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A ešte pôst

A ešte pôst! Ó, Bože, veľký sudca,
príď – z oblačného loža povstaň, vzbuď sa,

čuj žalobníkov ponos neslýchaný –
zasadni na trón. Knihu prikázaní

vem a súď! Dosť už čakali sme stanie:
Sieň súdu otvor, pozvi  k právu, Pane!

Sme pokorní vždy – tu sme k Tvojej vôli!

A ešte pôst! No hody naše v nebi!
Nadarmo núkaš, diable, svoje chleby:

sú skálím, vieme – iná strava naša:
Boh slnce dá, dá rosu, skvitne paša!
I darmo budeš dvoriť, mámiť, moriť.

Nie tebe, BOHU budeme sa koriť,
len jeho pravde! Ustúp, čierny hyde!

Hlásateľ pravdy, prorok z púšte ide...
ON skončí pôst!

P.O. Hviezdoslav



KÁZEŇ SLOVA BOŽIEHO

NA CELOZBOROVOM VÝROČNOM KONVENTE 
DŇA 10. FEBRUÁRA 2019 V KALINOVE

Modlitba:
Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 6, 19 – 21

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji
vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza
neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj
tvoje srdce.“ A m e n

Bratia a sestry,
kde je naše srdce?! Niekedy sa mi zdá, že naše srdce nám síce v hrudi bije, no

akoby „nebolo  zapojené do diania“.  Dovoľte  mi  to  vysvetliť.  Síce  máme srdce,
ktoré je veľmi úžasný sval, ale bije pre nepochopiteľné veci. Ak hovorím o srdci,
tak treba povedať, že za minútu prefiltruje cca 4,5 litra, čo je za hodinu približne
280 litrov. Teda je to stroj, ktorý stále pracuje a nemôže si povedať: „Tak a teraz
končím!“ A v súvislosti s týmto sa nás dnes pýtam – kde je naše srdce?! K akým
veciam je naklonené?! Viete, je to veľmi dôležité vedieť, na ktorú „stranu“ je naše
srdce naklonené, pretože to má ďalekosiahle účinky. Aj dnes treba povedať, že od
toho závisí naše spasenie.

Na biblickej hodine preberáme 1. knihu Mojžišovu a na ostatnej sme v Kalinove
preberali  Požehnanie  Noácha  –  Božia  zmluva  s Noáchom a jeho  synmi.
K záveru  som hovoril,  že  dúha  je  večné  znamenie,  ktoré  ustanovil  Boh  medzi
sebou a ľuďmi. Znamenie, ktoré má ľuďom pripomínať, že Boh už nikdy nedopustí
potopu tých rozmerov, ktorú zažil Noách.

Tí,  ktorí  poznáte  tento  príbeh,  viete,  že  to  bolo  po  potope,  ktorá  na  zemi
vyhladila  celý  život  a zostal  len Noách,  jeho synovia  a manželky –  čiže 8 ľudí!
A títo  dostali  úžasné  Božie  poverenie,  aby  naplnili  celú  zem!  Štyri  páry  majú
naplniť celú zem. Je to možno niečo nepredstaviteľné, ale keď Boh dá pre to svoje
požehnanie, tak to vôbec nie je nemožné, pretože Mu nič nie je nemožné! Taktiež
sme  si  na  biblickej  hodine  hovorili,  že  ľudia  v celých  dejinách  dostali  viaceré
znamenia, ktoré boli ako zmluva medzi Bohom a ľuďmi. 

Tým najdôležitejším znamením bol kríž Pána Ježiša Krista! Jeho obeť kvôli nám,
a to z čistej lásky! Áno, Pán Boh nás miloval – dal nám celé Svoje srdce, dal nám
Svojho jediného Syna – Pána Ježiša Krista! Toto veľmi dobre vieme a ovládame, no
musíme si uvedomiť, že Jeho srdce bolo zapojené celé! On sa obetoval kvôli nám,
a tak nám ukázal, že nemusíme hľadieť na veci pozemské, ale máme hľadieť na
veci nebeské.

Božie slovo z úvodu znie (Mt6,19-21): „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde
(ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji  vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si
poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a
nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Teda ani my nemáme
hľadieť na veci, ktoré sa pominú – ktoré zožerú mole alebo zhrdzavejú, ale máme
hľadieť na veci, ktoré sú v nebesiach, teda tie trvácne.

Bratia a sestry, možno sú to zvláštne slová, ktoré teraz hovorím, keďže máme
konvent  –  hovoríme  a budeme  hovoriť,  čo  sa  všetko  spravilo  a kam  sme  sa
posunuli, a to aj finančne. Áno, je to niečo, čo je pre nás dôležité, avšak je pre nás
takisto dôležitá aj večnosť?! Teda kde je naše srdce?! Boh s nami uzatvoril večnú
zmluvu – a to je spása pre tých, ktorí v Neho veria!
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Keď sa pozrieme na svet, tak vidíme, čo je pokladom mnohých ľudí. Chcú mať
majetok, dobré spoločenské postavenie, atď. Chcú mať všetko, ale často pritom
zabúdajú na Pána Boha, ktorý nám dal prikázania ako: Nezabiješ, Nescudzoložíš,
Nepokradneš,  Nevypovieš  krivé  svedectvo  proti  svojmu  blížnemu.  A keď  sa
pozrieme na život niektorých ľudí, vnímame, že toto nefunguje. Zhromažďujú si
veci,  ktoré  stratia  na  lesku  a funkčnosti,  a to  niekedy aj  cez  porušenie  týchto
prikázaní. Zakladajú si na kariére, majetku a peniazoch. Kde je teda ich srdce? Asi
veľmi ďaleko od tej úžasnej večnej zmluvy, ktorú aj pre nás vydobyl Pán Ježiš!

A preto aj my, keď nielen uzatvárame jeden rok a chceme rozprávať, čo dobré sa
urobilo, ale aj keď chceme vykročiť do ďalšieho roka s novými plánmi, pamätajme,
že Pán Ježiš chce požehnávať všetko to, čo je pred nami! Avšak musíme Mu to
dovoliť!

Chcem nás  preto  aj  v túto  chvíľu  pozvať,  aby  sme  svoje  srdcia  odovzdávali
nášmu Bohu, lebo On chce viesť a požehnávať naše práce aj v roku 2019.

A m e n

VÝROČNÁ KŇAZSKÁ SPRÁVA ZA ROK 2018
o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, 

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

dňa 10. februára 2019 v Kalinove

1. Bohoslužobný život
Aj tento deň môžeme vyznať, že ďalší rok vo fungovaní cirkevného zboru je za

nami. Verím, že môžeme spoločne vyznať, že jedine vďaka Pánovi Ježišovi sme ho
zvládli. Možno sa nám podarilo niečo viac ako minulý rok, možno sme v niečom
poľavili.  Taktiež  verím,  že  pri  všetkom,  čo  sme  zažívali,  sme  pociťovali  Božiu
blízkosť  a opateru.  Opäť aj  v tento rok sme sa mohli  schádzať do spoločenstva
veriacich  ľudí,  pristupovať  k sviatostiam,  prijímať  povzbudenie,  ale  taktiež  cez
Božie  slovo  byť  aj  napomenutí  v našom  živote.  Treba  vyznať,  že  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 filiálkach Breznička
a Veľká Ves. Spolu sme mali hlavné Služby Božie 114-krát.

a) Hlavné Služby Božie sme v Kalinove mali 52-krát s priemernou účasťou 52
ľudí. V Brezničke sme mali Služby Božie 22-krát s priemernou účasťou 19
ľudí. Vo Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 25-krát s priemernou
účasťou  24  ľudí.  V priemernej  účasti  na  hlavných  bohoslužbách  v celom
zbore nám vychádza priemer 10,14%. Minulý rok som na konvente hovoril,
že je to menej. Áno, aj teraz je to menej, ale nie je to rapídne zníženie účasti.

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. Opäť aj tu musím skonštatovať, že o Večeru
Pánovu počas adventu a pôstu je stále menší záujem zo strany chorých, ktorí
nemôžu prísť do chrámu. Iste je to spôsobené aj tým, že ich nemá možno,
kto  doviesť,  ale  myslím  si,  že  ak  by  sme  o takýchto  ľuďoch  vedeli,  tak
nepochybne by sa našli ochotní bratia a sestry, ktorí by ich doviezli. Tiež mi
je veľmi ľúto, že na Služby Božie na Pamiatku reformácie nás chodí rok čo
rok menej a menej ľudí. Myslím si, že by nám evanjelikom malo záležať na
týchto reformačných Službách.
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c) Stredtýždňové služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo
Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 13 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 12 ľudí a vo
Veľkej Vsi 5 ľudí. Každoročne na týchto Službách – tento rok v Kalinove –
vnímame klesajúcu tendenciu.

Bratia a sestry,  opäť sme počuli čísla, ktoré nám ukazujú,  aký máme záujem
o dianie v cirkevnom zbore, a to sa netýka len účasti na nedeľňajších Službách.
Chcem  však  všetkým  vám,  ktorí  pravidelne  navštevujete  služby  Božie
a zúčastňujete sa života nášho cirkevného zboru, vysloviť úprimnú vďaku za vašu
prítomnosť a ochotu prísť.  Vnímam to o to viac,  že keď sa pozrieme na vekové
zloženie Služieb Božích, tak vnímame, že nám mladá a stredná generácia chýba.
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. Minulý rok
som v tejto  časti  spomenul  aj  návštevu  besiedkárov  s ich rodičmi  na  Službách
a bolo potom hovorené, že treba zmeniť deň besiedky a že rodičia prídu. Musím
povedať, že som sa rozprával s rodičmi, ale neúspešne a mnohí mi povedali, že oni
majú  v nedeľu  niečo  iné  na  práci.  Preto  sme  čas  ani  deň  detskej  besiedky
nezmenili. 

Taktiež aj tento rok chcem vysloviť svoje poďakovanie za službu našim sestrám
kantorkám,  bratovi  kantorovi,  sestrám  kostolníčkam  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: Aj tento rok bol prislúžený všetkým deťom, ktorých rodičia o to

požiadali,  a to  bez  rozdielu.  Celkovo  sme  mali  11  krstov  a z  toho  bolo
pokrstených 6  dievčat  a 5  chlapcov.  Tento rok sme nemali  žiaden krst  v
dospelosti.  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.  Krst  je  a má  byť  veľmi
významná udalosť v živote rodiny, je mi však ľúto, že krst je pre niektorých
len  nejaký  rituálny  obrad  a nič  viac  v tom  nevidia.  Počet  krstov  oproti
minulého roka bolo o 2 viac.

b) Večera  Pánova:  Sviatosť  VP  bola  prislúžená  v cirkevnom zbore  42-krát.
V Kalinove bola prislúžená Večera Pánova 17-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 7-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
snúbencom, ktorí vyslovili túto túžbu pred sobášom. Celkovo pristúpilo k VP
207 mužov a 677 žien, spolu 884 komunikantov. Je to o 20 viac ako v r. 2017.
Buď Bohu chvála za to,  že máme túžbu po Jeho stole a túžbu byť  v Jeho
náručí, kde môžeme prijímať odpustenie!

3. Ostatné bohoslužobné úkony
a) Konfirmácia: Som nesmierne vďačný, že sme v minulom roku mali slávnosť

konfirmácie  po  dlhšom  čase.  Áno,  aj  v predchádzajúcich  rokoch  boli
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konfirmovaní dospelí členovia CZ, ale tento rok to bolo výnimočné tým, že
sme mali konfirmáciu piatich mladých, ktorí sa stali dospelými členmi CZ.
Stalo sa tak 3. júna 2018. Bol to 1 chlapec a 4 dievčatá. V minulom roku
však musím skonštatovať, že sme nemali jubilujúcich konfirmandov. 

b) Cirkevné sobáše:  Tento rok  sme mali  2  čisto  evanjelické  sobáše,  avšak
mladí,  ktorí  prejavili  túžbu  zobrať  sa,  neboli  z nášho  cirkevného  zboru.
Verím  však,  že  aj  naši  mladí  Kalinovčania,  ktorí  spolu  chodia  či  žijú
v partnerskom vzťahu, pocítia túžbu vstúpiť do manželstva, a tak vykročiť na
Bohom  stanovenú  cestu.  Sobášov  bolo  o 4  menej  ako  v roku
predchádzajúcom.
V tomto  roku  sme  však  mali  aj  jedno  požehnanie  manželstva,  kde  si
manželia  zopakovali  svoj  sľub,  a tak vykročili  do ďalšieho obdobia  svojho
života s Božím požehnaním.

c) Pohreby:  Pán života a smrti  si  v minulom roku povolal  z tejto časnosti  8
ľudí,  z toho  5  mužov  a 3  ženy.  Najstaršia  z pochovaných  bola  Marta
Oravcová, ktorá bola pochovaná vo veku 84 rokov a najmladší pochovaný
bol  Karol  Bartoš,  ktorý  mal  46  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  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 6 menej ako
v roku 2017.
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.  Treba
taktiež  povedať,  že  nakoľko  naše  sestry  kantorky  a brat  kantor  sú
zamestnaní, snažíme sa aj im vyjsť v ústrety a plánovať čas pohrebu podľa
toho, ako sa im dá, lebo inak by sme mali pohrebné rozlúčky bez hudobného
doprovodu!

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  2018  sme  mali  v kartotéke  699  členov.  Dnes
môžeme skonštatovať, že k 31. 12. 2018 sme mali v evidencii 700 členov.
Treba povedať,  že okrem krstených,  konfirmovaných,  ale  aj  pochovaných
ľudí,  sme  mali  aj  takých,  ktorí  nielen  vstúpili  do  CZ,  ale  sa  aj  odhlásili
a taktiež sme mali jednu sestru, ktorá prestúpila na inú vieru.

4. Výchovná činnosť: 
a) Náboženstvo:  Tak ako aj  minulý  rok,  aj  v tento  môžem skonštatovať,  že

náboženská výchova sa vyučuje na základnej škole v Kalinove a na základnej
škole v Brezničke každý štvrtok. V Brezničke mám jednu vyučovaciu hodinu
ráno o 800. Na toto náboženstvo chodili do prázdnin 3 deti a od septembra
vyučujem len jedno dieťa. 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 37 detí, čo je o 2 deti 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
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učebnicu a pracovný zošit. Aj tento rok sme sa zúčastnili s deťmi na biblickej
olympiáde v Mýtnej.

b) Konfirmačná  výučba: Od  januára  do  mája  sme  mali  konfirmačné
vyučovanie v pondelok od 14:00 na fare.  Potom sme našich konfirmandov
v chráme  Božom  preskúšali  a druháci  v prvú  júnovú  nedeľu  boli
konfirmovaní.  Koncom  septembra  sme  začali  s výučbou  konfirmácie
s piatimi druhákmi – konfirmandami a s 2 prváčkami – katechétkami. Toto
vyučovanie prebieha v pondelok od 14:00 na fare.

c) Detská besiedka:  Teší  ma,  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
15  –  17  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.  Zúčastnili  sme  sa  aj  na
seniorátnom  stretnutí  detských  besiedok.  V prvú  júlovú  nedeľu  sme
v kostole odmenili tých, ktorí chodili na besiedku (resp. tých, ktorí si pre
ceny prišli do kostola). Druhý júlový týždeň sme zorganizovali detský denný
biblický  tábor,  kde  sme  mali  18  detí  a 5  pomocníčok.  S deťmi
a s mládežníčkami sme boli  koledovať.  Taktiež sme pripravili  program na
Vianoce, ktorým sme niekoľko dní 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  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: Toto je kategória, ktorá mi robí veľké starosti. Je to preto,
že aj sa snažíme oslovovať mladých ľudí,  aby prišli/prichádzali – dokonca
pred konfirmáciou a po konfirmácii sa nám to párkrát podarilo, ale bolo to
len  asi  5  stretnutí.  Potom  už  mladí  neprišli.  Musíme  sa  modliť  za  túto
generáciu, aby mali túžbu po spoločenstve nielen medzi sebou, ale hlavne
s Pánom Bohom.

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

prázdnin  a od  októbra  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 - SEŽ: Naše ženy sa v tomto roku stretávali nepravidelne,
no aj napriek tomu vždy boli ochotné pomôcť s prípravou zborových podujatí
a taktiež  pripravili  aj  podujatie  pre  stretnutie  seniorátnej  SEŽky  NOS.
Okrem toho sa pravidelne starajú o upratovanie kostola, farských priestorov
i o kvetinové  záhony  pri  fare.  Zapojili  sa  do  Svetového  dňa  modlitieb
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v Betánii, natierali zábradlie pri kostole, urobili stôl hojnosti pri poďakovaní
za  úrody  zeme,  urobili  adventný  veniec  do  kostola.  Pripravili  pre  deti
z Nadlaku balíčky: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“... i mnohé
iné. Súčasťou kňazskej správy je aj správa koordinátorky SEŽ – sestry Jany
Gasperovej.

c) Stretnutie  mladších  žien:  V tomto  roku  sa  schádzalo  aj  ďalšie
spoločenstvo, a to spoločenstvo mladších žien, ktoré viedla moja manželka
(Michaela Šoltésová). Stretávali sa podľa dohody a počas roka sa stretli 30-
krát. Do tohto spoločenstva sa začlenilo 9 mladých žien, ktoré sa stretávajú
nielen pri rozhovoroch o živote, ale taktiež študujú Písmo na základe tém,
ktoré ich zaujímajú. 

d) Spevokol:  Zborový spevokol sa stretáva vo štvrtok večer pri  nacvičovaní
piesní.  V našom  spevokole  spieva  18  členov.  Snažíme  sa  cvičiť  piesne
k príležitostiam v CZ. Sú to nielen radostné stretnutia pri slávnostiach, ale
náš spevokol poslúžil aj pri pohreboch. Spevokol poslúžil a nacvičil piesne aj
na iné stretnutia či príležitosti, a to nielen v CZ, ale aj na seniorátnej úrovni.
Boli svojimi piesňami poslúžiť aj na dni obce Hrnčiarska Ves - Pondelok. 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 „veľkom“ spevokole je potrebné povedať, že máme aj menšie zoskupenie
–  kvarteto,  ktoré  sa  síce  nestretávalo  pravidelne,  ale  občas  poslúžilo  pri
príležitostiach nášho CZ, ale i seniorátu.  Verím, že aj toto malé spevácke
teliesko bude mať svoje pokračovanie a napredovanie.

e) 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  osobných  rozhovoroch
v domácnostiach.

f) Zborový  časopis:  Opäť  sme  aj  v tomto  roku  vydávali  a  sprostredkovali
zborový časopis List rodine. Tento časopis bol minulý rok vydaný 3-krát a to
už  na  novej  tlačiarni,  kde  môžeme  skonštatovať,  že  sa  kvalita  výtlačkov
zlepšila. 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, sestre Zivákovej za gramatickú a štylistickú úpravu, ale taktiež aj
bratovi Borošovi ml. za grafickú úpravu a pomoc pri tlačení. Určite si v ňom
mohol každý nájsť, čo ho zaujalo. Ďakujem taktiež aj všetkým, ktorí finančne
prispeli na jeho náklady. 
Pri tlačení zborového listu, chcem aj povedať, že pravidelne tlačím aj kázne
z každej nedele. Tlačí sa približne 30 ks a nosím ich aj na filiálky. Chcem sa
poďakovať  všetkým,  ktorí  aj  na  tlačenie  kázni  prispievajú  finančnými
milodarmi!
Pre zaujímavosť: za rok sa na novej tlačiarni vytlačilo 14000 str.

g) Internetová stránka. V tomto roku sme zakúpili väčšiu doménu pre našu
internetovú stránku: eczk.eu. Doteraz sme boli pod „záštitou“ brata Janka
Boroša  ml.,  za  čo  mu chcem vyjadriť  poďakovanie,  avšak  keďže  chceme
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pokračovať  s nahrávaním  kázní,  nutne  sme  potrebovali  rozšíriť  priestor
a osamostatniť sa. Na internetovú stránku máme veľmi dobré ohlasy aj od
ľudí, ktorým je CZ Kalinovo zakorenené v srdci, no sú odcestovaní. Aj takto
môžu vidieť, čo sa v našom cirkevnom zbore robí! 

h) Medzi vnútromisijnú činnosť chcem zaradiť aj  celozborový deň,  ktorý sa
niesol  témou  o viere.  Tento  zborový  deň  sme  mali  na  konci  denného
detského 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 som Božím slovom tento
rok  slúžil  ja.  Som vďačný,  že  prišli  aj  naši  bratia  a sestry  z Brezničky  aj
z Veľkej  Vsi.  Mám osobnú túžbu,  aby  sme v stretaní  sa  pri  Slove  Božom
i spoločných rozhovoroch uskutočnili aj tento rok, nakoľko vnímam, že je to
veľmi dôležité – takýmto spôsobom upevňovať spoločenstvo medzi nami.

i) 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  divadla  –
Krvavý  trón  a hercom  sme   poslúžili  tak,  že  niektoré  rodiny  hercov
ubytovali. Naše ženy pripravili spolu s RKC a CB svetový deň modlitieb za
krajinu Surinam; z nášho CZ boli rozhlasové SB; premietali sme Prochrist –
z Lipska; zúčastnili  sme sa spolu s deťmi na seniorátnej  besiedke; taktiež
sme urobili zájazd do Zvolena na 6. evanjelické dni. Mali sme aj modlitebné
večeri, keď sme sa na fare modlili za chorých, konfirmandov, mládež, atď.
V našom kostole sme mali návštevníkov z Klenovca, ktorí sa jedno doobedie
rozhodli  pozrieť  kostoly  horného  Novohradu.  Taktiež  sa  v  kostole  konalo
slávnostné  stretnutie  novohradských  žien.  S konfirmandmi  sme  boli  na
seniorátnom stretnutí  konfirmandov v Tomášovciach.  S našimi  spevokolmi
sme sa zúčastnili prehliadky spevokolov – adventná radosť v Malej Čalomiji.
Možno  tak  netradične,  chcem  medzi  zaujímavosti  zaradiť  aj  maľovanie
zvonice, opravu omietok a maľovanie kostola a strechy kostola v Brezničke,
výmenu  podláh  v dvoch  izbách  farského  bytu  a podlahy  v chodbách
i oplotenie fary. 

Verím,  že  môžeme  spoločne  skonštatovať,  že  rok  2018  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:
Vďaka preto patrí Pánovi Ježišovi, že aj tento rok požehnával náš zbor a viedol

nás pri mnohých aktivitách. Prosme Ho, nech takisto požehnáva aj rok nasledujúci
a privádza ešte viac ľudí k poznaniu pravdy, že On je spása!

A m e n
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V CIRKEVNOM ZBORE BOLO ZA ROK 2018

Pokrstených: 
6 dievčat, 5 chlapcov (o 1 viac ako v roku 2017)

21. apríl – Kinga Mižerová
21. apríl – Sára Karáseková
13. máj – Michal Vávra
19. máj – Klaudia Turoňová
2. jún – Sofia Martinovičová
23. jún – Jakub Klimo
14. júl – Matej Jablonský
29. september – Victoria Leonie Svobodová
10. november – Samuel Štefanik
13. november – Alex Psotka
28. december – Noemi Beľová

Konfirmovaných:
1 chlapec a 4 dievčatá (o 4 viac ako v roku 2017)

3. jún – Slávnosť konfirmácie:
Samuel Ján Kuriš
Sára Oravcová
Stela Paučová
Lea Stieranková
Viktória Strapková

Sobášených: 
2 páry (o 4 menej ako v roku 2017)

9. jún – Slavomír Šedro + Michaela Gáliková
7. júl – Ivan Čižmár + Martina Gáliková

Zosnulých:
3 ženy a 5 muži (o 6 menej ako v roku 2017)

31. december – Drahomíra Lörinčíková, 78r. – Breznička
20. marec – Pavel Madák, 64r. – Kalinovo
1. apríl – Vladimír Kelemen, 54r. – Kalinovo
16. máj – Ondrej Kovács, 77r. – Kalinovo
5. jún – Marta Oravcová, 84r. – Veľká Ves
12. jún – Július Miadok, 83r. – Breznička
30. jún – Miroslava Svorčíková, 55r. – Kalinovo
2. júl – Karol Bartoš, 46r. – Breznička
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SPRÁVA HOSPDÁRENIA CZ ZA ROK 2018
HV zasadal  podľa stanoveného plánu ( jún, september, december ) v zložení: za

Brezničku s.  O.  Géčová,  J.  Gáborová,  za  Kalinovo  I.  Hroncová,  M.  Svorčíková,
M.Dováľová,  br.  J.  Zivák,  D.  Kuric,  J.  Maďar,  za  Veľkú Ves s.  D.  Národová,  M.
Líšková a V. Hanesová. Priemerná účasť členov bola 70 %. Na každom zasadnutí
bol prítomný štatutár.

Našou  úlohou  bolo  analyzovať  napĺňanie  a čerpanie  rozpočtu  schváleného
celozborovým konventom 11.02.2018.

Rozpočet
r.2018 

(€)

    Skutočnosť
 r.2018

(€)

Rozpočet
r.2019

(€)
Príjmy spolu 

  17 680 30 313,94*****        17 830

Z toho: Príjmy z pôdy 3 780 -          3 780
               Milodary 4 000 5 824,00*****          4 000
               Ofery 3 500 4 010,90*****          3 500
               Cirkevný príspevok 3 900 4 146,00*****          3 900
               Z Ob.Ú. a predaja majetku 1 000 14 500,00*****          1 000
               Z poskytnutých služieb (zvonenie, predaj
               časopisov, vratky, zbierky, cestovné....)

1 500 1 833,04*****          1 650

Výdavky spolu 22 680 23 903,20*****        21 610
Z toho: Opravy  10 030 10 767,44*****          8 190
               Cestovné       100 486,00*****             500
               Telefón       450 470,68*****             450
               Poistenie budov, auta, revízie        700 749,99*****             700 
               Reprezentácia a ost. výdavky na 
služby 

      400 166,11*****             250

               Spotreba materiálu (časopisy, kanc. 
potr.,
               čistiace prost. PHM a ost.)

   3 500 4 352,09*****      3 400

               Spotreba energií ( vodné, SSE, SPP )    4 500 3 498,61*****          3 770
               Dane (z príjmu, nehnuteľností 
a poplatky)

   2 000 2 316,93*****          3 290

               Príspevky vyšším a iným COJ    1 000 1 095,35*****          1 060

   Schodok................... - 5 000,0 €  ........6 410,74 €.................-  3 780,-€
Rozpočet za rok 2018 skončil s prebytkom: / Príjmy 30.313,94 – Výdaje 23.903,74/
+ 6.410,74 €
Rozpočet na rok 2019 predpokladá schodok vo výške: / Príjmy 17.830,- - Výdaje
21.610,-/ - 3.780,-€

Príjmy: 
*  príspevky  a predaj:  VV získala  z predaja  majetku  12.500,-  €;  K príspevok

Obc.Ú. na zvonicu 1.500,-€ a Br z Ob.Ú. 500,-€ na opravu a náter fasády kostola   
**  z poskytnutých  služieb: časopisy  1.087,18;  BUS  -  cestovné  Poltár  +  A

administrácia  Poltár   231,26;  refundácia  PHM (  seminár  BA)  39,44;  preplatky
SSE, SPP; prac. zošity, knihy

Výdavky: 
*  opravy: K nová  fara:  podlahy  v byte  1.587,77,  kotolňa   plynový  ohrievač

364,04 (+175,- práca); altánok čatorne 109,95; oplotenie 1.293,72 (+155,- práca);
kostol oprava a ladenie organa 480,-; zvonica farba a náter strechy 1.540,58; VV
dvere do zvonice a madlo na kazateľnicu 715,10;  Br farby + materiál na opravu
a náter fasády kostola 4.634,80......

** cestovné:  BUS zájazdy Zvolen – cirkevné slávnosti a Malá Čalomija spevokol
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*** poistenie: A  212,41; budovy 333,10; revízia komína v kotolni 60,-
****  spotreba materiálu: časopisy 1.362,66; kanc. potreby 1.086,48 ( vrátane

tlačiarne 840,-); PHM 621,03; ostatné 1.272,08 ( rúcho do kostola 480,00, nákup
drobného inventára 176,25....)

***** dane a poplatky: 1.587,20 z nájmu za pôdu ( K a VV ); 302,40 z odpredaja
majetku ( Br ); 288,-  bankové  poplatky, poplatky za vklady, odhadca pri predaji
majetku....

TABUĽKA  HOSPODÁRENIA  za rok 2018  CELKOM

Stav 
k 1.1.2018

Príjmy 
 r. 2018

Výdavky 
 r. 2018

Stav
 k 31.12.2018

Stav fin. prost.
CZ

23 137,67 30 313,94 23 903,20 29 548,41*

 Stav fondu AK 19 214,30 - - 19 214,30
SPOLU 42 351,97 30 313,94 23 903,20 48 762,71 €

*BÚ   27 808,12 Pokladne:  1 740,29 29 548,41
Kalinovo 12 149,55 Kalinovo      273,97 12 423,52
Veľká Ves 14 818,16 Veľká Ves  1 001,72 15 819,88
Breznička       840,41 Breznička     464,60   1 305,01

Z rozpočtu  najväčšiu  časť  chceme   použiť  v roku  2019  na  ochranu  majetku
(opravy  omietok,  čatorní  a nátery  zatečených  fasád  kostolov  v B  a VV,  strechy
hospodárskej  budovy  a krovu  strechy  zvonice  v K,  zakúpenie  a inštaláciu
elektrických panelov na vykurovanie kostola vo VV....),  ako aj na skvalitňovanie
nášho duchovného rastu.

DHM zakúpený v roku 2018:

VV 10.1.2018 Aga vianočný stromček – smrek 1ks 41€
12.1.2018 Elektrické sviečky na vian. Stromček 1ks 15€
5.8.2018 Naparovacia žehlička PHILIPS 6 C 2148/30 1ks 30€

K 2.2.2018 Plynový bojler Q880GF  (80V) 1ks 364€
23.2.2018 Multifunkčná tlačiareň Brother MFC-L6900 DW 840€
25.6.2018 Smet. stojan na vrecia na odpad 3ks 29€
18.7.2018 Červené rúcho na oltár sada 3ks 450€
7.9.2018 SOLID 2x bezdrôtový zvonček plug-in 1053949 1ks 25€
19.11.2018 Biblia 100 (Česko-slov.) 1ks 35€

Spolu: 1830,29 €

Na vyradenie: odpredanú školu s pozemkom vo Veľkej Vsi + 2 lavice z interiéru školy
( poškodené ).

Inventarizačná komisia zaeviduje uvedené predmety a zmeny do inventárneho
súpisu majetku CZ. 

V Kalinove 10.2.2019
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VOĽBY
Keďže tohtoročný výročný konvent bol aj volebný, uvádzame aj zoznam nového

zloženia presbyterstva. Do volieb na ďalšie šesťročné obdobie už neprejavili túžbu
kandidovať bratia Ing. J. Cirák, J. Lőrinčík, J. Mázor, J. Maďar, sestra J. Dováľová
svoju kandidatúru uvolnila z pracovných dôvodov. Všetkým za ich službu pre CZ
veľmi pekne ďakujeme,  veríme ich sľubu naďalej  podľa  potreby CZ pomáhať  a
želáme im pevné zdravie a hojné Božie požehnanie. 

31.3.2019  sa  volili  na  krátkom  volebnom
konvente  na  ďalšie  šesťročné  obdobie  títo
predstavitelia  CZ:   zborová   dozorkyňa  M.
Ziváková a poddozorca CZ D. Kuric. 

Do  funkcie  pokladníčky  vo  filiálke  Veľká  Ves
bola zvolená J.  Oravcová. Doterajšej pokladníčke
D.  Národovej  za  jej  kvalifikovanú,  dobrú  prácu
veľmi  pekne  ďakujeme  a želáme  s Božím
požehnaním všetko dobré.

Zbor presbyterov po voľbách zo dňa 10.2.2019
Kalinovo:

1) Ján Bešina 
2) Dušan Cirák 
3) Mgr. Marta Dováľová 
4) Martina Hoduliaková 
5) Dušan Kuric 
6) Eva Lőrinčíková - kurátorka 
7) Ivan Svorčík 
8) Náhradník: Milan Dováľ 

Breznička:
1) Ing. Mária Balkovská 
2) Jaroslava Gáborová 
3) Ľudovít Géč - kurátor 
4) Danica Tršková 

Veľká Ves:
1) Zita Géčová - kurátorka 
2) Viera Hanesová 
3) Mgr. Július Karásek 
4) Mgr. Jarmila Oravcová 
5) Náhradníčka: Mária Antalíková 
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ELENA MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ:
TICHÁ VYTRVALÁ SILA

(spomienka k 80.výročiu Úmrtia)

"Najzaujímavejší  sú, boli  i  budú odjakživa ľudia sami.  Pozorovať ľudí,  bližších i
ďalších a súdiť o nich, je odprvu do konca najsilnejšou pasiou človeka."

Elena Maróthy-Šoltésová (1855-1939)
Ak  by  sme  hľadali  doklad  pre  tvrdenie,  že

výnimočnosť sa často snúbi so skromnosťou, potom
by bola práve Elena Maróthy-Šoltésová vynikajúcim
príkladom. Drobná žena, skúšaná osudom, ktorá svoj
život  zasvätila  myšlienke  vzdelávania  slovenských
žien.

Narodila sa na Troch kráľov v roku 1855 ako prvé
dieťa  do  rodiny  evanjelického  farára  Daniela
Maróthyho v Krupine. Jej otec bol aktívnym členom
skupiny  štúrovských  básnikov  -  pod  pseudonymom
Vrahobor  Maškovský  (Maróthy  bol  farárom
v Maškovej)  publikoval vlastenecké a ľúbostné verše
v  Orlovi  tatranskom,  Domovej  pokladnici  aj  inde.
Jeho  manželka  Karolína,  rodená  Hudcová,  získala
kvalitné  vzdelanie  v  Zipserovej  škole  v  Banskej
Bystrici, aby sa slovami jej dcéry "na tie časy i svoj
vek  neobyčajne  vzdelaná  a  veľmi  pekná  vydala  do

Krupiny ešte len šestnásťročná". Elenka si svoju mamu veľmi neužila - prišla o ňu
ako dva a pol ročná, jej otec sa zakrátko znova oženil.

Detské roky, aj prvé dotyky so školou prežila Elena v Ľuboreči v Novohrade.
Prakticky  zmýšľajúci  rodičia  sa  snažili,  aby  predovšetkým  (okrem  základného
učiva) zvládla maďarčinu a nemčinu - pre život vo vtedajšom Uhorsku nevyhnutné
jazyky. Preto ju ako deväťročnú poslali do maďarskej kalvínskej školy v Lučenci a o
pol roka neskôr na nemecký ústav vedený Viedenčankou Žanetou Friedlovou. O
ďalší rok sa Elenka Maróthy mala možnosť zdokonaľovať v nemčine vo Veľkej pri
Poprade, kde sa v nej prebudil - na dievča tých čias nebývalý - záujem o knihy a
vzdelanie. Do rodiny Maróthyovcov zatiaľ pribudli dve ďalšie deti - brat Ľudovít
Michal  a  sestra  Izabella  Božena  -  Belka.  Najstaršia  Elenka  po  návrate  domov
začala  pociťovať  odlišný  prístup  nevlastnej  matky  -  štúdiá  sa  skončili  a  jej
nezostávalo nič iné, iba sa vyrovnať s novou rolou pomocníčky v domácnosti. Hoci
jej otec mal k nej veľmi vrúcny a chápavý vzťah, ako to už v takýchto prípadoch
býva, dal prednosť "pokoju v rodine" pred zohľadnením túžob vlastnej dcéry. 

Snom Eleny  Maróthy  bolo  súkromne sa  pripraviť  na  učiteľskú  dráhu,  keďže
rodina na školy  nemala dosť  financií.  Rodičia však neprekročili  dobové klišé a
šťastie dievčaťa videli vo vydaji a živote pre rodinu. "Muž jej života" jej vstúpil do
cesty na martinskom valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1874, kam ju
vzal otec. Keď ju martinský obchodník Ľudovít Michal Šoltés požiadal o ruku, bola
zaskočená  a  nepripravená.  Ako  každé  devätnásťročné  dievča,  mala  úplne  iné
predstavy o svojom "vyvolenom".  Dlho sa radila  s  jediným blízkym človekom -
otcom,  a  potom  sa  absolútne  pragmaticky,  rozumovo  rozhodla  pre  vydaj  za
"človeka poriadneho, čestného, v každom ohľade spoľahlivého - a k tomu Slováka z
Martina!" Jej rozhodnutie chorľavý otec podporoval, obávajúc sa o jej budúcnosť v
prípade, že by zostala s macochou sama.
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Mladucha Elena Maróthy si  mohla ešte povzdychnúť "o všetko pekné,  čo za
detstva človek čuje a čaká, olúpi život pomaly, ale isto... nie každej popriano je
spojiť  sa  s  mužom milovaným" a už  bola  pani  Šoltésová v  Martine.  Ešte pred
sobášom si vymohla od manžela sľub, že nebude (ako bolo zvykom) pomáhať v
obchode. Tak sa jej teritóriom stala domácnosť a malé hospodárstvo pri nej, času
na  svoje  milované  knihy  mala  tu  však  viacej  ako  v  rodičovskom  dome.
Dvadsaťročná mladá pani sa po roku chystala na novú nepoznanú rolu - matky. Po
narodení dcéry Elenky a o dva roky neskôr syna Ivana mení sa "jej svet" - plne
zaujatá  životom rodiny,  začína si  zaznamenávať  denníkovou formou postrehy a
príhody  s  deťmi,  zachytáva  na  papier  svoje  uvažovania  o  ich  danostiach,  aj
zábavné detské skomoleniny a filozofovania. Takto nebadane sa začala rodiť kniha
Moje deti,  ktorá bola neskôr preložená do viacerých európskych jazykov (Moje
deti, dva životy od kolísky po hrob).Jej dcérka chorľavela, až nakoniec, osemročná,
zomrela na tuberkulózu. Nešťastná matka siahla po písaní ako po terapii. 

Elena Šoltésová sa hneď od svojho príchodu do Martina stala aktívnou členkou
Živeny, neskôr podpredsedníčkou (1883), a napokon predsedníčkou (1894). Svoje
sily a snaženia zamerala na realizáciu návrhu jej priateľky Terézie Vansovej - aby
sa Živena starala o vzdelávanie slovenských dievčat. E. Šoltésová dobre poznala,
ako  bolia  nenaplnené  túžby  po  vzdelaní  a  s  myšlienkou  dievčenskej  školy  sa
absolútne stotožnila. Až do vzniku Republiky československej to boli snahy márne,
podobné bojom Dona Quijota s veternými mlynmi. Obe ženy sa snažili spropagovať
český časopis Ženský svet, ale S.H.Vajanský (syn J.M.Hurbana a A.Jurkovičovej –
prvej  sovenskej  ochotníckej   herečky)  ako  formálny  predseda  spolu  Živena
a redaktor časopisu Živena s tým nesúhlasil. Zastával názor, že „ sú to darobné
veci s tým ženským urovnoprávnením.“

Reakcia redaktorov primala E. Šoltésovú k napísaniu veľmi zaujímavej úvahy
Potreba vzdelanosti pre ženu, zvlášť zo stanoviska mravnosti, ktorú jej (čuduj sa
svete!) vydal S. H. Vajanský v Letopise Živeny II. Formuluje v nej premysleným
spôsobom názory, ktoré boli na koniec 19. storočia v slovenskom prostredí veľmi
smelé. Okrem iného aj: "Veľká sila ducha sama v sebe, jestli nie sú tam iné vady,
nie  je  ženskosti  na  ujmu;  práve  tak  ako  vrelý  a  nežný  cit,  atribút  ženskosti
neumenšuje, ale zvyšuje cenu práve i najmužnejšieho muža. V novej dobe žena
prichádzajúca k sebapovedomiu viní muža, že od vekov k svojmu pohodliu držal ju
v istej poddanosti, v hmotnej i duševnej odvislosti a nedospelosti, následkom čoho
zakorenili sa jej isté otrocké vlastnosti a v duševnom ohľade vôbec zaostala." Je
záhadou, že to redaktor Vajanský vôbec uverejnil, keďže boli známe jeho názory
na emancipačné snahy žien: "Sila ženy je v jej ženskosti, vo vernom strážení nad
závetami rodiny. Ešte i sám Nietzsche, najsvobodnejší duch, menuje feminizmus
"najohavnejším  pokrokom  v  zošpatení  Európy".  Individualizmus  zabíja  v  žene
ženskosť,  zmŕtvená  ženskosť  hubí  rodinu  a  na  rozvaliny  rodín  zrumí  sa  celá
spoločnosť rýchlejšie a istejšie, ako veneciánska veža svätého Marka." (Národné
noviny, 1902, č. 91)

Terézia  Vansová  a  Elena  Šoltésová  si  vo  svojej  korešpondencii  ironicky
vymieňali názory "o našich veliteľoch, ktorí sú v skutočnosti len "vypchaté levy".
Od Vajanského mnoho čakať nemôžeme, to je tiež jeden z oných "lvu"."  Elena
Šoltésová  napriek  odvážnym  myšlienkam  a  činom  nebola  typom  sufražetky
bojujúcej za ženské práva najsilnejšími kalibrami. Jej práca a "boj" boli také ako
ona sama - skôr tiché a nenápadné, distingvované, premyslené a hlavne stáli na
reálnych základoch. Šla trpezlivo za svojimi cieľmi: vzdelanie, kultúra a práca pre
ženy. Keďže uhorská vláda nemienila povoliť  slovenským dievčatám ich vlastnú
školu,  snažila  sa  Šoltésová prinášať  im poučenie  i  zábavu aspoň na stránkach
časopisov  Dennica  a  Živena,  ktorých  bola  redaktorkou.  Na  jej  podnet  spolok
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Živena,  po  viacerých  úspešných  výstavných  podujatiach  slovenských  výšiviek
doma i v zahraničí, založil samostatnú účastinársku (akciovú) spoločnosť Lipa (3.8.
1910) pre organizáciu obchodu a výrobu výšiviek.

Táto výnimočná žena sa venovala nielen organizačnej a redaktorskej práci, ale
pokračovala aj v písaní - jej román Proti prúdu (1894), vydaný vlastným nákladom,
pritiahol pozornosť laickej i  odbornej čitateľskej obce. Po ňom nasledovali črty,
zamyslenia, novely.

V roku 1911 stratila Elena Šoltésová syna, o štyri roky neskôr manžela. Zostala
sama, ale určite nie osamotená. (Hoci sa o svojom manželovi veľmi nezmieňuje,
pravdepodobne jej aktivity podporoval, v tom čase sa predsa len ženy bez tejto
podpory  -  bárs  "len"  finančnej  -  nemohli  celkom  zaobísť.)  Roky  po  vzniku
samostatného československého štátu boli aj pre Elenu Šoltésovú obdobím, keď sa
konečne zrealizovali jej túžby: 18. septembra 1919 bola v Martine otvorená prvá
slovenská  vyššia  škola  pre  ženské  povolania  a  popri  nej  aj  päťmesačná  škola
gazdinská. Bol to len začiatok - po celom Slovensku začali vznikať pobočky Živeny
a z ich iniciatívy školy a vzdelávacie kurzy pre dievčatá a ženy. Hoci starší vek so
sebou prinášal  aj  choroby,  predsa boli  medzivojnové roky pre Elenu Šoltésovú
tvorivým a plodným obdobím. Jej práce vychádzali na Slovensku (zobrané spisy od
roku 1921), v Čechách, v Chorvátsku, vo Francúzsku, aj inde. V roku 1930 vyšla v
Mníchove  kniha  Elgy  Kernovej  Führende  Frauen  Europas.  Predstavila  v  nej
dvadsaťpäť  Európaniek,  ktoré  sa  zasadzovali  za  všímavosť  voči  ženskej  práci.
Zaradila  medzi  ne  aj  Elenu  Maróthy-Šoltésovú.  Tak  sa  ocitla  v  spoločnosti
výnimočných žien.

Okrúhle narodeniny v roku 1925 s ňou slávili Živeniarky z celého Slovenska,
osobným listom ju  do sídla  v  Topoľčiankach pozval  prezident  T.  G.  Masaryk  s
dcérou Alicou. Zanedlho ju listom oslovil  profesor Albert  Pražák zo Slovenskej
univerzity  v  Bratislave:  univerzita  ju  chcela  poctiť  za  jej  celoživotné  dielo
doktorátom  h.  c.  Elena  Šoltésová  ponuku  odmietla:  "Doktorát  patrí  iba
študovaným ľuďom, ktorí dlhé roky sa trudili, aby svojou vedou prispeli národu a
svetu, a nie spisovateľke, ktorá vcelku len málo napísala." Obdivovatelia v Krupine
jej odhalili pamätnú tabuľu na rodnom dome, Jednota slovanských žien v Prahe jej
ponúkla čestné predsedníctvo II. Všeslovanskej besedy. Pocty a pozvania ju tešili,
no  čoraz  menej  opúšťala  dom  v  Martine,  vysoký  vek  a  choroba  oka  jej  to
nedovoľovali.  V  posledných  mesiacoch  sa  o  staručkú  pani  starala  aj  Anna
Kostková-Kukorelliová. Tá spomína na 11. február 1939, posledný pozemský deň
Eleny Šoltésovej:  "Prvý raz v živote vidím unikať dušu, ktorá mi je tak blízka,
drahá.  Slabo  mi  zašepká:  "Oblok  otvor,  príde  mi  návšteva  -  Vansová  príde."
Vyhoviem..."

Elenu Maróthy-Šoltésovú pochovali na Martinskom (dnes národnom) cintoríne s
veľkou slávou 14. februára 1939.

"S vekom pominie právo,  aspoň zovňajšie  právo na to šťastie,  ktoré z  lásky
pochodí - ale žiadosť po ňom nechce pominúť. To je krutá nezrovnalosť osudu." E.
M. Šoltésová

Z dostupných literárnych zdrojov spracovala M. Ziváková
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DETSKÝ KARNEVAL
Karneval tento rok pripadol na 23.2.2019. A skutočne si ho užili nielen deti, ale

aj rodičia, ktorí sa zabávali, tancovali a dokonca aj súťažili.
Niektorí  rodičia  poňali  karneval  doslova  karnevalovo  a obliekli  si  aj  masky.

Detičiek bolo 14 a masky boli krásne. Videli sme 2 Lienky, Indiánku, Hradnú vílu,

Jarnú vílu, Šmolka, Koníka, Rút, Máriu, Mojžiša, Dúšika, Žolíkovú kartu, Popcorn.
Vyhrali  a ocenené  boli  všetky  masky.  Ceny  boli  rôzne  –  od  zápisníkov,

pokladničiek,  pečiatok,  korálkov,  gumiečiek  do  vlasov  až  po  fajné,  sladké
čokoládky.

Všetci  sme  sa  spoločne  zahrali  a zasúťažili  si  napríklad  v jedení  čokolády,
v triafaní na cieľ, hľadali sa biblické mená na balónoch. Hrali sa aj Domčeky, Obor,
trpaslíci a cukrík.

Na stole nechýbali napečené dobroty od mamičiek (muffinky, koláčiky slané aj
sladké), pil sa ovocný čajík a chrumkal sa popcorn :-)

Takto  nádherne  sme  si  spríjemnili  sobotu  a plní  dobrej  energie  sme  odišli
domov. Ďakujeme. I. Dojčiarová

„POĎTE, VŠETKO JE PRIPRAVENÉ.“
        Takýmto mottom sa začal Svetový deň modlitieb 2019, ktorý pripravili

kresťanské ženy zo Slovinska a v Kalinove ho organizačne zastrešili ženy z rímsko-
katolíckej  cirkvi.   Uskutočnil  sa   2.  3.  2019  v ich   kostole.  Poďte,  všetko  je
pripravené – to bolo pozvanie za prikrytý stôl s chlebom, soľou a krčahom vína.
Ako  je  zvykom už  veľa  rokov,   program pripravujú  spoločne  ženy  z katolíckej,
evanjelickej  a cirkvi  bratskej  z Kalinova.  Účinkovalo  spolu  20  žien  (  z toho  10
našich).

       Svetový deň modlitieb je celosvetové ekumenické hnutie vedené ženami.
Každý rok obdivujeme silu žien, ktoré sa ho zúčastnia, cítime s ich problémami
a trápením a sme povzbudení ich vierou. Víziou žien je svet, v ktorom všetky ženy
môžu  samy  rozhodovať  o svojom  živote  v súlade  s Božími  pravidlami.  Na  tejto
ceste potrebujú aj solidaritu iných národov sveta. Na jej podporu sa v závere tohto
večera konala peňažná zbierka na projekt slovinskej organizácie Kľúč (Ključ). 
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        Niekoľko  posledných  rokov  tento  deň  pripravovali  kresťanky  zo
vzdialených, pre nás exotických, krajín. Slovinsko síce bežne nenavštevujme, ale
mnohé z toho, čo sme vo videoprojekcii videli a čo sme počuli, nám bolo blízke.    

         Program  pozostával  z dvoch  častí.  V prvej  sme  sa  zoznámili
s vlastivednými reáliami o krajine, ktorá je nám podobná nielen názvom, ale aj
kultúrou, históriou a   politickými dejinami. Druhú časť tvorili ďakovné modlitby
Bohu aj prosby, rozprávania slovinských žien rôzneho veku o svojich problémoch
a daroch  života.  Účinkujúce  kresťanky  pomedzi  hovorené  slovo  veľmi  pekne
zaspievali melodické nábožné piesne, také chytľavé, že sme si ich zanôtili aj my,
diváci, lebo texty sa premietali.

        Kázeň  Slova  Božieho  mal  náš  brat  farár  Ondrej  Šoltés.  Jeho  slová
o úprimnej  viere  v Ježiša  Krista,  ktorá  prináša  so  sebou aj  lásku  k blížnym,  aj
obetavosť, aj spoločenstvo v cirkevných zboroch, aj darcovstvo, aj úprimnosť vo
vzťahu k Bohu a ľuďom, všetci počúvali so zatajeným dychom v tichu, kedy by bolo
počuť aj šelest motýlích krídel. 

       Toto stretnutie sa končilo prosbou: Dobrý Bože, pomôž nám rešpektovať
ľudský  život  a prijímať  ho  v jeho  jedinečnosti.  Pomáhaj  nám  vážiť  si  zázraky
prírody  okolo  nás  a chrániť  ju  zo  všetkých  síl.  Pomáhaj  nám  vzájomne  sa
podporovať  na  ceste  slobody,  spravodlivosti  a pokoja  ako  rovnoprávni  členovia
Tvojej rodiny. Požehnaj naše úsilie! O to prosíme v mene Boha Otca, Syna a Ducha
Svätého.

       Záverom nás hosťujúci pán farár pozval na občerstvenie, ktoré v hojnosti
pripravili sestry z rímsko-katolíckej cirkvi.

      Ďakujeme všetkým organizátorom aj účinkujúcim za pekný večer!
M. Ziváková

OKAMIHY KNIHY
Po krátkej  prestávke vám chcem znova predstaviť  dve zaujímavé knihy.  Obe

spája život, ktorým každý z nás prechádza a ktorý má množstvo podôb. Sú v ňom
sny, túžby, nádeje, ale aj bolesť, smútok, sklamania.  A také sú aj tieto knihy. Každá
je iná z iného životného obdobia, no obe spája túžba byť bližšie k Pánovi a nechať
sa ním viesť.

C. S Lewis - O zármutku. Útla kniha, ktorá ukazuje až neuveriteľne pravdivo
všetky  myšlienky,  pocity,  bolesti,  ktoré  môže  človek  mať  po  smrti  milovaného
človeka. V tomto prípade to bola milovaná manželka, no myslím si, že v konečnom
dôsledku nie je také podstatné, v akom vzťahu k nám bola osoba, ktorú ktokoľvek
z nás stratil. Smrť je niečo, čo sa neúprosne dotkne skôr alebo neskôr každého z
nás. A vždy je ťažké sa s ňou vyrovnať a vlastne neexistuje ani nejaký univerzálny
spôsob, ktorý by bol zaručene ten správny. Duša je veľmi citlivý materiál a podľa
toho s ňou treba narábať. Lewis našiel spôsob, ktorý pomáhal jemu. Vo svojom
najväčšom smútku si písal svoje myšlienky do štyroch zošitov a pýtal sa na všetko,
čo trápilo jeho myseľ a pocity. Napriek tomu, alebo práve preto, že bol veriaci,
prechádzal rôznymi fázami pochybnosti, smútku, samoty aj ohľadom Boha. Hľadal
zmysel Božej lásky a zámerov s nami. No vo svojom hľadaní bol dôsledný, a tak sa
pýtal  a zisťoval,  aká  je  aj  jeho  vlastná  viera  a  dôvera  v  Boha.  V  celom  tom
myšlienkovom a  citovom zmätku,  v  ktorom sa  nachádzal,  začal  pomaličky  cez
svoje vlastné myšlienky odkrývať aspoň nepatrnú časť toho, čo mu Pán Boh dal
spoznať a čo mu pomohlo obnoviť a možno aj upevniť svoju vieru a dôveru v Neho.

Kniha má 70 strán, Vydavateľstvo: Porta libri, www.porta.sk
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Maruška Kožlejová - Ako chytať v žite. Kniha má dve časti. Prvá časť je plná
príbehov nielen o tom, ako ukazovať mladým ľuďom cestu za Pánom a zabrániť im,
aby sa stratili  v  tomto svete plnom smútku a samoty.  Ukazuje,  ako je dôležité
počúvať Pánov tichý hlas a nechať sa ním viesť. No nielen to. Pri tejto službe je
nutné ponúknuť mladým ľuďom sám seba, svoju lásku a priateľstvo, aby sa mali s
kým smiať aj plakať. Aby slovo viera nabralo pre nich aj hmatateľný, konkrétny
význam a Pán v nich mohol konať svoje dielo.

         Druhá časť knihy je tiež plná príbehov lásky a priateľstva. Ukazuje
potrebu, aby sa aj ten, ktorý už slúži a poslúcha Pána, nechal ním viesť, meniť a
tvarovať.  Kým Maruška v  prvej  časti  slúžila  a  viedla  mládež a dorast  doma v
Kukovej v dedinke na východnom Slovensku,  kde Pán jej  službu požehnával,  v
druhej časti sama znovu poslúchne Pánov hlas a vydá sa do Anglicka robiť v bare
čašníčku. Tu sa naučí množstvo zaujímavých vecí. Spozná, že pod povrchom je
mnohokrát  iný  človek  ako  ten,  ktorého  vidíme  a  myslíme  si,  že  ho  poznáme.
Pochopí, že ak sa necháme viesť Pánom, on nám ukáže, že naša služba jemu môže
mať rôzne podoby. Že to najdôležitejšie je naše srdce naplnené láskou nielen k
nemu, ale aj  k ľuďom. Kniha,  ktorá vás zaujme svojou ľahkosťou,  optimizmom,
bojmi,  výhrami,  prehrami,  hlbokými  myšlienkami  -  skrátka  kniha,  ktorá  dýcha
životom.

Kniha má 190 strán, Vydavateľstvo: Porta libri, www. porta.sk
Lucia

Bratia a sestry, s radosťou Vás pozývame na Noc kostolov. Aj v
našom kostole chceme stráviť príjemný a Bohom požehnaný
večerný čas pri hudbe a slove. Tento večer sa uskutoční 7. 6.
2019  o  19:00  v  kalinovskom  chráme  Božom.  Všetci  ste
srdečne vítaní!
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UPRATOVANIE ZBOROVÝCH PRIESTOROV A KOSTOLA –
DOPLNENIE ÚKONOV

          Milé sestry, pravidelné upratovanie zborových priestorov fary a kostola sa
už  stalo  pre  zainteresovaných  samozrejmosťou,  za  čo  patrí  všetkým  sestrám
a bratom poďakovanie. Pri rozhovore o fungovaní týchto činností na stretnutí  SEŽ
sme navrhli, aby sestry pri upratovaní fary zahrnuli do svojej pozornosti aj záhony
kríkov okolo fary, tj. vytrhnúť burinu spomedzi skál, vzadu prekopať a odburiniť
záhony (motyka je  v drevárni).  Myslíme si,  že  pri  pravidelnej   údržbe to bude
jednoduchšie, ako pri jednorázových brigádach.

Pri  upratovaní  kostola  upozorňujeme na  starostlivosť  o hroby  Kalandovcov  –
pozrieť,  či  netreba  vyhodiť  uschnuté  kvety,  upraviť  umelé  prevrátené  kvety  či
popadané konáre a listy.   

MILODARY NA LIST RODINE 
OD 8.12.2018 DO 15.4.2019

3. - € - D. Tršková (B),
5, - € - M. Macková (Lc), V. Jablonská (K), M. Holešová (K), Z. Barnová (B), E.
Bartošová (B), O. Géčová (B), rod. Staníková (B), 
10, - € - rod.Lengová (B), Z. Géčová (VV), 
14, - € - I. Kontriš (Vv). 

JUBILANTI JANUÁR – APRÍL 2019
BLAHOŽELÁME!

40 rokov
Hronec Filip (K), Račák Jozef (K)

50 rokov
Bračoková Iveta (VV), Eliáš Martin (K), Málišová Judita (K)

60 rokov
Ďuriš Ladislav (K), Ragačová Bronislava (B), Stieranková Mária (VV)

70 rokov
Dováľová Marta (K), Gáborová Marta (B)

80 rokov a viac
Bešinová Mária (K), Ciráková Elena (K), Gerátová Darina (VV), Halajová Elena (K),
Hámorník Ján (VV), Jánošová Alojzia (K), Kočalková Gabriela (K), Kontrišová Anna
(K), Krajčová Mária (B), Lörinčíková Elena (VV), Macková Viera (K), Maďarová
Oľga  (K),  Maďarová  Ružena  (K),  Matiašová  Darina  (K),  Morháčová  Irena  (K),
Morháčová Jolana (B), Rádayová Elena (K), Ragačová Božena (B), Vančo Ján (K),
Vančová Jolana (K)
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH

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

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

11:00 Kalinovo + VP

21.4. 1. slávnosť Veľkonočná 11:00 Kalinovo

22.4. 2. slávnosť Veľkonočná 11:00 Veľká Ves

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

5.5. 2.  nedeľa  po  VN  –  Úvod
funkcionárov CZ

11:00 Kalinovo + VP

12.5. 3. nedeľa po VN 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

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

26.5. 5. nedeľa po VN 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

30.5. Vstúpenie 17:00 Kalinovo

2.6. Nedeľa po Vstúpení – Slávnosť
konfirmácie

10:00 Kalinovo + VP

9.6. 1. slávnosť svätodušná 11:00 Kalinovo

10.6. 2. slávnosť svätodušná 11:00 Veľká Ves

16.6. Svätá Trojica 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo

23.6. 1. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

30.6. 2. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

7.7. 3. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + VP

14.7. 4. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

21.7. 5. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo 

28.7. 6. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo 

4.8. 7. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo + VP

11.8. 8. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

18.8. 9. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

25.8. 10. nedeľa po Trojici 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + VP

1.9. 11. nedeľa po Trojici 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo 

Vysvetlivky: VP – Večera Pánova
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