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AKÝ SOM KRESŤAN?!
„Slovo o kríži  je  totiž  bláznovstvom tým, čo hynú,  ale  nám, ktorí  dosahujeme

spasenie,  je  mocou Božou.  Veď je napísané:  Zničím múdrosť  múdrych a zmarím
rozumnosť rozumných. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či
Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo?“ (1Kor 1, 18 – 20)

Pri  sledovaní tohtoročnej evanjelizácie  ProChrist,  ktoré prebiehalo na fare,  mi
napadla otázka: Akí sme kresťania?! Sme kresťania „vianoční“, „veľkonoční“ alebo
„praktizujúci“? V čom je rozdiel? „Vianoční“ kresťania si  pamätajú len narodenie
Pána Ježiša  Krista  ako malého dieťaťa,  a tak len vtedy chodia  do chrámu.  Chcú
každoročne prežívať tú „vianočnú show“ a nič iné k svojmu životu nepotrebujú. Ak
počujú  niečo  iné  okrem  „klasickej“  vianočnej  zvesti  o Ježišovom narodení,  majú
rôzne pripomienky a ich predstava „vianočnej idylky“ je narušená.

„Veľkonoční“  kresťania  pamätajú  na  ukrižovanie  a vzkriesenie  Pána  Ježiša
s pozadím farebných vajíčok, veľkonočných zajačikov, kuriatok, bahniatok. Veď sa
predsa patrí ísť na veľkonočné sviatky do kostola, je to tradícia.

„Praktizujúci“ kresťania si uvedomujú Ježišovo vykupiteľské dielo v celistvosti, že
bez Jeho narodenia, ukrižovania, vzkriesenia 

i  vstúpenia  by  sme  nemali  otvorenú  cestu  k večnému  životu.  A keďže  si  to
uvedomujú, tak nielen že si pravidelne – v nedeľu – sprítomňujú Ježišovu lásku, ale
vnímajú,  že  sa  potrebujú  Ním sýtiť  vždy,  keď je  na  to  príležitosť.  Tak  do ktorej
skupiny sa zaradíme?!

Máme  prvé  tri  mesiace  roka  2018  pomaly  za  sebou
a môžeme sa právom pýtať, čo sa od začiatku roka zmenilo.
Mnohí  si  v prvých  minútach  či  dňoch  dávali  rôzne
predsavzatia.  Čo  sa  nám  podarilo  za  prvé  tri  mesiace?
Zmenilo  sa  niečo  na  našom  vzťahu  s Pánom  Ježišom?
Zaujímalo by ma, kto si dal predsavzatie, že bude viac času
tráviť s Pánom Ježišom?!

Bratia  a sestry,  myslím  si,  že  slávnostná  polovica
cirkevného roka,  v ktorej  sa nachádzame,  nám každoročne
ponúka mnohé možnosti. „Výnimočné nedele“, kedy môžeme
vnímať, čo Pán Ježiš pre nás spravil, a to nielen na Vianoce,
Veľkú  noc,  ale  taktiež  aj  na  svätodušné  slávnosti,  keď  si
pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. 



Ducha Božieho, ktorý je stále prítomný a Písmo hovorí, že bude od nás zobratý
v posledných dňoch, pred Ježišovým druhým príchodom!

Ale nielen tieto dni, ale aj mnohé iné dni či obdobia, nám sprítomňujú udalosti
okolo Pána Ježiša. Advent pred Vianocami, keď sme sa pripravovali na Ježišov 

príchod.  Pôst  pred Veľkou nocou,  ktorý  –  aspoň v minulých obdobiach –  bol
časom tichej  prípravy na udalosti,  ktoré doviedli  Ježiša k smrti  na golgotskom
kríži.

Bratia a sestry, akí sme kresťania? Vždy je tu možnosť zmeniť zmýšľanie, pohľad
na Krista. Nech nám všetkým sám Pán Ježiš ukáže tú správnu cestu, ktorá vedie za
Ním! Boh Vám žehnaj! váš farár

VÝROČNÁ KŇAZSKÁ SPRÁVA ZA ROK 2017
o  Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, 

ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár,
na celozborovom výročnom konvente

dňa 11. februára 2018 v Kalinove

1. Bohoslužobný život
Ďalší rok máme za sebou. Vďaka nášmu Bohu aj za tento rok! Myslím si, že sme

počas celého roka mohli pociťovať Božiu ochranu. A to potom bolo vnímať v našom
cirkevnom  zbore  pri  rôznych  aktivitách  či  Službách,  kde  sme  sa  mohli  spolu
stretávať. Mohli sme byť v spoločenstve veriacich, prijať povzbudenie, ale taktiež
cez  Božie  slovo  byť  aj  napomenutí  v našom  živote.  Tým  najzákladnejším
spoločenstvom, kde nám Pán Boh slúžil svojím slovom a my sme na to odpovedali
vďakou vo forme piesní a modlitieb, boli Služby Božie. Služby Božie sme mávali
vždy v matkocirkvi Kalinovo a obtýždeň vo fliálkach Breznička a Veľká Ves. Spolu
sme mali hlavné Služby Božie 118-krát.

a) Hlavné Služby Božie sme v Kalinove mali 57-krát s priemernou účasťou 51
ľudí. V Brezničke sme mali Služby Božie 24-krát s priemernou účasťou 17
ľudí. Vo Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 27-krát s priemernou
účasťou 20 ľudí. V priemernej účasti na hlavných službách Božích v celom
zbore nám vychádza priemer 10,16%. Tu treba skonštatovať, že je to menej
ako minulý rok!

b) V cirkevnom zbore sme mali aj 3-krát večerné služby Božie, a to: na Zelený
štvrtok, keď starší a nevládni prijali sviatosť Večere Pánovej. Ďalšie večerné
služby  Božie  sme  mali  na  pamiatku  reformácie  a posledné  sme  mali
v advente  pre  starších  a nevládnych,  ktorí  prijali  aj  na  týchto  službách
Božích sviatosť Večere Pánovej. Trochu ma bolí, že o večeru Pánovu počas
adventu  nie  je  „taký  záujem“,  ako  v pôste,  pretože  keby  nebolo  našich
sestier, ktoré prišli na tieto večerné SB a nerozhodli sa, že pristúpia aj oni
k VP, tak by sme mali len jedného pristupujúceho.

c) Stredtýždňové služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo
Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 16 ľudí a vo Veľkej Vsi 5
ľudí.  Stredtýždňové služby Božie sa konali aj v advente: 3-krát v Kalinove
a 3-krát vo Veľkej  Vsi.  V Kalinove sme mali  priemernú účasť 16 ľudí a vo
Veľkej  Vsi  5  ľudí.  Každoročne  na  týchto  Službách  vnímame  klesajúcu
tendenciu.
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Bratia  a sestry,  napriek  týmto  všetkým  údajom,  či  už  so  stúpajúcou  alebo
klesajúcou tendenciou, chcem všetkým vám, ktorí pravidelne navštevujete služby
Božie a zúčastňujete sa života nášho cirkevného zboru, vysloviť úprimnú vďaku za
vašu prítomnosť. Bez vašej účasti by sme museli konštatovať, že náš CZ nežije.
Avšak aj pri týchto číslach vnímame, že práca v zbore má stále zmysel, pretože ide
o Božie kráľovstvo. Je mi však ľúto, že na našich službách nám často chýba mladá
generácia. Je pravda, že sú jednotlivci, ktorí chodia pravidelne – avšak je to mizivé
percento z toho, koľko by ich mohlo prísť. Preto chcem nás všetkých povzbudiť
k tomu, aby sme sa nebáli povzbudiť ľudí, ktorí sú okolo nás, aby prichádzali na
SB. Taktiež mi je veľmi ľúto, že často hovoríme aj o tom, koľko máme besiedkárov,
no na Služby Božie so svojimi rodičmi neprídu. Alebo by sme to mohli povedať
inak  –  rodičia  svoje  deti  –  besiedkárov  na  Služby  Božie  neprivádzajú.  Je  to
zaujímavý fakt, a zároveň aj smutný.

Myslím  si,  že  si  všetci  uvedomujeme,  že  neodmysliteľnou  súčasťou
bohoslužobného  života  nášho  zboru  je  služba  našich  sestier  kantoriek,  brata
kantora,  sestier  kostolníčok  a všetkých,  ktorým  práca  v CZ  leží  na  srdci
a zaujímajú sa o všetky aktivity. A tak ako som hovoril, v neposlednom rade veľká
vďaka patrí všetkým vám, ktorí sa akokoľvek podieľate na chode nášho cirkevného
zboru.

2. Sviatosti
a) Krst svätý: Bol prislúžený všetkým deťom, ktorých rodičia o to požiadali,

a to bez rozdielu. Celkovo sme mali 10 krstov a z toho bolo pokrstených 9
detí a 1 dospelá. Z detí boli pokrstené 4 dievčatá a 5 chlapcov. Dospelá bola
pokrstená  1  žena.  Aj  tento  rok  musíme  skonštatovať,  že  v mnohých
prípadoch rodičia detí, neboli manželia. Dieťa však za stav svojich rodičov
nemôže, a preto krst neodmietame ani u takýchto členov cirkevného zboru,
avšak  rodičov  napomíname,  aby  vstúpili  do  manželstva  podľa  Božieho
poriadku, a tak vychovávali svoje deti  v riadnej rodine. Je však zaujímavé
sledovať odpovede rodičov na to, prečo sa najskôr nezobrali. Je vidieť, že
doba, v ktorej žijeme, zvýhodňuje slobodných rodičov. Treba však pokolenie,
ktoré ide po nás, vychovávať k manželstvu a až tak k rodičovstvu. Veď sám
Boh najskôr stvoril ľudí a až potom sa im narodili deti. Počet krstov oproti
minulého roka bolo o 2 menej.

b) Večera  Pánova: Sviatosť  VP  bola  prislúžená  v cirkevnom  zbore  41-krát.
V Kalinove bola prislúžená Večera Pánova 19-krát, či už v chráme, alebo na
fare. Vo Veľkej Vsi bola Večera Pánova prislúžená v chráme Božom 7-krát
a v chráme Božom v Brezničke bola prislúžená 6-krát. Okrem toho som na
požiadanie bol aj v niekoľkých domácnostiach a taktiež som 6-krát prislúžil
Večeru Pánovu v zariadení Betánia. Večera Pánova bola prislúžená aj tým
snúbencom, ktorí vyslovili túto túžbu buď pred sobášom, alebo v deň sobášu.
Celkovo pristúpilo k VP 192 mužov a 672 žien, spolu 864 komunikantov. Je
to o 44 menej ako v r. 2016. Som vďačný Pánu Bohu, že túžime byť v Božej
blízkosti  aj  pri  stole  Pánovom.  Veď  na  službách  Božích,  kde  sme  mali
možnosť pristúpiť k VP, pristupovali väčšinou všetci, ktorí boli prítomní na
Službách Božích,  alebo by  sme mohli  povedať,  že  vždy  to  bolo  viac  ako
polovica prítomných na Službách Božích. Buď Bohu vďaka za to, že sme si
túto sviatosť osvojili!

3. Ostatné bohoslužobné úkony
a) Konfirmácia: Slávnosť konfrmácie pre mladých členov CZ sme tento rok

nemali, nakoľko z rôznych dôvodov tí, ktorí pred dvoma rokmi sa začali učiť,

3



toto vyučovanie nedokončili. No v minulom roku slávnosť konfrmácie prijala
jedna  dospelá  žena,  ktorá  vyslovila  túžbu  byť  konfrmovaná  a po  riadnej
príprave bola v našom CZ konfrmovaná. V minulom roku si taktiež 2 bratia
a  2 sestry  pripomenuli  svoju  konfrmáciu  spred  50  rokov.  Táto  jubilejná
konfrmácia  sa  udiala  29.  októbbra.  Spoločne  títo  jubilujúci  pristúpili  aj
k sviatosti Večere Pánovej. 

b) Cirkevné sobáše: Svoje  manželstvo pred Pánom Bohom v minulom roku
spečatili slávnostným sľubom 6 manželských párov. 1 bol čisto evanjelický
a ostatné  boli  zmiešané.  Som vďačný Pánu Bohu,  že  mladí  ľudia  napriek
všetkým už spomenutým informáciám, majú túžbu pred Pánom Bohom si
povedať svoje „Áno“. No otázne zostáva, ako to vnímajú, keď mnohých z nich
po svadbe v našom spoločenstve často nevidíme.

c) Pohreby: Pán života a smrti si v minulom roku povolal z tejto časnosti 14
ľudí, z toho 7 mužov a 7 žien. Najstaršia z pochovaných bola Júlia Rajtárová,
ktorá  bola  pochovaná  vo  veku 93  rokov  a najmladší  pochovaný  bol  Ivan
Horváth, ktorý mal 53 rokov. Niektorí z pochovaných boli stáli návštevníci
služieb Božích alebo aspoň ľudia, ktorí sa k svojej viere verejne hlásili,  aj
keď  nemohli  do  spoločenstva  v chráme  Božom  už  prichádzať  kvôli
zdravotným problémom. Pochovávali sme však aj ľudí, ktorí síce nepatrili do
nášho CZ,  no ich rodinní  príslušníci  vyslovili  túžbu,  aby mali  evanjelický
pohreb.
Pohrebné  kázne  boli  vždy  a v  akejkoľvek  situácii  pripravované  misijne  a
taktiež aj  so spomienkou na život zosnulého. Pohrebov bolo o 4 viac ako
v roku 2016.
Veľkou  a významnou  pomocou  na  pohreboch  je  služba  našich  sestier
kantoriek a taktiež brata kantora vo Veľkej Vsi. Je pochopiteľné, že napriek
ich povinnostiam sa im nedalo byť na každom pohrebe, no i napriek tomu im
nielen za túto službu chcem vysloviť svoje úprimné poďakovanie. 

d) Štatistika: Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhrnul aj štatistiku nášho CZ.
V roku 2011, keď bolo sčítanie obyvateľstva, sa k CZ Kalinovo hlásilo 742
členov.  Na  začiatku  roku  2017  sme  mali  v kartotéke  700  členov.  Dnes
môžeme skonštatovať, že k 31. 12. 2017 sme mali v evidencii taktiež 700
členov.  Treba  povedať,  že  okrem  krstených,  konfrmovaných,  ale  aj
pochovaných  ľudí,  sme  mali  dve  členky,  prestúpili  do  evanjelickej  cirkvi
a taktiež 4 ľudí, ktorí sa dali zapísať do CZ.

4. Výchovná činnosť:
a) Náboženstvo: Náboženská  výchova  sa  vyučuje  na  základnej  škole

v Kalinove  a na  základnej  škole  v Brezničke  každý  štvrtok.  V Brezničke
máme jednu vyučovaciu hodinu ráno o 800. Na toto náboženstvo chodia 3
deti. V Kalinove vyučujem štyri hodiny. Na prvej hodine vyučujem ročníky 1.
– 2., na druhej hodine vyučujem 3. – 4. ročník, na tretej vyučujem 5. – 6.
ročník  a poslednú  hodinu  vyučujem  ročníky  7.  až 9.  Spolu  v  Kalinove
vyučujem 35 detí,  čo je o 1 dieťa viac ako minulý rok. Vyučuje sa riadne
podľa učebných osnov, ktoré sú stanovené našou cirkvou a podľa ktorých sú
vypracované  aj  učebnice.  Každý  žiak  v ročníku  má  príslušnú  učebnicu
a pracovný zošit.

b) Konfirmačná  výučba: Od  januára  do  mája  sme  mali  konfrmačné
vyučovanie  v pondelok  od 1500  na  fare.  Koncom  septembra  sme  začali
s výučbou konfrmácie s piatimi prvákmi – katechétmi, a v konfrmácii v 2.
roku pokračuje  6  konfrmandov.  Toto  vyučovanie  prebieha v pondelok  od
1400  na  fare.  Konfrmandi  nám  poslúžili  krátkym  programom  na
reformačnom stretnutí a na Silvester.
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c) Detská besiedka: Teší  nás,  že deti  sa rady a pravidelne stretávajú,  a to
nielen  pri  piesňach,  pri  počúvaní  príbehov  o Pánovi  Ježišovi  či
starozmluvných príbehoch, ale aj pri hrách a pri mnohých iných aktivitách.
Detská besiedka prebieha na fare od septembra do júna. Chodí priemerne
12  –  15  detí.  Teší  nás,  že  prichádzajú  medzi  nás  aj  nové  deti  a podľa
rozhovorov s rodičmi – chodia rady. Opäť však chcem vyjadriť poľutovanie,
že  napriek  tomu,  že  deti  chodia  na  besiedku,  v kostole  ich  s rodičmi
nevídame, česť výnimkám.
Chcem vymenovať aspoň pár aktivít pre deti: zorganizovali sme karneval,
nacvičili  sme  program  na  Deň  matiek,  Deň  otcov.  Deti  poslúžili  aj  pri
rôznych iných aktivitách svojím programom. Zorganizovali sme seniorátne
stretnutie  detských  besiedok.  Poslednú  júnovú  nedeľu  sme  v kostole
odmenili tých, ktorí chodili na besiedku (resp. tých, ktorí si pre ceny prišli
do  kostola).  Prvý  júlový  týždeň  sme  zorganizovali  detský  denný  biblický
tábor, kde sme mali 17 detí. S deťmi a s mládežníčkami sme boli koledovať.
Taktiež  sme  pripravili  program  na  Vianoce,  ktorým  sme  týždeň  pred
Vianocami poslúžili aj v zariadení Betánia.
Besiedka by pravdepodobne nefungovala, keby nebolo ochotných rúk, ktoré
vždy rady pomôžu. Chcem sa preto poďakovať našim mládežníčkam, ktoré
pravidelne  chodili  a pomáhali  pri  prípravách,  témach  a hrách  aj  napriek
svojim  povinnostiam,  ktoré  mali.  Chcem  sa  teda  poďakovať  Andrejke
Svorčíkovej, Maťke Svorčíkovej a tiež Janke Borošovej, ktoré chodili naozaj
pravidelne a boli veľmi dobrou oporou pri vyučovaní na besiedke, ale aj pri
vyrábaní suvenírov ku Dňu matiek, Dňu otcov, na Vianoce a podobne.

d) Dorast/Mládež: Je ťažké zosúladiť viacero mladých ľudí z rôznych ročníkov.
Každý  jeden  má  svoj  program  a svoj  voľný  čas  často  využívajú  pre
kamarátov, poprípade pre televízor a počítač. Preto musím skonštatovať, že
dorast a mládež sa stretávali veľmi zriedka.

5. Biblická a     vnútromisijná činnosť:  
a) Biblické hodiny: V našom zbore  sa  pravidelne  od januára  do školských

prázdnin  a od  októbbra  do  decembra  stretávame  k štúdiu  Biblie.  Biblická
hodina nebola  len vo výnimočných prípadoch a v období  pôstu i adventu.
Ďakujem  nášmu  Bohu,  že  k  skúmaniu  Písma  sa  stretávame  nielen
v Kalinove, ale aj vo Veľkej Vsi. Stretávalo sa v priemere 5 žien vo Veľkej Vsi
a 8 členov v Kalinove, zväčša žien. Chcem vás preto všetkých pozvať k týmto
našim stretnutiam pri štúdiu Biblie.

b) Stretnutia žien: Naše ženy sa stretávali pravidelne, väčšinou prvý alebo
druhý utorok v mesiaci. Tieto stretnutia mali vždy dve časti. Ofciálna, kde si
niečo  prečítali.  V neofciálnej  časti  prebiehali  rôzne  diskusie  alebo
plánovanie  aktivít,  ktoré  naše  ženy  organizovali.  Vyberiem  aspoň  zopár:
zúčastnili sa pracovného i slávnostného stretnutia SEŽ-ky, spolu so ženami
s CB a RKC pripravili svetový deň modlitieb – tento rok u nás v zborovke,
zapojili  sa do štrikovania detských vecí  pre Afriku,  vyšili  Lutherovu ružu
a dali ju zarámovať, pripravili stôl hojnosti na poďakovanie za úrody zeme
a mnohé iné práce. Za prácu v cirkevnom zbore treba poďakovať všetkým
členkám, ale aj ženám, ktoré sa pridali k akejkoľvek aktivite.

c) Spevokol: Zborový spevokol sa stretáva vo štvrtok večer pri nacvičovaní
piesní.  V našom  spevokole  spieva  19  členov.  Snažíme  sa  cvičiť  piesne
k príležitostiam v CZ. Sú to nielen radostné stretnutia pri slávnostiach, ale
náš spevokol poslúžil aj pri pohreboch sestry Rajtárovej a sestry Vančovej. 
Spevokol poslúžil a nacvičil piesne aj na iné stretnutia či príležitosti, a to
nielen v CZ ale aj na seniorátnej úrovni, či na festivale chrámovej piesne vo
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Zvolene. Poslúžili pri rôznych príležitostiach, za čo im patrí vďaka. Tak ako
po  minulé  roky  sa  spevokol  nestretáva  len  na nácvikoch,  ale  aj  pri
posedeniach kde diskutujeme, zdieľame sa, a taktiež piesňami oslavujeme
nášho Boha za milosť,  že  nám dáva hlasy,  aby sme nimi Jeho oslavovali.
Chcem  sa  poďakovať  všetkým  členom,  ktorí  pravidelne  prichádzajú  do
spoločenstva,  že spoločne  môžeme nielen  tráviť  čas,  učiť  sa  nové  piesne
a obohacovať nimi program SB, ale že sa môžeme stretnúť aj inak. Chcem
touto cestou pozvať aj nových spevákov, ktorí majú túžbu pridať sa k nám.
Pri spevokole je potrebné povedať, že nám vzniklo kvarteto, ktoré nacvičuje
trochu  iný  žáner,  ako  veľký  spevokol.  Aj  s týmto  malým  telieskom  sme
poslúžili na cirkevnej pôde a taktiež na úrovni seniorátu. Verím, že aj toto
malé spevácke teliesko bude mať svoje pokračovanie a napredovanie.

d) Pastorálna  činnosť: Vo  svojej  podstate  prebieha  pri  každom  stretnutí
a rozhovore kresťana s iným človekom, kresťanom i nekresťanom. Väčšinou
tieto pastorálne rozhovory sú pred pohrebmi, sobášmi, krstami. Okrem toho
aj pri iných príležitostiach, keď navštívim domácnosť alebo niekto príde na
faru s nejakým problémom a snažíme sa ho spoločne vyriešiť. Verím, že aj
v tomto  roku  sa  budeme  môcť  stretávať  aj  pri  osobným  rozhovor
v domácnostiach.

e) Zborový časopis: Aj v minulom roku vychádzal zborový časopis List rodine.
Tento časopis bol minulý rok vydaný 3-krát. Za spoluprácu pri jeho zostavení
ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojimi článkami pre dospelých i pre deti,
a tak  pomohli  pri  jeho  príprave.  Chcem  sa  osobitne  poďakovať  sestre
Balkovskej za vedenie pri príprave časopisu, ale taktiež aj bratovi Borošovi
ml.  za  grafckú úpravu a pomoc pri  tlačení.  Poďakovanie  patrí  i  všetkým
ostatným, ktorí akokoľvek pomohli. Určite si v ňom mohol každý nájsť, čo ho
zaujalo. Ďakujem taktiež aj všetkým, ktorí fnančne prispeli na jeho náklady.

f) Internetová  stránka. V našom  zbore  máme  aj  internetovú  stránku:
eczk.eu, ktorá slúži na „spojenie“ sa s ľuďmi, ktorí nemôžu byť s nami. Sú
tam pravidelne pridávané rôzne články. Po novom roku, sme začali nahrávať
zvukový záznam kázne zo Služieb Božích. Verím, že aj táto stránka slúži na
zviditeľnenie nášho zboru. 

g) Medzi vnútromisijnú činnosť chcem zaradiť aj  celozborový deň,  ktorý sa
niesol  témou o poverách.  Tento zborový  deň sme tento  rok  presunuli  na
koniec zborového tábora,  keď nám Pán Boh požehnal krásne počasie. Na
zborovom dni bol pripravený program nielen pre dospelých ale aj pre deti,
a to vo forme skákacieho hradu. Je to Božia milosť, že sa môžeme spoločne
stretnúť aj na takýchto stretnutiach. Na tejto akcii  nám poslúžila Slovom
Božím sestra farárka Soňa Pichnarčíková z Malej Čalomije. Som vďačný, že
prišli aj naši bratia a sestry z Brezničky aj z Veľkej Vsi. Veríme, že takáto
akcia sa nám podarí aj tento rok.

h) Zaujímavé  udalosti  v CZ: V cirkevnom  zbore  sme  tento  rok  mali  aj
udalosti, ktoré boli výnimočné aj kvôli tomu, že ich nezažívame pravidelne
alebo sme ich mali po prvýkrát. Napríklad: zúčastnili sme sa na seniorátnom
stretnutí pri 500. výročí reformácie; naše ženy pripravili spolu s RKC a CB
svetový  deň  modlitieb  za  krajinu  Filipíny;  organizovali  sme  večer  pri
celoslovenskej akcii noc kostolov; deti s celého seniorátu sa stretli v našej
fare na seniorátnej besiedke; zorganizovali sme predreformačné stretnutie
pri slove a hudbe. So spevokolom sme boli na Festivale chrámovej piesne vo
Zvolene.
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A preto môžeme skonštatovať, že rok 2017 bol opäť v našom cirkevnom zbore
požehnaný na množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktoré napomáhali k šíreniu
evanjelia a povzbudzovaniu veriacich k živej a zdravej viere v Pána Ježiša Krista.

Záver:
Milí bratia, milé sestry, dnes nám tu zaznelo mnoho informácií zo života nášho

cirkevného zboru. Mnohé nás potešili, niektoré trochu zarmútili, no je len na nás,
ako  to  bude  pokračovať  ďalej.  Záleží  len  na  nás,  ako  pochopíme  a do  života
aplikujeme výzvu Pána Ježiša: „Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že
budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo
kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“

Ďakujem Pánu Bohu,  že nás ani  v minulom roku neopustil,  ale  že dokazoval
Svoju prítomnosť v cirkevnom zbore. V pokore srdca Ho preto prosme, aby nás
vychovával a formoval podľa Svojej vôle aj v tomto nastávajúcom roku.

Ďakujem všetkým,  ktorí  akoukoľvek  pomocou  povzbudzovali  zbor,  a tak  sme
mohli nielen vykonávať pravidelné aktivity, ale mohli sme sa púšťať aj do nových
výziev. Ďakujem celému presbyterstvu, za aktívnu účasť a práce pre CZ, sestre
dozorkyni za spoluprácu, sestrám pokladníčkam za ich službu ohľadne fnancií a
taktiež všetkým, ktorí držíte na modlitbách celý cirkevný zbor, pretože v tomto
uponáhľanom  a skazenom  svete  potrebujeme  modlitby,  aby  sme  mohli  vytrvať
a obstáť vo viere v Pána Ježiša Krista. K tomu nech nám pomáha Trojjediný Boh.

A m e n

V CIRKEVNOM ZBORE BOLO ZA ROK 2017
Pokrstených: 5 dievčat, 5 chlapcov 
(o 2 menej ako v roku 2016)

7. január – Zita Suráková
28. január – Marek Jánošík
4. február – Róbbert Kolka
12. marec – Martin Teplan
23. apríl – Nela Jablonská
30. apríl – Eliška Sanislová
17. jún – Oliver Cirák
17. jún – Ema Kratochvíľová
29. september – Emma Halajová
25. november – Michal Cirák

Konfirmovaných: 1 dospelá žena (o 2 menej ako v roku 2016)
7. január – Zita Suráková

Sobášených: 6 párov 
(o 3 viac ako v roku 2016)

4. február – Róbbert Kolka + Mária Kováčová
29. apríl – Marek Vengrín + Iveta Kováčová
29. apríl – Milan Paál + Lucia Lalíková
6. máj – Michal Vávra + Nikoleta Vrbiniaková
17. jún – Eduard Kratochvíľ + Jana Oláhová
30. september – Milan Cibuľa + Erika Jambrichová
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Zosnulých: 7 žien a 7 mužov (o 4 viac ako v roku 2016)
30. december – Ivan Horváth, 53r. – Kalinovo
11. január – Marian Dováľ, 65r. – Kalinovo
3. február – Danuška Kurčíková, 67r. – Kalinovo
14. február – Ján Kačáni, 79r. – Breznička
17. február – Július Kudlák, 80r. – Kalinovo
23. február – Milan Botka, 72r. – Kalinovo
28. február – Júlia Rajtárová, 93r. – Kalinovo
2. marec – Miroslava Fiľová, 69r. – Kalinovo
16. marec – Július Michálek, 63r. – Kalinovo
6. apríl – Ján Morháč, 83r. – Breznička
27. apríl – Zuzana Morháčová, 76r. – Breznička
24. september – Margita Kudláková, 92r. – Kalinovo
25. októbber – Mária Kudláková, 79r. – Kalinovo
13. december – Želmíra Vančová, 76r. – Kalinovo

SPRÁVA HV PRI CZ ECAV V KALINOVE ZA ROK

2017
(Celozborový konvent dňa 11. 2. 2018)

HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu (jún,  september, december)
v zložení:  za Brezničku s. O. Géčová, J.  Gáborová, za Kalinovo I.  Hroncová, M.
Svorčíková, M. Dováľová, b. J. Zivák, D. Kuric, J. Maďar, za Veľkú Ves s. Národová,
M.  Líšková  a  V.  Hanesová.  Priemerná  účasť  členov  bola  75,8%.  Na  každom
zasadnutí bol prítomný aspoň jeden štatutár.

Našou  úlohou  bolo  analyzovať  napĺňanie  a čerpanie  rozpočtu  schváleného
celozborovým konventom 12. 2. 2017.

Rozpočet
r. 2017

Skutočnosť
r. 2017

Rozpočet
r. 2018

Príjmy spolu 16 980,- € 26 615,18,- € 17 680,- €
Z toho: Príjmy z pôdy         3 780,-     8 358,28,- *          3 780,-
      Milodary         4 000,-     5 666,-          4 000,- 
      Ofery         3 500,-     3 778,74,-          3 500,-
      Cirkevný príspevok         3 900,-     4 074,-          3 900,-
      Z Ob.Ú. a predaja majetku            500,-     2 140,- **          1 000,-
      Z poskytnutých služieb (zvonenie, predaj  
      časopisov, vratky, zbierky, cestovné....)

        1 300,-     2 598,16,- ***          1 500,- 

Výdavky spolu 16 980,- € 12 702,31,- € 22 680,- €
Z toho: Opravy         5 860,-    958,69,- *        10 030,-
    Cestovné                600,-        3,20,-             100,-
    Telefóbn            300,-    416,61,-             450,-
    Poistenie budov, auta, revízie        800,-    679,58,-              700,- 
    Reprezentácia a ost. výdavky na služby            400,-    445,33,- **             400,-
    Spotreba materiálu (časopisy, kanc.   
potr.,  čistiace prost, PHM a ost.)

        3 400,- 3 941,94,-***          3 500,-

    Spotreba energií (vodné, SSE, SPP)         3 620,- 4 222,84****               4 500,-     
    Dane (z príjmu, nehnuteľností a poplatky)        1 000,- 1 085,79,-                 2 000,-

 Príspevky vyšším a iným COJ         1 000,-    948,33,-          1 000,-
                                 Schodok                              0,0,- €       - 13 912,87,- €         + 5 000,- €
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Príjmy: 
* nájom za pôdu 7.558,28,- € vyplatený K a VV za roky 2016-2017
a 800,- € Br podiel z urbára.
 ** príspevky a predaj 1.440,- € Br získala z predaja majetku a 700,- € K príspevok
Obc.Ú. na ozvučenie kostola.
 ***  z poskytnutých  služieb  1.019,65,-  €  časopisy,  62,-  €  cestovné  Tomášovce,
154,- € administrácia Poltára, 743,- € zbierka na rúcho, preplatky.....

Výdavky: 
* opravy K garáž 218,- €, kostol 237,36,- €, auto + kosačka 84,20,- €, zateplenie
sev. steny fary 225,50,- € (+150,- € práca) a zakúpenie 2x pracovná doska na linku
do kuchyne fary; VV oprava vchodových dverí do kostola 14,49,- €
**.reprezentácia  a ostatné  výdavky  na  služby  186,10,-  €  odoslaná  zbierka  z
ekumenického  „Svetového  dňa  modlitieb“  umývanie  auta,  poštovné,  domový
odpad.... 
***  spotreba  materiálu  zahrnuté  ozvučenie  kostola  v Hrabove  1.372,49,-  €,
časopisy 1.135,60,- €, kancelárske potreby 189,35,- €, PHM 455,05,- €, rámovanie
vyšívanej Lutherovej ruže 160,- €, nákup DHM....
****spotreba energií: 
K – fara vodné 97,86,- €; SSE 534,16,- €; SPP 1.739,46,- €
K – kostol SSE 691,75,- €; zvonica 9,93,- € 
VV – kostol SSE 693,68,- €
Br – kostol SSE 144,- € a SPP  312,- € 

TABUĽKA HOSPODÁRENIA za rok 2017 CELKOM

 Stav k 1. 1. 2017
Príjmy za
r. 2017

Výdavky za
r. 2017 Stav k 31. 12. 2017

Stav fi. 
prost. CZ 9 022,76,- € 26 615,18,- € 12 702,31,- € 22 935,63,- €

Stav foidu AK 19 214,30,- € - - 19 214,30,- €

SPOLU 28 237,06,- € 26 615,18,- € 12 702,31,- € 42 149,93,- €

     

 Bežiý účet  Pokladie Spolu

Kaliiovo 14 714,50,- €  241,47,- € 14 955,97,- €

Veľká Ves 4 061,40,- €  274,99,- € 4 336,39,- €

Breziička 3 385,67,- €  257,60,- € 3 643,27,- €

Spolu 22 161,57,- €  774,06,- € 22 935,63,- €

Rok 2017 bol  rokom šetrenia  –  dokazuje to aj  výsledok hospodárenia  –  zisk
13.912,87,- €. Z nich chceme časť použiť v roku 2018 na ochranu majetku (opravy
omietok  a nátery  fasád  kostolov,  fary,  strechy  zvonice....),  na  spríjemňovanie
prostredí našich stretávaní (kúrenie v kostole VV), ako aj na skvalitňovanie nášho
duchovného rastu.

DHM zakúpený v roku 2017:
     19. 3. 2017 Mikrofóbn do kostola v Hrabove 189,00,- €
     2. 6. 2017 Pracovná doska na kuch. linku do far.bytu 179,14,- €
     24. 10. 2017 Maliarsky stojan akademický EKONOMY   19,90,- €

                                                                                            Spolu: 388,04,- €
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DUCHOVNÉ OSVIEŽENIE
(od môjho triedneho učiteľa)
Dedinčan  so  synom  sa  vydali  na

jarmok  do  vedľajšej  dediny.  Cesta
viedla  cez  malý  kamenný  most.  Pod
ním  divoko  tiekla  rieka  rozvodnená
jarným topením. Voda bola vyššie ako
obvykle,  z mosta  sa  drobili  kamienky,
lebo  bol  starý,  neudržiavaný
a nevypadal  práve  bezpečne.  Syn  sa
naľakal:  „Ocík,  myslíš,  že  nás  udrží?“
Otec  odpovedal:  „Synku,  budem  ťa
držať  za  ruku.“  Chlapec  vložil  svoju
dlaň  do  otcovej  a opatrne  s ním  cez
most  prešiel.  Po  chvíli  dorazili  do
dediny, kde sa konal jarmok. Domov sa
vracali za súmraku. Chlapcovi napadlo:
„Ocík,  a čo  ten polorozpadnutý  most?
Ako  sa  dostaneme  cez  rieku?  Ja  sa
bojím!“ Dedinčan bol statný chlap, vzal
syna  do  náručia  a povedal  mu:  „V
mojom náručí si v bezpečí.“

Otcova  pokojná  chôdza  chlapca
ukolísala, a tak hlboko zaspal. Prebudil
sa  až  druhý  deň  ráno  –  ležal  živý
a zdravý  vo  svojej  posteli.  Cez  okno
žmurkalo na neho slnko. Ani nevedel,
kedy a ako prešli cez rozbúrenú rieku.

Tak vypadá smrť veriaceho.
Myslite na to, že pristanete na brehu
a zistíte,  že  ste  v raji,  že  stisnete

ponúkanú ruku
a bude to ruka Boha,
že  budete  dýchať  čerstvý  vzduch

a bude to vzduch nebies,
že sa budete cítiť silnejší a zistíte, že

toto je nesmrteľnosť,
že prejdete z hrmavice do velebného

ticha,
že  sa  prebudíte  a zistíte,  že  ste

Doma. Jarina Belková

SME NEPOUČITEĽNÍ?
V zamysleniach  na  každý  deň

Hrad prepevný ma zaujal názor Jozefa
Miloslava  Hurbana,  ktorý  adresoval
svojim súčasníkom v 19. st.  A mali  by
si to vziať za svoje aj dnešní mocipáni.
Ponúknite  to,  prosím,  na prečítanie a
zamyslenie  vašim  dospelým  deťom  či
vnúčatám. „Darmo sa rozdrapuje svet,

darmo chce všelijakými vymoženosťami
pomáhať, bez kresťanstva pravého nič
to  nepomôže.  Bez  kresťanstva  aj
zoberieme  slobodu  a nezískame  ju,
vyhlásite  rovnosť  pred  zákonom
a nespravodlivosť víťazne sa posadí za
zelený stôl,  sami sa budete spravovať
a zožeriete  sami  seba,  nadchnete  sa
vládybažnosťou  a obce  i krajiny  pod
vaším  panovaním  spustnú,  vyhlásite
i rovnoprávnosť  národnú,  avšak  bez
kresťanstva súc stanete sa katmi buď
menšín,  buď  prostejších  národov,
namnožíte  si  novín,  a predsa
nerozšírite  uspokojenie  a utíšenie
duše,  vysmejete  tyranov  jedných,  aby
ste zakladali tyranstvo iných, vykričíte
sa  za  spasiteľov  spoločnosti  ľudskej,
naopak  sami  najviac  Spasiteľa
potrebujete,  slovom  bez  pravého
kresťanstva  všetky  vaše  reformy  a
prevraty   len do horšieho stavu uvrhnú
tovarišstvo ľudské.“ MZ

NÁDEJ...
Farbou  nádeje  je  zelená.  Možno

preto,  že  na  jar,  keď  vypučí  lístie
stromov  a zazelenajú  sa  polia,
znamená  to  novú  úrodu,  nádej,  že
nebude hlad, život pôjde ďalej, zvieratá
i ľudia  nájdu  v prírode  dostatok
potravy.

Zelená  farba  má  i upokojujúce
účinky na naše oči i nervy. Stále zelené
neopadavé  dreviny  sú  symbolom
večného  života  –  a večný  život  je
základná,  nosná  nádej  kresťanského
života.

Kresťania  nie  sú  lepší  ako  ostatní
ľudia.  „Všetci  totiž  zhrešili  a nemajú
slávy Božej.“ Ak si to občas namýšľajú,
mýlia sa a hrešia pýchou. Okrem toho,
dobrými skutkami si nemožno postaviť
schody do neba, ani obeťami podplatiť
Pána Boha. Jemu nemožno nič dať, lebo
všetko,  čo  máme,  máme  od  Neho.
Navyše  Boh  dáva  slnku  svietiť  na
dobrých  i na  zlých  a  nevyzdvihuje
fyzikálne zákony len kvôli jedným.

Ak by sme verili preto, aby sme mali
nádej na bezproblémový život, bola by
naša viera vypočítavá. Hľadanie Boha,
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skúmanie Jeho vôle a odriekanie z nej
vyplývajúce  by  nemalo  zmysel,  ak  by
sme verili iba v časný život. Naša nádej
je vo večnosti, v nebeskom kráľovstve,
a to  cez  Krista,  vzkrieseného Božieho
Syna. Ak veríme v Neho, máme nádej
na Božiu milosť, lebo pre Ježišovu obeť
nás  Boh  vidí  ako  spravodlivých.  Na
základe  Jeho  vzkriesenia  veríme  vo
svoje  vzkriesenie,  a teda  aj  vo  večný
život.  On  je  náš  prameň  veľkej,  živej
nádeje. Z Neho môžeme čerpať všetky
podoby nádeje, ktoré potrebujeme ako
motiváciu pre každodenný život – nádej
na  vypočutie  modlitieb,  ktoré
vysielame k Bohu, nádej na lásku ľudí,
ktorých  máme radi,  nádej  na  šťastie,
po  ktorom  každý  túži,  nádej  na
uzdravenie,  na  úspech  v práci,  nádej,
že pravda zvíťazí nad lžou a láska nad
nenávisťou, nádej,  že  dokážeme svetu
sprostredkovať Kristovu lásku, aby mal
nádej na záchranu.

K tejto mojej  úvahe ma podnietil  aj
text  známej  piesne  nášho  spevníka
č. 464. D. Gerátová

OBYČAJNÝ NEOBYČAJNÝ

ČLOVEK
Aj  takto  som  pomenovala  členku

mediálneho  výboru  nášho  CZ,  ktorá
pravidelne  prispieva  do  Listu  rodine.
Vždy ochotná a pripravená včas dodať
svoj  príspevok,  podeliť  sa  so  svojimi
postrehmi. Poznám ju už veľmi dávno -
od  jej  narodenia,  keď  ju  jej  mama
vozila  v  detskom  kočíku  ako  milé,
opálené  dieťatko  s krásnymi  modrými
očami, učila som ju aj počas  školskej
dochádzky,  vídala  ju  v  spoločenstve
mládeže CZ za čias služby brata farára
M.  Čopa.  Do  školy  prišla  vždy
pripravená a už vtedy som si hovorila,
aká  je  neobyčajná.  Mnohým  jej
rovesníkom  som  ju  dávala  za  vzor.
Niežeby  iní  šikovní   žiaci  v  škole
neboli,  ale  prekonávať  zdanlivo
neprekonateľné  prekážky  nemuseli.
Vtedy  som  sa  s  ňou   vedela  ľahšie
dorozumieť  ako teraz,  boli  sme spolu
každý týždeň. Tušíte už, o kom je reč?

Áno,  je  to  autorka  našej  rubriky
o knihách  a  detskej  stránky.  Je  to
Lucka Sitárová. 

Stretávame ju, ako obratne a smelo
riadi svoj dopravný prostriedok. Mnohí
si  ťažko  vieme  predstaviť,  ako  píše
príspevky  do  Listu  či  skladá  svoje
básne. V bežnom živote jej pomáha jej
obetavá mama, ktorá sa postarala o jej
vzdelanie, lebo verila v jej intelekt. Ten
si rozvíja čítaním kníh, pevnou vierou
v trojjediného  Boha,  premýšľaním
o živote s Ježišom.

Boh  dopustí,  ale  neopustí,  čítam
v marcovom nástennom kalendári. Ani
Lucku neopustil. Obdaril ju bohatstvom
ducha  a silou  vôle  popasovať  sa
s prekážkami.

Lucka,  z mnohých  reakcií  našich
spoluobčanov viem, že máš ich obdiv.
Z Tvojich  príspevkov  cítime  Božiu
prítomnosť v Tvojom srdci a tešíme sa
na ďalšie knihy, ktoré nám po prečítaní
odporučíš. M. Ziváková

EKUMENICKÝ SVETOVÝ

DEŇ MODLITIEB 2018
„Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo

veľmi dobré.“

11.  marca,  4.  nedeľu  pôstnu,  sme
boli pozvaní do spoločenstiev veriacich
v chrámoch k počúvaniu slova Božieho.

Mnohé  sestry  a bratia  rôzneho
vierovyznania  prijali  aj  srdečné
pozvanie  do  priestorov  zborovej
miestnosti  v Betánii  v Kalinove.
Stretnutie sa pripravovalo niekoľko dní
vopred  a konalo  sa  pri  príležitosti
ekumenického  SVETOVÉHO  DŇA
MODLITIEB.

Počas  pár  podvečerných  stretnutí
viedli  sestry z Cirkvi  bratskej  nácviky,
prípravy  a riešili  všetky  úlohy,  aby
priebeh podujatia bol s Božou pomocou
úspešný.  Usmerňovali  pôsobenie
sestier z cirkevného zboru Evanjelickej
cirkvi  a. v.  a  Rímsko-katolíckej  cirkvi.
O nácvik piesní požiadali  brata farára
Ondreja Šoltésa.
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Podobné  stretnutia  začali  v roku
1953,  keď  ich  začali  organizovať
manželky  kazateľov  reformovanej
cirkvi. Odvtedy je každý rok venovaná
pozornosť niektorej krajine, s ktorou sa
oboznamujeme.  Tohtoročný  program
pripravil  výbor  žien,  sestier  zo
SURINAMU.

Mottom,  hlavnou  myšlienkou
stretnutia tejto nedele, bol verš:
„VŠETKO,  ČO  STVORIL  BOH,  JE
DOBRÉ.“

Sestry zo Surinamu si v prípravnom
programe určili  aj  podmienku prikryť
stôl, pultík alebo oltár zelenou látkou.
Zelená predstavuje farbu amazonského
dažďového  pralesa.  Želali  si  aj
pestrofarebnú  kyticu,  ktorá  by  mala
predstavovať rôznofarebnosť populácie
Surinamu.

Sestry  vyslali  odkaz  do  všetkých
kresťanských spoločenstiev:

Ďakujeme  Bohu  za  našu  nádhernú
krajinu. Surinam je krajina s úžasným
bohatstvom  živočíšnych  a rastlinných
druhov, kde v pokoji môžu nažívať ľudia
rozličných rás a vierovyznaní:
VŠETKO,  ČO  STVORIL  BOH,  JE
DOBRÉ.
A HERI  GRONTAPU  DI  GADO  MEKI
BUN DORO, DÓRO.

V  úvodnej  časti  stretnutia  sme
počúvali informácie o krajine Surinam.
Na  premietacom  plátne  sa  striedali
pútavé  obrázky  o ľuďoch,  prírode,
o mestách,  osadách  a živote  veriacich
na tomto území. Veď to je cieľom týchto
programov,  aby  sa  čo  najviac
kresťanského  obyvateľstva  dozvedelo
o máloznámych  oblastiach  sveta.
Súčasťou  Svetových modlitebných dní
sú  dobrovoľné  fnančné  zbierky.
Tohtoročný  projekt  je  určený  na
podporu  nadácie  KULTURU  KRAKT
v Albine.

Nadácia  podporuje  mladé
surinamské  dievčatá,  aby  si  výrobou
prírodnej kozmetiky a sladkostí zarobili
menší  obnos  peňazí  a ním  si
fnancovali  ďalšie  vzdelávanie  na
večernej  škole.  Vzdelávanie  im  dáva
lepšie  možnosti  uplatnenia  na  trhu
práce.  Príjem  im  umožňuje

samostatnosť  a chráni  ich  pred
sexuálnym zneužívaním a násilím.

Všetci,  ktorí  sme  prijali  pozvanie
a zúčastnili sme sa tohto modlitebného
dňa,  sme  prežili  bohaté  neskoré
popoludnie naplnené piesňami, slovom,
kázňou,  modlitbami.  Nadobudli  sme
vedomosti  a poznatky  o republike
Surinam,  ktorá  sa  nachádza  na
severovýchodnom  pobreží  Južnej
Ameriky.  Meno  dostala  podľa
indiánskeho kmeňa Surinov. 

V tropickom  a vlhkom  podnebí
Surinamu  žije  približne  540 000
obyvateľov,  z ktorých  asi  90% žije  na
pobreží.  Viac  ako  polovica  z nich  žije
v hlavnom  meste  PARAMARIBO,  čo
znamená  „mesto  kvetov“.  Domorodé
kmene  žijú  v rozsiahlych  lesoch  vo
vnútrozemí. 

Surinam oplýva prírodnými krásami
a veľkým  počtom  živočíšnych
a rastlinných  druhov.  Žije  tu  až  715
druhov  vtákov,  korytnačky  obrovské
a typické  sú  orchidey.  Najväčšou
prírodnou  rezerváciou  je  Prírodná
rezervácia  centrálneho  Surinamu,
vytvorená  v roku  1996.  Pre  svoje
horské  oblasti,  pereje,  skalnaté
formácie  v savanách  a pozoruhodnej
vegetácii sa táto rezervácia dostala do
zoznamu  svetového  dedičstva
UNESCO.

Surinam získal  samostatnosť  v roku
1975 a stal sa republikou a ofciálnym
jazykom je holandčina. V krajine sa ťaží
bauxit potrebný na výrobu hliníka pre
lietadlá a zlato. V dôsledku ťažby zlata
zmizli veľké plochy dažďových pralesov
a vznikli  obrovské  krátery.  Voda
v riekach  a potokoch  je  znečistená
ortuťou,  ktorá sa požíva pri  získavaní
zlata. Surinam má aj zásoby ropy.

Vzdelávanie  v krajine  je  špecifcké
tým,  že  školská  dochádzka  nie  je
povinná,  ale  deti  od  siedmich  do
dvanástich  rokov  by  mali  školu
navštevovať.  Za  školský  systém nesie
zodpovednosť vláda, no v krajine sú aj
cirkevné a súkromné školy.

Štúdium  na  univerzite  a vyšších
odborných školách nie je bezplatné, no
študenti sa môžu uchádzať o štipendiá
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alebo  študentské  pôžičky,  ktoré  sú
bezúročné. 

O zdravie  obyvateľov  sa  stará  šesť
nemocníc.  Päť  z nich je  v Paramaribe,
jedna je univerzitná. Hlavnou príčinou
úmrtí v Suriname sú kardiovaskulárne
choroby  a cukrovka.  Rozličné  cirkvi
vysielajú lekárske tímy, ktoré sa starajú
o ľudí  postihnutých  maláriou,  HIV
a AIDS.  V krajine  sú  ešte  mnohým
ľuďom  odopierané  základné  ľudské
práva a ešte stále existujú skryté formy
porušovania práv detí, ako je napríklad
detská práca. 

V rámci  ďalších  informácií  sme
nadobudli  poznatky  o národných
zvykoch, typických nápojoch a jedlách,
poskytnuté  nám  boli  zaujímavosti
z históbrie  a politiky  Surinamu.  Všetko
toto  bolo  umocnené  vyrozprávaním
osobných  príbehov  zo  života  rôznych
žien  Surinamu  a piesňami.  Úvodnú
pieseň  SAN  GADO  DU,  RET  I TRU!
Bola  napísaná  špeciálne  pre
bohoslužbu  tohto  dňa.  Ďalšie  piesne,
ktoré sa striedali s hovoreným slovom,
boli: Vesmírom znie, To všetko, čo nám
Boh urobil, Ten Boh, Znej pieseň chvál,
Rozhodol som sa. 

Vďaka  Bohu,  zažili  sme  požehnané
chvíle v spoločnosti veriacich v Betánii,
načreli  sme  do  životov  žien  a ľudí
ďalekého  Surinamu,  prispeli  sme  do
zbierky a v družných rozhovoroch sme
prijali pohostenie, ktoré pripravili ženy
z Cirkvi bratskej v Kalinove.

  J. Oravcová

OKAMIHY KNIHY
Po  malej  prestávke  vás  znova

pozývam do sveta kníh. Dnes mám pre
vás  pripravené  knihy,  ktoré  zaujmú
hlavne ženy, pretože sú o ženách a pre
ženy, no verím, že niečo zaujímavé si v
nich môže nájsť každý.

Liz Curtisová Higgsová – Zlé dievčatá z
Biblie.

Desať pohľadov na desať biblických
žien  a  na  to,  čo  sa  od  nich  môžeme

naučiť.  Ženy  sú  rozdelené  do  troch
kategóbrií: 

1.  Zlé  do  špiku  kosti  –  Putifarova
žena, Delila, Izabel. 

2.  Chvíľkovo  zlé  –  Lóbtova  žena,
Zafra, Michael

3. Zlé na isté obdobie – Rachab, žena
pri  studni  a  hriešna žena.  A prvé zlé
dievča  Eva.  Každá  kapitola  začína
biblickým príbehom,  ktorý  je  vsadený
do  inej  doby.  Nasleduje  rozobratie
biblického príbehu a poučenie z neho.
Páčilo  sa  mi,  že  autorka sa nesnažila
tieto  ženy  odsúdiť,  ale,  naopak,
viackrát  sa  snažila  o  pochopenie
situácie  a  dôvodu  ich  konania.
V príbehu o  Izabel ukazuje na jej zlých
vlastnostiach,  že  tie  samy  osebe
nemuseli  byť  problém.  Problém  bol
v tom, ako a prečo ich používala. Tým,
že  je  časť  príbehu  situovaná  do
súčasnej doby, dostávajú sa nám tieto
biblické postavy dosť pod kožu. Veď v
mnohých  situáciách  som  sa  sama
našla. Kniha dáva nádej, že aj naše zlé
rozhodnutia  môžu  byť  odpustené  a
zabudnuté  vďaka  Božej  milosti.  Na
konci  knihy  je  časť  určená  na  hlbšie
štúdium týchto biblických postáv či už
samostatne,  alebo  v  skupinkách.
Bonusom  navyše  je  aj  humor,  ktorý
problémy  nezľahčuje,  no  dáva
situáciám príjemný nadhľad.

Kniha má 272 strán.      www.ver.sk

Zuzana  Burgerová  Cacciabue  –  Z
trinástej komnaty je výhľad na nebo. 

Znovu je tu kvalitný, dobre napísaný
príbeh  od  našej  slovenskej  autorky.
Tentoraz nás zavedie do francúzskeho
prostredia,  kde sa odohrávajú životné
osudy mladých ľudí. Každý z nich rieši
svoj  zamotaný  príbeh.  Od  pocitu
osamelosti  až  po  dosť  vážny  problém
zneužívania. Vo svetlách a v atmosfére
parížskych  ulíc,  vo  vôni  a  šumení
morských  vĺn  Normandie  sa  osudy
týchto  mladých  ľudí  poprepletajú
tkanivami  priateľstva,  lásky,  hľadania
zmyslu  života  a  odpovedí  na  otázky,
ktoré  každého  z  nás  raz  dobehnú.
Spletitými  uličkami  života  ich  však
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sprevádza  aj  prekvapivý  dotyk  Božej
prítomnosti.

Vydavateľstvo: Porta libri
Kniha má 420 strán.

Lucia Sitárová

KARNAVAL NA FARE

2018
Karneval  má  rado  asi  každé  dieťa,

deň,  kedy  môže  byť,  čím  chce.  Od
hrdinov cez zvieratká až po apoštolov.
Dievčatá  sa  razom  menia  na
rozprávkové  bytosti  a z chlapcov  sa
stávajú  superhrdinovia  zachraňujúci
svet.  A ani  u nás  na  fare  v Kalinove
nemôžeme tento deň vynechať. Musím
povedať,  že  tento  rok  bola  naša
prechádzka záhradou fantázie obzvlášť
pestrá. Stretli sme na nej mníšky, pávy
či  ježka,  ovečky,  ale  aj  uzimeného
snehuliaka  a na  vlnách  predstavivosti
dôležito,  no  občas  aj  nekontrolovane,
plávala  Noemova  archa  (žeby  chyba
navigácie?).  Určiť,  ktorá  maska  je
najkrajšia,  tentokrát  „prischlo“  nám,
starším  –  nemaskovaným,  a  vôbec  to

nebolo  jednoduché.   My,  porotcovia,
sme sa pri výbere poriadne zapotili. No
pekné  ceny  si  neodniesli  len
výhercovia,  ale  každý,  kto  do  výroby
masky  dal  trochu  seba,  či  už  to  bol
dobrý  nápad,  alebo  mamine  šikovné
ruky. Samozrejme, nemohlo chýbať ani
občerstvenie, hlavne pre nás – detskú
porotu.  Je totiž  vedecky dokázané, že
čím je vyššia hladina cukru v krvi, tým
je  človek  spokojnejší.  A niet  nad
spokojnú porotu. No hladné neodišli zo
záhrady  fantázie  ani  deti  v maskách.
Maminy  sú  najspokojnejšie  práve
vtedy, keď je všetko zjedené, a tak sme
odmenili  ich  ruky  tým,  že  nemuseli
nosiť  domov  žiadne  zvyšky.  A to  vám
teda  poviem,  nebola  to  ľahká  práca,
lebo  maškŕt  bolo  nadostač.  Mimo
chutných keksíkov  bola  pripravená aj
domáca torta či nejeden fajný koláč so
štipkou  lásky  a ochoty,  tajnej
ingrediencie,  ktorú  do  nej  pekár  dal.
Prišiel  čas  vyhodnotenia  a okrem
žiarivých  úsmevov  plných  radosti
spadlo  na  zem  aj  zopár  slzičiek
detského sklamania. Nadišiel čas párty
a slzy  smútku  nahradili  červené  líčka
a vyčerpané nožičky od tanca 
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a šialenia sa. Čas nám odkrajovali aj rôzne hry, či spoločné aktivity. No a keď
nastala chvíľa opustiť rozprávkovú krajinu a pobrať s domov, pociťovali sme trochu
sklamanie. Nuž, čo už, nezostáva nám nič iné, len si počkať na ďalší fašiangový
karneval. PaStelka

TAJNIČKA (VYZNANIE)
ovocie

biely šport

zvieratko

cverna

zelenina

záhada

otvor nielen na nohaviciach

farebný hmyz

malá guľa

diera v zemi

svietidlo

obruba obrazu

líščí brloh

JUBILANTI JANUÁR – MAREC 2018
40 rokov: Mázor Peter (K), Tušimová Svetlana (K),
Vančo Ján (K)

60 rokov:  Balkovský Miroslav (B),  Gábor Ján (B),
Karásek Július (K)

70  rokov:  Dováľová  Elena  (K),  Jablonská  Darina
(K), Mátejová Mária (K)

80  rokov  a viac:  Ciráková  Elena  (K),  Gréčová
Mária (K), Halajová Elena (K), Hroncová Mária (K),
Jánošová Alojzia (K), Kontrišová Anna (K), Krajčová
Mária  (B),  Lörinčíková  Elena  (VV),  Maďarová
Ružena (K), Morháčová Irena (K), Morháčová Jolana
(B),  Oravcová  Marta  (VV),  Rádayová  Elena  (K),
Vančo Ján (K), Vančová Jolana (K)

Ospravedlňujeme sa  bratovi  I.  Kontrišovi  (VV),  že  v  r.  2016 nebol  uverejnený
medzi 70-ročnými jubilantmi.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH

29. 3. Zelený štvrtok 17:00 Kalinovo + VP (fara)

30. 3. Veľký piatok 8:00 Veľká Ves + VP
9:30 Breznička + VP

11:00 Kalinovo + VP

1. 4. 1. slávnosť veľkonočná 11:00 Kalinovo

2. 4. 2. slávnosť veľkonočná 11:00 Veľká Ves

8. 4. 1. nedeľa po VN 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

15. 4. 2. nedeľa po VN 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

22. 4. 3. nedeľa po VN 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

29. 4. 4. nedeľa po VN 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

6. 5. 5. nedeľa po VN 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + VP

10. 5. Vstúpenie 17:00 Kalinovo

13. 5. Nedeľa po Vstúpení 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo

20. 5. 1. slávnosť svätodušná 11:00 Kalinovo

21. 5. 2. slávnosť svätodušná 11:00 Veľká Ves

27. 5. Svätá Trojica 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

3. 6. 1.  nedeľa  po  Trojici  –
Slávnosť konfrmácie

10:00 Kalinovo + VP

10. 6. 2. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

17. 6. 3. nedeľa po Trojici 8:00 Breznička 11:00 Kalinovo 

24. 6. 4. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

1. 7. 5. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo + VP

8. 7. 6. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo 

15. 7. 7. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

22. 7. 8. nedeľa po Trojici 8:00 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

29. 7. 9. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

5. 8. 10. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + VP

12. 8. 11. nedeľa po Trojici 8:00 Breznička + VP 11:00 Kalinovo

19. 8. 12. nedeľa po Trojici 9: 30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

26. 8. 13. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo
Vysvetlivky: VP – Večera Pánova

Na internetovej stránke www.eczk.eu nájdete
všetky  informácie,  články,  nahrávky  kázní,
kalendár s aktivitami zboru, fotky…

Ak  máte  staré  fotky  z
rôznych  udalostí
cirkevného  zboru,  konfrmácie,  svadby,
posviacky…  Ozvite  sa  nám.  Radi  by  sme  tie
fotky spracovali do digitálnej formy a zverejnili
na našej web stránke. Ďakujeme
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