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Badín 
Hluk, rachot, 

hlahol zvonov a 

všetko vzájomne 
s túžbou 
prekričať sa a 
upútať na seba 
pozornosť. V 
kúte pivnice sa 
skrýva vystrašený 
psík, ktorý 
ničomu 
nerozumie. 

Vlastne je na tom 

tak, ako aj 

niektorí ľudia, akurát tí sa menej boja a odvahu si pridávajú šampanským. 
Nuž, takto sa začína vždy znovu nový rok. Rok 2018 sa začal podobne a 
všetci sme tušili, že bude zaujímavý a možno i trochu hlučný. A bol, 
chvíľami neznesiteľne. Niesol sa v znamení veľkých výročí - 100 rokov 

od vzniku ČSR, koniec 1. svetovej vojny a pár spomienok na vzácnych 
ľudí cirkvi či dejín. A do toho vojna o miesta vo vedení cirkvi, vojna o 
pravdu, bez lásky. Voľby. No a v tomto všetkom sme žili, aj my, ako 
spoločenstvo cirkevného zboru, a museli sme krútiť hlavou nad konaním 
niektorých ľudí a nevykrútiť si ju. A potom hlavne konať svoje dielo, 
niesť posolstvo evanjelia, ako aj všetci ostatní, ktorí ešte v cirkvi vedia, 
na čo tu sú a veria, že zvestovanie Božích právd je práve to, čo musíme 
robiť a že potrebujeme kľudné a slušné podmienky.  

V januárovom rozbehu aktivít nášho spoločenstva dominuje 
Ekumenické modlitebné stretnutie. Máme ho radi, lebo sa vždy stretneme 
s bratmi a sestrami z RKC farnosti a prežívame pekné chvíle na 
modlitbách, pri piesňach a následne aj v neformálnom spoločenstve. 
Vďaka Bohu za to, že spolu takto už roky vychádzame. Z modlitieb za 

požehnanie nového roka sme sa rozbehli do príprav presbyterstva a 
výročného konventu. Plány, prípravy, čo robiť, ako a s kým? Nám sa 
rozšíril zbor presbyterov a funkcionárov o nových ľudí, ktorí sa ujali 
funkcií a prijali zodpovednosť. Je to fajn a zatiaľ sme v rámci 
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presbyterstva dobrá partia a to je iste dôležité, čo potvrdilo aj jesenné 
stretnutie pri ohníku na farskom dvore, kde sme si pripomenuli 
presbyterov - jubilantov. Nech ich všetkých Pán žehná!  

Z obdobia po konvente dávam do pozornosti milú udalosť, a teda 
stolnotenisový turnaj, kde sa chlapci, väčší i menší vyšantia pri naháňaní 
loptičky na stole a víťazmi sú všetci. Prežili sme pekné sviatky Veľkej 
noci, no a potom sme sa už na vode z vedierok mládencov na akejsi 
pomyselnej vlne zviezli cez mládežnícke služby Božie s Crossroads k 
sviatku Dňa matiek a onedlho ku krásnej chvíli vyznania viery mladých 
pri konfirmácii. Potom prišla i Zlatá konfirmácia. Bolo to milé, ale vieme, 
ako to býva s konfirmandmi. No, aby som nezabudol, mali sme i super 

deň a noc pre deti, farský víkend ku Dňu detí a som rád, že sme deťom 
pripravili zážitok, cez ktorý sa učili o Bohu i o spoločenstve. Už teraz sa 
tešia na ďalší! Skoro by som zabudol, medzičasom sme mali i hostí, 
Modlitebné spoločenstvo. Prednášky a rokovanie sa konali na RKC 

Seminári F. Xaverského, ale nedeľa, služby Božie a Večera Pánova sa 
konali v našom chráme, kázal brat konsenior Duraj a sme vďační, že sa v 
Badíne zišli ľudia hľadajúci veci duchovné. Keď už hovorím o hosťoch, 
tak hosťom na službách Božích v rámci ECD vo Zvolene na záver 
programu bola p. farárka Gulácsiová z Budapešti a spevokol z Párnice a 
toto spoločenstvo nás veľmi povzbudilo.  

Začiatkom júla sme sa s mládežou a deťmi zúčastnili kresťanského 
festivalu Semfest. Potom to už bola taká typická uhorková, oddychová 
sezóna. Ale aj to je niekedy treba. Hoci, na Kajúcu nedeľu sme dali 
príležitosť stretnúť sa starším a dlhodobo chorým pri Spovedi a Večeri 
Pánovej práve pre nich. S programom, jemne improvizovaným, ale podľa 
slzičiek v kútikoch očí, hádam zmysluplným a duchovne prospešným pre 
tých, ktorí do kostola bežne chodiť nevládzu či nemôžu.  

Zrazu tu bola jeseň, začalo opadávať lístie, spolu s niektorými 
ilúziami, ale my sme sa nedali a na októbrovom zborovom dni sme 
radostne chválili Pána pri bohatom programe, od rána do neskorého 
popoludnia. Zborový deň je vždy výborná akcia.  

A vraj už musím končiť, znie pokyn z réžie...tak ešte pripomeniem, že 
na reformačnom večierku v deň Pamiatky reformácie sme  premýšľali nad 
bojmi na poli pod Badínom, ktoré súviseli s koncom 1. svetovej vojny. 
Viac info na nete. A nezabudli sme 11. novembra zvoniť, lebo už 
nechceme, aby ľudia trpeli vo vojnách. Preto vďaka Bohu, že na 
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štedrovečerných službách Božích radostne slávime príchod Pána Ježiša, 
ktorý je našim Vykupiteľom a vybojoval ten najväčší boj. Cez Vianoce 
sme s vianočným kaprom vypusteným do rybníka preplávali k Silvestru a 
do nového roku 2019, aby sme počuli: „odstúp od zlého a čiň dobre, 
hľadaj pokoj a snaž sa oň!“  Ž 34,15 Za náš cirk. zbor to je v stručnosti, 
asi všetko...Buď Bohu chvála za Jeho milosť. 

 

Banská Bystrica 
Rok 2018 bol nielen v svetskej, ale i v cirkevnej sfére vskutku 

dramatický. Nemožno oddeliť jedno od druhého. Prežívali sme emočné 
vlny nad praktikami „moci“ v štáte,  a žiaľ aj v cirkvi.  Smútok, údiv, 
zdesenie i bezmocnosť v prípade vraždy investigatívnych novinárov 
Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Cez média sme si (28.10.) 
pripomenuli aj 100. výročie  vzniku Československa (1918-1993). A 100 

rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. 

V našej cirkvi bol rokom volebným a prelomovým. S napätím sme 
očakávali k akej zmene dôjde, a či sa staré vedenie dokáže vysporiadať s 
odchodom ako mu to určuje aj cirkevná ústava ECAV. Ich praktiky tomu 
nenasvedčovali, skôr naopak. Cirkevné médium Evanjelický posol 
prekvapoval a prekvapuje. I tu pociťujeme, že slovo má veľkú moc. Vie 
prekrútiť pravdu, vie ublížiť, vie manipulovať masy.   
  U nás v CZ sa v podstate nič prevratné nedialo. Ale predsa len 

spomeniem, že: 
- 3.2.2018 sme privítali divadelníkov s príbehom  Krvavý trón v aule 
fakulty zdravotníctva SZU pri 330. výročí krvavých jatiek, ktoré poslúžilo 
celému seniorátu.   
- 10.2. 2018 sme znova oprášili detsko - rodičovský karneval.   
- Mali sme 10 krát mládežnícke služby Božie, kde nás doprevádzala s 

piesňami  kapela Crosroads, príležitostne aj s hosťujúcimi kazateľmi. 
Naši mládežníci a kapela Crossroads slúžili aj mimo cirkevného zboru.  
- Každý piatok po konfirmačnej príprave sa budovali vzťahy na  
konfiklube, ktorý mala na starosti Janka Sokolová. S bratom farárom, 
Jankou Sokolovou a mládežníkmi sa naši konfirmandi  zúčastnili aj 
konfivíkendovky vo Veľkom  Slavkove, v júli na Semfeste. A ešte raz v 
jeseni na chate Salašky, ktorú nám na tri dni prepožičala rodina jednej 
našej presbyterky. 
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- V máji sme otvorili chrám na Noc kostolov, kde sme si so spevokolmi 

Evanjelického gymnázia a V. F. Bystrého pripomenuli  s umelcom 
Jurajom Sarvašom a jeho žiakmi život Martina Rázusa.  
- Začiatkom júna Spevokol V. F. Bystrého spolu so Spevokolom z Evanj.  

Gymnázia navštívili cirkevné zbory v Srbsku, a to v Báčskom Petrovci, 
Hložanoch a v Pivnici, kde v spomenutých cirkevných zboroch  pod 
vedením dirigenta Petra Bibzu zaspievali  nacvičený repertoár.  
- A koncom júna sme privítali u nás v cirkevnom zbore návštevu zo 

Srbska, z viacerých cirkevných zborov s br. farárom Jánom Vidom z 
Báčskeho Petrovca.  
- I náš Kuzmányho kruh pripravil desiatku zaujímavých prednášok a 
stretnutí.  
- Stredná generácia sa zamýšľala nad Skutkami apoštolov každý druhý 
utorok. 

- Koniec školského roka sme zavŕšili zborovým dňom, na ktorom nám 
slovom Božím  poslúžil Marcel  Ištván a Kaczmarczykovci zo Sliezska. 
- V druhý júlový týždeň sme boli s deťmi na detskom biblickom tábore, 

kde sme s Nehemiášom znovu  budovali  zrúcané jeruzalemského múry.    
- Uprostred leta sme pocítili, akí sme pominuteľní. Dnes sme tu, a zajtra 

tu byť už nemusíme. Aj náš život ako to hovorí Jakub 4, 14  je ako para, 
ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne.  To sme si uvedomili pri 
smutnej správe o úmrtí nášho vynikajúceho organistu Beloslava Riečana, 

ktorý slúžil cez 6 desiatok rokov. Spievať a hrať Ti budem, dokiaľ tu 
budem (Ž 104,3) sa pri ňom naozaj naplnilo.  
- Advent – doba očakávania bola v kostole naozaj bohatá na rôzne 
vystúpenia. Spevokol z Evanjelického gymnázia, Deti z detskej besiedky, 
kapela Crossroads, Spevokol V. F. Bystrého, žiaci zo Základných škôl, 
nám cez piesne i básne postupne odkrývali tajomstvo približujúcich sa 
najkrajších sviatkov.  
- Osmičkový rok sme zavŕšili spoločným Adventno - zborovým 
večierkom, kde sme sa stretli všetky vekové kategórie, ktoré prispievali 
do spoločného programu a pochutili sme si na zborovej kapustnici.  
- Počas roka sme nezabúdali ani na našich jubilantov a pripomenuli sme 

sa im aj gratulačnými pozdravmi z cirkevného zboru. U jednotlivcov 

nachádzajú spätnú a vďačnú odozvu.  
Nech Pán Boh drží svoju ochrannú ruku nad svojou cirkvou, aby Mu 

prekvitala.   
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Brezno 

V roku 2018 

nastala v 

cirkevnom 

zbore Brezno 

zmena – po 

dvoch rokoch 

bez farára bol 
do zboru k 1. 

augustu 

menovaný nový 
kňaz, brat 
Radim Pačmár. 
Ďakujeme 

bratovi farárovi Mgr. Štefanovi Škorupovi za dvojročné administrovanie 
CZ, ako aj ochotným bratom a sestrám v službe za pomoc pri 
vykonávaní služieb Božích. 

Uplynulý rok bol nielen rokom zmien, ale aj časom, ktorý bol 

naplnený pravidelným a vzácnym bratsko-sesterským spoločenstvom, v 
ktorom sme mohli cítiť Božiu prítomnosť. Naplno sme si to mohli 
uvedomiť vlani v októbri, keď sme v Brezne spolu s CZ Mýto pod 
Ďumbierom a CZ Horná Lehota zorganizovali zborový deň, ktorý bol 
spojený s pripomienkou 100. výročia vzniku Československa. Na 
službách Božích kázala sestra farárka Mgr. Alžběta Hatajová z CZ 
Sázava v ČR. Popoludní sa uskutočnila prednáška o Samuelovi Zochovi 
v podaní pracovníčky Slovenskej akadémie vied a slávnostný organový 
koncert. 

Cirkevný zbor v Brezne je nerozlučne spojený s menom Martina 
Rázusa. V roku 2018 sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia 
rôznymi aktivitami. V auguste sme tradične privítali účastníkov 
cyklomaratónu „Po stopách Martina Rázusa“, pripomenuli sme si jeho 
pôsobenie účasťou na SB v Liptovskom Mikuláši a tiež SB v Brezne, 
ktoré boli spojené s kladením vencov pri jeho pamätníku na námestí.  

V našom CZ, tak ako v iných zboroch, sme v minulom roku kládli 
dôraz hlavne na zvesť slova Božieho. Okrem toho sme si aktívne 
uvedomovali aj dôležitosť kultúry. Zo spojenia slova a hudby vznikli 
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vzácne chvíle: počas služieb Božích na Poďakovanie za úrody zeme 
nám s programom vystúpili deti z folklórneho súboru Šťastné detstvo, 
pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu (1. adventná nedeľa) služby 
Božie spestrilo vystúpenie Komorného zboru MUSICA VIVA z 
Báčskeho Petrovca a napokon 28. decembra sa po druhýkrát uskutočnilo 
v našom chráme mestské podujatie Ekumenické Vianoce, na ktorom sa 
predstavili rôzne spevokoly a súbory (cirkevné i mestské) z mesta 
Brezno s priliehavým vianočným programom. 

S Božou pomocou sa nám podarilo zorganizovať aj niekoľko podujatí 
pre deti a mládež, ako opekačka, výlet na hrad Slovenská Ľupča, či 
Mikulášska párty.  

Sme Pánu Bohu vďační za mierny nárast návštevnosti služieb 
Božích, za Jeho požehnanie a ochranu. Veríme, že s Jeho pomocou 
budeme môcť aj v roku 2019 dokázať mnohé vzácne veci. 

 

Dobrá Niva 
Uplynulý  rok v 

našom cirkevnom zbore 
sme mohli prežívať 
mnohé Božie 
požehnanie. Spoznali 

sme, že Pán je dobrý. Že 
napriek mnohým obavám 
a výzvam sa Pán o 
svojich stará.  

Napriek tomu, že 
cirkevný zbor bol v 

minulom roku bez 

riadneho zborového 
dozorcu,  s Božom pomocou sme aj ten minulý rok a úlohy, ktoré pred 
nami boli, zvládli. V júni sme zorganizovali zborový deň. Na službách 
Božích vystúpila kresťanská skupina z Nového Mesta nad Váhom. 
Popoludní veriacich pozdravil spevokol EFATA z Ostrej Lúky. V rámci 
VI. ECD sme privítali kazateľa Martina Moraveka, predstaviteľa 
karpatských Nemcov z Wurtembergu, zaspieval spevokol z cirekvného 
zboru Horné Saliby. Počas národného týždňa manželstva sa konalo 
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požehnanie manželských párov pri spomienke na 50. alebo 60. výročie 
ich sobáša. 

V septembri sme zorganizovali pre všetky vekové kategórie 
pingpongový turnaj. V advente zase ekumenickú pobožnosť pri 
zapaľovaní adventného venca a vypočuli sme si tiež aventný koncert 
Romana Dovalu s deťmi v rámci pojektu Podľa Božej mapy.  

Našim najmenším bol adresovaný detský letný kresťanský tábor v 
Párnici, ale aj lentilková a adventná párty. 

Teším sa aj z napredovania nášho brata kantora Viliama Smutného, 
ktorý sa zúčastnil aj seniorálneho kantorského kurzu v Hornej Mičinej.  

Z hospodárskej oblasti bolo najvýznamnejšou udalosťou splatenie 
pôžičky členom cirkevného zboru. Keďže sme si túto povinnosť stanovili 
ako prvoradú, uskutočňovali sme iba opravy, ktoré sme zládli vo vlastnej 
réžii, bez pomoci firiem, s ochotnými členmi cirkevného zboru.  

Vo všetkom teda, čo sme v minulom roku v našom cirkevnom zbore 
prežívali môžeme vidieť, že Pán je dobrý. 

 

Horná Lehota 

Cirkevný zbor patrí medzi najmenšie cirkevné 
zbory v senioráte. 171 členov cirkevného zboru žije 
v 19 dedinách okresu Brezno. Služby Božie sa 
konajú každú nedeľu v Hornej Lehote o 1100h a 
popoludní striedavo v Dolnej Lehote, Podbrezovej 
a Valaskej. Zbor je dlhodobo administrovaný z 
cirkevného zboru v Mýte s ktorým spoločne 
nažívajú ako bratia a sestry jedného zboru. 

Náboženstvo sa vyučuje na troch základných 
školách, v Hornej Lehote, vo Valaskej a v 

Podbrezovej. Deti zo ZŠ Podbrezovej a tento rok v rámci vyučovania 
náboženstva navštívili na slávnosť Vstúpenia Krista Pána na nebo, 10. 
mája, cirkevný zbor v Mýte a zúčastnili sa služieb Božích. 31. marca sa 
konalo seniorálne kolo Biblickej olympiády v Banskej Bystrici, ktorého 
sa zúčastnili tri deti z nášho zboru. Aj minulý rok sme počas letných 
prázdnin v zborovej sieni v Mýte organizovali stretnutia detí, ktoré sa 
konali každý štvrtok. Priemerne sa stretávalo deväť detí z Mýta, Brezna 
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a Hornej Lehoty. Posledný augustový utorok sme išli na spoločný výlet 
na hrad v Slovenskej Ľupči. 

Pomaly sme sa začali pripravovať na opravu elektroinštalácie vo 
zvonici a v chráme, zakúpili sme potrebný materiál. Čaká nás ďalšia 
prácana fare, kde treba v kancelárii a v zborovej miestnosti poopravovať 
dlážky a vymeniť tri okná.  

To, čo potrebujeme v našom zbore najviac, aby bol naďalej živý, je 
Božia pomoc a požehnanie. S Jeho pomocou zvládneme všetko, čo je 
pred nami. 

Horná Mičiná 
Rok 2018 pre náš cirkevný 

zbor bol pomerne pokojným 
rokom, ak teda nereflektujeme  

stav v našej Evanjelickej cirkvi. 
Začiatkom roka sme mali voľby 
našich funkcionárov a 
predstaviteľov. 2/3 presbyterov sa 

generačne vymenili. Mnohí 
novozvolení sa s obavou pozerali 
na svoju úlohu. Kládli si otázku, 
ako to všetko zvládnu. Latka bola 
vyložené vysoko. Ale Pán sa aj k 
dobrej snahe prizná, a tak sme 
nepocítili problém pri preberaní 
úloh. 

Po duchovnej stránke sme 

taktiež nestrádali. Pravidelne sa 
konali služby Božie v našom 

chráme, ale aj vo filiálkach. Zúčastnili sme sa VI. Evanjelických 
cirkevných dní, kde sme dňa 1. 7. mali slávnostné služby Božie s 
divadlom Ev. gymnázia v B. Bystrici a prijali sme spevokol z Prešova. 2. 
- 6. júla sme spolu s ponickým cirkevným, zborom zorganizovali letný 
tábor mládeže na Králikoch. 27. júla sme mali zlatú konfirmáciu. 26. 
augusta zborový deň v Dolnej Mičinej s prednáškami Katarína von Bora. 
Prednášala sestra farárka Mária Hroboňová. Poobede zas bola prednáška  
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Cirkev v dobe socializmu prednesená bratom farárom Michalom 
Zajdenom. Ďalej bol koncert skupiny Pedaropeja, divadlo z EVG B. 
Bystrice a celo-zborové aktivity. 5.-6. októbra sme sa zúčastnili konfi-
víkendovky v Hornej Lehote. 14. októbra sme mali poďakovanie za úrody 
a výstavu plodín. 21. októbra sme si pripomenuli pamiatku posvätenia 
chrámu. 10. novembra sme na pôde nášho cirkevného zboru privítali 
seniorálne stretnutie kantorov. To boli zvláštne príležitosti. 

Po hospodárskej stránke sme taktiež zveľaďovali čo sa dalo a finančná 
situácia dovoľovala. Upravili sme cestu do cintorína, schodisko fary, 
opravili drevený plot pri kostole, udržiavali záhrady. To boli bežné 
udržiavacie práce. Hlavné zameranie sme sústredili na historickú 
rekonštrukciu organu. Po ukončení historicko umeleckého výskumu sme 
spolu s Mgr. Art Andrejom Štafurom, PhD, vrátili historický organ do 
pôvodného stavu. Náš cirkevný zbor má pekný barokový nástroj z roku 
1786 s pôvodným píšťalovým fondom a rekonštruovanou mechanickou 
traktúrou a klaviatúrou. Organ bol skolaudovaný krajským pamiatkovým 
úradom. My sme sa tešili z umeleckého zážitku aj počas služieb Božích. 
Nech si Pán obľúbi túto našu snahu, nakoľko bola smerovaná len Jemu na 
slávu. 

Hrochoť 
Minulý rok sa 

v našom CZ 
konali 

pravidelné 
bohoslužobné 
aktivity. 

Výnimočnou 
udalosťou boli 
však pašiové 
služby Božie na 
Veľký piatok, 
ktoré boli 
priamym 

televíznym 
prenosom. Takže 
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začiatok roka bol poznačený radosťami i starosťami s tým súvisiace.  
Zažili sme tiež konfirmáciu našich mladých členov CZ a ako každý rok 

denný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo 26 detí. V decembri sa konal 
Mikulášsky večierok pre deti katechuménov a konfirmandov, ktorého sa 
zúčastnilo 20 detí a mládežníkov. 

Deti tiež prejavili 
snahu prezentovať 
svoju šikovnosť a spev 
vo Vianočnom 
vystúpení na 
štedrovečerných 
službách Božích. 

V rámci 

evanjelických 
cirkevných dní vo 
Zvolene, k nám 
zavítala návšteva z 
Rumunska, menovite 

Ľudovít Bobcsok, 
senior Slovenského ev. 

a. v. seniorátu v Rumunsku a tiež spevokol z CZ Švábovce. 
Zavítal k nám aj b. senior Mgr. Ján Čáby, ktorý vykonal úvod zborovej 

dozorkyne Anny Kulfasovej. 

V novembri sa v našom chráme Božom uskutočnila nahrávka 
vianočných piesní z Tranovského kancionála, ktorá bola odvysielaná v 
programe Kapura v RTVS. 

V hospodárskych veciach sme sa venovali kostolu, v ktorom sme 
doplnili ešte chýbajúce lavice a urobila celá rekonštrukcia elekroinštalácie 
a ak Pán Boh dá, aj v tomto roku  budeme ešte pokračovať, ale už veríme 
menšími doplňujúcimi opravami. 

Sme vďační za všetko, čo sme mohli z Božích rúk aj v minulom roku 
prijať, za Jeho pomoc i požehnanie. 
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Hronsek 

Zborový deň  –  sľub 
presbyterov 

 

Už roky sa konajú v 
našom cirkevnom zbore 
aktivity, pri ktorých sa 
stretávajú členovia 
všetkých filiálok. 
Spočiatku sa  niesli pod 
názvom: „Stretnutie 
pod lipami“, neskôr 
mali pomenovanie 

podľa  príslušnej 
významným udalosti. V 

minulom roku sme sa vrátili  k autentickému názvu: zborový deň. To preto, 
aby sa aktualizovala myšlienka príslušnosti k cirkevnému zboru. 
Roztratenosť filiálok a pestovanie bohoslužobného života na príslušných 
miestach tak trochu stiera  vedomie jedného celku.  

Spomienkové služby Božie  pri 50. výročí úmrtia ThDr. A. Ľ. Katinu 

V minulom roku 

uplynulo 50 rokov od 

chvíle, ako sa rodinou, 
cirkevným zborom i 
celou cirkvou rozniesla 

správa o náhlom úmrtí 
br. biskupa A. 

Ľudovíta Katinu. 
Mnohí žijúci pamätníci 
majú túto  smutnú 
chvíľu zachovanú vo 
svojich spomienkach. 

Brat biskup v srdciach 

tunajších členov cirkevného zboru zanechal nezmazateľnú stopu.  Napriek 
tomu, že bol  cirkevným predstaviteľom,  nestratil svoj ľudský a sociálny 
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rozmer. Cítil sa ako súčasť celku cirkevného zboru. Bol blízky mladým i 
rokmi pokročilým. Formoval zborový život nielen prostredníctvom kázní, 
ale aj prostredníctvom básní,  divadelných hier, scénok.  

Spomienkové služby Božie sa  konali za účasti rodinných príslušníkov a 
CZ ECAV S. Ľupča, s ktorou je rodina brata biskupa prepojená.  

Život a tvorbu Dr. A. Ľ. Katinu priblížila PhDr. D. Baranová, deti 
cirkevného zboru ECAV Hronsek pripravili scénku z pera A. Ľ. Katinu: 
„Kristove jasličky“. Program obohatilo vystúpenie spojeného spevokolu 
Zvolen - Hronsek. Veniec na hrob položený vo zvolenskom cintoríne bol 
skromným prejavom vďaky za všetku prácu, ktorú brat biskup vo svojom 
živote  vykonal.  

Zborový výlet – „Po stopách Dr. Martina Luthera“ 

500-té výročie reformácie naštartoval záujem mnohých o miesta, kadiaľ 
Pán Boh viedol Dr. Martina Luthera. Prví, ktorí sa do projektu „Po stopách 
Dr. M. Luthera“  zapojili v našom cirkevnom zbore, bola mládež. Po nej 
nasledovali konfirmandi. Stredná a staršia generácia tiež  prejavila záujem  
prejsť týmito miestami. V minulom roku sme si  pripomínali 535. výročie 
narodenia tohto velikána viery. Bol to  teda vhodný čas, aby sme vykonali  
cestu  nesenú touto témou. 

Výstavka k 535 výročiu narodenia Dr. Martina Luthera  

Aj keď reformačné 
jubileum pominulo, 

535. výročie narodenia 

Dr. M. Luthera  bol  

dostatočne dobrým  
dôvodom  na 
priblíženie myšlienok 
reformácie.  V rámci 
dňa obce, sme ako 
cirkevný zbor 
pripravili výstavku v 
priestoroch 

barokového kaštieľa. 
Potešiteľným je, že  sa tešila záujmu širokej verejnosti.   
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Celé Slovensko číta deťom  

V minulom roku sme boli oslovení  zapojiť sa do  projektu  „Celé 
Slovensko číta deťom.“  Zmyslom týchto stretnutí je budovať u najmladšej 
generácii  vzťah k čítanému slovu. Do chrámu sa zišli deti a rodičia z 

okolia, aby si vypočuli niekoľko ukážok z literatúry podľa vlastného 
výberu čitateľa. V programe vystúpili piesňami aj deti z nášho cirkevného 
zboru: Karolínka Brozmanová, Emka Melková,  Ninka Kapustová a 
Barborka Kapustová.  

Stretnutie  artikulárnych zborov 

Po čase, keď sme prechádzali chrámami artikulárnych zborov, vyvstala 
otázka, či sa stretnutia ukončia alebo budú mať pokračovanie. Keďže  je  
záujem schádzať sa, rozhodli sme sa pokračovať na miestach, ktoré boli v 
minulosti artikulárnymi zbormi s artikulárnym kostolom. Takými boli  aj  
Hybe. Hybiansky cirkevný zbor nás prijal  a vytvoril veľmi dobré 
podmienky pre spoločne prežité chvíle. Do programu sme prispeli 
vystúpením spojeného  spevokolu a programom o živote Dr. M. Luthera.  

Kremnica 
Aj v roku 2018 

sme usporiadali 

mnoho pravidelných 
každoročných 
podujatí ako v 
matkocirkvi 

Kremnica, tak v 

dcérocirkvi Žiar nad 
Hronom. Pracovali 

sme na domácej 
pôde, ale rozvíjali 
sme aj ekumenickú 
spoluprácu s rímsko-

katolíckymi 
farnosťami v Kremnici, aj v Žiari nad Hronom.  

 

Zúčastnili sme sa Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, usporiadali sme 
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ekumenické stretnutie s denominačnými spoločenstvami, ekumenický 
Svetový deň modlitieb. Už po tretíkrát sme vo fašiangovom čase 
pripravili Zborový večierok so živou hudbou, tombolou a ďalším 
programom. Zapojili sme sa do kampane Národný týždeň manželstva 
2019. Navštívili nás mnohí naši priatelia a sympatizanti: biskup 
Brnenskej diecézy Cirkvi československej husitskej Juraj Dovala, rodák 
zo Žiaru nad Hronom, ktorý kázal na bohoslužbe Svetového dňa 
modlitieb, ďalej farár Rainer Gottas z rakúskeho Klagenfurtu, manželia 
Kaňuchovci zo Žiliny s prednáškou Martin a Katarína Lutherovci, rodina 
Reichelová z nemeckého Rostocku, farár Martin Michaelis, predseda 
Združenia evanjelických duchovných Spojených evanjelicko-

luteránskych cirkví v Nemecku. Zúčastnili sme sa VI. Evanjelických 
cirkevných dní vo Zvolene, ako aj Dištriktuálneho dňa Východného 
dištriktu v Poprade. Boli sme hostiteľmi stretnutia Spoločenstva 
evanjelických žien Zvolenského seniorátu. 

Pri príležitosti 1. výročia posviacky chrámu Božieho v Žiari nad 
Hronom sme usporiadali niekoľko sprievodných podujatí: zborový večer 
s prednáškou „Conrad Cordatus – známa/neznáma osobnosť našich 
cirkevných dejín“ (PhDr. Daniela Hroncová Faklová), koncert 
Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna, koncert komorného 
spevokolu Svornosť z Brezna a slávnostné služby Božie, na ktorých kázal 
novozvolený biskup ZD ECAV Ján Hroboň. 

Je toho oveľa viac, čo sme s Božou pomocou smeli urobiť a čo sme 
prijali ako požehnanie od nášho Pána. Ale veľa je toho aj pred nami. A tak 
sa do ďalšej práce navzájom povzbudzujeme slovami z listu Židom: 
„Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú 
ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte 
posluhujete. Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú 
horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale 

napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa 
dedičmi zasľúbení.“ (Žid 6, 10 – 12) 
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Ľubietová 

Rok 2018 v našom 
cirkevnom zbore bol 

rokom, ktorý nám 
priniesol radosti, 

výzvy, zmeny, nové 
začiatky, aj nečakané 
momenty. Niektorí 
bratia a sestry skončili 
svoju službu v 
presbyterstve nášho 
zboru a na ich miesto 

prišli ďalší, ktorí 
prijali oslovenie priložiť ruku a srdce k práci na vinici Pánovej. V marci sme 
v Strelníkoch privítali bratov farárov a sestry farárky na Večeri Pánovej pre 
kňazov Zvolenského seniorátu v rámci pôstneho obdobia. Na Veľký Piatok z 
nášho zboru zaznela zvesť Božej milosti a spásy prostredníctvom 
rozhlasových služieb Božích. Prijali sme túto úlohu s pokorou a veľkou 
zodpovednosťou a ďakujeme za požehnanie, s ktorým sa k nám Pán priznal 
pri jej realizácii. Po Veľkej noci sme sa  rozlúčili s našou spolusestrou Annou 
Potančokovou z Povrazníka, ktorá bola presbyterkou nášho zboru 50 rokov. 
Nečakane a náhle prišla rozlúčka s ďalšou sestrou presbyterkou Evou 
Dutkovou z Ľubietovej. Zúčastnili sme sa VI. evanjelických cirkevných dní 
vo Zvolene. V rámci uvítacieho programu Zvolenského seniorátu sme 
prezentovali chrám Boží v Strelníkoch ako jeden z troch kostolov, ktoré boli 
postavené počas uplynulých 20 rokov v rámci nášho seniorátu; vystúpil tiež 
folklórny súbor Šajbania. S deťmi sme sa zapojili do súťaží Biblická 
olympiáda a Duchovná pieseň. Cez letné prázdniny sa už tradične konal 
Detský biblický tábor. Na jeseň sa v CZ po rokoch rozbehla činnosť 
spevokolu. Advent nám priniesol hlboký zážitok v podobe benefičného 
koncertu, ktorý odznel v ľubietovskom chráme. Vystúpili: začínajúci domáci 
spevokol, FSk Šajbania, FSk Debnár z Ľubietovej a deti z našej ZŠ. Výťažok 
z koncertu sme venovali Zariadeniu sociálnych služieb STROM Strelníky, 
ktoré duchovne zaopatrujeme. Počas celého roku sa v Ľubietovej stretávala 
modlitebná skupinka pod vedením brata farára Mgr. Jozefa Grexu.  
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Mýto pod Ďumbierom 
Cirkevný zbor je najmenší vo 

Zvolenskom senioráte. V minulosti 
bol mnoho rokov bez zborového 
farára, skoro štvrťstoročia 
administrovaný z Hornej Lehoty. 
Služby Božie sa konajú pravidelne 
každú nedeľu, od adventu po koniec 

pôstu aj večerné Služby Božie každý 
štvrtok. Na území cirkevného zboru 
nie je základná škola a aj počet detí, 
hlásiacich sa do našej cirkvi sa dá v 
našom zbore zrátať na prstoch jednej 
ruky. Aj napriek tomu, každoročne 
počas prázdnin v zborovej sieni 

organizujeme stretnutia detí, ktoré sa 
konajú každý štvrtok. Vlani sa 

priemerne sa stretávalo deväť detí z Mýta, Brezna a Hornej Lehoty. 

Dňa 29. apríla náš zbor navštívil spevokol z cirkevného zboru Hybe, 
ktorý nám svojim vystúpením obohatil služby Božie. Slovo Božie 
zvestoval brat farár z Hýb Stanislav Grega. Pri príležitosti pamiatky 
posvätenia chrámu sa 22. septembra 2018 v našom chráme konal koncert 
hudobnej skupiny Crossroads z cirkevného zboru Banská Bystrica.  

100. rokov vzniku republiky sme si pripomenuli spoločne s cirkevnými 
zbormi Horná Lehota a Brezno 28. októbra 2018 v chráme Božom v 
Brezne. 

V apríli sme opravili poškodenú časť omietky okolo oltára. V 
septembri sme sa pustili do opravy zborovej siene, kde sme vybrúsili a 
nalakovali dlážku a celú miestnosť po 14. rokoch vymaľovali. 

Živý cirkevný zbor, krásna živá cirkev. To pre nás nie je len túžba, sen, 
ale snažíme sa aby to bol náš skutočný život. Nie všetko ide tak, ako by 
bolo treba, nie všetko sa nám darí. My ľudia sme stále slabí, omylní, 
nedostatoční a ak nám dom nestavia Hospodin, márne sa namáhajú 
stavitelia. Preto sa v našom zbore stále vo všetkom spoliehame len Jeho 
pomoc a požehnanie. 
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Očová 

Aj v roku 2018 

sme sa mohli tešiť z 
Božieho požehnania, 
ktorého sme mohli 
byť svedkami. Azda 

najzásadnejšia zmena 
oproti 

predchádzajúcim 
rokom bola, že naša 
zborová farárka 
Irenka Gajdošová 
odovzdala začiatkom 
septembra duchovné 

vedenie nášho CZ farárovi Branislavovi Kováčovi z CZ ECAV Zvolenská 
Slatina. 

V úvode roku 2018 sme mali česť privítať v našom chráme Seniorálne 
stretnutie spevokolov. Taktiež sme v druhej polovici júna prežili vzácny 
čas pri konfirmačnej slávnosti, ktorú vykonal br. farár Daniel Duraj z 
Hornej Mičinej. 

V rámci programu VI. Evanjelických cirkevných dní vo Zvolene sme 

na slávnostných službách Božích privítali hostí z partnerského CZ v 
Aradáči , kde zvesťou Slova poslúžil brat Vladimír Lovás.  

Začiatkom novembra sme prežili požehnané chvíle na slávnostných 
službách Božích pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu, ktoré boli 
spojené so Zlatou konfirmáciou, kde 19 konfirmandov po 50. rokoch 
obnovilo svoj konfirmačný sľub. 

Už tradične sa na sklonku adventu konal večer hudby a vystúpenia 
detí, spevokolov z okolia, vrátane spevokolu domáceho.  

Napokon nemožno nespomenúť generálnu opravu nášho chrámového 
organu, ktorá tomuto nástroju vdýchla nový život, aby mohol svojimi 
tónmi doprevádzať i ďalšie generácie, ktoré budú prichádzať do nášho 
chrámu, aby chválili nášho Boha! Aj za naše cirkevno-zborové 
spoločenstvo môžeme úprimne vyznať, že i počas uplynulého roku sme 
Jeho dobrodenia  zažívali v mnohorakých podobách. Za to buď Bohu 
vďaka! 
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Ostrá Lúka 
 

Minulý rok sprevádzalo 
cirkevnozborový život heslo 
vylosované na zborovom konvente: V 

modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a 
dobrorečte. (Kol 4,2-6).  

Hneď na začiatku roka 2018 si 
cirkevný zbor na filiálke Dubové 
pripomenul  110. výročie narodenia 
učiteľa, kantora a kronikára Samuela 
Bielka. Po slávnostných službách 
Božích bola  na priečelí kostola 
odhalená pamätná tabuľa.  

V rámci VI. Evanjelických 
cirkevných dní bol na bohoslužbách na 
filiálke Dubové slávnostným kazateľom 
brat farár Alexander Beck z 
partnerského seniorátu Sulz a zaspieval 
zmiešaný spevokol Michalovce-

Pozdišovce. 
Vzácnou chvíľou bolo vystúpenie spevokolu EFATA v rámci 

obecných slávností Kultúrna jar Adely Ostrolúckej, pretože pieseň 
Otcova roľa, ktorú spevokol interpretuje, si mohli zaspievať s jej 
autorom Jurajom Súdim.  

V adventnom čase zneli v chráme Božom v Ostrej Lúke spevy Taizé, 
ktoré opäť pripravil spevokol EFATA. Bol to tichý meditatívny čas pri 
duchovnej piesni, duchovnom slove a osobnom rozjímaní.    

Druhý krát sa v cirkevnom zbore podarilo zorganizovať vianočné 
trhy, ktoré sa tiež konali v adventnom čase na Ostrej Lúke. Do ich 
prípravy sa zapojili predovšetkým mladší členovia cirkevného zboru so 
svojimi rodičmi. Požehnaným bol aj niekoľkodenný tábor rodičov s 
deťmi na horehroní.  

V cirkevnom zbore sa v minulom roku uskutočnilo viacero 
hospodársko-investičných akcií. Predovšetkým sa menili okná na 
chráme Božom v Dubovom a dokončili sa chodníky v areáli cirkevného 
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zboru na Ostrej Lúke. Z menších prác spomeniem úprava zvonice a jej 
okolia na Hronskej Breznici, vybudovanie informačnej tabule na Ostrej 
Lúke, či prívod vody do farskej budovy 

V tomto všetkom vidíme žehnajúcu ruku Božiu. Aj to je dôvodom na 
to, aby sme v modlení vytrvali, bdeli pri Ňom a dobrorečili.  

 

Poniky 
„Ak Hospodin 

nestavia dom, márne 
sa namáhajú 
stavitelia;“ O 

pravdivosti slov  tohto 

127 žalmu (verš 1a) 
sme sa mali možnosť v 
uplynulom roku 

presvedčiť aj v našom 
cirkevnom zbore. Tak 

ako sme to naznačili v 
minuloročnom 
bulletíne nášho ZvS, 

kde sme avizovali prerobenie zborovej miestnosti na fare, tak sa nám to s 
Božou pomocou aj podarilo uskutočniť. Malú – pôvodnú zborovú sieň, 
sme zbúraním nosného múru zväčšili o nevyužitú chodbičku. Išlo o 
náročné aj nákladné dielo, preto sme sa rozhodli veľa prác vykonať 
svojpomocne, aby sme ušetrili čo najviac finančných prostriedkov zboru 
Aj touto cestou by som rád poďakoval všetkým ochotným bratom a 
sestre, ktorí bez nároku na odmenu priložili ruku k dielu. Veríme, že toto 
požehnané dielo bude slúžiť predovšetkým na oslavu Božieho mena a 
ľuďom na spasenie. 

Začiatkom roka sme sa stretli v miestnej základnej škole pri športovom 
podujatí, kde sme hrali stolný tenis a flórbal. 20. januára 2018 sme v 
kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke zorganizovali X. Evanjelický ples 
nielen pre evanjelikov, ale pre 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. 
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Centrom zborového života zostáva chrám Boží, kde sa zvestuje slovo 
Božie a prisluhujú sa sviatosti. 7. októbra 2018 sme si pripomenuli 233. 

výročie jeho posvätenia. Po skončení slávnostných sl. Božích sme sa 
presunuli ku fare, do Parku reformácie, kde sa pri príležitosti 1. výročia 
jeho otvorenia konala ekumenická pobožnosť. O týždeň neskôr sme v 
chráme Pánu Bohu ďakovali za požehnanie polí, niektorí v dobovom 
oblečení, v krojoch. Popri pravidelných aktivitách sme boli v Biblickom 
tábore, na dvoch konfivíkendovkách, pripravili sme turistické podujatia, 
vystúpenia detí, mládeže, dospelých a pod.  

 Veľkú radosť nám robia naši mladí, ktorí s radosťou spievajú na Božiu 
slávu v detskom spevokole a spoločne so spevokolom dospelých 
vystupujú nielen na pôde nášho CZ, ale reprezentovali nás aj v rámci 
ZvS, na zborových dňoch CZ Badín, na VI. Evanjelických cirkevných 
dňoch vo Zvolene, či inde. 

Okrem tohto všetkého sa nám podarilo vykonať ešte aj mnoho inej 
práce na poli duchovnom, či materiálnom. 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 na Slovensku pomáha Hospodin aj v tomto roku. 

Radvaň 
Najvýznamnejším minuloročným podujatím v našom CZ bola 

ordinácia novokňazov, ktorú dňa 23.9.2018 vykonal brat biskup ZD 
Milan Krivda. Takáto slávnosť bola v radvanskom cirkevnom zbore po 

prvý krát v jeho bohatej, viac ako štyristoročnej histórií. Veríme, že 
nebeský Otec požehná, našich mladých bratov kaplánov a sestry 
kaplánky, v ich  práci, ktorú budú konať v našej cirkvi. 

Tak ako v minulých rokoch, aj v roku 2018 sme dvakrát, a to na po 
Veľkej Noci a v advente, zorganizovali na ZŠ Radvanská a ZŠ Malachov 
evanjelizačný program, na ktorom sa zúčastnilo vyše sto detí. Tiež sa nám 
na našom sídlisku počas prázdnin, už po druhý krát, podarilo pripraviť 
trojdňovú evanjelizačnú kampaň, s názvom „Evanjelici na ulici.“  Jej 
prvoradým zmyslom je zvestovať evanjelium o Božej milosti. No teší nás 
aj to, že touto akciou sa dostávame do povedomia obyvateľov nášho 
sídliska. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli otvoriť dvere nášho 
cirkevného zboru pre ľudí, ktorí žijú v našom okolí a pripravili sme pre 
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nich „Deň otvorených dverí.“ Naše pozvanie prijalo niekoľko desiatok 
našich priateľov a susedov. Na tejto akcii sme im predstavili náš CZ a 
prácu, ktorú v ňom konáme. V týchto aktivitách chceme pokračovať aj 
naďalej. Modlíme sa, aby pribúdalo ľudí, ktorí  cez tieto naše aktivity 
nájdu cestu k spáse a k večnému životu.  

Náš cirkevný zbor je známy tým, že každú nedeľu po skončení 
liturgických sl. Božích, mávame v chrám Božom chvály, na ktorých 
vzdávame vďaka a chválu nášmu Bohu. Naša chválova skupina OBED 
EDOM sa, vďaka nasadeniu a iniciatíve brata dozorcu, rozrástla o 
mladých dorastencov, ktorí cvičia pod jeho vedením a každé tri mesiace 
slúžia chválami na sl. Božích.  

Sme vďační, 
nášmu nebeskému 
Otcovi, že na vlastné 
oči môžeme vidieť, 
ako pribúda detí, 
ktoré chodia na 
besiedku a dorast. 

Tento nárast by nebol 
možný,  keby sme 
nemali ochotných 
spolupracovníkov a 
spolupracovníčky, 
ktorí ochotne a 
nezištne konajú túto 
prácu.  

Veríme, že náš Pán sa k prácam, ktoré konáme v cirkevnom zbore, 
bude priznávať aj naďalej. 

Slovenská Ľupča 

Stretnutie generácií  
Pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a predsedu 
Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera. sa konal 13. 
ročník Stretnutia generácií pri príležitosti SNP. Na autentickom mieste, 
ktoré je na jednej strane smutným svedectvom ľudského zlyhania 
pochádzajúceho z nenávisti, na druhej strane odvahy, k nám znova 
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zaznievali  neprehliadnuteľné odkazy doby minulej. Najdôležitejším pri 
podujatiach tohto typu je uvedomiť si, že  sme deťmi jedného Otca. Preto 
sa  máme  snažiť  o spolužitie v pokoji,  v láske a porozumení.  

Zborový deň  Slovenská  
Ľupča 

Záver  mesiaca jún patril 
VI. Evanjelickým dňom vo 
Zvolene. Súčasťou dní sú aj 
návštevy v cirkevných 
zboroch v blízkom okolí. 
Prijali sme spevokol CZ 

ECAV z Vyšného Žipova, 
ktorý vystúpil v rámci 
služieb Božích  a slovom 
Božím poslúžila  

evanjelická farárka  zo slovenského evanjelického cirkevného zboru v 
Budapešti, Hilda Guláčiová Fabuľová.  
Spomienkové služby Božie pri 50. výročí úmrtia biskupa ZD ThDr. A. 
Ľ. Katinu 

Cirkevný zbor Hronsek a S. Ľupča má viacero spojníc. Jednou z nich je aj 
rodina ThDr. A. Ľ. Katinu, ktorého 50. výročie úmrtia sme si pripomínali 
v minulom roku spolu s cirkevným zborom Hronsek. Mamička brata 
biskupa bola pôvodom zo S. Ľupče  a v  S. Ľupči žije viacero potomkov  
tejto rodiny.  

Život brata biskupa bol širokospektrálne založený ako sme si to vypočuli  
z prierezu života, ktorý pripravila PhDr. D. Baranová. ThDr.  A . L.  

Katina nebol len teológom, ale aj spisovateľom a angažoval sa vo 
viacerých rovinách v cirkvi i v spoločnosti. Neprehliadnuteľným bolo 
jeho  svedectvo viery a hlboké sociálne cítenie, ktoré sa niesli  článkami, 
divadelnými hrami pre dospelých i scénkami pre deti z jeho pera. Tento  
rozmer jeho vnímania    zdôraznila scénka „Kristove jasličky“, určená pre 
deti, ktorú uviedli deti CZ ECAV Hronsek v rámci spomienkových 
služieb Božích.   
V programe vystúpil spojený spevokol Zvolen-Hronsek. Aj toto 

prepojenie má svoj symbolický význam, nakoľko brat biskup sa narodil 
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vo Zvolene.  

Po spoločnom obede sme pokračovali v ceste  na hrad do Vígľaša, kde 
sme si prezreli novo-zrekonštruovaný interiér i exteriér. 

Zvolen 

Život v našom CZ v roku 2018 vyznačili predovšetkým dva kľúčové 
body. VI Evanjelické cirkevné dni a voľby na úrovni zboru, seniorátu, 
dištriktu a generálnej cirkvi. Ak hľadíme na pestrosť programov a 
podujatí, už tradične musíme skonštatovať, že okrem bežných činností, 
(služby Božie 101, krsty 29, konfirmácia 13, sobáše 8, pohreby54+2) 
každoročne k rozšíreniu misijných možnosti v našom meste prispievajú aj 
kultúrno-spoločenské podujatia v našom kostole, ktoré majú náboženský 
motív. Tu myslíme aj na podujatie prehliadku sakrálnej hudby a 
výtvarného umenia v rámci Gorazdových dní v našom ev. kostole. Ktorá 
bola na sklonku novembra a je vnímaná ako tradičná súčasť 
náboženského života v meste. Podobne je tomu aj s adventnými 
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koncertmi či organovým koncertom. V minulom roku sme privítali okrem 
špičkových spevokolov aj vynikajúcich umelcov z Mucha Qvartet. Rok 
2018 bol naplnený výraznými osmičkovými jubileami. Na tie sa 
spomínalo práve počas VI. ECD. Okrem jubilejných podujatí, sme sa 
tradične venovali ekuméne vo Zvolene a v Môťovej. Popri všetkých 
podujatiach sme nemohli zabudnúť aj na povinnosť starostlivosti o kostol 
a nehnuteľnosti CZ. Prikročili sme k oprave fasády evanjelického kostola 
Svätej Trojice. Tá je plánovaná na viac etáp. Popri tom nás ešte stále čaká 
rozsiahla oprava organu v kostole. Podarilo sa zrevitalizovať záhradu a 
priestory farského dvora. Toto všetko do istej miery súvisí aj so zvolením 
nových presbyterov CZ. Momentálne presbyterstvo zahŕňa 41 členov 
zadelených do rôznych výborov podľa potrieb CZ. Novým dozorcom CZ 
sa stal brat Vladimír Fabok, celozborovým kurátorom a taktiež kurátorom 
v Kováčovej je br. Ing. Dušan Brachna, kurátori filiálok sú v súčasnosti v 

Budči ses. Ing. Andrea Kurucová, v Lieskovci Ing. Július Jankovský PhD, 
v Lukovom Eva Piecková a v Môťovej Mária Jánošová. V kartotéke 
evidujeme 3.151 členov.      

 

Zvolenská Slatina  

Rok 2018 bol 

pre náš cirkevný 
zbor požehnaným 
rokom, ako v 

oblasti 

duchovnej, 

taktiež v oblasti 
hospodárskej.  

Úvod 
kalendárneho 
roku bol 

charakteristický 
neodkladnými 
povinnosťami 

týkajúcich sa správy zboru. Pri príležitosti oslobodenia obce Zvolenská 
Slatina sme si toto výročie pripomenuli pietnou spomienkou pri hrobe 

rumunského vojaka pri rieke Slatina. Začiatkom mája sme prežili krásnu 
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konfirmačnú slávnosť, kde svoj sľub skladalo 6 chlapcov a 2 dievčatá. 
Títo mladí sa potom začiatkom leta zúčastnili na Letnom tábore pre dorast 
v Brezne. 

Taktiež sa nám počas letných prázdnin podarilo zmodernizovať 
Pamätnú izbu Terézie Vansovej s priľahlými priestormi, vrátane zborovej 
miestnosti v zborovom dome a kuchynky. V týchto priestoroch sme  tak 
mohli pripraviť počas 2 júlového týždňa Denný biblický tábor pre deti, na 
ktorom sa zúčastnilo 36 detí a 10 animátorov. Taktiež sa do tretice konal i 
tábor výlučne dievčenský na ktorom sa zúčastnilo  15 dievčat a 3 vedúce. 

Koncom júna sme sa spolu so spevokolom zúčastnili Seniorálneho 
programu v rámci VI. Evanjelických cirkevných dní vo Zvolene. 
Následne sme v nedeľu dňa 1. júla radovali na slávnostných službách 
Božích, kde slávnostným kazateľom bol br. f. Mgr. Peter Andrejčák – 

vedúci diakonie v Slovinsku, tiež v rámci SB vystúpil hosťujúci spevokol 
z CZ Stredné Plachtince. Tiež sa krásne rozvíja ekuména v obci. Spoločne 
s rím. – kat. farárom Pavlom Cerovským sme pripravili ekumenickú 
bohoslužbu v skautskom tábore slatinského zboru Korčín pri Očovej. 
Podobne sa už tradične konalo spoločné ekumenické bohoslužby v období 
Pamiatky zosnulých, uplynulý rok v našom chráme Božom vo Zvolenskej 
Slatine. Na tomto ekumenickom stretnutí vystúpil aj náš zborový 
spevokol. 

Začiatkom adventu sme prežili požehnaný adventný večer hudby a 
poézie, ktorý sme sa rozhodli namiesto zrušeného Seniorálneho stretnutia 
spevokolov ZvS. A v závere adventu sme mali možnosť potešiť sa 
Adventným koncertom Jakuba Havlíka – kantora rím.-kat. farnosti Zv. 

Slatina, z výťažku ktorej bol podporený fond na opravu organu, ktorú v 
najbližšom období plánujeme započať. Vďaka Bohu za 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Počty členov v cirkevných zboroch ku 31.12.2018 
 

 

Badín    696  Ľubietová       1131 

Banská Bystrica  2716  Mýto pod Ďumbierom      177 

Brezno       973  Očová        1181 

Dobrá Niva       950  Ostrá Lúka         392 

Horná Lehota   171  Poniky          968 

Horná Mičiná   689  Radvaň       1327 

Hrochoť       857  Slovenská Ľupča        718 

Hronsek  1210  Zvolen        3151 

Kremnica      306  Zvolenská Slatina        711 

 

Adresa seniorského úradu:  
Zvolenský seniorát ECAV na 
Slovensku Ostrá Lúka 81  
962 61 Dobrá Niva 

www.zvs.sk 

zvs@zvs.sk 

-------------------------------------------------------------------------------------  
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 
Tlač: Evanjelické gymnázium Banská Bystrica 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.zvs.sk/
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Plánované vnútromisijné podujatia 

vo Zvolenskom senioráte 

v roku 2019 
 

Konfivíkendovka  
15. - 17. 3. / 5. – 7. 4. / 17. – 19. 5. – Veľký Slavkov  
Seniorálna biblická olympiáda  
12.4.2019 – Evanjelické gymnázium BB /seniorálne kolo/ 
 23.5.2019 – Košice /celoslovenské kolo/ 

Duchovná pieseň, prednes duchovnej poézie a prózy 
28.4.2019 – Hrochoť /seniorálne kolo/ 
 10.5.2019 – Martin /celoslovenské kolo/ 
Seniorálna športová olympiáda 
    22.6.2019 – Badín  

Seniorálne stretnutie kantorov 
    5.10.2019 – Zvolen 

Seniorálne stretnutie interpretov kresťanského umenia  
27.10.2019 – Zvolenská Slatina 

Seniorálne stretnutie presbyterov 
24.11.2019 – Dobrá Niva 

 
Zároveň mladých kresťanov pozývame na tzv. otvorené stretnutia 

mládeže v cirkevných zboroch. Podporme a povzbuďme sa navzájom 
tým, že navštívime stretnutia mládeží v cirkevných zboroch, kde sa mladí 
ľudia pravidelne stretávajú. VMV výbor naplánoval v roku 2019 4 takéto 
stretnutia.  

 
Vnútromisijné podujatia Západného dištriktu  

na území Zvolenského seniorátu v roku 2019 

 

Dištriktuálny deň ZD ECAV  
2.6.2019 – Banská Bystrica 

Festival chrámovej piesne ZD 
12.10.2019 – Brezno 

 
 

Srdečne Vás pozývame! 


