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Badín
Rok 2015 bol v našom
CZ ECAV v Badín
ďalším rokom zápasov.
Už pár rokov aj tu
bojujeme proti neviditeľnému nepriateľovi sekularizácií spoločnosti
ale aj samotnej cirkvi.
Pre pravdivé zhodnotenie uplynulých dvanástich mesiacov je nutné si
priznať, že víťaziť sa celkom nedarí. Začnime však najprv víťazstvami.
Misia medzi deťmi na detskej besiedke sa na pravidelnej báze organizuje
už ôsmy rok, stretnutia napĺňajú neskoré nedeľné popoludnia deťom i
rodičom. Pán Boh požehnáva túto prácu, privádza svojich najmenších ku
Pánu Ježišovi a my veríme, že ovocie tejto práce sa prejaví aj v
budúcnosti. Ďalším malým víťazstvom je konfirmačná príprava, na ktorú
sa pripravovajú 5 mladí dorastenci a v tomto roku svoju prípravu aj
ukončia. Biblické hodiny dospelých, ktoré sa konajú sú hodnotným
spoločenstvom tých, ktorí chcú hlbšie poznať Písmo a prináša to veľmi
pekné chvíle a požehnanie pre zúčastnených, ako aj pre brata farára, ktorí
ich pripravuje. Najviac v tejto vojne utrpeli stretnutia mládeže, kde odchod
na vysoké školy a rôzne iné radosti tohoto sveta berú mladým toľko času a
energie, že na spoločenstvo mládeže už nijaké nezostáva.
Po materiálnej stránke bolo v uplynulom roku cítiť vyčerpanie po náročnej
stavbe nového zborového domu, ktorý tento rok plánujeme posvätiť. Napriek
všetkým starostiam, námahe a zadĺženiu veríme, že tento projekt má pre náš
zbor mimoriadny význam a ďakujeme Pánu Bohu, že nám až dosiaľ veľmi
pomáha. Napriek možno trochu negatívnemu priebehu roka 2015 nestrácame
u nás v Badíne vieru a odhodlanie konať misiu Evanjelia, ku ktorej nás Pán
Boh volá a dáva nám silu svojho Ducha, ktorá je jedinou účinnou zbraňou
proti nášmu nepriateľovi. Viac o nás na ecavbadin.sk a podlabozejmapy.sk
Mgr. Roman Dovala

Banská Bystrica
Ak
pootvoríme
dvere do banskobystrického cirkevného zboru, tak za
nimi v roku 2015
nájdeme
lúku
kvitnúcich kvetov,
ale tiež i nepokosenú a dokonca aj
zahádzanú tvrdými
skalami. Na lúke
kvitnúcich kvetov
vidíme početné pravidelné, ale i mimoriadne aktivity, ktoré s plynutím
roka pribúdali a postupne rozkvitali.
Pán Boh doprial radosťou zakvitnúť večer pri príležitosti Národného
týždňa manželstva (Jednota on a ona v rozdielnosti), kedy sme prežili
pekný koncert nielen pre manželov, na ktorom poslúžili otec a syn Ján
Benka st. (organ), Ján Benka ml. (trubka), spevácky zbor Hron a
domáci spevokol V. F. Bystrého.
Uprostred mája sme slávili nezvyčajné služby Božie, a to na Vstúpenie,
kde sme ospevovali meno Božie za krásu stvorenstva s bratom
Dieterom Mengom z nemeckého Sulzu a s pozaunistami, ktorí nás
sprevádzali na službách Božích v kostole, ale tiež po skončení pred
kostolom. Známe evanjelické piesne v ich podaní prispeli k celkovej
atmosfére, kedy sme pod holým nebom mohli rozmýšľať o Pánovom
odchode do neba. Tak ako učeníci, keď vonku stáli a dívali sa ako Ho
oblak unášal hore k Otcovi.
V máji nám kvitlo veľa kvetov radostných aktivít, ale spomeniem ešte
Noc kostolov, na ktorej spolutvorcami bola naša zborová mládež,
členovia zboru a spevokol V. F. Bystrého, počas ktorej nám o známych

bystrických dejateľoch z druhého brehu večnosti hovorila s. Lýdia
Búliková.
Dvakrát sme otvorili dvere seniorátu. Na jar pre seniorátny výročný
konvent a v jeseni na seniorátnom stretnutí spevokolov a kresťanského
umenia, nehovoriac o niekoľkoročnom tradičnom seniorátnom
farárskom guľáši.
Ďalej sme otvorili dvere pedagógom z celej Európy, pôsobiacich v
Taliansku. Pripravili pre nás nádherný koncert Coro Europae Cantores
pod vedením Stefana Kraussa a nášho organistu a dirigenta Tomáša
Škrabana, ktorý teraz už druhý rok pôsobí ako pedagóg vo Varese. V
nemom úžase sme počúvali slovenskú pieseň: Aká si mi krásna, ty
rodná zem moja. Zožali veľkú poklonu, pretože ju excelentne
zaspievali v našej ľubozvučnej slovenčine. Koncert obohatili aj
členovia Speváckeho zboru Hron pod vedením Petra Bibzu. Bravúrne
zneli spoločné skladby oboch spevokolov pod vedením všetkých troch
dirigentov jednotlivo.
Už druhýkrát za sebou sme mali na službách Božích návštevu z Kene, a
to s reverendom Paulom Machirom a s reverendom Petrom Mungutim,
ktorý nadviazal na predošlú návštevu a informoval nás o škole pre
ktorú náš cirkevný zbor urobil zbierku pre deti z Afriky.
Náš CZ sa zapojil aj do zbierky pre utečencov, ktorej časť išla na
Ukrajinu do Donbasu a časť pre utečencov v Maďarsku.
Zborový spevokol V. F. Bystrého pod vedením Petra Bibzu sa
prebojoval do zlatého pásma na celoslovenskom festivale spevokolov
vo Zvolene.
Mládežnícka kapela Crossroads vydala druhé CD – „Život plný
zázrakov.“ Veríme, že otvorí dvere do mnohých sŕdc a bude konať
Božie zázraky. Zúčastnili sa aj na Kirchentagu v Stuttgarte s
prešovskou mládežou. Činnosť mládeže je naozaj bohatá a viditeľná

nielen na území nášho zboru, ale aj v širšom kontexte našej drahej
ECAV.
Rok 2015 sme ukončili na zborovom vianočnom večierku v našom
Evanjelickom spolku, kde sme sa stretli všetky vekové generácie a
zavŕšili sme ho dobrou kapustnicou.
Nepokosená lúka a zahádzaná balvanmi predstavuje naplánované
aktivity, ktoré sa nepodarilo uskutočniť a čakajú na realizáciu v tomto
roku. Na Nový rok si ťaháme veršíky a pre cirkevný zbor sme si
vytiahli zo Žalmu 100, 2 - S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte
pred Neho s plesaním! Veríme, že všetko čo vykonáme s Božou
pomocou, Boh požehná radosťou, a tá bude aj Jeho radosťou.
Mgr. Slávka Koštialová

Brezno
V našom cirkevnom zbore v priebehu
roka 2015 sa vykonalo množstvo
potrebnej práce, ale nemáme sa čím
kvalitatívnejším
pochváliť.
Lebo
nastal,
akoby stav
vnútorného
sebauspokojenia. Potrebné je očistiť
vzťah viery v Pána Ježiša. Pomôže to ,
každému jednému z nás veriacich, ale
aj spoločenstvu nášmu zboru i Pánovej
cirkvi.
Lebo Biblia, Boh, Jeho slovo i vôľa,
Ježiš Kristus náš Spasiteľ a Vykupiteľ,
to všetko ako, keby zostávalo stranou
života. Žijeme podľa
vlastných predstáv a aj veci neraz, robíme povrchne. Kde je ten veriaci
kresťan a jeho srdce? To sme spoznávali a pociťovali pri tých
nedeľných, či adventných a pôstnych večierňach, pri krste, pri Večeri
Pánovej, pri požehnaní manželstva i na pohreboch. Pán Boh , nechce
mať z nás len matrikových, formálnych členov zboru, ale živých , ktorí

mocou Božieho slova a sviatosti, obnovujú vnútornú dôveru vzťahu so
živým Bohom a prenášajú ho, do vonkajších prejavov života s druhými
ľuďmi. Životné rozhodnutia musíme robiť nielen na základe
kresťanského učenia a etiky, ale aj Božieho slova z Biblie. Ak
kresťanské argumenty budú rozhodujúce vo všetkých oblastiach života
Kristovej cirkvi a jej členov, tak aj náš život bude na Božiu chválu a
česť.
Ako sa nám podarilo naplniť tento Boží zámer v našom kresťanskom
úsilí? Milujúci Boh a láskavý Otec v daroch svojej milosti, lásky dal
nám to spoznať i pocítiť v živote nás , jeho deti v zborom spoločenstve.
Bože, úprimne za všetko - ďakujeme.
Mgr. Vladimír Mako

Dobrá Niva
V našom cirkevnom zbore
sme sa v roku 2015
venovali viac práci s
deťmi a dorastom. Po
tradičnom
letnom
detskom
tábore
sme
zorganizovali netradičné
prázdninové
zážitkové
detské besiedky, v rámci
ktorých sa uskutočnila aj
opekačka spolu s rodičmi.
Mladé rodiny s deťmi sa nám podarilo pritiahnuť aj na vianočnú
besiedku, kde si 40 účastníkov v jedno nedeľné popoludnie
pripomenulo skutočný význam Vianoc. S organizáciou stretnutia nám
pomohli aj konfirmandi a katechuméni, ktorí sa stretávajú pravidelne
každý piatok na doraste. Dorastové stretnutia sme sa snažili spestriť
rôznymi párty, napr. hranolkovou či pudingovou.
Pre všetky generácie sa v lete konal už 2. ročník projektu Divadelné
stredy na farskom dvore, ktorý sme realizovali spolu s obcou Dobrá
Niva. Každú augustovú stredu nám jedno ochotnícke divadlo z okolia
zahralo svoje predstavenie. Romantické prostredie na farskom dvore s

javiskom v starom zrekonštruovanom humne, si prišlo vychutnať
zakaždým približne 100 divákov bez ohľadu na vierovyznanie. Projekt
sme v septembri ukončili gurmánskou akciou Varenie lekváru na
farskom dvore. Týmito podujatiami sa nám podarilo zviditeľniť náš
cirkevný zbor v obci aj medzi ľuďmi, ktorí si inak na cirkevnú pôdu
cestu nenájdu.
Mgr. Jarmila Zajíčková

Horná Lehota
Minulý rok sme mali naplánovaných
viacero prác okolo fary a kostola.
Najnutnejšie boli opravy komínov.
Pretože v zimných mesiacoch kúrime v
kancelárii a v zborovej miestnosti tuhým
palivom v peciach a komíny boli značne
poškodené a vakovka zvetraná, boli dva
komíny na fare opravené, vyšpárované a
nanovo omietnuté.
Boli sme upozornení, že je poškodený
parkan okolo farskej záhrady a v časti
pri budove evanjelickej školy, hrozilo
jeho zrútenie. Preto sme sa museli pustiť
do jeho opravy. Staticky narušenú časť
asi 2 metri sme museli zvaliť, spevniť
kraje. Šindeľ, ktorým bol parkan prekrytý z vonkajšej časti od fary po
školu bol veľmi poškodený, ako aj konštrukcia striešky, ktorá bola na
viacerých miestach prehnitá. Preto sme v celej tejto časti vymenili striešku,
opravili poškodenú väzbu a prekryli pozinkovaným plechom. Pri týchto
prácach sa na parkane našla nevybuchnutá delostrelecká mína z druhej
svetovej vojny.
Tak ako po iné roky aj vlani na slávnosť Vstúpenia Krista Pána na
nebesá, deti, ktoré navštevujú NV na škole v Podbrezovej, spolu s

bývalou pani riaditeľkou zúčastnili sa služieb Božích v Mýte pod
Ďumbierom. 27. marca štyri deti boli na seniorálnom kole Biblickej
olympiády v Banskej Bystrici. Počas letných prázdnin sa v zborovej
sieni v Mýte pod Ďumbierom konávali stretnutia detí, na ktoré chodili
aj deti z nášho zboru.
Mgr. Štefan Škorupa

Horná Mičiná
Cirkevný zbor Horná Mičiná v roku 2015
prešiel rôznymi udalosťami. Najvýznamnejšie bolo pripomenutie si 230. výročia
posvätenia chrámu. Slávnostným kazateľom
bol brat generálny biskup Miloš Klátik. Na
slávnosť prišiel brat senior Ján Čáby a hostia
z partnerského cirkevného zboru v Cinkote.
Pozvaní boli aj hostia, ktorí pôsobili v našom
cirkevnom zbore: sestra tajomníčka Oľga
Klátiková, brat farár Pavel Kollár, sestra
Vlasta Rúbaninská, atď.
Podarili sa nám aj rôzne vnútro-misijné akcie
– v auguste sme spravili celo-zborový deň.
Začal službami Božími a potom do poobedia
bol program pre všetkých – prednášky o
Jánovi Husovi a Ľudovítovi Štúrovi, detská besiedka a mládežnícke
koncerty. Tak isto sa nám sformoval dobrovoľnícky spevokol a opäť sa
začala pravidelne schádzať mládež. Nech sa Pán prizná k tejto snahe.
Po hospodárskej stránke sme konečne dokončili oporný múr kostola.
Potrebné je už len esteticky dokončiť detaily. Drenážovali sme zvonicu a
pripravili múry pre novú omietku, nakoľko múry boli mokré. Udiala sa aj
malá prestavba nádvoria a parkoviska. Taktiež prebehli voľby zborového
farára, kde konvent potvrdil vo funkcii brata zborového farára Daniela Duraja.
Mgr. Daniel Duraj

Hrochoť
Cirkevný zbor Hrochoť
v minulom roku prežil
radostné
i
smutné
chvíle. Tešili sme na
konfirmačnej slávnosti
zo
štyroch
konfirmandov. Veľkú
radosť sme zažili na
dennom detskom tábore
v júli 2015, ktorého sa
zúčastnilo
rekordný
počet detí 34. Sme radi,
že deti aspoň pár dni počas prázdnin prežili v spoločenstve Pána Ježiša
Krista, a spoznávali, že nábožný spev i modlitby, nie sú niečím starým
a nemoderným, ale že by mali byť súčasťou nášho každodenného
života. V decembri sa deti tešili z mikulášskej nádielky, ktorú dostali
na večierku venovanom deťom navštevujúcim detské služby Božie, i
tým, ktorí navštevujú konfirmačnú prípravu.
Minulý rok nás zaskočili i nepríjemné veci, ktoré sme museli riešiť. V
našom chráme Božom sa vyskytla drevokazná huba, ktorá napadla
lavice. A tak od októbra je náš chrám Boží v havarijnom stave. Urobili
sme potrebné ošetrenie, aby sa nákaza nešírila, no zostali sme bez lavíc
a podlahy. Bohoslužobné miesto sa stalo staveniskom a mnohé práce na
Božom stánku sú ešte len pred nami a budú si vyžadovať nemalé
finančné prostriedky. Nech nám teda Pán Boh pomáha!
Mgr. Beáta Fraňová

Hronsek
Najdôležitejšie
CZ ECAV Hronsek 2015
Zborový výlet po stopách
Ľ. Štúra - 200. výročie
narodenia
Z množstva organizovaných aktivít v rámci roka
Ľ. Štúra sme sa zúčastnili
spolu s cirkevným zborom
S. Ľupča slávnostných služieb Božích 25.4.2015 na hrade Devín, ktoré
boli spojené so spomienkou na pamätný výlet štúrovcov. Navštívili sme
múzeum Ľ. Štúra v Modre a hrad Červený Kameň.
Pietna spomienka na 70-te výročie ukončenia 2. sv. vojny
Ukončenie 2. sv. vojny sme si 10. 5. v spolupráci s obcou V. Lúka
pripomenuli. V programe odznelo literárne pásmo, v ktorom boli
priblížené udalosti z vojnového obdobia vo V. Lúke a okolia podľa
autentických výpovedí. Na záver bola položená kytica vďaky pri
pomníku padlých v miestnom cintoríne.
35. Kirchentag v Stuttgarte od 3.6.-7.6.2015
Už po druhýkrát sme sa zúčastnili stretnutia evanjelikov v nemeckom
Stuttgarte. Evanjelické dni slúžia na prehĺbenie viery a budovania
bratsko-sesterského spoločenstva. K naplneniu tohto cieľa slúžia
mnohé podujatia - služby Božie, biblické hodiny, prednášky, koncerty,
divadelné vystúpenia, tržnica duchovných možností, workschopy, ale aj
mnohé hry. Mottom stretnutia bolo slovo Ž 90,12 aby sme múdre srdce
získali.
Misijné programy Domov sociálnych služieb Sliač Amicus
Do pastorálnej starostlivosti cirkevného zboru patrí aj Domov
sociálnych služieb Amicus. Okrem pravidelných služieb Božích sú

pripravované a odprezentované programy deťmi
spevokolom.

a zborovým

Stretnutie artikulárnych zborov 2015
Dňa 13. septembra 2015 sa konal IV. ročník stretnutia artikulárnych
zborov v Hronseku, ktorého sa zúčastnilo päť artikulárnych zborov Istebné, Leštiny, Svätý Kríž, Kežmarok a Hronsek. Cieľom týchto
stretnutí je utvrdiť sa vo viere v Trojjediného Pána Boha, vzájomne sa
bližšie spoznať a podeliť sa so skúsenosťami. K tomuto cieľu bol
pripravený program, v ktorom sme si pripomenuli myšlienky apoštola
Pavla, Majstra Jana Husa, Dr. Martina Luthera a Johanna Sebastiána
Bacha v literárno-dramatickom pásme s názvom „Kristus – uholný
kameň života človeka a cirkvi“ v naštudovaní mládeže cirkevného
zboru. Zároveň sme si pripomenuli 290. výročie položenia základného
kameňa chrámu Božieho. Záver stretnutia tvorila pietna spomienka na
miestnom cintoríne, kde je pochovaný evanjelický kňaz, autor
viacerých odborných štúdií o spisovnej slovenčine, tvorca duchovnej
piesne - Jozef Melcer s manželkou.
Mgr. Anna Jakušová

Kremnica
Začiatok roku 2015 sa niesol
v znamení príprav volieb
zborového
dozorcu
a
zborového farára a jeho
inštalácie. Volebný konvent,
na ktorom boli obaja
členovia predsedníctva CZ
zvolení, sa konal dňa 8.
marca za prítomnosti brata
seniora Jána Čábyho a
zástupkyne seniorálneho
dozorcu Emílie Ostroluckej. Inštalácia zborového farára prebehla dňa
2. mája. Inštaloval senior ZVS Ján Čáby, slávnostným kazateľom bol
biskup ZD Milan Krivda.

Usporiadali sme niekoľko koncertov, ktoré sú hojne navštevované
nielen členmi nášho zboru, ale aj ostanými obyvateľmi mesta
Kremnica. Kremničania majú radi kultúru a ohlasy na podujatia konané
na pôde nášho CZ sa stretávajú vždy s veľmi pozitívnym ohlasom.
Máme tiež veľmi dobrú ekumenickú spoluprácu. Spoločnými
bohoslužbami sme sa pripojili k Týždňu modlitieb za jednotu
kresťanov aj v Kremnici, aj v Žiari nad Hronom. Tiež sme oslávili
Ekumenický svetový deň modlitieb v prvý marcový piatok a v rámci
neho sme nadviazali družbu s CZ Banská Štiavnica.
V dcérocirkvi Žiar nad Hronom sme si 21. júna pripomenuli 25.
výročie stretávania sa evanjelikov v tomto meste. Od júna sa pravidelne
raz týždenne stretáva Modlitebné spoločenstvo.
Mgr. Jozef Pacek

Ľubietová
Na
konci
školského roka sa
vo
filiálke
Strelníky
konali
mládežnícke služby
Božie. V auguste
sme na službách
Božích
v
Ľubietovej privítali
bratov a sestry z
CZ
Bukovec
(Myjavský
seniorát) s bratom
farárom Mgr. Jánom Sadloňom v rámci ich zborového výletu. Spevokol
hostí nás potešil svojimi piesňami (fotografia). V októbri sme navštívili
CZ Slovenská Ľupča pri príležitosti 141.posvätenia tamojšieho chrámu
Božieho. Jedna októbrová nedeľa patrila už tradične službám Božím v
Zariadení sociálnych služieb STROM Strelníky. V rámci služieb

Božích na veľkonočnú nedeľu, Deň matiek a Štedrý večer vystúpili deti
so svojím programom - v Ľubietovej, aj Strelníkoch.
Naše deti nás reprezentovali na celoslovenskom kole Biblickej
olympiády z evanjelického náboženstva i Duchovnej piesne. Zážitkom
pre chlapcov bola účasť na seniorálnom futbalovom turnaji. V rámci
vyučovania náboženskej výchovy sme sa zapojili do aktivít Výchovy k
manželstvu a rodičovstvu. V júli sa uskutočnil detský tábor s témou
"Náš domov je v nebesiach".
V decembri sme v chráme Božom v Ľubietovej mali Advetný koncert
Komorného orchestra a Akademického speváckeho zboru UKF v Nitre.
Súčasťou zborového života boli aj pravidelné stretnutia modlitebnej
skupinky v Ľubietovej.
Mgr. Renáta Renyeiová

Mýto pod Ďumbierom
Hneď na začiatku minulého roku nás
veľmi zarmútila správa o smrti našej
spolusestry Veroniky Marošovej,
zborovej presbyterky, ktorú Pán
života a smrti náhle a nečakane
odvolal z tejto časnosti. V nádeji
večnosti sme sa v apríli rozlúčili s
našou
spolusestrou
Annou
Kochanovou,
dlhoročnou
presbyterkou a pokladníčkou nášho
cirkevného zboru, a jednou z prvých
seniorálnych presbyteriek.
Dňa 21. júla sme začali s tak dlho
pripravovanou opravou organa. Po
otvorení organa a jeho rozobratí, sme zistili, že je potrebný omnoho
väčší rozsah prác ako sme pôvodne plánovali. Od roku 1915, ako bol
organ zakúpený, nebol nikdy rozobratý a opravovaný, preto bolo
potrebné vymeniť všetky kožené miešky, poopravovať poškodené

píšťaly, vzdušnice, vymeniť dúchadlo. Staré dúchadlo bolo umiestnené
za lavicami a bolo veľmi hlučné, nové je umiestnené priamo v organe
pod mechom. Oprava trvala do polovice augusta. Dňa 27. septembra,
na Pamiatku posvätenia chrámu, sme popoludní mali v našom chráme
organový koncert. Na organe hral Janko Siroma a spieval Jozef Pacek.
Počas letných prázdnin sme v zborovej sieni spolu zo sestrou
dozorkyňou a sestrou kantorkou zorganizovali stretnutia detí, ktoré sa
konali celé leto raz týždenne. Stretávali sa detí z nášho zboru spoločne
s deťmi, zo zboru v Hornej Lehote a deti, ktoré tu boli počas prázdnin.
Mgr. Štefan Škorupa

Očová

Predstavuje
me
Vám
CZ
v
Očovej,
do
ktorého
patria
okrem Očovej aj
filiálky:
Zolná,
Sebedín
(časť
obce
SebedínBečov) a Holcov
Majer. Kostol sa
nachádza
v
Očovej, v Zolnej
sa stretávame v
modlitebni, v
Sebedíne i v Holcovom Majeri mávame Služby Božie v priestoroch
patriacich príslušnej obci. Na území nášho CZ sa nachádzajú 2
Domovy sociálnych služieb, v ktorých sa dostáva ich obyvateľomseniorom aj duchovná starostlivosť. Počet členov CZ-u k 31.12.2015
bol 1207, platiacich je približne 1000 členov, podľa sčítania 882
evanjelikov.

Rok 2015 priniesol v našom CZ príjemné i nepríjemné udalosti. Chvála
Pánu Bohu za to, že tých príjemných udalostí bolo viac. Prvá
nepríjemná udalosť bola, že od 31.12.2014 netiekla voda na fare a
poruchu na vodovode sa podarilo odstrániť až 5.1.2015. Ďalšie

nepríjemné udalosti nás zastihli 19. januára a 9. marca, keď nám boli z
kostola odcudzené medené zvodové rúry. Ostatné udalosti už boli
príjemnejšie a to: karneval pre deti v zborovej sieni (15. februára 2015).
Zúčastnilo sa ho 15 detí a dospelých. Počas pôstneho obdobia sme sa
zapojili aj do Svetového dňa modlitieb. Program pripravili ženy z
Bahamy a vypočuli sme si ho v podaní nášho spevokolu. SDM na fare
sa zúčastnilo 30 ľudí. Spolu so 4 deťmi sme mali koncom marca výlet
do Banskej Bystrice, kde sme sa zúčastnili Seniorálneho kola Biblickej
olympiády na Evanjelickom gymnáziu. V 1. slávnosť veľkonočnú nás
na Službách Božích potešilo vystúpenie 18 detí a spevokolu dospelých.
V 1. nedeľu po V. noci sme sa s naším zborovým spevokolom
zúčastnili prehliadky spevokolov v Pliešovciach. Dňa 24. apríla 2015 sa
konala v našom kostole v Očovej súťaž detí a mládeže v speve
nábožných piesní pod názvom Duchovná pieseň a prilákala do našej
obce deti a mladých z rozličných kútov Zvolenského seniorátu. V
súťaži sa predstavilo 15 súťažiacich. Najmladšia účastníčka tejto súťaže
bola škôlkarka z Očovej. Dňa 25. apríla 2015 mali naši konfirmandi
sústredenie na fare. Spoločne sme si pozreli film o Pánovi Ježišovi,
nacvičili pieseň, objednali pizzu. Taktiež deti a mládež počas viacerých
stretnutí vyrábali darčeky ku Dňu matiek.
Začiatkom mája sme v Zolnej privítali kňazov Zvolenského seniorátu
na Seniorálnej pastorálnej konferencii. Pri príležitosti Dňa matiek boli
na Službách Božích v Očovej mamy, staré a prastaré mamy potešené
programom 11 detí zo ZŠ a 12 detí z MŠ. Každá účastníčka Služieb
Božích dostala pri odchode z kostola vyrobený darček. Taktiež v Zolnej
pri príležitosti Dňa matiek vystúpilo 7 detí. Dňa 21. mája 2015 sa v
zborovej sieni v Očovej konala prednáška o diakonii, ktorú predniesla
pracovníčka Evanjelickej diakonie: Mgr. K. Šoltésová, PhD. a prišlo si
ju vypočuť: 21 účastníkov. O deň neskôr- 22. mája 2015 sa 9
mládežníkov nášho cirkevného zboru zišlo k pozeraniu filmu Martin
Luther. V sobotu 20. júna 2015 bola veľká brigáda, do ktorej sa zapojili
okrem dospelých, aj konfirmandi a dokonca aj skôlkarka.
V Deň otcov - 21. júna 2015 sa deti po Službách Božích a Detskej
besiedke pod vedením zborovej farárky a za sprievodu niektorých
dospelých zúčastnili tzv. zmrzlinovej výpravy. V posledný

pracovný týždeň školského roka sa v každý deň konfirmandi intenzívne
stretávali na fare, kde sa spoločne pripravovali na slávnosť
konfirmácie, nacvičovali piesne, vyrábali darčeky pre rodičov. Dňa
28.júna 2015 bola v chráme Božom v Očovej konfirmácia, na ktorej
bolo konfirmovaných 9 konfirmandov. Deň predtým sa konala
Seniorálna športová olympiáda v Sliači, na ktorej sa za náš CZ
zúčastnilo 12 ľudí: 3 dospelí a 9 detí. Pri príležitosti začiatku šk. roku
sme mali opekačku pre deti i dospelých. V Očovej sa nás zišlo 36,
Zolnej 12. Taktiež k začiatku šk. roku sme mali Služby Božie spojené s
požehnaním detí a pedagógov. Popoludnie 20.9. bolo venované starším
z cirkevného zboru, ktorí boli pozvaní na Nedeľu diakonie /V. Pánova
v chráme Božom a posedenie v zbor. sieni./ Prvá októbrová sobota bola
venovaná šarkaniáde, ktorej sa zúčastnilo 30 detí a dospelých. Deň na
to sme ďakovali za úrody zeme v Očovej, Zolnej i v Sebdíne. Dňa 15.
novembra sme mali slávnosť „Zlatej konfirmácie“, ktorej sa zúčastnilo
11 „zlatých konfirmandov a konfirmandiek“. Od novembra 2015 sa
niektoré deti v MŠ začali pravidelne stretávať so sestrou farárkou na
Krúžku Náboženskej výchovy. Prihlásených je 10 detí- aj neevanjelici.
Prvý decembrový víkend Mikuláš neobišiel ani deti na besiedke v
Zolnej a v Očovej. Pred Vianocami náš spevokol účinkoval na koncerte
v Rímskokatolíckom kostole v Očovej. A Štedrovečerné Služby Božie
v kostole v Očovej obohatilo programom 30 detí, 3 gitaristi, 1
klaviristka a FS Očovan, v Zolnej 4 deti. V 1. slávnosť vianočnú nás
potešil zborový spevokol. V Nedeľu po Vianociach sme si na SB
spomenuli na nášho rodáka- evanjelického farára Štefana Pilárika,
ktorý žil v rokoch 1615 –1693, a v Nemecku v mestečku Neusalza
Spremberg bol za jeho pôsobenia ako farára postavený kostol. S
občianskym rokom 2015 sme sa rozlúčili na Bohoslužbách v Zolnej a v
Očovej. Sme vďační Pánu Bohu za Jeho milosť, vernosť a lásku,
ktorými nás zahrnul aj počas roku 2015. Soli Deo Glória. /Jedine Bohu
sláva./
Mgr. Irena Paľovová

Ostrá Lúka
Uplynulým rokom nás
sprevádzalo
biblické
heslo cirkevného zboru
Neopúšťajme
svoje
zhromaždenia,
ako
niektorí majú vo zvyku,
ale napomínajme sa, a
to tým viac, čím viac
vidíme, že sa približuje
ten deň.(Žid 10, 25)
Okrem
pravidelných
služieb Božích, ktorých
bolo minulý rok 124, pri
priemernej účasti 26 veriacich, sa už tradične celý cirkevný zbor stretol na
veľkopiatočných pašiových službách Božích na Dubovom. Misijnými
príležitosťami boli aj ekumenické služby Božie na Bacúrove a Dubovom,
ktoré sa konali v rámci osláv obce. Radostnými boli aj všetky vianočné
služby Božie, na ktorých vystúpili deti i spevokol Efata. Ten začiatkom
roka vydal svoje prvé CD s názvom Znej svetom pieseň radostná. Okrem
viacerých vystúpení navštívil a svojimi vystúpeniami pozdravil bratov a
sestry v domovoch dôchodcov /H. Moravce, Terany, Zvolen, B. Bystrici,
Baďane a inde/. Pre tých najmenších cirkevný zbor zorganizoval letný
tábor, ktorý sa konal na fare. Povzbudzujúca je aj práca s deťmi počas
roka, keď s tými najmenšími prichádzajú na detskú besiedku aj rodičia.
Medzi obľúbené vnútromisijné stretnutia patria posedenia pri vzájomných
rozhovoroch jeden krát za mesiac po službách Božích na Ostrej Lúke, ale
aj biblické hodiny na Hronskej Breznici a Dubovom. Medzi tie smutné
skutočnosti patrili v minulom roku pohreby, ktorých sme v našom
neveľkom cirkevnom zbore mali minulý rok 18.
Z hospodárskych akcií sme minulý rok riešili namontovanie
diaľkového ovládania zvonov vo zvonici na Ostrej Lúke, čo využívame
najmä pri pohreboch. Museli sme riešiť aj opravu solárneho kolektora a
plynového kotla. Pripravili sme projektovú dokumentáciu pre úpravu
farského areálu. Mgr. Ján Čáby

Poniky
Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi
a.v.
na
Slovensku Poniky aj v roku
Pána 2015 bol
živým zborom,
kde sa kázalo
čisté Božie slovo
a prisluhovali sa
sviatosti. Toto sa
iste dialo vo
všetkých cirkevných zboroch nášho seniorátu aj našej cirkvi, preto by
sme radi poukázali na to, čo je v našom zbore iné.
6. februára 2015 sme sa v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke zišli na
Siedmom evanjelickom plese, kde sa stretávajú ľudia dobrej vôle
nielen pri ľudovej hudbe a dobrom jedle, ale rovnako pri Božom slove,
ktoré sa dostane aj do pozornosti tých, ktorí do chrámu Božieho
neprichádzajú. 4. októbra sme si slávnostnými službami Božími
pripomenuli 230. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho a pri tejto
príležitosti sme vo farskej záhrade zasadili Strom reformácie.
Najpočetnejšou akciou však boli Ekumenické služby Božie konané pri
príležitosti zahájenia XIX. ročníka folklórnych slávností „Zdola
ponickýho mlyna“, ktoré boli spojené so štyridsiatym výročím
natáčania „Ponickej svadby“. Slávnostným kazateľom bol predstavený
kláštora františkánov v Ponikách brat farár Bonaventúra Zmatek a
sobášnym príhovorom poslúžil zborový brat farár Peter Kevický.
Týchto služieb Božích sa zúčastnilo asi 170 ľudí v dobovom oblečení,
teda v krojoch, a celkovo bolo v chráme Božom okolo 700 ľudí. Okrem
toho sme svoje kroje vytiahli a ukázala sa v nich v našom kostolíku aj
na sviatok Poďakovania za úrody zeme a na záver občianskeho roku, na
Silvestra.

Mimo spomenutých akcií sme s Božou pomocou v našom cirkevnom
zbore vykonali nemálo práce na vinici Pánovej po duchovnej, ako aj
materiálnej stránke. Aktuálne sa pripravujeme na generálnu
rekonštrukciu kostolných zvonov, prerobenie zborovej siene, atď.
Veríme, že ako doteraz, tak aj naďalej nás bude požehnávať samotný
Hospodin a všetko, čo vykonáme, bude slúžiť Jemu na česť a slávu,
nám na večné spasenie.
Mgr. Peter Kevický

Radvaň
Najväčšou udalosťou
v radvanskej evanjelickej cirkvi bol
nepochybne odchod
brata farára Jána
Kollára na dôchodok
a to po 23 ročnej
požehnanej službe.
Jeho duchovná práca
bude, ako veríme
ešte
dlhé
roky
prinášať radvanského cirkevného zboru duchovné ovocie. Zmena, ktorá
nastala na farárskom mieste bola rýchla. Nebolo potrebné menovať
administrátora, pretože hneď po odchode brata Kollára nastúpil na
miesto námestného farára Michal Zajden.
Duchovná práca v cirkevnom zbore pokračuje vo všetkých oblastiach.
K zmenám došlo len v tom, že sme prebrali od zboru na Lazovnej prácu
v domove dôchodcov na Jilemnického a vyučovanie náboženstva na ZŠ
Moskovská a obnovili sme raz do mesiaca služby Božie v Kremničke.
Jednou z najpožehnanejších akcii, ktorých bolo v aj v vlani neúrekom,
bol letný tábor pre rodiny, ktorého sa zúčastnilo viac ako päťdesiat detí
a rodičov.

V minulom roku sme obnovili fasádu na fare a vymaľovali farský byt.
Veríme, že nás Nebeský Otec bude svojou milosťou nás sprevádzať aj
v tomto roku.
Mgr. Michal Zajden

Slovenská Ľupča
Prioritou cirkevného
zboru v roku 2015 v
CZ ECAV S. Ľupča
bola slávnosť 141.
výročia
posvätenia
chrámu Božieho v S.
Ľupči 18.10. za účasti
cirkevných
zborov
Hronsek a Ľubietová.
Slávnostným
slova
Božieho kazateľom
bol br. senior ZVS
Mgr. J. Čáby.
Mimoriadne milým bol koncert pozaunenchóru z Nemecka z
partnerského dekanátu, ako aj koncert kolied vo vianočnom období.
200-té výročie narodenia Ľ. Štúra sme si pripomenuli zájazdom spolu s
CZ ECAV Hronsek na Devín a Modry.
K pravidelne opakujúcej sa činnosti patria letné tábory detí a
konfirmandov.
V rámci fašiangového obdobia sa konal evanjelický večierok. Vykonali
sa viaceré hospodárske úlohy v matkocirkvi. Najvýznamnejšou bola
generálna oprava organa v S.Ľupči.
Mgr. Ján Jakuš

Zvolen
K pravidelný aktivitám v rámci CZ
patrili pravidelné pondelky (ranné
stíšenia a porada) na fare, stretnutia
žien, kde sa ženy zaoberali aj ručnými
prácami ako aj pravidelné detské
služby Božie s tvorivou dielňou pre
deti a obnovené stretnutia mládeže. V
našom CZ sa po druhý krát konal
Festival chrámovej piesne v spolupráci
so ZD ECAV v roku, ktorý bol
venovaný pamiatke 200. výročia
narodenia Ľ. Štúra ako aj prehliadka
spevokolov a sakrálnej tvorby v rámci
Gorazdových dní v spolupráci s
osvetovým strediskom vo Zvolene.
Novozvolených
presbyterov
a
funkcionárov CZ sme slávnostne uviedli v najstarší kresťanský sviatok
Zjavenia Krista Pána mudrcom. Okrem vystúpení detí na službách Božích
či pri iných príležitostiach domáci zborový spevokol dospelých a detí
EFFATHA pripravili na Kvetnú nedeľu spoločný „Koncert slova a hudby
k pôstu“ a v advente pozdravili klientov DD a DDS vo Zvolene na
Záhonku. Nezabúdame ani na členov CZ, ktorí sa dožívajú jubileí a v
uplynulom roku sme si pripomenuli viacerých jubilujúcich. Na pamiatku
Reformácie sme spoločne oslávili 100. rokov brata Jána Trebuľu z
Kováčovej a 28. decembra sa 103. rokov dožila sestra Anna Ťavodová z
Lieskovca. V júni a v decembri sa konal „Jánsky organový koncert“. V
rámci CZ sme sa zapojili aj do pomoci blížnym, či už na benefičnom
koncerte ADRA, ktorý bol určený na pomoc ľuďom v núdzi na Ukrajine
ako aj akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, kde ochotní
cirkevníci pripravili vianočné balíčky pre deti do Srbska. Napokon v 4.
adventnú nedeľu sa v našom kostole Svätej Trojice konal tradičný
vianočný koncert ZUŠ Zvolen, Očová a domáceho spevokolu detí a
dospelých. Popri spomenutých akciách a množstve iných sa pomaly
darí organizovať aktivity zborovej diakonickej služby na území mesta.
Mgr. Lívia Mojzsisová

Zvolenská Slatina
Cirkevný zbor Zvolenská Slatina
sa skladá z týchto častí:
Zvolenská
Slatina,
Vígľaš,
Slatinské Lazy, Vígľašská HutaKalinka, Detva a Hriňová. Zbor
počíta tohto času 751 členov.
Vo Zvolenskej Slatine sa
odohrali rôzne vnútro - misijné
akcie. Ako každoročne pôstny modlitebný týždeň a
adventný modlitebný týždeň. 1.
mája a v druhú májovú nedeľu - na deň matiek - vystúpili deti s
pásmom recitovaného a spievaného slova. Vo sviatok Svätej Trojice
pristúpili presbyteri aj so svojimi rodinami k velebnej sviatosti Večere
Pánovej. V júli sme prijali návštevu z priateľského cirkevného zboru v
Merníku. Vtedy vystúpil spevokol. Taktiež zaznela prednáška o histórii
cirkevného zboru - podrobnú históriu podal Mgr. Ivan Haško. Mali
sme aj ekumenické služby Božie na sviatok Petra a Pavla v Slatinských
Lazoch a rovnako na pamiatku zosnulých vo Zvolenskej Slatine. So
spevokolom dospelých vystúpil aj spevokol detí. Pri rôznych
príležitostiach pripravujú ochotné sestry "literárne popoludnia."
Zorganizovali sme letný tábor mládeže pod vedením mládežníčky
Martiny Urbanovej a za pomoci Júlie Pastierovičovej, Martiny
Sucháňovej, Márie Chabanovej a Michala Beňu. Zúčastnilo sa na ňom
45 detí. Duchovným slovom poslúžili brat farár Juraj Kevický a sestra
kantorka Oľga Drobová.
31. októbra sme po službách Božích zasadili dva ovocné stromčeky
reformácie vo farskej záhrade. Tohto podujatia sa zúčastnili brat farár
Juraj Kevický, zborová dozorkyňa Zuzana Urbanová, kurátor Ľubomír
Turaček, Peter Tomko a ostatní cirkevníci. Obdržali sme osvedčenie
GBÚ „Strom reformácie č. 121“.
Mgr. Juraj Kevický

