 m  a pozemok p.č. 1149/3 
o výmere 6 m  a budova kostola, zborovej siene 
a fary súp. č. 6233 na parcelách č. 1148/6 a 1149/3 
so zastavanou plochou 1054 m , v poistnej cene 
stavby 500 000 Eur, ďalej bronzový zvon, tón 
A1, spodný priemer 945 mm, hmotnosť 490 kg 
v nadobúdacej cene 9 682,93 Eur, bronzový zvon, 
tón E2, spodný priemer 640 mm, hmotnosť 160 kg 
v nadobúdacej cene 5 349,58 Eur, dubová zvonová 
stolica s príslušenstvom a elektrickým pohonom 
so spínacími hodinami v cene 14 965,42 Eur 
a malotraktor s prísl. pre kosenie a snehovou radlicou 
v cene 2 758,50 Eur.

2. Drobný hmotný majetok – (zariaďovacie predmety 
budov) podľa zoznamu celkom 241 položiek, 
v celkovej poistnej cene 50 000 Eur.

3. Zostatok fi nančných prostriedkov na Bežnom 
účte v peňažnom ústave vo výške 29 064,10 Eur, 
a zostatok fi n. prostriedkov v pokladni vo výške 
50 Eur, z hospodárenia zboru za r. 2020.

4. Zborový Archív písomností a Zoznam dôležitých 
dokumentov od r. 2005

Pri kontrole dokladov majetku a účtovnej evidencie 
komisie nezistili žiadne závažné nedostatky. Výročná 
správa o duchovnom a hmotnom živote zboru  predložená 
duchovným a kurátorom zboru včítane správ jednotlivých 
komisií, účtovnej závierky za r. 2020 a rozpočtu na r. 2021 
bude predložená na zasadnutí presbyterstva a následne 
na Zborovom valnom zhromaždení.

 Finančná komisia pracovala v zložení:  Martin Ohriska, 
Juraj Godočík, Dušan Gadočík, Milan Gajdoš.

 Revízna komisia pracovala v zložení: Zdeno Virčík, 
Radoslav Soták, Marta Gajdošová.
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Sponzorsky, bez nároku na fi nančnú odmenu boli 
zrealizované nasledovné práce a služby:

• evidencia a obsluha prípojok používaných médii: 
br. M. Gazdovič

• účtovné a fi nančné služby: br. Martin Ohriska

• aranžovanie kvetinových výzdob: s. J. Štefančíková 
a B. Godočíková

• starostlivosť o kvetinové záhony a skalky: s. 
K. Stloukalová, J. Gajdošociová

• predaj kresťanskej literatúry: br. J. Godočík, s. 
Z. Janošová a L. Knežová 

• fotografi cké služby, grafi cké úpravy a redigovanie 
časopisu Kalvín: br. J. Šoltés

• doprava starších členov zboru:br. Z. Virčík,  
M. Kontra, J. Štefančíková

• služby spojené s nahrávaním videobohoslužieb: br. 
B. Knežo

Rekonštrukcia strechy kostola, zborovej siene 
a fary bola  realizovaná bez zateplenia, vo fi nálnej cene 
61 515 Eur plus zádržné splatné 15.12.2021 vo výške 
1 552,70 Eur. Poruchu prípojky elektrického vedenia sa 
nakoniec podarilo vyriešiť opakovanou indikáciou miesta 
poruchy a následnou opravou bez potreby investície 
do novej prípojky. Veľké poďakovanie za vyriešenie tejto  
opravy patrí br. Matúšovi Gazdovičovi, ktorý zrealizoval aj 
všetky odborné elektroinštalačné práce a Júliusovi Sabovi.

 Kostolnícke služby vykonávali v potrebnom rozsahu  
s. B. Godočíková, J. Štefančíková a br. M. Kontra, za čo 
im patrí moje poďakovanie.

Prevázkovo-stavebná komisia pracovala v zložení: 
Matúš Gazdovič, Michal Kontra, Michal Harmóci, 
Kvetoslava Stloukalová a Milan Dzvonik.
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2.2. PREVÁZKA A ÚDRŽBA BUDOV A POZEMKOV, SLUŽBY PRE ZBOR, INVESTÍCIE

2.3. PRESBYTERSTVO

V r. 2020 sa uskutočnili 2 zasadnutia presbyterstva, 
1 zasadnutie zborového valného zhromaždenia 
a 1 zasadnutie  komisie.

Presbyterstvo prijalo v r. 2020 tieto dôležité uznesenia:

1.3.2020 schvaľuje Výročnú správu o hmotnom 
a duchovno živote zboru vrátane účtovnej závierky 
za r. 2019 a rozpočtu na r. 2020.

3.12.2020 schvaľuje mimoriadnu zbierku na pomoc 
pri výbuchu bytového domu v Prešove.

Rok 2020 bol v našej cirkvi volebným rokom, 
teda v tomto roku sa uskutočnili všeobecné voľby 
na všetkých úrovniach riadenia Cirkvi pre funkčné obdobie 
2021 až 2027. Naše Zborové valné zhromaždenie zvolilo 
na toto obdobie nasledovných presbytérov: Blažej Knežo, 
Radoslav Soták, Zdeno Virčík, Michal Kontra, Matúš 
Gazdovič, Anna Tomašuľová, Viera Bánociová, Erika 
Jutková, Milan Gajdoš, Tímea Sotáková, Dušan Godočík, 
Július Sabo, Jozefína Štefančíková, Anna Mikulová, 
Martin Ohriska, Marta Gajdošová, Juraj Čisár, Patrik Sab-

ov a Štefan Vajda ml. Za náhradných presbytérov boli 
zvolení: Beáta Mattová, Marta Sotáková, Dušan Kavka, 
Anna Bekešová a Anna Jenčíková. Chcem sa poďakovať 
všetkým členom zboru, že mi prejavili dôveru a zvolili ma 
do funkcie kurátora zboru aj na ďalšie volebné obdobie.

Moje poďakovanie za prácu v uplynulom roku patrí 
zborovému  farárovi br. Jurajovi Gajdošocimu, ktorý 
v potrebnom rozsahu zabespečoval duchovný život v zbore 
i zastupovanie zboru v duchovných i svetských orgánoch. 
Ďakujem kantorom zboru br. Stanislavovi Kasincovi, 
Dzijakovi, dirigentke zborového spevokolu s. Veronike 
Savkovej a správcom zborovej web stránky br. Ľubomírovi 
Baranovičovi a Jurajovi Ohriskovi. Ďakujem br. Jánovi 
Šoltésovi, členom redakčnej rady časopisu Kalvín 
a všetkým prispievateľom za ich angažovanú prácu pre 
zbor.

Ďakujem všetkým Vám bratia a sestry, členom 
nášho zboru, členom presbyterstva za vykonanú prácu,  
spolupracujúcim členom jednotlivých komisíí, všetkým, 
ktorí aj v tejto ťažkej pandemickej dobe priložili ruku 
k dielu.
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• Elektronicky Aliančný modlitebný týždeň 2021 

• Elektronicky Svetový deň modlitieb SDM 2021 

• Vysielanie bohoslužieb v čase pandémie, bohoslužieb 
s večerou Pánovou

• Zapájanie sa do ekumenických modlitieb za koniec 
pandémie     

• Obnova práce s deťmi, mládežou, konfi rmantmi 

• Konfi rmačná slávnosť v jeseni 2021  

• Podpora nedeľnej školy pri jej práci s deťmi 
a dorastom

• Podpora účasti detí na letných táboroch         

• Vystúpenia zborového spevokolu Soli Deo glória, 
vystúpenia detí a mládeže   

• Predaj kresťanskej literatúry a cirkevnej tlače   

• Pomoc členom zboru pri nepredvídaných životných 
situáciách  

• Podávanie užitočných informácii prostredníctvom 
internetovej stránky - kalvin.sk   

• Prezentovanie zboru na rade cirkví a na spoločenských 
podujatiach v meste           

• Vianočná charitatívna zbierka    

• Podpora evanjelizačných aktivít  

• Vydávanie a rozširovanie  zborového časopisu 
Kalvín, Kalvínček    

• Priestor pre kresťanské podujatia po vzájomnej 
dohode
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2.4. PLÁN ZBOROVÝCH PODUJATÍ NA R. 2021

2.5. ROZPOČET NA ROK 2021

Rozpočet na r. 2021 je postavený  na  pláne príjmov 
vo výške 28 500 Eur, s nižšími  plánovanými výdajmi a to 
vo výške 26 461 Eur, teda ako prebytkový. 

V oblasti investícíí sú predpokladané výdavky vo výške 
4 311 Eur. Pôjde predovšetkým o realizáciu dodatočného 
vnútorného zateplenia fary a vestibulu. V oblasti 
mimoriadných výdavkov pôjde najmä o platbu splátky 
pôžičky a úrokov vo výške 5 436 Eur. Predpokladáme 
aj prípravu podkladov pre výberové konanie na výmenu 

okien jednotlivých zborových budov, ktorá by sa mala 
realizovať v rokoch 2022-2023.

Plán rozpočtu je uvedený v tabuľke .

Výška cirkevnej dane ostáva v pôvodnej výške 10 Eur. 
Vyzývam všetkých  tých dospelých členov zboru, ktorí 
z akéhokoľvek dôvodu nezaplatili v minulom roku 
cirkevnú daň, aby na túto základnú povinnosť člena zboru 
nezabúdali. 
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