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seniorát

Bulletin o živote cirkevných zborov
Zvolenského seniorátu za rok 2017
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Badín
2. Kor 10,17: Kto sa chváli, nech sa
chváli v Pánovi.
Slová apoštola Pavla z Druhého listu
Korintským nám pripomínajú, že
akokoľvek naša misijná práca a
snaženie môžu byť Bohu milé a
úspešné, nikdy nesmú byť niečím, čím
sa môžeme chváliť pred svetom.
Jediným, čo stojí za to, aby sme sa tým
chválili, je dielo Pána Ježiša na kríži.
Ak sa obzrieme za uplynulým
jubilejným rokom reformácie v našom
cirkevnom zbore, naozaj sa niet čím
chváliť, jedine naším Pánom.
Sekularizácia spoločnosti, úpadok
mravov a všadeprítomná nákazlivá
ľahostajnosť ku veciam Božím i
celospoločenským sa naplno ukázala
v kríze vzťahov vnútri cirkvi aj spoločnosti a ovplyvňuje aj náš cirkevný
zbor, ktorý ale vďaka Božej milosti stále žije, čisté Slovo Božie je
pravidelne zvestované a sviatosti prisluhované.
Hlavné Služby Božie sa konali v roku 2017 64 krát s priemernou účasťou
60 veriacich. V pamäti stále máme veľkopiatočný prenos pašiových
bohoslužieb v RTVS, ktorý bol pre náš zbor novou skúsenosťou a
zodpovednosťou, ktorú sme vďaka Bohu zvládli a bohoslužby boli
dôstojným posolstvom pre ľudí v našej krajine.
Biblické hodiny, konané pravidelne v Badíne i vo fílií Rakytovce,
prinášajú mnoho požehnania priemerne 10 veriacim, utužujú
spoločenstvo a prinášajú ovocie, ktoré inde niet.
Práca s deťmi a mládežou bola realizovaná najmä na detskej besiedke
Poďme za Ježišom a detskom biblickom tábore. Práca so staršou
mládežou sa “scvrkla” na hodiny náboženskej výchovy, konfirmačnú
prípravu a mládežnícke bohoslužby s kapelou Crossroads. Práca s
mládežou sa stáva nesmierne ťažká, napriek snahe brata farára, ale bez
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úprimných modlitieb a spolupráce rodičov to jednoducho nepôjde.
500. výročie reformácie sme ako zbor oslávili okrem bohoslužieb aj na
reformačnom večierku a v duchu osláv diela Martina Luthera sa niesol aj
zborový deň, ktorý sme organizovali už po druhý krát.
V hospodárskej stránke sme po rokoch veľkej investície do Nového
zborového domu jemne spomalili a počas roka 2017 sa investovalo najmä
do úpravy prístupových chodníkov do kostola a na faru, ako aj do
zariadenia interiéru nového zborového domu.
Ďakujeme Pánu Bohu za všetko dobré i zlé v uplynulom roku, za všetko čo
nás urobilo pokornejšími a priblížilo nás ku nášmu Pánovi i ku sebe navzájom.
Soli Deo Gloria.
Ján Petrovič, kurátor CZ

Banská Bystrica
Neraz si prajeme vystúpiť s
Ježišom na vrch premenenia,
odpútať sa od všetkých
ťaživých prízemností a prežiť
niečo výnimočné a vzácne,
kedy by nás zastrel oblak
Ježišovej prítomnosti a cez
Božie slovo, modlitby i spev,
nechať sa vyučovať, dobyť,
formovať i premieňať, a to od
tých najmenších až po tých
najstarších. (Lk 9, 28 -36).
Rok 2017 sa niesol najskôr v duchu pripomenutia si 500. výročia
Reformácie. To sme si uvedomovali a prežívali ako spoločenstvo
Zvolenského seniorátu na spoločných službách Božích v Banskej
Bystrici, a to 12. marca 2017 organizované vedením našej ECAV
„Oslobodení Božou milosťou“. Na stretnutí sme zažili bratsko-sesterské
spoločenstvo, prijatie, podporu ľudskú i duchovnú. A tam, kde je Ježiš
Kristus centrom to jeden s druhým dokážeme aj napriek našim
rozdielnostiam i slabostiam, a spoločne sme boli povzbudení veľkou
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Božou milosťou. Mnohí zo seniorátu poslúžili svojimi darmi, v čom sa
prejavila veľká ochota a spolupatričnosť cirkevných zborov, ktorá bola
viditeľná a zrejmá v zapojení sa do spoločného programu ako aj
Spevokolov a pri občerstvení.
Aj detský biblický tábor bol venovaný Martinovi Lutherovi, kde sa deti
zoznámili s jeho životom a učením, s „reformačnými sola“ - Scriptura,
Christus, Gratia, Fide, s vysvetlením Lutherovej ruže, ktorú si farbili na
tričká a plecniaky. Nezabudli sme ani na Hymnu našej drahej ECAV
„Hrad prepevný“, ktorú deti zaspievali na službách Božích po tábore a
porozprávali o priebehu tábora.
Nielen deti, ale aj dospelí mali možnosť počuť v čase Pamiatky
reformácie vynikajúcu prednášku o 95 výpovediach z úst dekana EBF UK
Ľubomíra Batku.
Na mnohých aktivitách cirkevného zboru sme prežívali výšiny, cítili sme
sa ako učeníci s Ježišom na vrchu premenenia, kedy nám bolo dobre v
Božej prítomnosti. Bolo ich veľa a sme za ne vďační. Všetky nemôžem
opisovať, ale spomeniem tie najdôležitejšie. Aj na nich sa svojimi
duchovnými darmi a rôznymi inými obdarovaniami zapojili viacerí zo
všetkých vekových generácií od detí, cez mládež i stredný vek až po
starých, a to na Noci kostolov, na Zborovom dni v lete, na Ekumenickej
adventnej pobožnosti a na Vianočnom večierku. Milé boli i viaceré
vystúpenia malých detí, vystúpenia Spevokolu V. F. Bystrého, hudobné
stvárnenia na mládežníckych službách Božích kapelou Crossroads.
Je toho naozaj veľa, čo je za nami, ale položme si otázku, či nás tieto
pestré aktivity priviedli aj bližšie k Bohu a prispeli k zlepšeniu nášho
duchovného života.
V závere roka sme rozbehli pozdravy jubilantom (70, 75, 80, 85, 90, 95),
a tiež pozdravy k narodeninám nad 85 - 99 rokov, ktoré majú nesmierne
dobrý ohlas. Počas Vianoc sme pozdravili aj najstaršiu cirkevníčku, sestru
E. Lichú zo Sásovej v chráme na službách Božích, ktorá sa dožila 98
rokov života.
Začiatkom decembra sa konali aj voľby zborových farárov, na ďalšie funkčné
obdobie. Nech všetko, čo sa dialo i deje je len a len na česť a slávu Boha.
Ad honorem Dei gloriam.
Mgr. Slávka Koštialová
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Brezno
Jeremiáš 9;22 – 23: Takto vraví
Hospodin: Nechváľ sa, múdry,
svojou múdrosťou! Nechváľ sa,
silák, svojou silou! Nechváľ sa,
boháč, svojím bohatstvom! Ale kto
sa chváli, nech sa chváli tým, že je
rozumný a že mňa pozná, že ja,
Hospodin, preukazujem milosť,
právo a spravodlivosť na zemi,
lebo v týchto veciach mám záľubu znie výrok Hospodinov.
Cirkevný zbor stále nemá svojho
zborového
farára,
je
administrovaný z Mýta pod
Ďumbierom. Ale aj napriek tomu,
duchovný život v zbore neprestal,
zbor stále funguje, v zbore sa
pracuje, konajú sa služby Bože, pracuje sa s deťmi, dorastom, staráme
sa o zborový majetok.
Pamiatku reformácie sme si v našom zbore pripomenuli na
slávnostných službách Božích 31. októbra. Pred službami Božími sme
pri chráme zasadili strom reformácie, ktorý má poradové číslo 241.
Slávnostné služby Božie nám obohatili spevom a hrou na organe,
klarinetoch a trúbkach bratia a sestry z nášho cirkevného zboru (
Augustín Vician - spev, Matúš Vician, Jana Sedliaková - organ, Viktor
Vojtas, Adam Marhavý - klarinety, Timotej Húsenica, Daniel Sedliak trúbky). Po zvesti Slova Božieho, počas ktorej sme spomínali na tých,
ktorí v našom zbore bojovali svoje duchovné boje, či už ako kazatelia,
alebo presbyteri, funkcionári nášho zboru, a ktorí nám zanechali
vzácne svedectvo, že ich jedinou chválou bolo to, že poznali
Hospodina, milovali Hospodina, nasledovali Hospodina, po zvesti
Božieho Slova sme odhalili pamätnú tabuľu evanjelickým martýrom
Jánovi Milochovskému a Jánovi Simonidesovi. Z príležitosti 500.
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výročia reformácie sme spoločne s cirkevnými zbormi Mýto a Horná
Lehota a Horehronským múzeom Brezno, pripravili v mesiaci októbri
výstavu, na ktorej sme priblížili dejiny reformácie v našom prostredí, v
našich cirkevných zboroch.
Krásne chvíle sme prežívali aj počas slávnostných služieb Božích 2.
júla, keď sme konfirmovali našich mladých bratov a sestry. Služby
Božie naši konfirmandi obohatili hrou na klarinetoch a trúbkach.
5. ugusta 2017 sa uskutočnil XVI. ročník Cyklomaratónu Po stopách
Martina Rázusa, ktorého organizátorom je Spolok Martina Rázusa so
sídlom v Liptovskom Mikuláši, mesto Liptovský Mikuláš a ŠK Leader
Fox Bike. Účastníci cyklomaratónu sa na trase so štartom v
Liptovskom Mikuláši, cez Čertovicu zastavili u nás v Brezne pri
pamätníku Martina Rázusa a pred ďalšou cestou do Banskej Bystrice a
naspäť do Liptovského Mikuláša si na chvíľu oddýchli a občerstvili sa
na dvore našej fary.
Na Martina Rázusa sme spomínali aj 12. septembra, keď sa pri
príležitosti 80.výročia jeho úmrtia konala odborná konferencia na tému
MARTIN RÁZUS A JEHO PÔSOBENIE V BREZNE. Konferencia
bola organizovaná Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, MO
MS v Brezne, Klubom Martina Rázusa-MAROŠKO, v spolupráci s
našim cirkevným zborom a s Mestom Breznom. Z časových dôvodov
videodokumen o Martinovi Rázusovi a jeho pôsobení v našom zbore
bol premietaný 10. novembra 2017.
13. októbra sme v našom chráme spomínali na Jána Chalupku pri
príležitosti otvorenia 50. ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej
tvorivosti učiteľov - CHALUPKOVO BREZNO.
Zo smútkom, ale plný nádeje sme 7. augusta 2017 na poslednej ceste
odprevadili našu sestru Elenu Dolňanovú, bývalú dlhoročnú zborovú
presbyterku, poddozorkyňu, seniorálnu presbyterku a 12. septembra
2017 sestru Melániu Pavlištovú, bývalú zborovú kantorku. Aj teraz,
keď na ne spomíname, ďakujeme za všetko to, čo v pokore pred
Hospodinom, vykonali pre náš cirkevný zbor ale pre celú našu cirkev.
Mgr. Štefan Škorupa
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Dobrá Niva
Uplynulý rok v našom cirkevnom
zbore
by
sme
mohli
charakterizovať ako rok zmien, v
ktorom sa niečo staré končí a
nové sa začína. K 31. 12. 2017
ukončili po dlhých rokoch svoju
službu viacerí funkcionári a
zamestnanci, takže sme sa museli
pripraviť na mnohé zmeny, ktoré
nás čakali. Hlavne ku koncu roka
sme prežívali veľkú vďačnosť
nášmu Pánu Bohu, že na väčšinu uvoľnených miest nám pripravil
nových ľudí, ochotných prevziať zodpovednosť. Obavy zo začiatku
minulého roka sa tak z našich sŕdc mohli pokojne vytratiť. Pán Boh nám
opäť ukázal, že sa o svoju cirkev stará, a preto sa oplatí dôverovať Mu v
každých okolnostiach. Vďaka Nemu sa teraz tešíme z 5 nových
presbyterov, účtovníčky, kostolníčok a kantora a z Jeho milosti
dokážeme bez problémov fungovať aj bez zborového dozorcu, na
ktorého miesto sme zatiaľ nenašli nového kandidáta. Veríme však, že aj
túto peknú a čestnú funkciu čoskoro niekto s ochotou prevezme.
Medzi pravidelnými aktivitami,
ktoré sme v minulom roku
organizovali, boli okrem služieb
Božích biblické hodiny, stretnutia
detskej besiedky a dorastu,
hodiny konfirmačnej prípravy a
samozrejme
vyučovanie
náboženstva na základnej škole.
Popri tom sme zorganizovali aj
detský pobytový tábor, na ktorý
sa už vyše 20 rokov každý rok prihlási okolo 20 detí. Deti si obľúbili aj
párty stretnutia, ktoré boli v minulom roku dve. Ich fantáziu a tvorivosť
zase využili na tvorivých dielňach pred Veľkou Nocou a Vianocami.
Výrobky potom predávali na veľkonočných trhoch, ktoré sa každoročne
konajú v obci a na Štedrý Večer rozdali po bohoslužbách všetkým
7

prítomným vlastnoručne vyrobené medovníčky s biblickým veršíkom.
Pre 10 konfirmandov sme aj minulý
rok
pripravili
konfirmačnú
víkendovku, na ktorej okrem
opakovania konfirmačných otázok
utužili svoj kolektív pomocou
kreatívneho programu. V lete sme
mladých zobrali na kresťanský
festival SEMFEST, kde sa mohli
povzbudiť vo viere a zoznámiť aj s
inými mladými veriacimi ľuďmi. Niektorí si po prvýkrát vyskúšali spanie
v stane, čo bol tiež obrovský zážitok.
Z jednorazových akcií treba ešte spomenúť kultúrne podujatia – tri
ochotnícke divadelné stredy na farskom dvore, koncert Danube Monarchi
a premietanie filmu Luther k 500. výročiu reformácie, či folklórny
program ku dňu matiek.
Z oblasti diakonie sme opäť pomohli Evanjelickej diakonii vyrobením
vianočných balíčkov pre deti z Chorvátskeho Iloku a obnosené šatstvo sme
poslali do košického cirkevného zboru, ktorý pracuje s bezdomovcami.
Mgr. Jarmila Balková

Horná Lehota
1 Korintským 13:13: Teraz však zostáva viera,
nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
31. marca sa konalo seniorálne kolo Biblickej
olympiády v Banskej Bystrici. Za náš zbor sa ho
spolu s deťmi z Brezna a Mýta zúčastnili 4 deti
(Radko Suchý, Lucia Suchá, Viktória Kutliaková a
Martina Potančoková). Aj minulý rok sme počas
letných prázdnin v zborovej sieni v Mýte pod
Ďumbierom organizovali stretnutia detí, ktoré sa
konali každý štvrtok. Priemerne sa stretávalo deväť
detí z Mýta, Brezna a Hornej Lehoty.
Z príležitosti 500. výročia reformácie sme spoločne s cirkevnými zbormi
Mýto a Brezno a Horehronským múzeom Brezno, pripravili v mesiaci
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októbri výstavu, na ktorej sme priblížili dejiny reformácie v našom
prostredí, v našich cirkevných zboroch.
Veľmi smutným dňom bol pre nás 5. december, keď Pán spomedzi nás odvolal
našu sestru Milotu Potančokovú, dlhoročnú zborovú presbyterku, pokladníčku,
ktorá v našom malom zbore toho vykonala veľmi veľa. Ďakujeme Pánovi za
požehnanie jej života a práce, ktorú konala v našom zbore.
Mgr. Štefan Škorupa

Horná Mičiná
Cirkevný zbor Horná Mičiná v roku 2017
žil vo svojich bežných problémoch ale aj
radostiach. Nič nezvyčajné sa nedialo.
Môžeme povedať, že v toku času je to
zvláštnosť. Spomenieme, že sme si
pripomenuli 500. výročie reformácie. Boli
sme súčasťou rôznych podujatí, ktoré
organizovala naša cirkev. Zúčastnili sme
sa priamo liturgie na pamiatkových
službách Božích (Oslobodení Božou
Milosťou), ktoré boli 12. 3. 2017 v
Banskej Bystrici. Na týchto službách Božích brat generálny biskup ocenil
pamätnou medailou troch členov nášho cirkevného zboru - Zuzanu
Smädovú, Ondreja Hynka a Juraja Kupca.
Podarili sa nám aj rôzne vnútro-misijné akcie. Spolu s CZ Poniky sme
boli na tábore v Telgárte, kde bolo rekordne 50 mládežníkov. Tento rok
sme nezorganizovali zborový deň v letných mesiacoch, ale presunuli sme
ho na jeseň, kde sme 22.10. 2017 mali aj pamiatku posvätenia chrámu,
pripomienku rodáka A. H. Krčméryho a slávnostné uvedenie monografie
o histórii cirkevného zboru.
Po hospodárskej stránke sa nám podarilo naplniť plán, ktorý stanovil
zborový konvent. Začali sme s historickou rekonštrukciou organu, ktorý
je pôvodný z roku 1786. Veríme, že sa nám zvuk barokových píšťal
podarí zachovať ešte dlhé storočia.
Mgr. Daniel Duraj
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Hrochoť
Po náročných rokoch, ktoré sme prežili,
môžeme rok 2017 nazvať rokom celkom
pokojným. Duchovný život prebiehal ako
po minulé roky, ale zažili sme aj milé a
mimoriadne udalosti. Zúčastnili sme sa
misijného podujatia nášho Zvolenského
seniorátu k 500. výročiu reformácie v
Banskej Bystrici. Zažili sme aj slávnosť
konfirmácie, na ktorej svoju krstnú
zmluvu potvrdilo 9 konfirmandov.
Pripravili a uskutočnili sme výlet na hrad
Branč, kde sa 5.7. konal deň Západného
dištriktu. Cestou späť sme navštívili CZ
Uhrovec a dom Ľudovíta Štúra. V
mesiaci júl sa konal denný detský tábor,
ktorého sa zúčastnilo 22 detí. V decembri
sa konal v našom chráme Božom benefičný koncert, ktorého výťažok bol
venovaný na výrobu lavíc do nášho kostola.
Hoci rok 2017 bol aj po hospodárskej stránke celkom pokojným, všetky
naše snahy a práce boli opäť venované chrámu Božiemu, ktorý prešiel
veľkou rekonštrukciou. Po
dokončení
všetkých
stavebných úprav bol chrám
Boží opäť vymaľovaný a
začali v ňom pribúdať nové
lavice,
keďže
tie
predchádzajúce museli byť
zlikvidované. Preto aj s
veľkou vďačnosťou voči
Pánu Bohu sme oslávili
185.výročie Pamiatky posvätenia tohto nášho chrámu Božieho.
Vďačnosť, láska i bázeň k nášmu Pánu Bohu, nech nás k Nemu stále viac
priťahuje a Jeho požehnanie nech nás prevádza.
Mgr. Beáta Fraňová
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Hronsek
Rok 2017 sa v CZ ECAV
Hronsek niesol v duchu osláv
500. výročia reformácie.
Aktivity v prehľade:
- výroba 500 kusov perníkov s
podobizňou Dr. M.Luthera, J.
S. Bacha, hrad Wartburg
- výroba makiet hrad Wartburg,
zámocký kostol vo Wittenbergu
- vyhotovenie pohľadnice –
„evanjelici oslavujú 500-té

výročie Reformácie
- Pamätný list presbyterom pri príležitosti 500-tého výročia reformácie za
službu konanú pre cirkevný zbor
- letný tábor detí s témou Dr. M. Luther a reformácia
- návšteva knižnice v Oponiciach – výstava kníh s témou reformácia
výstavka – „Reformácia“
- Kirchentag Berlín, Wittenberg
- 2x koncerty
- 2x tematický pobyt v Nemecku „Po stopách Dr. M. Luthera“ –
konfirmandi
- stretnutie spevokolov Západného dištriktu - účasť v nesúťažnej časti
- slávnostné služby Božie Sliač, Hronsek
- nácvik piesní od Dr. M. Luthera
- prijali sme hmotný dar – obraz Dr. M. Luthera – zborová sieň Veľká Lúka
Reformačný týždeň
Miesto: Sliač – Hájniky, Rybáre, Sampor, V. Lúka, Hronsek
Dátum: 24.10-31.10.
1. Utorok – 24.10. Sliač-Hájniky - zvonica - spomienkové stretnutie
2. Streda – 25.10. modlitebňa Sampor spomienkové stretnutie prezentácia
Lutherových miest - filomový dokument
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3. Štvrtok – 26.10. - Sliač – Rybáre – nový kostol koncert k 500. výročiu
reformácie - Musica antiqa slovaciae - účinkujúci: univerzitný komorný
orchester Mladosť
4. Piatok – 27.10. - Hronsek – zborová sieň - film „Dr. M. Luther“
6. Sobota – 28.10. mládežnícke stretnutie – Badín – turistický pochod prechod Badínskym pralesom
7. Nedeľa – 29.10. slávnostné
služby Božie – nový kostol Sliač Koncert k 500. výročiu reformácie
- účinkujúci: Danube MonARCHI
–
8. Pondelok – 30.10. - zborový
dom V. Lúka - Čas: 16,30
9. Utorok 31.10. – slávnostné
služby
Božie
Hronsek
artikulárny kostol Hronsek
Po stopách Dr. M. Luthera
Jubilejný rok 500. výročia reformácie priniesol so sebou výzvy, na ktoré
bolo potrebné reagovať, bolo potrebné ich využiť. Byť konfirmovaným
v roku tak významného jubilea je veľkou Božou milosťou. To by si mal
uvedomiť každý konfirmand. Priam sa žiadalo, aby sa konfirmandi bližšie
zoznámili s miestami, kadiaľ kráčala reformácia a jej hlavný protagonista
Dr. M. Luther, preto sme sa s konfirmandmi zúčastnili projektu „Po
stopách Dr. M. Luthera.“
Kirchentag - Berlín, Wittenberg
V minulom roku sme sa zúčastnili Kirchentagu v Berlíne a vo
Wittenbergu. Mottom bol verš z 1M 16,13 „Ty ma vidíš“. Kirchentag
2017 bol výnimočný v tom, že sa konal v roku 500. výročia reformácie a
bol prepojený s rôznymi mestami Nemecka, ktoré boli spojené s
reformáciou. Zúčastnilo sa ho 18 členov nášho cirkevného zboru.
Stretnutie artikulárnych zborov, výlet do Pienin
Dňa 16.9. - 17.9.2017 sa konalo stretnutie artikulárnych zborov v
Kežmarku. Spojený bol s výletom do Pienin. Téma 500 . výročia
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reformácie je príznačná práve pre prostredie Spiša. Navštívili sme miesta,
v ktorých žili nemeckí evanjelici, prezreli sme si výstavu s témou
reformácie s kežmarskej lyceálnej knižnici.
Sládkovičove návraty
Dátum: 14.9., Miesto: Hronsek – art. chrám
Účinkujúci: J. Sarvaš, Simona Martausová
Téma: Svet potrebuje nehu - 70. výročie úmrtia Jána Smreka
Koncerty

27.5. - Spevokol z Nórska,
artikulárny chrám Hronsek
22.6. - súrodenci Babjakovci,
artikulárny chrám Hronsek
1. 10. – Spevokol Zvony zo
Selenče – Srbsko – Vojvodina,
Hronsek – art. Kostol
20. 12 - Vianočný koncert,
spojený
spevokol
HronsekZvolen, Študenti konzervatória J.
L. Bellu, Sliač – nový kostol
Mgr. Anna Jakušová

Kremnica
Popri mnohých pravidel-ných, už tradičných podujatiach organizovaných
cirkevným zborom, sme sa v jubilejnom reformačnom roku 2017
zamerali na konkrétny cieľ – posviacku Evanjelického a. v. chrámu
Božieho v dcérocirkvi Žiar nad Hronom. Všetky sily sme spojili k tomu,
aby sme túto víziu naplnili. Dnes sme naplnení nesmiernou vďakou voči
Pánovi cirkvi za Jeho vedenie, pomoc a požehnanie počas celej doby
výstavby i za to, že slávnosťou posviacky, ktorá sa konala v nedeľu 29.
októbra 2017, sme mohli dielo odovzdať do služby Bohu i ľuďom.
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Pri príležitosti posviacky
chrámu
sme
usporiadali
niekoľko
sprievodných
podujatí. Za účasti speváckeho
zboru Chorus Cremniciensis
sme
strávili
večer
na
modlitbách na spôsob Taizé
modlitieb.
Samostatné
slávenie Večere Pánovej sa
konalo v sobotu večer pred
posviackou. V nedeľu okrem
slávnostných služieb Božích
sa v popoludňajších hodinách
uskutočnil koncert v chráme,
na ktorom vystúpili miestni
umelci.
Chrám Boží v Žiari nad
Hronom sa pre nás stal novým
bohoslužobným
miestom,
miestom nového stretania sa v dôvere a v radosti s Hospodinom.
Podobne, ako kedysi dávno Samuel postavil kameň, ktorý nazval „EbenÉzer“, Kameň pomoci a vyznal: „Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.“
(1S 7, 12) Chrám sa tak stal pre nás novým miestom na spoločné
stretnutia pri modlitbách, chválach, Božom slove, sviatostiach... Práca je
hotová. Ale – ďalšie úlohy pred nami, z ktorých azda tá najpodstatnejšia –
naplniť a napĺňať stánok Boží veriacimi – sa javí ako najťažšia. Veríme
však, že tak ako nám Pán Boh pomáhal doteraz, tak bude pomáhať i
naďalej.
Popri neľahkej úlohe materiálne zabezpečiť cirkevný zbor, sme v
minulom roku usporiadali aj koncert v kremnickom chráme, letný
biblický tábor pre deti a mládež, ďakovnou pobožnosťou sme oslávili
106. narodeniny najstaršej členky nášho cirkevného zboru ses. Heleny
Majerovej. Zapojili sme sa do Národného týždňa manželstva, Svetového
dňa modlitieb, Mesiaca úcty k starším... Stretli sme sa na niekoľkých
ekumenických podujatiach, boli sme jedným z hostiteľov 1. ročníka
pochodu „Po stopách hrdinov SNP“ v sprievode duchovných
ekumenickej pastoračnej služby, ktorý sa konal v rámci osláv jubilejného
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roka reformácie, zúčastnili sme sa zborového zájazdu do Banskej Bystrice
a podujatia v rámci seniorátu „Oslobodení Božou milosťou“. Na
slávnostných službách Božích v Banskej Štiavnici prevzali zborový farár
spolu s primátorom mesta titul: „Európske mesto reformácie“, udelený
Kremnici ako jednému z desiatich miest Slovenska.
Sme vďační Pánu Bohu za prijaté požehnanie a aj v tomto roku sa opierame
o Jeho slovo: „Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho
srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!“(1S 12,24)
Mgr. Jozef Pacek

Ľubietová
Rok 2017 sa v cirkevnom
zbore
niesol
predovšetkým v znamení
dvoch výročí: 20. výročia
posvätenia
chrámu
Božieho
vo
filiálke
Strelníky (máj) a 210.
výročia
posvätenia
chrámu
Božieho
v
matkocirkvi v Ľubietovej
(november). Pri oboch
príležitostiach sa stretli
domáci viery spolu s bratmi a sestrami z CZ Slovenská Ľupča; kazateľom
bol brat senior ZVS Mgr. Ján Čáby; zaspievali členovia FS Šajbania.
Slávnosť v Strelníkoch bola spojená s odovzdaním pamätných listov
bratom a sestrám, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o budovanie
tamojšieho chrámu Božieho. V auguste sa uskutočnil detský tábor v
Klenovci. Pri príležitosti 500. výročia reformácie sme sa začiatkom
septembra stretli na zborovom popoludní v Strelníkoch; program tvoril
koncert kresťanských piesní brata farára Mgr. Romana Dovalu s dcérami
a premietanie životopisného filmu Martin Luther. V septembri sme si na
službách Božích v Strelníkoch pripomenuli 1. výročie tragédie
záchranárskeho vrtuľníka, pri ktorej zahynul náš spolubrat Ján Majer a
traja členovia leteckej záchrannej služby. V areáli pri chráme Božom bola
odhalená pamätná tabuľa obetiam. V októbri sa konali služby Božie v
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ZSS STROM Strelníky; oferu z tejto nedele sme venovali na zakúpenie
zdravotníckej pomôcky. V poslednej štvrťroku sa v Strelníkoch začali
konať stretnutia dorastu. Pre účastníkov štedrovečerných služieb Božích
sestra dozorkyňa spolu s ďalšími sestrami pripravili 400 medovníkov. V
priebehu roka sme v istote vzkriesenia a nádeji večného života
vyprevadili 14 členov nášho CZ; medzi nimi boli aj takí, ktorí dlhé roky
konali vernú službu: sestra poddozorkyňa Mgr. Soňa Majerová zo Strelník
a tiež bratia Ján Hronec a Juraj Potančok z Povrazníka.
Mgr. Renáta Renyeiová

Mýto pod Ďumbierom
1 Korintským 13:13: Teraz však zostáva
viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z
nich je láska.
Pamiatku reformácie sme si v našom zbore
pripomenuli na slávnostných službách
Božích 31. októbra. Služby Božie nám
obohatili spevom a hrou na organe,
klarinetoch a trúbkach bratia a sestry z
nášho a z Breznianskeho cirkevného zboru
(Augustín Vician - spev, Matúš Vician, Jana
Sedliaková - organ, Viktor Vojtas, Adam
Marhavý - klarinety, Timotej Húsenica,
Daniel Sedliak - trúbky). Z príležitosti 500.
výročia reformácie sme spoločne s cirkevnými zbormi Horná Lehota a
Brezno a Horehronským múzeom Brezno, pripravili v mesiaci októbri
výstavu, na ktorej sme priblížili dejiny reformácie v našom prostredí, v
našich cirkevných zboroch.
9. decembra sa v našom chráme konal adventný koncert. Na organe hral
Janko Siroma, na husliach Nikola Nižník spievali Martina Papánková a Jozef
Pacek a celé stretnutie svojim slovom doprevádzal Juraj Sarvaš.
Mgr. Štefan Škorupa
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Očová
Život v CZ Očová ani v r. 2017 nestagnoval. Okrem pravidelných aktivít
sa nám s pomocou Božou a s ochotou bratov a sestier podarilo
zorganizovať viacero významných podujatí v našom zbore resp. sme sa
zúčastnili niekoľkých podujatí konaných na pôde nášho seniorátu - z nich
nám najviac rezonuje v mysli účasť na Seniorálnom dni ZVS v BB pri
príležitosti 500. výročia reformácie a taktiež aj účasť na posviacke
chrámu Božieho v Žiari nad Hronom.
Na pôde cirkevného zboru sa konali tieto aktivity:
Deti a mládež vystúpili na Službách Božích vo Veľkú noc, Deň matiek a
Vianoce - v Očovej i v Zolnej. Pri 500. výročí reformácie taktiež vystúpili
so svojim programom v ev. a. v. kostole v Očovej. Zúčastnili sme sa
Biblickej olympiády i Športovej olympiády, z ktorej sme si doniesli aj
putovný pohár. Stretli sme sa taktiež pri spoločnej opekačke v Zolnej. Na
začiatku a na konci školského roku dostávajú deti, žiaci a pedagógovia
požehnanie na Službách Božích.
V rámci Národného týždňa manželstva sme zorganizovali Popoludnie pre
manželov, na ktorom sme si vypočuli zaujímavú prednášku MUDr.
Šajgalíkovej. V jesennom období sme mali špeciálnu Biblickú hodinu, na
ktorej nám prednášala Mgr. Z. Vaľovská o Józuovi.
Pri príležitosti 500. výročia reformácie sme mali koncert sláčikového
kvarteta a pred Vianocami sa v našom kostole konal krásny adventný
koncert.
Stalo sa peknou tradíciou aj organizovanie popoludnia pre starších pod
názvom Nedeľa diakonie, v rámci ktorého spoločne pristúpia k Večeri
Pánovej a potom zotrvajú v rozhovoroch pri prestretých stoloch.
Okrem konfirmácie sa konala v Očovej aj Zlatá konfirmácia - stretnutie
konfirmandov spred 50 rokov.
Spevokol si každoročne okrem pravidelných nácvikov zvykne
organizovať aj posedenie na konci školského roku ako aj pri okrúhlych
životných jubileách členiek. Nebolo tomu ináč ani v r. 2017.
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Snáď
najviac
nezabudnuteľnou
udalosťou pre mnohých
bola svadba domácej
zborovej farárky Mgr.
Ireny Paľovovej a Pavla
Gajdoša dňa 7.10.2017.
Konala sa v ev. a. v.
chráme
Božom
v
Očovej. Sobášil dôst.
brat biskup ZD Mgr. M.
Krivda. Večeru Pánovu
prislúžila snúbencom vedúca Biskupského úradu ZD Mgr. Zuzana
Žilinčíková. Túto udalosť budú pripomínať aj nové koberce v chráme
Božom, ktoré mladomanželia darovali pri ich významnom životnom
kroku.
Členovia CZ Očová nežili len pre seba, ale mysleli aj na starosti iných a
vykonali zbierky pre cirkevné zbory: CZ Kremnica dcérocirkev Žiar nad
Hronom, CZ Pliešovce, CZ Spišské Vlachy- Krompachy, CZ Hybe a CZ
Rožňavské Bystré. Tieto cirkevné zbory sme podporili sumou spolu 2530
Eur.
Prácu v našom cirkevnom zbore opäť podporila aj obec Očová finančnou
dotáciou, za čo sme vďační.
Bohu buď vďaka za všetko, lebo „...Ním žijeme, hýbeme sa a trváme...“
Skutky 17:28
Mgr. Irena Gajdošová,

Ostrá Lúka
Posledné tri-štyri roky ukazujú, akoby sme v našom cirkevnom zbore
prežívali určité cykly, v ktorých sa striedajú roky, raz s väčším dôrazom
na hospodársko-inventičné akcie, raz na akcie vnútromisijné. Po roku
2016, ktorý bol náročný najmä na hospodárske akcie, v minulom roku
sme sa viac schádzali pri vnútromisijných podujatiach.
Po 10.-tich rokoch bol opäť do funkcie zborového farára zvolený doterajší
duchovný pastier cirkevného zboru Mgr. Ján Čáby.
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Ďalšiu desiatku oslávil aj
spevokol
EFATA,
keď
si
slávnostným
programom
v
kultúrnom dome na Ostrej Lúke
pripomenul 10. výročie svojho
vzniku.
Hudobným
hosťom
programu
bol
evanjelický
spevokol
z
Pliešoviec.
Významným vystúpením bolo
vystúpenie na službách Božích v
rumunskom Nadlaku, čo bolo
prvé vystúpenie spevokolu v
zahraničí. Okrem toho, spevokol
vystupoval aj na dištriktuálnom
dni na Branči, na dištriktuálnej
prehliadke
spevokolov
vo
Zvolene v nesúťažnej kategórii, a
ako
hosť
na
seniorálnej
prehliadke
spevokolov
v
Hontianskych Moravciach.
Spolu s 33 konfirmandmi sme zaspomínali na službách Božích na ich
konfirmáciu spred 50-tich rokov. Pri tejto príležitosti vola všetkým
prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej.
V deň pamiatky reformácie sa konali v matkocirkvi slávnostné služby
Božie. Po nich sme si vývoj reformácie priblížili historickou prednáškou
na spoločnom posedení.
V rámci projektu Duchovne po stopách hrdinov SNP navštívili chrám Boží v
Dubovom vojaci a príslušníci OZ SR, kde sa konala krátka bohoslužba.
Tešíme sa z úspechov našich najmenších, ktoré dosiahli v súťažiach
Duchovná pieseň alebo Biblická olympiáda. Pre všetky deti sme počas
prázdnin pripravili letné biblické tábory – denný na Ostrej Lúke a viacdňový
na Krahuliach. Veľmi milé boli aj „Vianočné trhy“ našich detí v 2. adventnú
nedeľu, na ktorých vystúpil aj detský spevokol Štvorlístok zo Zvolena.
Mgr. Ján Čáby
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Poniky
Cirkevný
zbor
Evanjelickej cirkvi a.
v.
na
Slovensku
Poniky aj v roku Pána
2017
bol
živým
zborom, kde sa kázalo
čisté Božie slovo a
prisluhovali
sa
sviatosti. Toto sa iste
dialo vo všetkých
cirkev-ných zboroch
nášho seniorátu aj
našej cirkvi, preto by sme radi poukázali na to, čo je v našom zbore
iné.
20. januára 2017 sme sa v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke zišli na
IX. 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.
Veľmi požehnanou akciou boli Ekumenické služby Božie konané pri
príležitosti zahájenia XXI. ročníka folklórnych slávností „Zdola
ponickýho mlyna“, ktoré boli spojené so spomienkou na natáčanie
„Ponickej svadby“. Slávnostným kazateľom bol predstavený kláštora
františkánov v Ponikách brat farár Róbert Žilka a sobášnym
príhovorom poslúžil zborový brat farár Peter Kevický. Týchto služieb
Božích sa zúčastnilo asi 150 ľudí v dobovom oblečení, teda v krojoch,
a celkovo bolo v chráme Božom okolo 500 ľudí. Okrem toho sme
svoje kroje vytiahli a ukázali sa v nich v našom kostolíku aj na sviatok
Pamiatky posvätenia chrámu a Poďakovania za úrody zeme.
Ako všetky cirkevné zbory, aj my sme si 31.10.2017 pripomenuli 500.
výročie Pamiatky reformácie, na ktorých sa zúčastnilo 265 ľudí a po
ich skončení sme slávnostne otvorili oddychovú zónu – Park
reformácie – ktorý vybudovala obec Poniky a zasadili sme v ňom štyri
stromy reformácie.
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V septembri sme založili detský spevokol, ktorý pod vedením Terezky
Ballekovej obohatil niektoré služby Božie a úspešne reprezentoval náš
cirkevný zbor v obci, či senioráte.
Mimo spomenutých akcií sme s Božou pomocou v našom cirkevnom
zbore vykonali nemálo práce na vinici Pánovej. Aktuálne sa
pripravujeme na prerobenie zborovej siene, opravu oporného múru pri
kostole 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
V januári minulého roku sa vzdala
kantorskej služby v našom CZ sestra
MUDr. Vierka Voskárová, ktorá viac ako
dvadsať rokov konala horlivo a ochotne
službu našej kantorky a katechétky. Po jej
odchode sme začali hľadať za ňu náhradu.
Žiaľ, veci nešli tak rýchlo ako sme
očakávali. V tejto zložitej situácií sme
spoznali, aké je vzácne mať vedľa seba
bratov a sestry, ktorí majú pre vás
pochopenie a na ktorých sa môžete so
svojimi starosťami obrátiť. Keď náš brat
poddozorca Štefan Urbašík poprosil o
pomoc brata Michala Egeda kantora v
badínskom CZ, brat kantor súhlasil a
takmer celý rok hral v našom CZ. Aby však mohol slúžiť aj v našom CZ,
museli si naši bratia a sestry v Badíne, prispôsobiť čas svojich sl.
Božích. Určite to nebolo aj pre nich vždy ľahké a jednoduché. Preto sa
chceme aj touto cestou bratovi badínskemu kantorovi, bratovi farárovi,
ale aj celému CZ v Badíne poďakovať za ich ústretovosť a ochotu.
Mgr. Michal Zajden PhD.
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Slovenská Ľupča
500. výročie reformácie
29.10. a 31.10. S. Ľupča
Centrálnu pozornosť sme v minulom roku venovali oslavám 500.
výročia reformácie. Aby jubileum stálo v širšej pozornosti evanjelickej
verejnosti, vyrobili sme pohľadnicu, ktorú obdržala väčšina domácností
cirkevného zboru.
Poltisíročie
pamiatky
reformácie
sme si
pripomenuli dvakrát. V
nedeľu
29.10.
slávnostnými
službami
spolu
s
koncertom
sláčikového
kvarteta
Danube MONARCHI a
priblížením si dôležitých
medzníkov života Dr. M.
Luthera a slávnostnými
službami
Božími
31.októbra.
Obe
príležitosti boli dôstojnou oslavou veľkého pohybu, ktorý radikálne
zmenil svet druhého tisícročia. Chceme veriť, že odkaz reformácie
zapálil oheň viery v nás, ktorý nevyhasne a odkaz minulosti nájde
odozvu v našej prítomnosti i bude zachovaný pre budúcnosť. Nie je totiž
nič krajšie, ako žiť ako oslobodené dietky Božie vykúpené drahou krvou
nášho Pána Ježiša Krista.
25. výročie pôsobenia kňaza v cirkevnom zbore
30. 4., S. Ľupča
Čas je jedna zo zákonitostí, ktoré pôsobia v tomto svete a nie je možné
ovplyvniť jeho plynutie. Svojím pravidelným rytmom nás posúva na
svojej osi v ústrety budúcnosti. Vo svojich stopách nekompromisne
zanecháva údaje, ktoré presne určujú, koľko ubehlo dní, mesiacov a rokov
nášho života, pôsobenia. S vďakou oproti Pánu Bohu sme pozerali na
22

roky minulé pri 25. výročí príchodu do cirkevného zboru.
Hospodárska činnosť zboru
S. Ľupča:
- Výmena vstupných dverí na starej a novej fare
- Pokládka dlažby v spoločenskej miestnosti
- Vybavenie spoločenskej miestnosti – stoly, stoličky, závesy
- Oprava stropu v chráme Božom
- Výmena okien na hospodárskych budovách
- Prerábanie priestorov v hospodárskych budovách
Lučatín :
- Prezlátenie bohoslužobných nádob
- Úprava okolia modlitebne
Šalková:
- Výmena plynových pecí
- Oprava vstupu do modlitebne
- Zakúpenie nábytku, riadu, kobercov
- Vymaľovanie spoločenských miestností
Mgr. Ján Jakuš

Zvolen
Uplynulý rok sa aj v našom cirkevnom
zbore niesol v duchu osláv 500. výročia
reformácie. Množstvo akcií a spoločných
stretnutí bolo venovaných tomuto
vzácnemu výročiu. Hneď v úvode roka po
spoločných ekumenických pobožnostiach
v týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa
v termíne národného týždňa manželstva
konala odborná prednáška z neonatológie.
Tou nám poslúžila MUDr. Zuzana Zimová lekárka z Novorodeneckého
oddelenia Univerzitnej nemocnice v Martine a doktorandka Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Bratislave. Počas druhého marcového víkendu sme
sa stretli na spoločná SPK s bratom generálnym biskupom a zúčastnili sme
sa seniorálneho stretnutia „Oslobodení Božou milosťou“ pri 500. Výročí
reformácie v Banskej Bystrici.
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V tichom týždni pred Veľkou nocou sa v kostole Svätej Trojice konal
koncert slova a hudby Donoau manarchi String Quartet. Po 20 rokoch boli
opäť vyčistené lustre v chráme Božom a v rámci ekológie sme prispeli do
ochrany životného prostredia aj kompletnou výmenou žiaroviek v kostole
za LED. Konfirmandi sa aj tento rok zúčastnili konfivíkendovky vo
Veľkom Slavkove. Na fare sa začal pravidelne stretávať aj klub
diabetikov, síce to nemá s cirkevným zborom nič spoločné ale ide o
podporu a pomoc nášmu cirkevníkovi.
V lete sa konali tradične služby
Božie pod holým nebom pri
zvonici v Môťovej spojené so
stretnutím Môťovanov. Na
týchto službách Božích kázňou
slova Božieho poslúžil brat
farár Michal Zajden z
Radvane.
Na
začiatku
septembra boli židovskou
obcou
organizované
spomienkové slávnosti pri
výročí deportácie obyvateľov
mesta Zvolen, na ktorých sa
zúčastnil aj zborový farár s manželkou. Pri tejto príležitosti sa konal v našom
chráme Božom koncert. Na Sekiery sa pri otvorení školského roka konali
ekumenické služby Božie na ktorých piesňami poslúžil aj domáci zborový
spevokol. Asi najväčším a najrozsiahlejším dielom uplynulého roka bola
generálna oprava pohonu zvonov vo zvonici v Môťovej a v chráme Božom vo
Zvolene. V Môťovej bolo dielo odovzdané 12. októbra. Aj v uplynulom roku
sa na začiatku novembra v kostole Svätej Trojice konal Festival chrámovej
piesne, na ktorom spieval aj spojený spevokol Zvolen Hronsek. Následne na
konci novembra sa uskutočnila tradičná prehliadka spevokolov a sakrálnej
umeleckej tvorby v rámci Gorazdových dní. Na tejto vystúpil detský zborový
spevokol. 30. novembra sme si prednáškou Daniela Klimenta pripomenuli
náboženskú situáciu v meste Zvolen v rokoch 1939-45. Na začiatku decembra
bola začatá generálna oprava zvonov vo Zvolene.

V advente to bolo množstvo koncertov ako spevácky zbor Štvorlístok,
Moysesovo kvarteto, koncert konzervatória Pink harmony a napokon
aj tradičný vianočný koncert ZUŠ Zvolen, ZUŠ Očovej a detského
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zborového spevokolu. Ženy zo spoločenstva evanjelických žien CZ
dokončili Lutherove ruže zhotovené rôznym spôsobom vyšívaním a
rôznymi technikami, ktoré začali ešte v roku 2016 a medzi nimi bola
dokonca aj medovníková (perníková) ruža. Tieto diela boli vystavené v
rámci zborového dňa, kedy bola v kostole výstava ručných prác žien z
CZ dňa 17. septembra 2017. Sestry s deťmi ochotne pripravili 500
medovníkov s motívom Lutherovej ruže, ktoré deti rozdávali na
slávnostných reformačných službách Božích účastníkom slávnostných
služieb Božích v kostole. Na týchto službách Božích bolo deťmi a
ochotnými sestrami pripravené aj Reformačné pásmo.
Brat farár Ján Mojzsis sa spolu s
bratom
dozorcom
Zdenkom
Ferienčíkom
zúčastnili
slávnostných služieb Božích na
pamiatku Reformácie 31. 10. 2017
v Srbsku v Padine. Počas
spomínaného zborového dňa sa
konali slávnostné služby Božie,
ktoré vykonali domáci zborový
farár s manželkou. Po službách
Božích bolo pripravené malé
pohostenie. Druhá misijná časť
zborového dňa prebiehala v
kostole,
kde
odzneli
dve
prednášky. Prednáška MUDr.
Ivety Šajgalíkovej „Manželstvo a
čo s ním.“ a výklad Lutherovej
hymny „Hrad prepevný“, ktorú prezentovala sestra Dana Antošková.
Napokon popoludní bol pripravený chutný guľáš.
Výnimočnou bola pre nás opäť príležitosť pripraviť 50 balíčkov pre deti
do Srbska v akcii: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ v
spolupráci s CZ Podlužany.
Mgr. Ján Mojzsis
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Zvolenská Slatina
Uplynulý rok 2017 bol v našom
Cirkevnom zbore charakterizovaný
výročiami
našej
významnej
rodáčky
Terézie
Vansovej, r. Medveckej. Na
viacerých
spomienkových
podujatiach počas roku sme si
pripomínali 160. výročie jej
narodenia v rodine Medveckej v
apríli 1867 a 10. októbra 75.
výročie jej úmrtia.
V apríli sme spoločne so spevokolom navštívili Cirkevný zbor v Rimavskej
Píle, kde Terézia Vansová spoločne so svojím manželom – farárom Jánom
Vansom, prežili takmer 30 rokov. Tu sme sa s domácimi cirkevníkmi a
manželmi Nagyovcami z Tisovca zúčastnili na spomienkových
bohoslužbách, bol to požehnaný čas.
O to väčšiu radosť sme mali z
toho, že prijali i naše pozvanie
do Zvolenskej Slatiny, kde sme
si spoločnou bohoslužbou
pripomenuli 75. výročie úmrtia
našej rodáčky.
Pri
oboch
spomienkových
podujatiach sa predstavil i náš
zborový spevokol, ktorý je
zeleným výhonkom, a tak
prináša radosť mnohým, nielen
členom nášho spoločenstva. Je pri všetkých dôležitých momentoch a tvorí
neoddeliteľnú súčasť cirkevného zboru.
Do spomienok sa zapojila i miestna ZŠ nesúca meno významnej rodáčky,
keď v cirkevno – zborovom dome predstavila spomienkové pásmo spojené s
následným predstavením knihy starých slatinských receptov.
26

Dňa 9. septembra 2017 sme uprostred nášho spoločenstva prežívali veľkú
radosť spojenú s inštaláciou br. farára Kováča za zborového farára nášho
cirkevného zboru. Privítali sme mnoho hostí, ktorí sa počas slávnostnej
bohoslužby k nášmu Cirkevnému zboru a k inštalovanému prihovorili.
Bolo to požehnaný čas, ktorý sme prežili a veríme, že dobrý Boh a Pán sa k
tomuto ľudskému konaniu taktiež prizná.
Mgr. Branislav Kováč

-------------------------------------------------------------------------------------Počty členov v cirkevných zboroch ku 31.12.2017
Badín
Banská Bystrica
Brezno
Dobrá Niva
Horná Lehota
Horná Mičiná
Hrochoť
Hronsek
Kremnica

687
2791
976
953
174
691
870
1210
313

Ľubietová
1146
Mýto pod Ďumbierom 182
Očová
1189
Ostrá Lúka
389
Poniky
964
Radvaň
1327
Slovenská Ľupča
721
Zvolen
3142
Zvolenská Slatina
731

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: Seniorský úrad Zvolenského seniorátu
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Plánované vnútromisijné podujatia
vo Zvolenskom senioráte
v roku 2018
Seniorálne stretnutie kresťanského umenia
7.1.2018 - Očová
Seniorálne stretnutie mládeže – Stráž pri hrobe
31.3.2018 – Banská Bystrica
Konfivíkendovka
6. - 8. 4. alebo 11. - 13.5. 2018 – Veľký Slavkov
Duchovná pieseň
13.4.2018 - Ostrá Lúka /seniorálne kolo/
4.5.2018 – Martin /celoslovenské kolo/
Seniorálna biblická olympiáda
20.4.2018 – Evanjelické gymnázium BB /seniorálne kolo/
25.5.2018 – Biblická škola Martin /celoslovenské kolo/
Seniorálna športová olympiáda
 9.6.2018
Seniorálne turistické stretnutie
29.9.2018
Seniorálne stretnutie kantorov
 10.11.2018 - Horná Mičiná
Seniorátne stretnutie žien
 21.10.2018

Srdečne Vás pozývame!
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