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„AJHĽA,
JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI,

AŽ DO KONCA SVETA.“
(Matúš 28, 20b)

V mene predsedníctva CZ Kalinovo Vám prajem veľa Božieho požehnania, milosti
v tom všetkom, v čom sa momentálne nachádzame. Môžeme aj my skúmať, čo nám
tým chce náš Boh povedať.

V Ňom však môžeme nájsť uistenie, že sa o nás postará. Pretože náš čas by mal
byť časom vzkrieseného Krista, ktorý zasľúbil, že bude s nami po všetky dni, nech by
boli  akokoľvek búrlivé.  Urobme si  preto  každý deň čas  na to najdôležitejšie:  na
Boha, a On nám dá čas na všetko potrebné. Lebo náš čas je v Božích rukách...

Pamätajme  v  týchto  chvíľach  na  modlitby  za  všetkých  nás,  za  chorých,  za
Slovensko, za vládu, aby jej predstavitelia mali tie správne rozhodnutia, i za celý
svet.

Vezmime si k srdcu Božie slovo, ktoré je pre nás aj napomenutím (2Kron7,13-14):
„Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem,
alebo dopustím na svoj ľud mor, ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí,
bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z
neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“

Nech nás Pán drží vo svojom náručí!

váš farár



KÁZEŇ SLOVA BOŽIEHO

NA CELOZBOROVOM VÝROČNOM KONVENTE

DŇA 16. FEBRUÁRA 2020 V KALINOVE
„K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Daj mi

hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja
dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.“ (Žalm 143, 6. 8)

Bratia a sestry,
schádzame  sa  dnes  na  tomto  našom  zborovom  konvente,  aby  sme  si

uvedomili/pripomenuli, čo dobré a požehnané sme aj v tomto roku zažili. A iste by
sme mohli spoločne vyznať, že sa našli aktivity, ktoré boli pre nás povzbudzujúce a
mohli sme v nich prežívať nielen spoločenstvo medzi sebou, ale to spoločenstvo s
Pánom Bohom. V dnešnú nedeľu budeme ešte počuť  rôzne slová,  ale  to Božie
slovo, ktoré sme počuli na začiatku – a ja ho ešte raz prečítam – chce nás viesť k
uvedomeniu,  že  Pán  Boh  sa  o  nás  stará  a  staral.  Počuli  sme  zo  143.  Žalmu
(Ž143,6.8): „K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.
Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať,
lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.“

Aj skrze toto slovo vyznávame, že chceme prosiť nášho Boha o Jeho milosť a
požehnanie vo všetkom, čo prežívame/robíme/, o čo sa snažíme tu na tejto zemi.
Pretože ak by sme chceli všetko robiť len na vlastnú päsť, tak síce by sme mohli
pociťovať Božie konanie,  no ďaleko by sme sa nedostali.  Iste nie po duchovnej
stránke.  Dávid,  ktorý  napísal  slová  z  prečítaného  Žalmu,  vyznáva,  že  k
Hospodinovi vystiera svoje ruky, pretože si uvedomoval, že je od Neho závislý.

Bratia  a  sestry,  ako  často  ideme  do  vecí  na  vlastnú  päsť?  Ako  často  si
myslíme, že máme mocné ruky, máme veľa síl a všetko zvládneme bez problémov?
A možno sa nám mnohé veci aj daria, no pri mnohých musíme vyznať a priznať si,
že sme zlyhali. Že sme síce mali požehnanú akciu, no žiadni ľudia nepocítili túžbu
po zmene. A poviem to na rovinu, toto riešim už dlhší čas. Prečo ľudia nemajú
túžbu po spoločenstve? Kde robíme chybu, keď mladí ľudia nie sú oslovení pri
našich aktivitách? Síce na ne prichádzajú, avšak odídu a často ich vidíme len o
rok! Prichádzam však na poznanie a uvedomenie, že robíme práve v tom chybu, že
všetko  chceme  zvládnuť  sami.  Svojimi  rukami/silami/múdrosťou...  a  málo  sa
spoliehame na Pána Boha.

Dokonca niekedy sa dostávam do štádia, keď mám pocit, že mnohé veci sa
vyžadujú od farára – lebo je farár – no ostatní stoja akosi v úzadí. Viete, a prosím
berte tieto slová ako moje úprimné vyznanie, ak nebudete za mnou stáť nielen v
duchovných  zápasoch  a  na  modlitbách...  ale  i  v  túžbe  pomôcť,  tak  aj  moja
chuť/sila/túžba niečo robiť sa vytratí. Musíme preto spoločne – tak ako Dávid –
vyznávať Pánu Bohu (Ž143,6.8): „K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu
ako vyprahnutú zem. Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu,
po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.“

Bratia a sestry, aj my majme túžbu po Pánovi a túžbu poznať cesty, ktoré má
pre nás pripravené, a to nielen osobné – ale aj cesty nášho cirkevného zboru! K
tomu,  aby  sa tak  dialo,  potrebujeme poznať  Božie  slovo,  ktoré  je  ako dar!  To
vyznáva aj téma dnešnej nedele – Dar Božieho slova. Ak pochopíme, že Božie slovo
je pre nás tým úžasným darom, ktorý potrebujeme pre náš život, tak to zmení
hĺbku a chápanie všetkého ostatného. Iste  potom budeme chápať inak aj  Pána
Ježiša a to, čo od nás chce!
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Veď aj tí sluhovia z evanjelia mali doviesť Ježiša pred radu farizejov, no oni
vyznali  (J7,46):  „Sluhovia  odpovedali:  Nikdy  človek  nehovoril  tak,  ako  hovorí
tento.“ Boli  Pánom  Ježišom  oslovení.  Koľko  je  dnešných  ľudí  oslovených  po
Ježišových slovách? Po našich svedectvách? Chcem nás aj tento rok povzbudiť k
tomu, aby sme mali  túžbu vydávať svedectvo o Pánovi Ježišovi  ľuďom, ktorí  sú
okolo nás. Aby raz možno aj oni precítili ten Boží dotyk. A preto aj my spolu s
Dávidom vyznávajme (Ž143,8): „Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo
ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.“

VÝROČNÁ KŇAZSKÁ SPRÁVA ZA ROK 2019
o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo,

ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár,

na celozborovom výročnom konvente

dňa 16. februára 2020 v Kalinove

1. Bohoslužobný život

Ďalší rok máme za sebou. Vďaka Bohu za to. To, že sme pociťovali Božiu
ochranu, bolo cítiť v našom cirkevnom zbore, kde sme mali množstvo príležitostí
na  stretávanie  sa.  Mohli  sme  byť  v spoločenstve  veriacich,  pristupovať  k
sviatostiam,  prijať  povzbudenie,  ale  taktiež  cez  Božie  slovo byť  aj  napomenutí
v našom živote. 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 98-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 18 ľudí. Vo
Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 24-krát s priemernou účasťou 21 ľudí.
V priemernej  účasti  na  hlavných  bohoslužbách  v celom  zbore  nám  vychádza
priemer 10,71%. Môžeme povedať, že je to oproti predchádzajúcemu roku o čo si
viac.

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 4. adventnú
nedeľu  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.  Taktiež  mi je  veľmi ľúto,  že na Služby Božie  na
Pamiatku  reformácie  nás  chodí  rok  čo  rok  menej  a menej  ľudí,  aj  keď  treba
povedať, že tento rok nám na pamiatku reformácie slúžili deti programom, tak nás
bolo o čosi viac. No nebyť detí a ich rodičov, ktorí prišli s nimi, asi by náš bolo do
40.  Myslím  si,  že  by  nám  evanjelikom  malo  záležať  na  týchto  reformačných
Službách.

c) Stredtýždňové Služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo
Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 14 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 14 ľudí a vo Veľkej Vsi 6 žien.

Bratia a sestry, každoročne počúvame tieto čísla, ktoré odzrkadľujú náš záujem
o dianie v cirkevnom zbore a to sa netýka len účasti  na nedeľňajších Službách.
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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  sme  svedkami  toho,  že  nám  mladá  a stredná
generácia chýba. Je pravda, že sú jednotlivci, ktorí chodia pravidelne – avšak je to
len  veľmi  malé  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  aj  tento  rok  chcem  vysloviť  poďakovanie  za  službu  našim  sestrám
kantorkám,  bratovi  kantorovi,  sestrám  kostolníčkam  a všetkým,  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. Celkovo sme mali 7 krstov a z toho bolo pokrstených 5 chlapcov a 2
dievčatá. Tento rok sme nemali žiaden krst dospelého brata či sestry. Aj tento rok
však musíme skonštatovať, že v mnohých prípadoch rodičia detí neboli manželia
a dokonca niektorí sa ani netúžili zobrať. No dieťa za stav svojich rodičov nemôže,
a preto krst neodmietam ani u takýchto členov cirkevného zboru, avšak rodičov
napomínam, aby zmenili svoj status a vstúpili do manželstva, a tak podľa Božieho
poriadku vychovávali svoje deti v riadnej rodine. Krst je a má byť veľmi významná
udalosť v živote rodiny, ale aj zboru, 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 4 menej.

b)  Večera  Pánova:  Sviatosť  VP  bola  prislúžená  v cirkevnom  zbore  41-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 a
počas sobáša boli účastní pri Pánovom stole. Celkovo pristúpilo k VP 250 mužov
a 737 žien,  spolu 987 komunikantov. Je to o 103 viac ako v r.  2018. 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:  V minulom  roku  slávnosť  konfirmácie  prijali  po  riadnej
dvojročnej príprave 5 mladí, ktorí sa stali dospelými členmi CZ. Stalo sa tak 2.
júna 2019. Boli to 2 chlapci a 3 dievčatá.

V minulom roku o konfirmáciu dospelých neprejavil nikto záujem.

Avšak po ročnej pauze sme mali  jubilejnú konfirmáciu,  kde boli  spojené dva
ročníky. Pozvanie prijalo 15 bratov a sestier, ktorí spoločne pristúpili aj k Pánovmu
stolu.

b)  Cirkevné  sobáše:  Tento  rok  sme mali  2  sobáše.  Oba by  sme priradili  ku
krížnym manželstvám, nakoľko v oboch prípadoch bol ženích evanjelik a nevesta
katolíčka. Taktiež treba povedať, že v kalinovskom chráme bol len jeden sobáš a
druhý bol v chráme Božom v Lučenci. Nakoľko to bol náš cirkevník, podľa CPP má
byť zapísaný v našej matrike – a taktiež som sobášil ja a náš spevokol poslúžil
piesňami. Sobášov bolo rovnako ako v roku predchádzajúcom.
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V tomto roku sme nemali požehnanie manželstva.

c) Pohreby: Pán života a smrti si v minulom roku povolal z tejto časnosti 16 ľudí,
z toho 7 mužov a 9 žien. Najstaršia z pochovaných bola Anna Morháčová, ktorá
bola pochovaná vo veku 98 rokov, a najmladší pochovaný bol Pavel Mázor, ktorý
mal 66 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 pre zdravotné problémy. Pochovávali sme však aj
ľudí, ktorí nepatrili do nášho CZ, no ich rodinní príslušníci vyslovili túžbu, aby mali
evanjelický pohreb.

Chcem aj v tento rok vyznať, že pohrebné kázne boli vždy a v akejkoľvek situácii
pripravované misijne a taktiež aj so spomienkou na život zosnulého. Pohrebov bolo
o 8 viac ako v roku 2018.

Veľkou a významnou pomocou na pohreboch je služba našich sestier kantoriek
a taktiež brata kantora. 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  sprievodu!  Tiež  chcem  poďakovať  bratovi  kaplánovi  Balcovi  z
Poltára, ktorý nám tento rok pomáhal pri pohreboch, nakoľko nie vždy sa našim
kantorom dalo.

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  2019  sme  mali  v kartotéke  700  členov.  Dnes  môžeme
skonštatovať, že k 31. 12. 2019 sme mali v evidencii 691 členov.

4. Výchovná činnosť:

a)  Náboženstvo:  Tak  ako  aj  minulý  rok,  aj  v tomto  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 8.00
hod. Na toto náboženstvo chodila do prázdnin 1 žiačka a od septembra vyučujem
4 deti. V Kalinove vyučujem štyri hodiny. Vyučujem vždy spojené 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 2 deti menej 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,  ktorý  sa  však  v
tomto roku nedal  zakúpiť  vo vydavateľstve Tranoscius,  nakoľko im to skladové
zásoby nedovoľovali.  Preto som pre všetky ročníky musel v tomto školskom roku
vytvárať pracovné zošity ja.

b) Konfirmačná výučba: Od januára do mája sme mali konfirmačné vyučovanie
v pondelok na fare. Potom sme našich konfirmandov v chráme Božom preskúšali
a druháci v prvú júnovú nedeľu boli konfirmovaní. Začiatkom októbra sme začali
s výučbou konfirmácie s dvoma druháčkami – konfirmandkami a so 4 prvákmi –
katechétmi. Toto vyučovanie prebieha v piatok od 13.30 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 10 – 15 detí. Teší nás, že
prichádzajú  medzi  nás  aj  nové deti.  Opäť  však  chcem vyjadriť  poľutovanie,  že

5



napriek  tomu,  že  deti  chodia  na  besiedku,  v kostole  ich  s rodičmi  pravidelne
nevídame.

Chcem  vymenovať  aspoň  pár  aktivít  pre  deti:  zorganizovali  sme  karneval,
nacvičili sme program na Deň matiek, Deň otcov, Veľkú noc, Pamiatku reformácie.
Deti poslúžili aj pri rôznych iných aktivitách svojím programom. Poslednú júnovú
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 15 detí a 2 pomocníčky. Tento rok sme pre zlé počasie
neboli  koledovať,  no  ďakujem  všetkým,  ktorí  prispeli  na  prácu  s  besiedkou  v
zbierke. 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  Andrejke  Svorčíkovej,  Maťke
Svorčíkovej a tiež Janke Borošovej, ktoré sú 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, no ich povinnosti im
asi nedovoľujú prísť  a stretnúť  sa.  A preto nás všetkých pozývam, aby sme sa
modlili  za túto mladú generáciu,  aby mali  túžbu po spoločenstve nielen medzi
sebou, ale hlavne s Pánom Bohom.

5. Biblická a vnútromisijná činnosť:

a)  Biblické  hodiny:  V našom  cirkevnom  zbore  sa  pravidelne  od  januára  do
školských  prázdnin  a od  septembra/októbra  do  decembra  stretávame  k štúdiu
Biblie.  Biblická  hodina  nebola  len  vo  výnimočných prípadoch a v období  pôstu
i adventu, keď prebiehajú večierne. 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 6 členov v Kalinove, zväčša žien. Chcem vás preto všetkých
pozvať k týmto našim stretnutiam pri štúdiu Biblie. To, že to nie sú SB, nech nás
neodrádza,  ale  nech  máme  túžbu  po  spoznávaní  Božieho  slova  aj  takto  pri
biblických hodinách.

b) Stretnutia žien - SEŽ: Naše ženy sa k stretnutiu SEŽ – tak ako sme toho boli
svedkami po minulé roky – v tomto roku stretli len párkrát. No aj napriek tomu
boli  vždy  ochotné  pomôcť  s prípravou  zborových  podujatí.  Okrem  toho  sa
pravidelne starajú o upratovanie kostola, farských priestorov i o kvetinové záhony
pri fare. Zapojili sa do Svetového dňa modlitieb v RKC kostole, urobili stôl hojnosti
pri poďakovaní za úrody zeme, urobili adventný veniec do kostola i na faru... i iné.
Súčasťou kňazskej správy je aj správa koordinátorky SEŽ – sestry Jany Gasperovej
– z ktorej som vybral uvedené aktivity.

c) Stretnutie mladších žien: V tomto roku sa schádzalo aj spoločenstvo mladších
žien, ktoré viedla moja manželka (Michaela Šoltésová). Stretávali sa podľa dohody.
Keďže  sa  nám  narodil  synček  Dominik,  tieto  stretnutia  tento  rok  boli  len  od
septembra a stretli sa 12-krát – skoro každý pondelok. 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.  Priemerne  sa
schádzajú v počte 6.

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
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stretnutia či príležitosti, a to nielen v CZ, ale aj na seniorátnej úrovni. 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 – Adoremusu, je potrebné povedať, že máme aj menšie
zoskupenie – kvarteto, ktoré sa však nestretávalo pravidelne.

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  osobným  rozhovor  v domácnostiach.  Preto  Vás
chcem povzbudiť, ak máte túžbu sa stretnúť/rozprávať u vás doma, prosím, aby ste
mi dali vedieť a ja rád prídem i do domácnosti.

f) Zborový časopis: Opäť sme aj v tomto roku vydávali a sprostredkovali 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,  sestre  Zivákovej  za  gramatickú
a štylistickú úpravu, ale taktiež aj bratovi Borošovi ml. za grafickú úpravu. 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 povedať aj to,  že pravidelne tlačím kázne
z každej nedele. Tlačí sa približne 30 – 35 ks a nosím ich aj na filiálky. Chcem sa
poďakovať všetkým, ktorí aj na tlačenie kázni prispievajú finančnými milodarmi!

g) Internetová stránka. Už v minulom roku sme zakúpili  väčšiu doménu pre
našu  internetovú  stránku:  eczk.eu.  Okrem  pravidelných  článkov,  ktoré  sa
pridávajú na našu stránku, pridávame aj pozvánky na udalosti v CZ, nahrávame
kázne aj iné. Na internetovú stránku máme veľmi dobré ohlasy aj od ľudí, ktorým
je CZ Kalinovo zakorenený 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 mal
tému  z detského tábora – Skúška odvahy...  a bola to téma o Danielovi.  Tento
zborový deň sme mali na konci denného detského zborového tábora. Síce nám
tento  rok  celkom neprialo  počasie,  pretože  nebolo  jasno ako minulý  rok,  no  i
napriek tomu sme mali požehnaný čas vo farskej záhrade. No pre deti sme museli
zrušiť skákací hrad. Na začiatok sme začali spolu s deťmi vyhodnotením tábora.
Tento rok sme mali vzácnu návštevu novozvoleného brata generálneho biskupa
Ivana Eľka s bratom tajomníkom Borisom Mišinom. 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 pokračovali 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  pre  to,  že  ich  nezažívame  pravidelne,  ale  len  občas.
Napríklad: premietali sme Prochrist – z Liptovského Hrádku; mali sme prednášku
o Misii na Níle. Mali sme Noc kostolov, kde nám slúžili mnohí bratia a sestry z CZ.
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Zúčastnili sme sa so ženami na pracovnom i slávnostnom stretnutí novohradských
žien. S našimi spevokolistami sme sa zúčastnili prehliadky spevokolov – Adventná
radosť v Českom Brezove.

Možno  tak  netradične,  chcem  medzi  zaujímavosti  zaradiť  aj  zakúpenie  a
realizáciu namontovania kúrenia v kostole vo Veľkej Vsi.

Rok 2019 bol v našom cirkevnom zbore požehnaný na množstvo zaujímavých
podujatí a aktivít, ktoré napomáhali šíreniu evanjelia a povzbudzovaniu veriacich
k živej a zdravej viere v Pána Ježiša Krista. A tak verím, že každý si mohol nájsť to,
čo ho zaujímalo a to, čo ho mohlo povzbudiť.

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,  pretože  On  je  spása!  „K  Tebe
vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Daj mi hneď zrána
počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v
Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.“ Amen

V CIRKEVNOM ZBORE BOLO ZA ROK 2019
Pokrstených: 2 dievčatá, 5 chlapci (o 4 menej ako v roku 2018)
24. február – Dominik Šoltés, 12. máj – Miloslav Sanislo (krst v Zelenom), 29. jún –
Jakub Šedro, 29. jún – Eliška Kratochvíľová, 3. júl – Milan Mrva, 29. september –
Jakub Cirák, 23. november – Anna Cabanová

Konfirmovaných: 2 chlapci a 3 dievčatá (rovnako ako v roku 2018)
Ján  Grendel,  Erik  Jozef  Kašša,  Mária  Kováčová,  Martina  Lörinčíková,  Tamara
Oravcová

Sobášených: 2 páry (rovnako ako v roku 2018)
3. máj – Patrik Halaj + Zuzana Karmanová
28. september – Miroslav Balkovský + Lucia Beláková (sobáš v Lučenci)

Zosnulých: 9 žien a 8 mužov (o 8 viac ako v roku 2018)
6. január – Mária Hroncová, 91r. – Kalinovo
18. január – Dušan Morháč, 69r. – Kalinovo
21. február – Katarína Lacová, 67r. – Kalinovo
17. marec – Mária Gréčová, 91r. – Kalinovo
31. máj – Milan Lörinčík, 74r. – Kalinovo
7. jún – Ján Vančo, 82r. – Kalinovo
18. jún – Pavel Mázor, 66r. – Kalinovo
26. august – Elena Hroncová, 72r. – Kalinovo
25. september – Anna Grendelová, 84r. – Kalinovo
3. október – Marianna Kontrišová – 72r. – Veľká Ves
10. október – Ján Morháč, 79r. – Breznička
4. november – Anna Morháčová, 98r. – Breznička
8. november – Helena Gréčová, 85r. – Kalinovo
18. december – Marta Lengová, 88r. – Breznička
21. december – Ján Kudlák, 70r. – Kalinovo
26. december – Martin Sabó, 71r. – Breznička
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SPRÁVA HV PRI CZ ECAV V KALINOVE

ZA ROK 2019
(Celozborový konvent dňa 16.2.2020)

HV zasadal 2x podľa stanoveného plánu (júl, december) v zložení: za Kalinovo I. 
Hroncová, M. Dováľová, V. Jablonská, J. Zivák, D. Kuric; za Veľkú Ves M. Líšková, J. 
Oravcová, V. Hanesová; za Brezničku O. Géčová a J. Gáborová. Každého zasadnutia sa 
zúčastnili štatutári CZ. Priemerná účasť členov na zasadnutí bola 90%.Našou úlohou bolo 
dohliadať na hospodárenie s finančnými prostriedkami CZ (sledovať napĺňanie a čerpanie 
rozpočtu, schváleného celozborovým konventom 10.2.2019).

PRÍJMY, VÝDAVKY  ZA ROK 2019  A  ROZPOČET  NA  ROK 2020

Rozpočet
r. 2019

Skutočnosť
r. 2019

Rozpočet
r. 2020

Príjmy spolu                       17 830 €    20 556,70 €    19 330,-€
Z toho: Príjmy z pôdy         3 780       3 779,14          3 780
                Milodary         4 000       6 806,-*          5 000

 Ofery         3 500       4 277,63          3 500
                Cirkevný príspevok         3 900       4 182,-          3 900
                Z Ob.Ú. a zvonenie         1 000                1 650
             Ostatné príjmy  ( predaj časopisov,   
               vratky, zbierky, cestovné....)

        1 650       1 511,93**          1 500

Výdavky spolu       21 610       18 992,74        
22 130,-€

Z toho:  Opravy         8 190        8 207,72 *           9 060
                Cestovné                500                            700
               Telefón            450           502,69              500
                Poistenie budov, auta, revízie      700           689,99               850
               Reprezentácia a ost. výdavky na 
služby

           250         158,08 **              300

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

        3 400        
2 206,99***

          3 170

                Spotreba energií ( vodné, SSE, 
SPP )

        3 770        
3 580,11****    

          4 450 

               Dane (z príjmu, nehnuteľností 
a poplatky)

        3 290        
2 907,06*****  

          1 800

Príspevky vyšším a iným COJ         1 060           740,10           1 300
                                    
                                  Schodok.....................-3 780 €  ..............1 563,96.................. -  2 800,-€ ☼

Rozdiel príjmov (skutočnosť) za rok 2019 je :       + 2 726,70 €
Rozdiel výdavkov (skutočnosť) za rok 2019 je :     - 2 617,26 €
Prebytok rozpočtu za rok 2019 je: 2 726,70  +2 617,26 =  5 343,96 €

Príjmy: 
* milodary: 5.670,-€ na kostol a potreby CZ;  1 136,-€ na LR a rozmnožované kázne
** z poskytnutých služieb: 844,60 € časopisy, 146,-€ cestovné MČ Tomášovce, Poltár; 34,-€ Poltár 
odb. dohľad;
                  140,-€ zvonenie; 11,20€ nájom Nižný Petrovec; 230,63 preplatky SSE a SPP + vratky; . . .

              Výdavky: 
* oprav y: K 592,22€ žalúzie vo veľkej zborovke, nátery vchodov do kostola, drevárne, opierok
vo veľkej zbor.; časť
strechy star. hosp. budovy. VV 7 615,50€ nákup a montáž  elektr. vykurovacích telies do kostola 
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**.reprezentácia a ostatné výdavky na služby 158,08 € servis auta, 2x prezutie A, RTVS, domový 
odpad....
*** spotreba materiálu : časopisy a kalendáre 1 112,24€, kancelárske potreby 358,97€ ( tonery, 
papier,  
skartovačka), PHM 344,03€, ostatné 378,01€ nákupy kvetov, benzínu do kosačky, mater. na Zb. 
deň, drobného inventára
****spotreba energií: K – fara vodné 128,26€; SSE 565,41€; SPP 1.186,44€; kostol SSE 774,00€;
 zvonica  
106,00€ ( 2.760,11€). VV – kostol SSE 392,00€.Br – kostol SSE 212,00€ a SPP  216,00€ (420,00€)

              *****dane: z príjmu  VV  z predaja 2 625,- €; z nehnuteľností 134,26 €; ostatné poplatky 147,80€ 
( za balík,    

              vklady, povolenia ...)

            
                  TABUĽKA  HOSPODÁRENIA  za rok 2019  CELKOM

Stav k 1.1.2019 Príjmy za r.
2019

Výdavky za
r. 2019

Stav
k 31.12.201

9
Stav fin.prost.

CZ
 29 548,41 20 556,70 18 992,74  31 112,37*  

 Stav fondu AK 19 214,30 - - 19 214,30
SPOLU 48 762,71 20 556,70 18 992,74  50 326,67

€

BÚ     30 059,36      Pokladn
e:

        1.053,
01

31 112,37

(K)  21 412,81        (K)   
222,04

21 634,85

(VV)  7 022,29 (VV)   570,35  7 592,64
     (B)    1 624,26     (B)    

260,62
  1 884,88

☼   V roku 2020 chceme z rozpočtu najväčšiu časť venovať:
- ochrane majetku:

             K – výmena strechy na hosp. budove starej fary, doplniť prístrešok k drevárni a dokončiť 
napúšťanie 
 drevených konštrukcií izolačným materiálom; 
VV – výmena odkvapových žľabov na kostole a vo vnútri odstránenie drevokaznej huby, 
oprava zatečenej.
fasády na zvonici,  spojazdnenie malého zvona; 
Br. – náter plota okolo kostola
- spríjemňovaniu prostredia, v ktorom sa schádzame ( koberce do kostola...) a
- tiež aj
- zvyšovaniu nášho duchovného povedomia (vzdelávacie, spoločensko – zábavné 
a poznávacie

 aktivity..…) V Kalinove 16.2.2020

„VSTAŇ, VEZMI SI LÔŽKO A CHOĎ!“
Svetový deň modlitieb je celosvetovým ekumenickým podujatím, ktorého cieľom

je  poukázať  na  problémy  a postavenie  žien  v rôznych  krajinách  sveta.  Ten
tohtoročný bol zameraný na africké Zimbabwe. Len málo Slovákov navštívilo tento
vzdialený kút sveta osobne. O to zaujímavejšie bolo dozvedieť sa niečo viac nielen
o samotnej  krajine,  ale  aj  o tamojšej  kultúre,  bežnom  živote  jej  obyvateľov  a
o každodenných výzvach miestnych žien.

Táto  príležitosť  sa  nám  všetkým  naskytla  8.  marca  2020  popoludní  na
evanjelickej fare v Kalinove. Ako po predošlé roky, opäť sa zišli  miestne ženy z
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katolíckej, evanjelickej cirkvi a cirkvi bratskej, aby nám spoločne priblížili situáciu
žien v Zimbabwe.

Úvod  nášho  stretnutia  bol  venovaný  základným  informáciám  o krajine.
Dozvedeli sme sa niečo o jej histórii aj neľahkej súčasnosti, o politickej situácii,
o kultúre života aj umenia. Pripravená prezentácia názorne prepojila informácie
so zaujímavými fotografiami. Videli sme pôsobivé prírodné scenérie krajiny, ktorá
sa nachádza zväčša v nadmorskej výške 1000 – 1600 m. s tropickými rastlinami
a zvieratami a taktiež obrázky žien  a detí v ich každodennom živote.

Vnútropolitická  situácia  ako  aj  mnohé  zažité  zvyky  nedávajú  ženám  v tejto
krajine  veľa  možností  dôstojnej  sebarealizácie.  Už v mladom veku sa  dievčatá,
hlavne z vidieckych oblastí, často musia podriadiť núteným sobášom a prichádzajú
tak aj o pomerne obmedzené šance na svoje vzdelávanie.  Okrem starostlivosti
o deti a domácnosť je väčšina bežných pracovných činností – práca na poli, predaj
a spracovanie dopestovaných plodín,  chov dobytka, donáška vody -  na pleciach
žien.  Ani  v mestách  nie  je  situácia  omnoho  lepšia  pre  pomerne  vysokú
nezamestnanosť.  Pre  mnohé  ženy  je  každodenný  kolotoč  domácich  povinností
doslova bojom o prežitie v tých najskromnejších podmienkach. Žiaľ, veľa žien sa
snaží nájsť východisko zo svojho existenčného zápasu predajom vlastného tela. To
má za následok, že až 15% populácie trpí na ochorenie AIDS. V krajine je vysoký
počet detských sirôt,  ktoré choroba AIDS obrala o oboch rodičov.  Formálne sa
postavenie mnohých afrických žien zlepšilo, realita je však omnoho drsnejšia. Tak
aj pre ženy v Zimbabwe je typické, že svojich práv sa domáhajú len veľmi ťažko.

Mnoho ľudí v tejto krajine vkladá svoje nádeje a túžby po lepšom svete do viery.
Zhruba 50% obyvateľstva vyznáva sykretizmus – zmes kresťanstva a domorodých
kultov. Približne 24% tvoria vyznávači domorodých kultov a 1% stúpenci islamu.

Štvrtina  obyvateľov  Zimbabwe  nachádza  svoje  životné  povzbudenie
v kresťanstve. Komunity veriacich v tamojších kresťanských kostoloch sa tak ako
my stretávajú pri spoločných modlitbách, piesňach a vzdávaní vďaky Pánu Bohu za
každý malý krok k pozitívnym zmenám.

Naše popoludnie pokračovalo pásmom piesní v miestnom jazyku, zamysleniami
a príbehmi rôznych zimbabwianskych žien. Všetky spomínané piesne aj príbehy
niesli v sebe hlavnú myšlienku celého tohtoročného podujatia – „Vstaň, vezmi si
lôžko a choď!“ (J 5, 8)

V duchu tohto príbehu z Jánovho Evanjelia sa nám v kázni prihovoril katolícky
pán  farár  Štefan  Kosturko  .  Pripomenul  nám  potrebu  prekonávať  vlastnú
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ľahostajnosť  a  egoizmus,  ktoré  nám  často  bránia  vidieť  utrpenie  ostatných.
Riešime hlavne svoje problémy, lebo tie sa nám zdajú najpálčivejšie. Okolo nás je
pritom veľa ľudí, ktorí sú v núdzi, nedokážu si poradiť bez pomoci druhých a ich
situácia je mnohokrát ďaleko horšia než naše starosti.

Nasledovala naša spoločná modlitba pod vedením brata kazateľa cirkvi bratskej
Pavla  Bombu.  Po  nej  sa  uskutočnila  finančná  zbierka,  ktorá  je  pravidelnou
súčasťou  tohto  stretnutia  veriacich.  Vyzbieraných  220,  -  €  z Kalinova  pôjde
Nadácii  pre  budúcnosť  žien  v Zimbabwe.  Záver  patril  poďakovaniu  nášho
evanjelického brata farára Ondreja Šoltésa všetkým zúčastneným aj účinkujúcim.

Milú  bodku  za  naším  Svetovým  dňom  modlitieb  2020   všetkým  prítomným
pripravili šikovné kalinovské ženy v podobe chutného občerstvenia.

Bolo to nielen zaujímavé popoludnie, ale aj príležitosť na krátke zamyslenie.  Ak
dokážeme citlivejšie vnímať, s akými problémami sa ľudia denne boria v mnohých
častiach  sveta,  snáď  budeme  pociťovať  viac  vďačnosti  a pokory  za  všetky
dobrodenia,  ktorých  sa  nám  z Božej  milosti  neustále  dostáva.  Aj  malé  gesto
pomoci  či  prejaveného  záujmu  môže  niekomu  zmeniť  pohľad  na  život
v pozitívnejšom svetle.

Natália Ševčíková

ČLOVEK Z BETÁNIE
Pred časom ma obyvatelia z Betánie oslovili, aby som o nich skúsila napísať. O

Betánii som už raz písala, no keďže má tento rok okrúhle výročie, nedalo mi a o
niečo som sa pokúsila.  Pán moje myšlienky v tomto článku viedol trošku iným
smerom, a preto to nebude celkom o tom, čo sa v Betánii robí, no aj tak dúfam, že
niekoho osloví.

Dovoľte mi, aby som tento článok začala návratom do školských lavíc. V škole
nás učili, že život človeka je ohraničený rôznymi fázami. Mám na mysli tie dobre
známe vývojové obdobia v živote každého z nás. Človek začína ako novorodenec,
potom je dojča, batoľa, lezúň, predškolský, školský vek, dospievanie, dospelosť a
staroba. Sú tu ešte rôzne vývojové medziobdobia ako obdobie vzdoru, puberta a
niekoľko ďalších, no toto je len časť pravdy o tom, kto je človek. Človek je tvor
oveľa komplikovanejší.  Formuje ho okrem iného aj výchova, prostredie, vlastné
skúsenosti a zážitky, aj to, čomu a komu verí. Prečo takáto úvaha?

Chcem tu  písať  v  prvom rade o  človeku,  no  ten  je  veľmi  krehký  a  zároveň
nepoddajný. Je plný rozporov a protikladov. Súdim tak aj podľa seba. Človek sa v
každej životnej  etape niečo učí,  a to na rôznych úrovniach. Fyzicky,  psychicky,
mentálne, duševne aj duchovne. A výsledok je rozmanitý a u každého  môže byť
iný. V rozhlase som počula názor psychológa, že k tomu, aby bol človek spokojný
vo svojom živote, potrebuje tri veci. Žiaľ, nepamätám si všetky tri veci a aj tie dve
veci poviem len vlastnými slovami. Človek potrebuje byť milovaný a byť užitočný.
Teda mať hodnotu a zmysel. Myslím si, že toto potrebuje každý a v každom veku.
Celý náš život sa točí okolo dávania a prijímania. Na prvý pohľad sa to môže zdať
až banálne jednoduché.  Ako v rozprávke O troch grošoch. Aplikovať to do svojho
života, to si vyžaduje veľkú múdrosť, odvahu a pokoru. No múdrosť nie je niečo, čo
k nám príde samo od seba. To sa nestane automaticky. Tak ako žiak v škole musí
vyvinúť nejakú aktivitu, aby sa niečo naučil, aj my sa to potrebujeme učiť a o túto
múdrosť prosiť.

V  Biblii  som  našla  niekoľko  výrokov  o  múdrosti.  Začnem  tým,  že  biblická
múdrosť  neznamená  len  múdrosť,  ktorá  je  na  úrovni  vedomosti  a toho,  čo  sa
naučíme v škole. Je to zmes aj tých akademických vedomostí, aj životná skúsenosť,
ktorá sa podriaďuje Božej vôli. ,, Počiatok múdrosti je bazéň pred Hospodinom.“
(Žalm 111,10) No aj tomuto sa musíme učiť. ,, Získaj múdrosť, získaj rozumnosť.“
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( Príslovia  4,  5)  Múdrosť  treba  aktívne  hľadať.  ,,  Múdrosť  kričí  na  ulici,  na
námestiach vydáva svoj hlas.“  (Príslovia 1, 10) A ak sa nám v tom nedarí, môžeme
o túto múdrosť dokonca prosiť. ,, Ak sa niekomu nedostáva múdrosti, nech si ju
prosí od Boha, ktorý proste a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej.“ (Jakub
1, 5)

Starý človek má za sebou nejaký príbeh. Má už za sebou všelijaké skúsenosti,
ktoré ho mohli  rôzne tvarovať,  no tieto  dve základné potreby má stále  ukryté
niekde hlboko v sebe. Staroba nie je len príjemná. Môže mať  zdravotné problémy,
bolesti, no aj v tomto období sa ešte môže všeličomu naučiť. S odchádzajúcimi
silami a z pribúdajúcimi problémami sa môže učiť pokore nielen v tom zmysle, ako
zvládnuť svoje problémy, ale aj v tom zmysle, ako prijať pomoc od iných ľudí. Čím
som sama staršia, tým viac vnímam to, že na jeden problém nemusí platiť len
jedno správne riešenie. Život a aj Pán Boh môže na jednu vec ponúknuť širokú
škálu ciest a možnosti, ktoré majú v sebe pre aj proti, ale všetky môžu byť dobré.
Do veľkej miery záleží aj na tom, ako ktorú možnosť vo svojom vnútri spracujeme
a ako s ňou dokážeme žiť.

Tento článok som nazvala človek z Betanie. Betánia teraz v máji oslávi 20 rokov
od  svojho  otvorenia.  Betánia  vznikla  ako  miesto,  v  ktorom  môžu  ľudia
plnohodnotne žiť aj napriek tomu, že majú nejaký problém. Život to zariadil tak, že
sú tu  väčšinou staršie ročníky, no som presvedčená, že ak by niekto potreboval
pomoc aj v mladšom veku, tu ju nájde. Zatiaľ sa Betánia snaží fungovať tak, že
rešpektuje potreby klienta a dáva mu možnosť voľby toho, čo chce robiť a všetky
aktivity, ktoré ponúka a o ktorých som už raz písala, sú na báze dobrovoľnosti.
Dokonca dáva klientovi pocit spolurozhodovania pri tvorbe jedálneho lístka. Snáď
jediná mierne povinná činnosť je cvičenie, ktoré je však na prospech toho, aby
človek mohol a dokázal  čo najlepšie fyzicky fungovať.  Keď som rozmýšľala nad
týmto článkom, napadlo mi, že Betánia je vlastne taký mikrosvet, kde sa učíme
rešpektovať  jeden  druhého.  Klienti  sa  učia  rešpektovať  seba  navzájom  a  aj
personál a isté pravidlá, ktoré Betánia má. Personál sa snaží rešpektovať klientov
a ich súkromie a potreby. Učí sa pristupovať k staršiemu človek s láskou a úctou a
s láskou a úctou ich aj napomínajú a riešia všetko, čo deň prinesie. V rámci toho
biblického:  ,,  Na  staršieho  človeka  sa  neosopuj,  ale  ho  napomínaj  ako  otca  ,
mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry.“ (1. Tim 5, 1 – 2)
Chcela  by som všetkým, ktorí  tvoria  Betániu,  klientom aj  personálu,  k  tomuto
výročiu zaželať, aby toto fungovalo aj ďalej. Poprípade, aby sa to stále zlepšovalo,
lebo zlepšovať sa vždy niečo dá.

Odkedy  som  tento  článok  písala,  ubehol  nejaký  čas.  Vzhľadom  na  situáciu,
ktorej  všetci  čelíme,  aj  Betánia  prijala  opatrenia,  ktoré  sú určené  na  ochranu
klientov  a  personálu  a  ktoré  treba  rešpektovať.  Verím však,  že  napriek  týmto
ťažším časom bude v Betánii naďalej panovať láska, úcta a spolupatričnosť.

Lucia Sitárová

MILODARY NA LIST RODINE
(od 30. novembra 2019 do 29. marca 2020)

5€ - V. Jablonská (K), M. Jablonský st. (K), R. Fungáčová(K),
7€ - I. Palkovičová (K), M. Kokavcová (K),
10€ -  E. Hulová (K), M. Macková (Lc), rod. Čopová (K), E. Šimová (K), D. Národová (K),
30€ - rod. Heglová  (Málinec)
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JUBILANTI JANUÁR – APRÍL 2020

40  rokov: Antalíková  Miroslava  (VV),  Baranavá  Jana  (VV),  Kasáč  Dušan  (K),
Mázor Pavel (K)

50 rokov: Eliášová Edita (K),  Lauko Róbert (B),  Murínová Jana (K)

60 rokov:  Fungáčová  Renáta  (K),  Marcineková  Eva  (K),  Ňuňuková  Iveta  (B),
Svorčík Ivan (K)

70 rokov: Hronec Ján (K), Maďar Ján (K)

80 a viac rokov: Bešinová Mária (K), Ciráková Elena (K), Gerátová Darina (VV),
Halajová Elena (K), Jánošová Alojzia (K), Kočalková Gabriela (K), Kontrišová Anna
(K), Krajčová Mária (B), Lőrinčíková 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), Vančová Jolana
(K)

PRÍBEH O DEDIČSTVE
V istej bohatej rodine ochorel ich jediný syn. Mal nevyliečiteľný druh leukémie.

Napriek  tomu,  že  jeho  rodičia  vynaložili  nadľudské  úsilie  na  jeho  záchranu,
umieral v ôsmich rokoch. Otec veľmi trpel, ale keď videl, že už nastáva koniec,
spravil  neobyčajnú  vec.  Poprosil  istého  málo  známeho  maliara,  aby  zhotovil
portrét jeho syna ako leží a zomiera. Maliar sa zdráhal, ale vidiac bolesť svojho
priateľa, nakoniec súhlasil. Namaľoval obraz jeho umierajúceho syna. Krátko na to
chlapec zomrel. Nie dlho po ňom zomrela jeho matka a po nej i otec.

Po nie mnohých dňoch, podľa závetu tejto rodiny, bola pripravená dražba ich
majetku. Nakoľko nemali dediča, všetko svoje obrovské bohatstvo dali do dražby.
V tento deň sa zhromaždili najbohatší ľudia z celého okolia. Jednalo sa o dražbu
mimoriadne  veľkého  bohatstva.  Podľa  závetu  bol  ako  prvý  licitovaný  obraz
chlapca, ktorý leží v posteli a umiera. Neznámy obraz od neznámeho maliara a k
tomu  ešte  také  deprimujúce  dielo.  S  ponukou  obrazu  začal  licitátor  na  10
dolároch. 10 dolárov prvýkrát, 10 dolárov druhýkrát, nikto nepridal. 10 dolárov po
tretí... a zrazu sa v hale (kde bolo asi tisíc ľudí) zdvihla nesmelo jedna ruka. V
poslednom rade, úplne na kraji a zvýšila ponuku na 20 dolárov. Bola to postaršia
žena, ktorá v domácnosti tejto rodiny pracovala ako ich slúžka. Všimla si, že na
tom obraze spoznáva chlapčeka,  ktorý zomrel  a chcela  si  ten obraz kúpiť  ako
spomienku, lebo túto rodinu mala rada. Licitátor oznamuje: 20 dolárov prvýkrát,
20  dolárov  dolárov  druhýkrát.  Dá  niekto  viac?  Dá  niekto  viac?  Dámy  a  páni
naposledy: Dá niekto viac? Nikto nepridal. 20 dolárov po tretíkrát! Predané. Obraz
je  predaný  dáme  v  poslednom  rade  úplne  na  kraji  v  bielej  róbe.  Následne
predsedajúci dražby zatvoril aukčnú knihu a vyhlásil: „Dámy a páni, naša dražby
sa  práve  skončila.  Podľa  závetu  rodiny  sa  dedičom  a  vlastníkom  celého  ich
majetku stáva osoba, ktorá práve vydražila obraz ich umierajúceho syna.“ 

Bratia a sestry, to isté urobil Boh na Golgote. Dražil celý vesmír a večnosť. Pred
dvetisíc rokmi nechal rímskymi vojakmi v Jeruzaleme pribiť na kríž svojho Syna.
Pred tvárou celého sveta namaľoval obraz, na ktorom umieral jeho jednorodený
Syn. U Jána čítame (J3,16): „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Kto kúpi
tento obraz – uverí v Krista – stane sa dedičom nebies a večného života. 

neznámy autor
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           KARNEVAL
Áno, aj tento rok sme zorganizovali pre naše deti karneval a sme radi, že sa

nám to podarilo pred vypuknutím koronovírusovej pandémie. Zúčastnilo sa ho veľa
masiek  z najrôznejších  rozprávok.   Pozvanie   prijali  rôzne  bytosti,  dokonca  aj
postavy z Biblie. Ako členku organizačného tímu ma vždy veľmi poteší, keď sa aj
rodičia prezlečú za nejakú masku, dokonca sú ochotní zapojiť sa do súťaží s deťmi.
O tom, že sa to aj deťom dvojnásobne ráta, svedčili radosť a smiech počas súťaží.

Atmosféru  karnevalu  vylepšili  aj  sladké  či  slané  dobroty,  ktoré  naznášali
ochotné  mamy  rozprávkových bytostí.  Po  začiatočnej  modlitbe,  speve  piesní  a
prehliadke masiek sme sa dostali k vytúženým hrám. Víťazi (detskí aj dospelí) boli
odmenení. Ale nemyslite si, že nejaká maska odišla naprázdno, odmenu dostali
všetci.

Po karnevale nastáva ťažká chvíľa pre organizátorov – upratanie veľkej zborovky
a okolitých priestorov, kde tancovali deti rozhadzujúc konfety. Nemuseli sme sa
však obávať, pretože rodičia nám pomohli dostať faru do obvyklého stavu.  

Keď mi zrak na druhý deň (nedeľa) padol na podlahu a zahliadla som na zemi
zabudnuté konfety, v duchu som ďakovala Bohu za všetkých rodičov, ktorí priviezli
deti, vyhotovili im masky, priniesli všetky tie dobroty, ďakovala som Pánovi za deti
a za všetkých, ktorí pomáhali s prípravou karnevalu. Dúfame, že o rok sa na fare
masky stretnú opäť, pretože najmä v posledných dňoch vidíme, že to vôbec nie je
samozrejmosť a je to len z Božej milosti.

Maťa Svorčíková
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TAJNIČKA

Nádoba na pitie

Farebné pruhy na oblohe

časť nohy

deň v týždni

prvý jarný kvet

oblečenie nielen na šport

prvý prst

nástroj na strihanie

časť stromu

prikrývka

ÚLOHA
Daj do správneho poradia rozhádzané slová a ukáže sa ti verš zo žalmu 3:

dvíhaš, Ale, slávou, si, Ty mojou, si, mojím,  Hospodine, štítom, Ty, hlavu mi

VTIP:
Sedia si tak dva leňochody na strome a
nehýbu sa deň, nehýbu sa druhý deň,
nehýbu sa tretí deň. Nakoniec jeden
otočí hlavu a druhý na to podráždene:
- Nestresuj!

ROZPIS SB
Nakoľko je vládou nariadený zákaz stretávania sa na Službám Božích, aj my toto

nariadenie rešpektujeme. Keď sa situácia zmení,  včas oznámime rozpis Služieb
Božích v celom cirkevnom zbore.

Napriek tomu Vás srdečne pozývam k online vysielaniu na www.facebook.com –
stránka ECAV Kalinovo, kde je z farských priestorov pravidelne v nedeľu o 11:00
a štvrtok o 17:00  živé vysielanie  skrátených Služieb Božích. 

Taktiež na internetovej stránke www.eczk.eu je možné  vypočuť si kázeň, ktorá
je nahrávaná na tomto online vysielaní.

Ak by mal niekto záujem o tlačenú formu kázne, prosím kontaktujte farský úrad
na číslach: 

047/ 43 77 301 – fara
0903 582 087 – zborový farár
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