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Badín
„ Predstúpme pred Neho s poďakovaním...“ Ž 95,2
V našom CZ ECAV Badín
nám vo vzťahu k roku 2016
v mysliach i srdciach
rezonujú predovšetkým dve
veľké slávnosti a udalosti,
ktoré sme mohli ako zbor
prežiť, v nich sa duchovne
povzbudiť a okúsiť v nich aj
dotyk Božej dobrotivosti.
Bola to júnová slávnosť
posviacky nového zborového domu a októbrová slávnosť 150. výročia
posvätenia nášho chrámu. Nový zborový dom sme s pomocou Božou
postavili za štyri roky, vyrovnali dlhy a teraz sa tešíme, že máme
priestory, kde sa môžeme v slušnom prostredí schádzať a zároveň
prijímať i hostí pri rôznych podujatiach cirkevnozborového života.

Náš chrám posvätený v roku 1866, s nemalou mierou obetavosti
cirkevníkov milujúcich Boha a vedením A. H. Krčméryho poskytuje
útočište, v ktorom sa môžeme posilniť Božími darmi slova i sviatostí a
plnosťou spoločenstva veriacich. Slávnosť posviacky bola preto
vyjardením vďaky Bohu, ako i symbolom úcty voči tým, ktorí sa pričinili
o náš chrám, ale i tých, ktorí ho cez desaťročia udržiavali. Hlavne však
ide o duchovné posolstvo života zboru, ktorý chce i ďalej niesť pravdu
Pánovu v tomto svete. Slávnosť výročia sme poňali ako misijný zborový
deň s celodenným programom, ktorý priniesol mnohé požehnanie pre
všetkých prítomných malých i veľkých kresťanov.
Z iných udalostí spomenieme konfirmáciu, zlatú konfirmáciu, ale i
konfirmáciu dospelých, 4 mužov, ktorí po príprave vyznali vieru pred
spoločenstvom. Povzbudením pre nás sú vždy znovu aj mládežnícke
služby Božie so skupinou Crossroads z Banskej Bystrice.
Zvláštna doba, v ktorej žijeme nám nedáva vždy dostatok dôvodov na
radosť a pozitívny pohľad na súčastnosť a už veľmi málo na budúcnosť.
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Je to nie ľahké konštatovanie, ale Boh, spoločenstvo cirkvi, jej zvesť
musí veľmi ťažko bojovať a svoje miesto v rodinách
i srdciach príslušníkov našej cirkvi. Veríme však, že Pán Boh nás bude
posilňovať, viesť a učiť, ako a čo robiť, aby sme dielo šírenia evanjelia
napĺňali tým najlepším spôsobom.
Viac info o nás a foto na www.ecavbadin.sk.

Banská Bystrica

Aj v roku 2016 sme prežili veľa pekných chvíľ uprostred Božieho ľudu,
ale spomeniem najdôležitejšie. V máji sme si pripomenuli 10. výročie od
pomenovania Spevokolu Viliama Figuša Bystrého. Zborový spevokol
samozrejme fungoval aj v minulosti, ale pred 10 rokmi prijal
pomenovanie po bystrickom hudobnom skladateľovi, . a dirigentovi,
ktorý oživil aj činnosť spevokolu Evanjelického spolku. Prežili sme
peknú nedeľu popretkávanú piesňami Spevokolu, poéziou našej
presbyterky Vlasty Čupkovej a duchovným slovom.
Hneď o pár dní neskôr zaznel v Evanjelickom spolku Piesňový recitál
manželov Ruskovcov, ktorí pôsobia v zurišskej opere s klavírnym
doprovodom Mateja Arendárika, a to na podporu nášho centra zborovej
diakonie Kanaán.
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V júni sme znovu otvorili dvere chrámu širokej verejnosti a na Noci
kostolov sme sa venovali Karolovi Kuzmánymu. Návštevou a nádherným
spevom nás poctil Spevácky zbor „Vokal z Přerova.“
Prvú polovicu roka sme zavŕšili Zborovým dňom, a to mládežníckymi
službami Božími. Kázal Roman Dovala zo susedného cirkevného zboru
Badín. Jeho manželka Lucka vyrábala s deťmi gigabubliny. Domáci brat
farár varil guláš. Vypočuli sme si prednášku o významných osobnostiach
pochovaných na cintoríne, a tiež si pozreli film. Pre deti bol pripravený
program a hry, ktoré sa vyšantili aj na skákacom hrade. Zborový deň sme
zakončili koncertom b. f. Romana Dovalu s dcérami a Crossroads-om,
kde sme si všetci dobre zaspievali.
V júli sme ponúkli náš chrám, zborovku a náš čas trojdňovej návšteve
evanjelickým farárom z partnerského seniorátu Sulzu.
Nechýbali ani biblické tábory pre deti a mládež.
Na Pamiatku reformácie sa v chráme Božom uskutočnilo 100. stretnutie
Kuzmányho kruhu, na ktorom zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš a Slavomíra
Očenášová za prítomnosti rôznych hostí uviedli do života zbierku básní
našej presbyterky Vlasty Čupkovej „Kamienky v dlani.“
V novembri sme na Zborovom popoludní už 2x zaspomínali na človeka,
ktorý zanechal hlboké stopy v národe, v cirkvi, ale aj v našom zbore.
Každého z nás sa dotýkajú jeho hlboké slová, podložené Bibliou, keď
spievame jeho výstižné piesne. Mládežníci zahrali 3 Kuzmányho
spevníkové piesne. Štvrtú, a to „Kristus, cesta, pravda a život“ s
organovým doprovodom Beloslava Riečana a pod vedením dirigenta
Petra Bibzu zaspieval Spevokol. Zaznela aj poézia V. Čupkovej.
Vypočuli sme si výňatok z Kuzmányho homílie, ktorú predniesol v deň
svojej inštalácie v Banskej Bystrici v roku 1832.
Z prednášky Petra Račku, sme sa dozvedeli, že K. Kuzmány bol
znamenitým kazateľom, dobrým rečníkom, rozprával oduševnene a mal
príjemný hlas. Požíval značnú úctu nielen u evanjelikov, ale aj u
katolíkov.
Počas 4 adventných nedieľ zapaľovali sviece a vystúpili s programom
deti a rodičia z nedeľných besiedok, žiaci zo Základných škôl a
konfirmandi, Spevokol V.F.B. a mládež.
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V štvrtú adventnú nedeľu sme sa zišli všetky vekové kategórie na
adventnom predvianočnom večierku, ktorý pripravila kapela Crossroads s
mládežníkmi. Nechýbalo tam duchovné slovo, tradičné kvízy, piesne,
rozhovory a kapustnica.
V cirkevnom zbore sa už niekoľko rokov v druhú nedeľu v mesiaci
konajú okrem prázdnin mládežnícke služby Božie.
Deti a ich rodičia obohacovali služby Božie príležitostnými piesňami a
básňami... Stalo sa tak na nedeľu Dobrého pastiera, Deň matiek, po
Biblickom tábore, v Advente. S deťmi, konfirmandmi a Spevokolom sme
spríjemnili sviatky aj naším klientom v centre zborovej diakonie Kanaán.
Za všetko jedine Bohu sláva. Soli Deo gloria.

Brezno
Minulý rok bol v našom zbore
plný zmien. Dňa 21. augusta
sme sa na službách Božích
rozlúčili s bratom farárom
Vladimírom Makom, ktorý po
dvanástich rokoch pôsobenia v
našom zbore odišiel na
dôchodok. Cirkevný zbor ostal
bez
svojho
duchovného
pastiera. Od 1. novembra je za
administrátora cirkevného zboru menovaný brat farár Štefan Škorupa z
Mýta pod Ďumbierom.
Požehnané, vzácne chvíle, keď sme s pokorou spomínali na Karola
Kuzmányho, sme prežívali 20. novembra. Z preplneného chrámu boli
RTVS v priamom prenose vysielané slávnostné služby Božie z
príležitosti jeho 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia. Slovo
Božie zvestoval dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik. Prípravou a
organizovaním týchto Bohoslužieb bol po odchode brata farára Vladimíra
Maka poverený brat konsenior Daniel Duraj. Na služby Božie boli veľmi
pozitívny ohlas, a my s pokorou ďakujeme Hospodinu za vzácny,
požehnaný deň.
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Dobrá Niva
Takmer v každom cirkevnom
zbore prebieha zápas o mladú
generáciu.
Po
slávnosti
konfirmácie sa mladí vytratia
a záujem o duchovný život
nemajú. V kresťanskom
spoločenstve ich vidno raz za
rok na Štedrý večer a na
faru najbližšie prídu so
žiadosťou o sobáš alebo o
krst dieťaťa. Pritom mladí ľudia tvoria budúcnosť cirkvi.
Bez nich sa kostolné lavice budú len vyprázdňovať a o cirkevný zbor sa
nebude mať kto starať.
V cirkevnom zbore Dobrá Niva už pociťujeme dlhodobý deficit mladšej
generácie. Mnohí zboroví funkcionári a ostatní služobníci pôsobia v
cirkevnom zbore už desaťročia a chcú prenechať priestor aj druhým.
Avšak hľadať veriacich zo strednej alebo mladšej generácie, ochotných
slúžiť cirkevnému zboru, je ako hľadať ihlu v kope sena.
Aj kvôli týmto problémom prebiehala v roku 2016 v našom cirkevnom
zbore už druhý rok príprava na konfirmáciu pomocou kreditného
systému, ktorým chceme mladým ukázať, že aj oni majú v cirkevnom
zbore svoje miesto a raz zaň budú niesť aj zodpovednosť. Počas
dvojročnej prípravy na konfirmáciu musia nazbierať určitý počet
kreditov, aby mohli byť konfirmovaní. Kredity sa dajú získať napríklad:
za účasť na službách Božích, na doraste, na všetkých seniorálnych i
celocirkevných súťažiach a stretnutiach, na táboroch, za dobré známky z
konfirmačných otázok, za účasť na brigádach v cirkevnom zbore, za
aktívnu účasť na bohoslužbách (spevácke a divadelné vystúpenia, čítanie
biblických textov, rozdávanie letákov...), za pomoc s organizovaním
zborových podujatí, a pod.
Ovocie kreditného systému konfirmačnej prípravy vidno už teraz. Na
dorast príde každý týždeň aj 10 mladých – konfirmandi pozývajú aj
svojich kamarátov, a sú medzi nimi aj mladí po konfirmácii. Zúčastňujú
sa aj biblických víkendoviek a táborov. Na bohoslužby chodia aj rodiny
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konfirmandov, ktoré by inak neprišli. Veríme však, že aj tí, ktorí sa po
konfirmácii v cirkevnom zbore najbližšie roky neukážu, nezabudnú na
spomienky, ktoré vďaka kreditnému systému získali z rôznych misijných
a ostatných aktivít a keď pre nich príde čas hľadania duchovných hodnôt,
budú vedieť, kde hľadať správne odpovede na svoje otázky a útočisko v
životných búrkach. A možno sa raz stanú aj služobníkmi, ktorí budú
niesť zodpovednosť za chod cirkevného zboru.

Horná Lehota
Cirkevný zbor je aj
naďalej
administrovaný z Mýta
pod
Ďumbierom,
žijeme
svojim
duchovným životom, služby Božie
sa
pravidelne
konajú
v matkocirkvi aj vo fíliách.
Aktívne sa zapájame aj do života v
senioráte.
Deti,
ktoré
navštevujú
vyučovanie evanjelického náboženstva v Základnej škole v Podbrezovej,
aj vlani, tak, ako sa to za posledné roky stalo zvykom, na slávnosť
Vstúpenia Krista Pána na nebesá spolu s bývalou pani riaditeľkou
navštívili Mýto pod Ďumbierom, kde sa zúčastnili na dopoludňajších
službách Boží a po nich spoločného programu na fare. Spoločne s
cirkevným zborom v Mýte pod Ďumbierom sme privítali na území nášho
zboru na Táľoch valné zhromaždenie ZED v dňoch 4. a 5. apríla.
Aj keď nás je málo, pomaly sa pripravujeme na generálnu opravu
interiéru chrámu Božieho v Hornej Lehote. Veríme, že Pán vypočuje
naše modlitby a dá nám silu tieto práce zvládnuť.
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Horná Mičiná
V našom cirkevnom zbore sa v
roku 2016 tiež toho udialo veľa.
Pre nás nosným boli pripomienky
výročia narodenia a úmrtia Jána
Chalúpku, ktorý sa narodil v
Hornej Mičinej. Na tieto výročia
sme si spomenuli počas nášho
zborového dňa v Čeríne dňa 28. 8.
2016. Taktiež sme si pripomenuli
historický vývoj nášho zboru.
Možno sme sa
trochu zastavili, reflektovali odkaz našich predkov. A možno sme si dali
výzvu alebo otázku: „Ako sa pozrú na našu vieru po sto či dvesto rokoch?“
Možno odznieva to Chalúpkovsko-kocúrkovské: „Len aby sme v hanbe
neostali.“ Ja len tak skromne dodám – len aby sme v hanbe neostali aj pred
Bohom. Taktiež sme si spomenuli na našich „zlatých konfirmandov“

Zúčastnili sme sa aj rôznych akcií, ktoré organizovala naša cirkev. Boli
sme v Békšskej Čábe, v Budapešti, ale aj na návšteve v našom
partnerskom cirkevnom zbore v Cinkote. Zapojili sme sa aj do rôznych
sprievodných akcií. Koncertov, Biblických zamyslení, biblických hodín,
kultúrno vzdelávacích podujatí. Veď každý okamih, keď môžeme
prehĺbiť svoju vieru je správne využitým okamihom. V našom zbore sa
stále niečo deje. Niečomu sa darí a niečo zaostáva.
Niekde niečo podrastie a niečo prinesie svoju úrodu. A zas niečo je
potrebné povytŕhať a nanovo sadiť. Vo všeobecnosti platí: to, čo sami
zasadíte, to z toho aj vyrastie. Keď niekto pristúpi k zboru ľahostajne,
nevyklíči mu nič, len zloba a letargia. Kto zasadí seba, ten podrastie.
A napokon po hospodárskej stránke. Podarilo sa nám vybudovať drenážny
systém okolo nášho chrámu. Výkop sme museli robiť ručne do hĺbky 195 cm,
čo bolo pomerne náročné, ale vďaka Pánovi, dnes môžeme konštatovať, že
múry sa sušia a v chráme začíname cítiť čerstvý vzduch.. urobil sa aj rôzne iné menšie, alebo väčšie opravy, to všetko je preto, aby sa ľudia v duchovnom
domove cítili o niečo lepšie. Tak nech s čerstvým vzduchom je cítiť aj vanutie
Ducha Svätého. A tak teda zbor Hospodinov, bojuj a bojuj udatne, ži príkladne,
lebo na Tebe záleží. Na Tvojom postoji, na tvojej ľahostajnosti.
8

Hrochoť
Cirkevný zbor Hrochoť sa
za minulým rokom obzerá
s vďačnosťou voči Bohu.
Zažili sme v ňom mnoho
povzbu-dzujúceho
na
ceste viery, na poli
duchovnom i hmotnom.
Duchovný život prebiehal
ako po minulé roky, ale
zažili sme aj niečo na
viac. Minulý sa v našom
CZ
konala
slávnosť
konfirmácie, na ktorej svoju krstnú zmluvu potvrdilo 9 konfirmadov.
Pripravili sme denný detský tábor pre deti počas letných prázdnin,
ktorého sa zúčastnilo 23 detí. S mládežníkmi sme boli na výlete v
Maďarsku, kde sme sa zúčastnili Evanjelických cirkevných dní v
Békešskej Čábe. V advente sa konal v chráme Božom benefičný koncert,
ktorého výťažok bol venovaný na jeho opravu.
Práve chrám Boží sa stal v minulom roku svedectvom, že Pán Boh koná a
neopúšťa, aj napriek našej nehodnosti. Pretože po zbúranisku, ktorým sa stal
kvôli drevokaznej hube, sa v uplynulom roku začal opäť meniť na
bohoslužobné miesto.
Bol to rok budovania a
zveľaďovania, a hoci v
ňom ešte stále nájdeme
nedostatky, pretože v
ňom chýbajú lavice na
sedenie, sme veľmi
vďační Pánu Bohu za
Jeho
pomoc
a
požehnanie. Tiež veľká
vďaka patrí všetkým
tým, ktorí finančne na
náš chrám Boží prispeli.
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Hronsek

V dňoch 10.9. – 11.9. sa konalo stretnutie artikulárnych zborov v
maďarskom meste Šoproň pri príležitosti 335. výročia vydania artikúl, na
základe ktorých boli postavené artikulárne chrámy. Zúčastnili sa ho štyri
cirkevné zbory: Hronsek, Leštiny, Istebné a Kežmarok. Hlavnou náplňou
bolo pripomenutie si udalostí, ktoré predchádzali snemu, jeho priebeh,
poznanie historického miesta, kde sa artikuly prijímali, prehliadka mesta
Šoproň. Vrcholom boli slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou, na
ktorých poslúžil dôst. brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír
Sabol.
V minulom roku sme si
pripomenuli
slávnostnými
službami Božími 290. výročie
pamiatky posvätenia chrámu v
Hronseku. V programe vystúpil
spevokol
cirkevného
zboru.
Blížiaca sa tristoročnica je pre nás
výzvou
k
duchovnému
prebudeniu. CZ ECAV Hronsek

dostal

viackrát

príležitosť
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prezentovať sa cez médiá - tentokrát sme si spoločne pripomenuli
Pamiatku reformácie z evanjelického kostola Sliač. Slovo Božie
zvestoval dištriktuálny biskup ZD Mgr. Milan Krivda. Pozvanie prijali:
Mgr. J. Čáby – senior ZVS, Mgr. Z. Žilinčíková, riaditeľka BÚ ZD, Mgr.
J. Jakuš - zborový farár S. Ľupča.
Úplne novým formátom uvedeným v artikulárnom kostole, bol program
„Sládkovičove návraty“. Na základe prepojenia slova a hudby sa vytvoril
jedinečný priestor, v ktorom bolo možné precítiť slová poézie Andreja
Sládkoviča v podaní Juraja Sarvaša i melódie piesní v interpretácii Sisi
Lelkes Sklovskej za doprovodu Richarda Rikkona
Sládkovič a Hronsek:
- otec - Ondrej Braxatoris sa narodil v Hronseku
- starý otec Johan Braxatoris bol kostolníkom
- Sládkovič sa v Hronseku sobášil 15. 9. 1874, manželka Antónia Júlia
Sekovičová
- vznik textu piesne „Hojže Bože, jak to bolí, ...“
Spolu s viacerými cirkevnými zbormi zo Slovenska, Srbska, Maďarska a
Rumunska sme sa zúčastnili V. evanjelických dní v Békešskej Čabe a X.
stretnutia kresťanov v Budapešti. Pestrý duchovný program obohatil
všetkých účastníkov.
V programe nedele kresťanskej rodiny vystúpilo hudobné zoskupenie
detí a mládeže Zvonkohra z Košarísk. Klasické i duchovné skladby
odzneli na výnimočných hudobných nástrojoch – „zvončekoch“.

Šoproň 10.9-11.9.2016
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Kremnica
Aj v roku 2016 sme
pokračovali v mnohých
misijných pravidelných
i nepravidelných podujatiach. Usporiadali sme
niekoľko koncertov v
chráme, letný biblický
tábor pre deti a mládež,
zapojili sme sa do
Národného
týždňa
manželstva, Svetového
dňa modlitieb, Noci kostolov, Mesiaca úcty k starším.
Po prvýkrát sme usporiadali zborový večierok so živou hudbou, kde sme
vytvorili priestor pre bližšie spoznávanie sa, vytváranie priateľstiev a
utužovanie spoločenstva. Zorganizovali sme dva zborové zájazdy do
Banskej Štiavnice a do Brezna a návštevou nás poctilo niekoľko
cirkevných zborov zo Slovenska. V apríli sme boli hostiteľmi
celoslovenského Valného zhromaždenia Spoločenstva evanjelických
žien, na ktorom sa zúčastnilo viac veriacich ako je počet členov nášho
cirkevného zboru. Rozvíjame ekumenickú spoluprácu s miestnymi
cirkvami v Kremnici, aj v Žiari nad Hronom.
Celý rok sa niesol v znamení príprav na štyri významné výročia cirkevného
zboru, ktoré vyvrcholili podujatím „Evanjelické dni v Kremnici“ na
prelome septembra a októbra. Pripomenuli sme si 495. výročie založenia
zboru, 480. výročie konania prvej evanjelickej synody v Kremnici, 190.
výročie posviacky chrámu Božieho, 130. výročie oltárneho obrazu v
chráme. Pri týchto príležitostiach sme pripravili niekoľko sprievodných
podujatí: modlitby Taizé, prednáška: Dejiny evanjelikov v Kremnici a
stavba chrámu, inaugurácia zborového erbu, Večera Pánova, slávnostné
služby Božie, na ktorých kázal emeritný biskup Július Filo, detské
predstavenie „Ako kvapôčka putovala“, koncert VOX AURUMQUE.
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Rok sme uzavreli prípravami a realizáciou štedrovečerných evanjelických
služieb Božích, ktoré boli z kremnického chrámu Božieho prenášané
celoplošne éterom rádia Regina.

Za prijaté požehnanie ďakujeme Pánovi slovami žalmistu:
„Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi.
Lebo je veľká Tvoja milosť, až po nebesá, až po oblaky siaha tvoja
vernosť.“ (Ž 57, 10-11)

Ľubietová
24. apríla sa v chráme Božom v Ľubietovej
uskutočnila
Seniorálna
prehliadka
spevokolov a kresťanského umenia
Zvolenského seniorátu. V októbri sa jedny
služby Božie už tradične konali v Zariadení
sociálnych služieb STROM Strelníky. V
novembri sme sa zúčastnili slávnostných
služieb Božích v CZ Brezno pri príležitosti
210. výročia narodenia a 150. výročia
úmrtia Karola Kuzmányho. V rámci služieb
Božích na 1.slávnosť
veľkonočnú, Deň matiek a Štedrý večer
vystúpili deti so svojím programom v
Ľubietovej, aj na Strelníkoch. Deti sa tiež
zapojili do súťaží "Biblická olympiáda z
evanjelického náboženstva" a "Duchovná
pieseň"; pri príležitosti futbalového turnaja
o pohár biskupa ZD, ktorý sa konal v Uhrovci, sme s družstvom
futbalistov navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. V
auguste sa konal Detský zborový tábor v Muránskej Zdychave s témou
"Najjasnejší deň". V uplynulom roku sestra farárka prvýkrát zavítala do
MŠ v Strelníkoch pri príležitosti Poďakovania za úrodu a v období
adventu. V Ľubietovej sa pravidelne stretávala modlitebná skupinka. Z
hospodárskych úloh bola uskutočnená kompletná výmena okien na fare a
zakúpili sme novú pec na ústredné kúrenie.
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Mýto pod Ďumbierom
Náš
cirkevný
zbor
je
najmenším v Zvolenskom
senioráte. Dňa 4. apríla sa v
našom chráme konali služby
Božie, ktorými sa začalo valné
zasadnutie
Združenia
evanjelických
duchovných.
Slovo Božie zvestoval brat
generálny biskup, liturgovali a
večeru Pánovu prisluhovali
generálny
biskup
Miloš
Klátik, dištriktuálny biskup
ZD
Milan
Krivda
a
dištriktuálny
biskup
VD
Slavomír Sabol.
16.
septembra
sme
v
spolupráci
s
obcou
zorganizovali
organový
koncert doprevádzaný slovom a recitáciou Juraja Sarvaša. Na organe hral
Janko Siroma a spieval Jozef Pacek. Bol to pekný, požehnaný večer a
radi by sme v takýchto podujatiach pokračovali aj ďalej.
Na území nášho cirkevného zboru sa nenachádza žiadna škola a v
cirkevnom zbore máme nedostatok detí. Ale aj napriek tomu na fare
vyučujeme náboženstvo - chodia tri deti z Brezna, Bystrej a Predajnej.
Tak ako po iné roky aj vlani na slávnosť Vstúpenia Krista Pána na
nebesá, deti, ktoré na škole v Podbrezovej chodia na náboženstvo, spolu s
bývalou pani riaditeľkou navštívili služby Božie v našom chráme. Počas
letných prázdnin sme v zborovej sieni každý štvrtok organizovali
Biblické stretnutia detí.
Aj napriek tomu, že nás je málo a stále sa staráme aj o náš cirkevný
majetok a snažíme sa ho podľa našich síl a možností opravovať. V
minulom roku sme opravili poslednú časť stajne - záčinok, položili sme
dlažbu a vyčistili tento priestor. Po desiatich rokoch sme vyčistili
rezervár a prívod vody do fary. Pomaly sa chystáme na opravy striech na
cirkevných budovách.
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Očová
V r. 2016 sa členovia
CZ Očová spoločne
stretávali nielen pri
Službách Božích, ale
aj pri rôznych iných
príležitostiach
v
Očovej i mimo nej.
Keďže každý CZ má
v tomto časopise
obmedzený priestor,
zmienim sa len o
niektorých z nich.
Nezvyčajné bolo, že slávnosť konfirmácie sme mali v našom kostole 2
krát: ako konfirmáciu detí a konfirmáciu dospelých, pri príležitosti
ktorej bolo aj prijatie dospelého do ECAV. Taktiež sa
konali individuálne konfirmácie dospelých po náležitej príprave. Okrem
toho sme mali aj slávnosť Zlatej konfirmácie, na ktorú prijalo pozvanie
12 bratov a sestier konfirmovaných pred 50 rokmi v Očovej.
Na fare sa konal: karneval, Svetový deň modlitieb, niekoľkokrát tvorivé
dielničky pre šikovné ručičky, na ktorých sme vyrábali darčeky ku Dňu
matiek, otcov, pre seniorov na Nedeľu diakonie. Práca s deťmi bola
podporená za strany obce i domáceho „urbáru“ a k Vianociam dostali deti
i mládež multifunkčný hrací stôl na faru. Deti vystúpili s programom na
V. noc, Deň matiek, v Pamiatku posvätenia chrámu, v Štedrý večer.
Taktiež sa deti zapojili do seniorátneho kola v speve duchovných piesní a
Biblickej olympiády v BB. Malí i veľkí mali možnosť zúčastniť sa
debaty s pánom hvezdárom zo Zv. Slatiny a pozrieť si oblohu špeciálnym
ďalekohľadom. Taktiež spolu s rodičmi či krstnými rodičmi sa zúčastnili
opekačky v kantorkom dvore. Deti, ktoré pravidelne chodia na detskú
besiedku dostali 5. a 6. 12. 2016 špeciálny darček: Mikuláš, ktorého
zabezpečil CZ, im priniesol sladkosti priamo domov.
Práci s deťmi sa nevenujeme iba v Očovej. V Zolnej sa taktiež stretávame
s deťmi na besiedke i pri konaní opekačky v závere letných prázdnin.
Deti vystupujú s programom V. piatok, na Deň matiek, v
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Štedrý večer. V r. 2016 sa nám na modlitebni v Zolnej podarilo vymeniť
staré okná za plastové.
Pre starších sme v Očovej zorganizovali Nedeľu diakonie, na ktorej účasť
z roka na rok narastá. Naši skôr narodení bratia a sestry a ich rodinní
príslušníci sa stretli najprv v chráme pri Večeri Pánovej a potom zotrvali
v rozhovoroch a speve v zborovej sieni.
Čo sa týka kultúrnych podujatí mimo Očovej: s mládežou sme si boli
zahrať bowling v Detve, s dospelými sme zavítali na divadelné
predstavenie Pevec Boží vo Zvolene.
Túlavé topánky sme si obuli, keď sme sa zúčastnili seniorátnej turistiky
na Vydrove, ako aj zborového zájazdu do Aradáča v Srbsku. Hostí zo
Zvolenského seniorátu sme privítali na pôde nášho cirkevného zboru,
keď sa v našom kostole konalo Seniorátneho kolo súťaže v speve
duchovných piesní a pri Seniorátnom stretnutí detí ZVS. Očovú navštívili
aj kňazi ZVS pri príležitosti SPK v novembri 2016. Taktiež v zborovej
sieni mali sústredenie členovia spevokolu z EG BB, ktorý vedie brat
kantor Mgr. Hanuska.
Veľkou udalosťou, ktorá bude ešte dlho rezonovať v našich mysliach,
bolo 230. výročie pamiatky posvätenia chrámu v Očovej, ktorého sa
zúčastnil brat generálny biskup s manželkou, brat konsenior a ďalší
duchovní zo Slovenska i Srbska. Pri tejto príležitosti sme zasadili v
Zolnej aj pamätný strom reformácie a vydali sme leták s históriou
kostola. Deň predtým „dostal“ náš kostol pekný darček-sobášili sa v ňom
2 manželské páry.
V Očovej máme ešte fungujúci spevokol, za ktorý sme vďační
predovšetkým Pánu Bohu i tým, ktorí sú jeho členmi. Spevokol obohatil
SB počas sviatkov, pri konfirmácii, Zlatej konfirmácii, na adventnom
koncerte konanom v našom kostole. Dlhoročnou tradíciou je, že sa
spevokol stretáva aj pri oslavách jubileí a pri posedení pred ukončením
školského roka. Na adventnom koncerte či na záver občianskeho roka
vystúpil spevokol spolu s deťmi.
Snažíme sa žiť spolu ako jedna veľká rodina a v srdciach mnohých z nás
žije túžba, aby sa do aktivít zapájali všetky generácie a utužovali vzťah k
Pánu Bohu i medzi sebou zároveň.
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Ostrá Lúka
Rok 2016 bol pre cirkevný
zbor Ostrá Lúka pomerne
rušným rokom najmä po
hospodárskej
ale
aj
duchovnej
stránke.
Už
začiatkom roka sme sa
intenzívne pripravovali na
pôstne televízne služby
Božie z chrámu Božieho v
Dubovom. Konali sa v 1. pôstnu nedeľu. V tom istom chráme sa tesne po
Novom roku konal novoročný koncert, spevácka prehliadka kolied a
vianočných piesní v cykle Vinšovníci. Našu vieru a evanjelické
povedomie povzbudili návštevy divadelných hier Pevec Boží či Orol
tatranský, ale aj zborový výlet do Modry, kde sme sa pri príležitosti 160.
výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, zastavili v tichej spomienke pri jeho
hrobe. Náš cirkevno-zborový život vyvrcholil vďačnými spomienkami na
tých, ktorí vybudovali chrámy Božie v našom cirkevnom zbore. Na
Ostrej Lúke sme si pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu a na
Dubovom jeho 150. výročie posvätenia.
V hospodárskej oblasti boli tiež rušno. V jarnom období sa zrealizovala, už
dlhší čas pripravovaná, oprava fasády fary, vďaka čomu farská budova
dostala jednoliaty výzor. Popri tom sa vykonali aj ďalšie menšie opravy
/položenie dlažby, či plávajúcej podlahy/. Obetaví veriaci počas leta
nastriekali fasádu veže, okná ponatierali farbou a vymenili odkvapy. V
jesennom období sme pokračovali vybudovaním chodníkov v zborovom
areáli, čo sa nám však pre nedostatok financií podarilo len spolovice.
Napokon sme sa pustili do rekonštrukcie hospodárskej budovy, kde sa objem
výdavkov navýšil najmä kvôli neplánovanej rekonštrukcii strechy. Napriek
pôvodným mocným, ale už nevyhovujúcim dubovým pomúrniciam, bolo
potrebné vybudovať veniec, keďže sa jedná o kamennú budovu.
Rekonštrukcia však nebola len záležitosťou firmy, ale pri prácach intenzívne
pomáhalo množstvo členov cirkevného zboru. Hospodárska budova tak
dostala nový šat a zmenila sa na viacúčelovú budovu s hospodárskou
časťou, garážou a najmä ďalším priestorom pre stretávanie sa členov
cirkevného zboru.
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S vďačným srdcom sa ohliadame za uplynulým rokom a so žalmistom
vyznávame: Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť
pre svoju milosť a vernosť!

Poniky
„Hlasem svým k Hospodinu
volám“ (Ž 142, 2). Tieto slová
žalmistu sú odliate na strednom
ponickom zvone z roku Pána
1896. Odvtedy tento zvon,
spolu s dvomi ďalšími, nám
oznamuje dôležité veci, či už,
že niekto z nás bol povolaný na
pravdu Božiu, alebo nás pozýva
svojím hlasom k nohám nášho
Pána, do chrámu Božieho. Ak
to však má tak byť, je potrebné, aby zvony fungovali, preto sme
začiatkom roku Pána 2016 urobili generálnu opravu chrámových zvonov
v hodnote 12 000 eur a to zo svojich vlastných zdrojov. Popri tejto
finančne náročnej oprave sme s pomocou Božou uskutočnili aj niekoľko
menších opráv.
22. januára 2016 sme sa v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke stretli pri
ôsmom Evanjelickom plese všetkých ľudí dobrej vôle. Tu je veľký
misijný priestor, pretože ho začíname slovom Božím a modlitbou. Božie
slovo sa tak zvestuje aj ľuďom, ktorí do chrámu Božieho tak často
neprichádzajú, prípadne sú iného vierovyznania, či dokonca sú neveriaci.
Centrom zborového života zostáva chrám Boží, kde sa zvestuje slovo
Božie a prisluhujú sa sviatosti. 9. októbra 2016 sme si pripomenuli 231.
výročie jeho posvätenia a o týždeň neskôr sme v ňom Pánu Bohu
ďakovali za požehnanie polí, niektorí v dobovom oblečení, v krojoch.
Popri pravidelných aktivitách sme boli v Biblickom tábore, pripravili sme
zborové kolo Biblickej olympiády, turistické podujatia, vystúpenia detí,
mládeže, dospelých a pod.
12. novembra 2016 sme na poslednej ceste, v CZ Banská Štiavnica,
vyprevadili nášho bývalého zborového brata farára Mgr. Milana Nosáľa a
symbolicky sme mu poďakovali za jeho službu v našom CZ. O tri týždne
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neskôr, 1. decembra 2016 uplynulo 20 rokov odvtedy ako zosnulého
brata farára nahradil nový, terajší zborový brat farár Mgr. Peter Kevický,
čo sme si pripomenuli na službách Božích 4. decembra.
Veľkú radosť nám urobili naši mládežníci, ktorí postupne vyhrali
Seniorálny futbalový turnaj, futbalový turnaj O pohár dištriktuálneho
biskupa a napokon aj futbalový turnaj O pohár generálneho biskupa
a tak v rámci našej ev.a.v. cirkvi sú najlepší na Slovensku (Na fotografii
dôstojný generálny biskup odovzdáva ceny víťaznému mužstvu).

Toto všetko sme dosiahli len a len s Božou pomocou, za čo samému
Bohu patrí chvála – Soli Deo Glória! Preto nech nášmu CZ, nášmu Zv.
Seniorátu a celej Evanjelickej a.v. cirkvi pomáha Hospodin aj v tomto
roku.

Radvaň
V roku 2016 sme v radvanskom
cirkevnom zbore rezko pokročili
v duchovnej aj hospodárskej
činnosti. V duchovnej činnosti
sme
pokračovali
už
v
zabehnutých
aktivitách,
pre
rodiny s malými deťmi a dorast.
Všetky tieto skupiny mávajú
každý týždeň svoje pravidelne
stretnutia a to buď na fare v
Radvani, na radvanskej škole a
v zborovom dome v Malachove. A okrem toho množstvo iných

nepravidelných stretnutí a výletov. V minulom roku sme mali spoločný
výlet pre rodiny, v zimnom období vo Svite a v lete na Kokave-Línii
denný tábor pre deti zo sídliska. Na každej tejto aktivite sa zúčastnilo cca.
50 ľudí. Novinkou v našej duchovnej práci bol evanjelizačný program,
ktorý sme 6.12. 2016 pripravili spolu s Detskou misiou pre viac ako tristo
deti na radvanskej a malachovskej škole. V ňom sme deti pozývali k
duchovnému životu s Pánom Ježišom. V tejto aktivite ak Pán dá, chceme
pokračovať aj v tomto roku.
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V minulom roku sme opravili bohoslužobnú časť zborového domu v
Malachove, vybudovali multifunkčné ihrisko pri kostole, natreli vežu
kostola a vymenili rozvody kúrenia na fare. Členom správy nášho
cintorína sa stal brat Milan Zajac, ktorý začal postupne preberať agendu
cintorína od brata poddozorcu Štefana Urbašíka. Stará sa o organizovanie
brigád v cintoríne a zmluvy na hrobové miesta. Ďakujeme nášmu
nebeskému Pánovi za pomoc a ochranu, ktorou nás počas celého roka
sprevádzal.

Slovenská Ľupča
Stretnutie spevokolu pri 20. výročí založenia
Sú medzníky, ktorými prechádzame. Pristavujeme sa pri ich obsahu a
zdôrazňujeme ich význam pre život človeka . Spev nábožnej piesne je
forma, ako osláviť nášho Trojjediného Pána Boha. Priniesť povzbudenie,
potešenie, radosť, nádej. Uplynulo 20 rokov, od založenia zborového
spevokolu v S. Ľupči. Pri slávnostnej spomienke poďakovanie patrilo
Pánu Bohu za množstvo príležitostí, na ktorých spevokol mohol poslúžiť.
Koncert zvonkohry Košariská
V prvú nedeľu júnovú sme sa zapojili do koncertnej šnúry zvonkohry z
Košarísk: Ostrá Lúka, Hronsek, S. Ľupča. Netradičný spôsob prevedenia
skladieb našiel hlbokú odozvu u prítomných poslucháčov.
Koncert po generálnej oprave organu
V roku 2015 sa vykonala zbierka a hneď následne aj generálna oprava
organa v S. Ľupči. Opravu vykonala firma Franzel. V rámci projektu
organové koncerty 2016, nad ktorými mal záštitu ThDr. J. Michalko sme
realizovali jeden z mnohých. Koncert sa tešil všeobecnému záujmu.
Vianočný koncert kolied
Vianočný čas je časom mnohých stretnutí. Slovo a piesne z klenotnice
našich predkov patrí k neopakovateľným chvíľam, ktoré sviatočný čas robia
ešte slávnostnejším. Detský folklórny súbor Dratvárik a Partizán vhodným
výberom piesní umocnil atmosféru vianočného obdobia popoludní na 2.
slávnosť vianočnú v chráme
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Božom v S. Ľupči. Prostredníctvom piesní sme sa mohli preniesť do
histórie a vnímať, ako spásne skutky Božie boli vnímané minulými
generáciami.
Úvod presbyterov
Po uskutočnení volieb presbyterov v minulom roku sa 16.10, sa konala
slávnosť úvodu presbyterov. Slávnostnou slova Božieho kazateľkou bola
sestra farárka Mgr. Anna Jakušová.
Účasť na slávnosti prijal aj brat farár Mgr. D. Brehúv, farár z L. Sielnice.
V rámci slávnosti vystúpil domáci spevokol a spevokol z Hronseka.
Pamiatka reformácie, výročie K. Kuzmányho - televízne služby Božie
Televízne prenosy sú vždy príležitosťou osloviť svojím svedectvom
širokú verejnosť. Preto je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť nielen
čo sa týka programovej skladby, ale aj obsadenosti chrámu Božieho.
Prijali sme pozvanie CZ ECAV Hronsek a výzvu Zvolenského seniorátu
na slávnostné služby Božie vysielané RTVS a podporili sme ich svojou
hojnou účasťou.
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Zvolen
V roku 2016 sa v CZ
Zvolen
konali
okrem
pravidelných
stretnutí
bratov a sestier v chráme
Božom či v zborovej
miestnosti aj pravidelné
stretnutia žien, kde ich
náplňou bolo v prvom rade
štúdium Božieho slova,
duchovné piesní, modlitby
za zbor, cirkev i rozličné
potreby rodín a blížnych.
Taktiež to boli spoločné
rozhovory a výmena svojich duchovných a náboženských skúseností a
zážitkov, ktoré spoločenstvo vzájomne posilňujú v živote s Pánom Ježišom
Kristom. Ženy v rámci zboru dokončovali projekt výšiviek Lutherovej ruže
rôznymi technikami a v rôznom stvárnení pomocou ručných prác. Zvlášť
mimoriadnym projektom tohto zboru bola diakonia a pomoc sociálne
slabším rodinám s deťmi a to zbierkou oblečenia a rozvozom stravy.
Taktiež sa ujal projekt anonymných sponzorov, ktorí deťom zo sociálne
slabších rodín platia celoročnú stravu v školských jedálňach.

Zapojili sme sa aj do pomoci v akcii 101 balíčkov pre deti do Padiny do
Srbska („Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“) v spolupráci s
CZ Podlužany.
Rovnako tak mimoriadnou udalosťou a úspešnou v uplynulom roku bol
aj prvý zborový deň CZ ECAV Zvolen v rámci Dňa európskeho
kultúrneho dedičstva, keďže mesto Zvolen bolo v roku 2016
predsedajúcim. V rámci tohto stretnutia sa konali aj 2 koncerty na
námestí pred Evanjelickým kostolom (Roman Dovala a deti, Pedaropeja)
a krátky organový koncert spolu s vystúpením spevokolu v chráme
Božom. Už zabehnutými podujatiami boli aj pôstne a adventné stretnutia
pri slove a hudbe.
Každý pondelok sa konajú na fare „Ranné stíšenia - Pondelky na fare“.
Obidva spevokoly detský spevokol ako aj spevokol dospelých sa zúčastnili v
uplynulom roku v Ľubietovej na seniorálnej prehliadka spevokolov a v
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advente poslúžili pár piesňami pri otvorení vianočnej dediny. V máji
konfirmandi strávili víkend na spoločnej konfivíkendovke v rámci SEM vo
Veľkom Slavkove. Dva krát v roku sa konal tradičný „Jánsky organový
koncert“; taktiež Flautovogitarový koncert, koncert Zvonkohry, Festival
Chrámovej piesne v rámci Gorazdových dní, adventný koncert detského
spevokolu Štvorlístok a Vianočný koncert ZUŠ a CZ Zvolen. Medzi
zaujímavé a hlavne povzbudzujúce stretnutie v uplynulom roku patril aj
zájazd CZ začiatkom júla v Békešskej Čabe na V. evanjelických cirkevných
dňoch a v Budapešti na X. Stretnutí kresťanov. Rovnako tak misijne pôsobili
uprostred leta aj Služby Božie pri zvonici v Môťovej so stretnutím
Môťovanov a Ekumenické služby Božie na Sekiery „Vatra Zvrchovanosti“.
Tradične na začiatku augusta sa konal aj denný detský biblický tábor.

Zvolenská Slatina
Uplynulý rok 2016 sa v
našom cirkevnom zbore
niesol v znamení zmien
na mieste slova Božieho
kazateľa. Dňa 3. apríla,
v 1. nedeľu po Veľkej
noci
sme
prežili
posledné služby Božie
dlhoročným br. farárom
Jurajom
Kevickým,
ktorý sa po svojej
dlhoročnej službe Pánu
Bohu, našej cirkvi i
našim cirkevníkom rozhodol odísť do zaslúženého dôchodku. Pri tejto
príležitosti sme si spoločne s ním pripomenuli i jeho krásne životné
jubileum 75. narodenín. Sme veľmi radi, že br. Kevický spolu s
manželkou zostali bývať medzi nami aj naďalej. Náš cirkevný zbor aj tak
musel hľadať nového slova Božieho kazateľa. Počas tohto obdobia nás
po duchovnej stránke obetavo zaopatrovala s. farárka Irena Paľovová zo
susedného cirkevného zboru v Očovej. Pod jej vedením bolo dňa 19. júna
prijatých medzi dospelých členov cirkvi 6 konfirmandov. Taktiež sa
začalo s prípravou fary pre ďalšieho farára. Predivným Božím vedením
sa udialo, že miesto domáceho kazateľa slova Božieho nebolo
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uprázdnené veľmi dlho, pretože počiatkom augusta bol vedením nášho
CZ poverený br. farár Branislav Kováč, ktorý k nám prišiel z CZ Devičie.
Hneď prvý týždeň sme spolu s ním prežili denný letný tábor, spojený so
stanovačkou v Slatinke. 2. októbra sme zažili služby Božie spojené s
poďakovaním za úrody zeme, a 9. októbra sme spoločne ďakovali
Hospodinovi za 230. rokov od posviacky nášho chrámu. 1. novembra sa
v rím.-kat. kostole vo Zvolenskej Slatine konala spoločná ekumenická
bohoslužba. Dňa 23. novembra sme v našom chráme privítali hostí z
Evanjelizačného strediska. Počas Štedrého večera si pre plný chrám
pripravila najmladšia generácia program. Sme vďační, že sa aj o nás
dobrý Pán Boh stará a úprimne veríme, že po i roky nadchádzajúce to
budeme môcť vyznať rovnako.
---------------------------------------------------------------------------------------Počty členov v cirkevných zboroch ku 31.12.2016
Badín
Banská Bystrica
Brezno
Dobrá Niva
Horná Lehota
Horná Mičiná
Hrochoť
Hronsek
Kremnica

691
2850
976
953
181
692
878
1210
311

Ľubietová
Mýto pod Ďumbierom
Očová
Ostrá Lúka
Poniky
Radvaň
Slovenská Ľupča
Zvolen
Zvolenská Slatina

1151
181
1198
388
970
1354
716
3101
738

Adresa seniorského úradu:
Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Ostrá Lúka 81
962 61 Dobrá Niva
---------------------------------------------------------------------------------------Pre potreby cirkevných zborov Zvolenského seniorátu
Texty a fotografie poskytli kňazi cirkevných zborov.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Zostavil: Mgr. Daniel Duraj
Grafická úprava: Mgr. Ján Čáby, Mgr. Daniel Duraj
Tlač: Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
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