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Cirkevný zbor v Badíne (ďalej "CZ ") má spolu 

s filiálkou Rakytovce 698 členov. CZ aj v 

uplynulom roku 2019 žil aktívnym životom. 

Služby Božie slúžil zborový farár Roman Dovala v 

nedeľu a sviatky vo zvyčajnom čase o 10.00 h v 

našom kostole.  

 Medzi pravidelné akcie CZ patria vyučujúce 

stretnutia ako sú: Detská besiedka, pre dospelých 

biblické hodiny a vyučovanie prípravy ku 

konfirmácii.  V pôstnom a adventnom období sa 

schádzame pri modlitbách a piesňach na tkzv. 

večierňach. Vnútromisijné aktivity CZ boli 

odštartované na začiatku kalendárneho roka 

2019 v našom chráme ekumenickým stretnutím 

pri modlitbách s veriacimi z rímsko-katolíckej 

farnosti v Badíne. Zo športových aktivít CZ sa v 

marci 2019 uskutočnil stolnotenisový turnaj. 

Vzácnou chvíľou je aj stretnutie chorých a 

starších členov CZ pri Večeri Pánovej, ktoré sa 

konalo na Kvetnú nedeľu.  

Leto 2019 sa nieslo tiež v pracovnom režime. 

Úspešne prebehli práce na obnovení vnútorných 

priestorov chrámu. Bol vymaľovaný interiér 

vrátane zreštaurovania klenbového nápisu, 

oltára, kazateľnice a krstiteľnice.  

 Deti a dorast CZ sa stretli v letnom tábore v 

Bratkovici.  

Medzi veľmi pekné akcie sa zaradil aj výlet na 

Mohylu Generála M. R. Štefánika. Účastníci 

zájazdu navštívili okrem tohto pamätného miesta 

aj múzeum M. R. Š. v Košariskách, ako aj 

nádherné ev. kostoly v Košariskách a v Brezovej 

pod Bradlom. V dňoch 18. – 20. októbra žil CZ 

podujatím "Zborové dni". Program bol rozdelený 

do troch dní. Prvý večer sa v našom chráme 

predstavilo sláčikové kvarteto Štátneho 

komorného orchestra zo Žiliny. V nasledujúci 

sobotný večer sa konalo diskusné stretnutie v 

zborovom dome k téme Nežnej revolúcie. Do 

obdobia z pred roka 1989 účastníkov zaviedol 

hosť brat farár Michal Zajden z Radvane. 

Súčasťou večera bol aj kvíz o udalostiach 

vyčítaných zo Zborovej kroniky, pri spomienke 

153. výročia Pamiatky posvätenia chrámu. 

Zborové dni sa zavŕšili v nedeľu v chráme na 

službách Božích s hosťami z cirkevného zboru zo 

Sučian s pánom farárom Danielom Beňuchom.  

 CZ vydáva časopis badínskych evanjelikov s 

názvom „Spod kostolnej veže“. Obsahom časopisu 

sú biblické zamyslenia, rozhovory a ankety s 

členmi CZ, texty pre povzbudenie viery, ale aj pre 

najmenších. V roku 2019 vyšli dve čísla časopisu, 

ktoré čitateľov mohli potešiť svojím bohatým 

obsahom dokumentujúcim aj tieto udalosti zo 

života CZ.  

 

BANSKÁ BYSTRICA 

Zb. farár: Mgr. Daniel Koštial 

Zb. farárka: Mgr. Slávka Koštialová 

Zb. dozorca: Ing. Vladimír Zeman 

Kontakt: 
Lazovná 42 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: +421 48 415 51 16 

E-mail: daniel.kostial@gmail.com 

www.ecavbb.sk 



 

 Pri listovaní v pamäti kalendára a v aplikácii 

osobných poznámok, či v galérii fotografií ma 

naplnila vďačnosť za prežitý rok 2019. Asi by sa 

táto vďačnosť dala vyjadriť Žalmom 111, 1 - 

Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v 

kruhu úprimných, v zbore... 

 V našom cirkevnom zbore sme si v prvej 

polovici roka pripomenuli 10. výročie fungovania 

Centra zborovej diakonie Kanaán, v ktorom sa 

dostalo opatery už veľkému počtu klientov. Táto 

služba seniorom odkázaným na pomoc v Kanaáne 

(pod vedením riaditeľky E. Zemanovej), Bohu 

vďaka, beží už 10 rokov. A má svoj zmysel. Nech 

Pán Boh koná i naďalej v prospech tých, ktorí 

službu poskytujú a prijímajú. Klientov v 

zariadení bol navštíviť aj brat biskup Ján 

Hroboň, ktorý sa klientom prihovoril a viedli 

spoločnú diskusiu. 

 Svoje sily sme zamerali aj na Dištriktuálny 

deň (2. 6.2020), ktorý súvisel s mnohými 

organizačnými záležitosťami, keďže sa konal v 

našom cirkevnom zbore v športovej hale na 

Štiavničkách. Bolo potrebné pripraviť duchovný 

program, myslieť na každú maličkosť. 

Pripravoval ho málopočetný tím ľudí zo 

Západného dištriktu pod vedením brata biskupa 

Jána Hroboňa. Bolo treba myslieť na mnohé veci 

dopredu. Vďaka Pánu Bohu zvládlo sa to naozaj 

nad očakávanie. A chybičky nech posúvajú k 

lepšej profesionalite. Ďakujeme nielen našim 

bratom a sestrám, ale všetkým, ktorí na mnohých 

miestach rozličným spôsobom poslúžili. Či už 

organizačne, tiež aj praktickou pomocou, alebo 

priamo v dianí programu Dištriktuálneho dňa. 

 V tom čase mal náš cirkevný zbor návštevu zo 

Srbska z CZ Hložany a okolia. Brat farár a 

členovia Spevokolu V.F.Bystrého sa o nich 

bravúrne postarali a venovali im svoj čas. 

Obhliadkou mesta s výkladom ich previedla 

sestra Lydka Buliková. 

 Na Pamiatku posvätenia chrámu (212. v.) a 10. 

výročie CZD Kanaán, ktoré pripadlo na Deň 

matiek, 12.5.2020 nás návštevou poctil brat 

biskup ZD Ján Hroboň, ktorý zvestoval v chráme 

Božie slovo. Deti z besiedky pozdravili 

zhromaždenie básňou (S. K.), cez ktorú sme sa 

zamysleli aj nad bystrickým chrámom aj nad 

domovom sociálnych služieb Kanaán a nad Dňom 

matiek. Deti s kapelou Crossroads zaspievali 

matkám pieseň" Vďaka Pane, Bože, že dal si nám 

mamy (Ľ. B.)" Zhromaždeniu sme rozdávali aj 

darček ku Dňu matiek, a to voňavé glycerínové 

mydielka, niektorí si ho pomýlili s cukríkom. 

 Z význačných aktivít bola aj Noc kostolov so 

zaujímavou prednáškou Daniely Baranovej o 

Štefánikovi. Na noci kostolov sme mohli počuť aj 

Spevokol Evanj.gmnázia a V.F.Bystrého pod 

vedením Petra Bibzu, kapelu CrossRoads, a tiež 

organový koncert Marty Gáborovej zo Žiliny a 

Matúša Kucbela z BB. 

 Naša kapela CrossRoads účinkovala mimo 

cirkevného zboru na levickom hrade, v Tornali na 

zborovom dni, v Lenke pri Tornali na Semfeste, u 

nás na Noci kostolov, zborovom vianočnom 

večierku a odslúžili aj 10 mládežníckych služieb 

Božích. Ďakujeme Pánu Bohu za ich činnosť, z 

ktorej sa tešíme. Za každými mládežníckymi 

službami či iným vystúpením kapely CrossRoads 

je veľa obetovaného času, nácvikov a príprav. 

Nech Pán Boh koná v ich prospech... 

 Zmena nastala vo vyučovaní besiedky, keďže 

sestra Janka Sokolová odišla pracovať do 

Bratislavy. Na mládežníckych službách Božích v 

septembri sme sa jej poďakovali za jej významnú 

viacročnú službu najmenším, a to básňou detičiek 

z pera s. f. S. K. A ako darček sme jej odovzdali 

fotoknihu mnohopočetných aktivít za tých 10 

rokov služby deťom. Vďaka Bohu sa ujali a začali 

pravidelne vyučovať a viesť besiedku sestra 

presbyterka Petra Volentierová, Janka Tureková 

a Danka Dvorská a aj minuloročné konfirmandky. 

 29.9.2019 sa na službách Božích konal Úvod 

presbyterov do 6-ročného funkčného obdobia. 

 Zo seniorátnych akcií hodno spomenúť 

Biblickú olympiádu, kde dve deti z našich ZŠ sa 

umiestnili na druhom a treťom mieste v 1. 

kategórii. Tradičné stretnutie Spevokolov a 

interpretov kresťanského umenia v Zvolenskej 

Slatine. Novou aktivitou ZVS seniorátu bolo 

stretnutie presbyterov ZVS v Dobrej Nive s 

prednáškou br. biskupa Jána Hroboňa o vízii 

práce v CZ. 



 Advent a Vianoce sme prežili tiež slávnostne. 

Koštialovci otvorili básňou nový cirkevný rok, 

potom Crossroads na mládežníckych a s piesňou 

detí "Nočný vietor šepol ovečke", ktorú nacvičil 

Ľuboš Balážovič. Taktiež Spevokol, konfirmandi 

so zamyslením - Nech je advent pre teba ako 

dvere -, svetlo, okno, lavička, šálka, atď. Prežili 

sme pekný čas aj na Zborovom adventnom 

večierku v Ev. Spolku s našou kapelou a s 

vystúpením a príhovorom brata farára Romana 

Dovalu z Badína s dcérami. A na Štedrý večer 

nám spríjemnili deti z besiedky, základných škôl, 

konfirmandi s piesňou "Poďme spolu za hviezdou" 

s doprovodom Dášky Nemcovej a Richarda 

Cimermana. 

Kuzmány kruh mal tiež svoje významné a 

zaujímavé podujatia. Spomeniem medzinárodnú 

konferenciu ŠVK Karol Kuzmány. Potom 

uvedenie zbierky "Čaro babieho leta" sestry 

presbyterky Vlasty Čupkovej. Či už to boli 

prednášky o Jánovi Simonidesovi, Jánovi Bottovi 

a ev. kňazovi Matejovi Táslerovi, a tiež rôzne iné 

cestopisné prednášky. 

 Nechceme opomenúť ani Pietnu spomienku pri 

zrekonštruovanom hrobe Terézie Vansovej, ktorá 

sa mohla uskutočniť vďaka cirkevným zborom 

nášho seniorátu. V našom chráme prebehla aj 

prvá etapa hĺbkovej rekonštrukcie organa. 

 Koncom roka nám pripadli dve milé 

povinnosti. Dve sestry z nášho CZ sa dožili 100 

rokov, ktoré sme boli pozdraviť. 

 Nechcem zabudnúť ani na pozdravy, ktoré sa 

pravidelne posielajú jubilantom a starším členom 

zboru, ktoré sa stretávajú s dobrým ohlasom. 

 Chválim Pána Boha za všetko čo pri nás 

vykonal. Či toho bolo dosť, a či azda málo, to 

necháme Jemu na posúdenie. 

 Na záver - Ďakovať chcem Ti naveky, že si to 

urobil; a dúfať chcem v Tvoje meno, lebo je vzácne 

pred Tvojimi pobožnými. (Žalm 52,11) 

 

BREZNO 

Zb. farár: Mgr. Radim Pačmár, PhD. 

Zb. dozorca: Ing. Milan Dolňan 

Kontakt: 
Nám. gen. M. R. Štefánika 26,  

977 01 Brezno 

Mobil: +421 915 793 387 

E-mail: radim.pacmar@gmail.com 
 

Život každého cirkevného zboru sa skladá z 

mnohých aktivít, ktoré slúžia na posilnenie viery, 

lásky, nádeje a vzájomného spoločenstva. Takýto 

život sme žili v roku 2019 aj v breznianskom 

cirkevnom zbore. Bol to dynamický, krásny a 

požehnaný rok. Sme vďační, že sa nám podarilo 

oživiť mnohé staršie tradície v cirkevnom zbore, 

udržať tie, ktoré sú hodnotné a pekné, ako aj 

začať s novými aktivitami, o ktorých veríme, že 

sa tiež stanú tradíciou. V tomto krátkom 

príspevku predstavíme aktivity nášho cirkevného 

zboru za uplynulý rok 2019. 

My evanjelici kladieme dôraz na poznanie 

Biblie, ktorá je základom nášho duchovného 

života. V marci, ktorý je mesiacom knihy, sme 

preto zorganizovali „Nedeľu Biblie“. Slovom 

Božím na službách Božích, ako aj prednáškou 

popoludní poslúžil vtedajší prodekan EBF UK v 

Bratislave, ThDr. Dávid Benka, PhD. To, že slovo 

Božie radi počúvame a máme radi spoločenstvo s 

Pánom Bohom, sa prejavilo v tom, že sme sa na 

službách Božích stretli aj na Bielu sobotu. 

Poriadok týchto služieb Božích je z roku 1922. 

Rovnako sme sa zišli aj na rannej pobožnosti 

Vzkriesenia na 1. slávnosť veľkonočnú o 6.00 

pred chrámom Božím. Milým stretnutím boli aj 

misijné služby Božie vo Vaľkovni – v 

najvýchodnejšom kostole Zvolenského seniorátu. 

Dnes v obci nežije ani jeden evanjelik. Chrám 

Boží zaplnili do posledného miesta veriaci z 

Brezna a Horehronia. Tešíme sa, že po 14 rokoch 

sme sa opäť stretli v tomto chráme, ako aj z toho, 

že evanjelici z Horehronia sa aktivizujú. 

Cirkevný zbor si minulý rok zvolil zborového 

farára – vtedajšieho námestného farára Radima 

Pačmára. Radostná slávnosť inštalácie sa 

uskutočnila 7. septembra za účasti 300 veriacich 

z Brezna a okolia a mnohých hostí zo Slovenska i 

zahraničia. 

Podarilo sa nám zorganizovať dva výlety do 

Malohontu a Podjavorinského kraja, niekoľko 

zaujímavých koncertov, prednášok, stretnutie 

starších členov zboru, ako aj denný detský tábor. 

Začali sme rekonštruovať naše budovy a 

spomínali sme na vzácnych breznianskych 

rodákov. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho 

požehnanie, ktoré sme v roku 2019 mohli cítiť a 

zažívať a prosíme Ho o to, aby sa k nám priznával 

aj v roku 2020. 

 

 



DOBRÁ NIVA 

Zb. farárka: Mgr. Jarmila Balková 

Zb. dozorca: Mgr. Zuzana Smutná 

Kontakt: 
E. M. Šoltésovej 121/14, 962 61 Dobrá Niva 

Mobil: +421 45 538 23 89, +421 907 789 640 

E-mail: dobraniva@ecav.sk 

www.czdn.sk 

Aj v roku 2019 sme v našom cirkevnom zbore 

prežili mnoho Božieho požehnania, vedenia a 

ochrany. Snáď najdôležitejšou udalosťou hneď zo 

začiatku roka bolo, že sa našla kandidátka na 

zborovú dozorkyňu – Mgr. Zuzana Smutná, ktorá 

bola napokon na volebnom konvente aj 

jednohlasne zvolená. Po roku bez zborového 

dozorcu sme šťastní, že cirkevný zbor opäť 

funguje v plnom obsadení.  

Opäť sa nám podarilo zorganizovať viaceré 

vnútromisijné aktivity, na ktorých mohli byť 

evanjeliom oslovení aj ľudia, ktorí sa pravidelne 

nezúčastňujú bohoslužobného života. Napríklad 

na športový deň v máji prijalo pozvanie okolo 40 

detí a dospelých, ktorí si zasúťažili v 5 športových 

disciplínach. Koniec šk. roka sme oslávili na 

Zborovom dni, na ktorý prijal pozvanie aj CZ 

Diakovce a brat biskup ZD Ján Hroboň. Zažili 

sme požehnané spoločenstvo asi so 130 bratmi a 

sestrami. Cez letné prázdniny sme sa už tradične 

venovali deťom, ktoré sme zobrali na pobytový 

biblický tábor. V septembri sme opäť využili ping 

– pongové stoly, ktoré sme zakúpili v predošlom 

roku s finančnou podporou BBSK a zorganizovali 

sme ping – pongový turnaj pre všetky generácie. 

Zúčastnilo sa ho približne 30 súťažiacich.  

Pri organizovaní pravidelných aktivít sme sa 

najviac tešili z našich konfirmandov a 

katechumenov. Máme ich od septembra 

výnimočne veľa – 19, čo sa v najbližších rokoch 

radikálne zmení, kvôli malému počtu krstov. 

Preto sa snažíme venovať im čo najviac času a 

energie. Aj vďaka kreditnému systému 

konfirmačnej výučby sa skoro všetci pravidelne 

zúčastňovali stretnutí dorastu a nedeľných 

bohoslužieb a aktívne sa zapájali do diania v 

cirkevnom zbore. Pomáhali napr. na detskej 

besiedke, na párty pre deti, na tvorivých dielňach 

pred Veľkou nocou a Vianocami, na brigádach.  

A čo je našou najväčšou potrebou, za čo sa 

modlíme? Aby si Pán Boh povolal ďalších laických 

pracovníkov na svoju vinicu, pre ktorých bude 

cťou prevziať funkcie v cirk. zbore a pomôcť, kde 

treba a nebude ich k tomu treba presviedčať. 

Lebo čím viac nás bude slúžiť, tým viac ľudí môže 

byť zmenených evanjeliom a získať večný život.  

HORNÁ LEHOTA 

Administrátor: Mgr. Štefan Škorupa 

Zb. dozorkyňa: Júlia Krakovská 

Kontakt: 
976 51 Horná Lehota 55 

Mobil: +421 903 905 352 

E-mail: myto@ecav.sk 

 

Cirkevný zbor patrí k tým najmenším zborom, 

práca v zbore je o to zložitejšia, že ho tvorí 19 

dedín Služby Božie sa konajú pravidelne každú 

nedeľu v Hornej Lehote a popoludní v Dolnej 

Lehote, Podbrezovej a vo Valaskej. 

Náboženstvo sa vyučuje v základnej škole v 

Podbrezovej, vo Valaskej od septembra aj v 

Predajnej a na súkromnom gymnáziu v Lopeji. Aj 

tento rok deti, ktoré s na ZŠ v Podbrezovej, na 

slávnosť 

Vstúpenia 

Krista Pána na 

nebo 30. mája, 

navštívili 

cirkevný zbor v 

Mýte pod 

Ďumbierom a 

zúčastnili sa 

služieb Božích. 

12. apríla sa 

konalo 

seniorálne kolo 

Biblickej olym-

piády v Banskej 

Bystrici, na 

ktorom boli s 

deti z Podbre-

zovej a z Valas-



kej. Aj minulý rok sme počas letných prázdnin v 

zborovej sieni v Mýte pod Ďumbierom 

organizovali stretnutia detí, ktoré sa konali 

každý štvrtok.  

Dňa 28. septembra 2019 cirkevný zbor 

navštívili bratia a sestry z cirkevných zborov 

Rimavská Píla a Rimavské Brezovo spolu to 

sestrou farárkou Jankov Mihálikovov. Niektorí 

bratia a sestry navštívili cirkevný zbor Mýto pod 

Ďumbierom, kde sa pri príležitosti dňa matiek 11. 

mája 2019 konal v chráme Božom recitál Martina 

Vetráka a 21. septembra 2019 koncert, na ktorom 

na violončele zahrala Marta Stanovčáková, ktorú 

na organe doprevádzala Denisa Gibalová. 

Aj v tomto zbore je veľmi veľa práce pri 

udržiavaní cirkevného majetku. V minulom roku 

opravili elektroinštaláciu vo zvonici, začali s 

opravou chrámu, kde bolo rozbraté zábradlie zo 

schodov na chór, očistené od nánosov olejových 

farieb. Takto bude potrebné očistiť celý chór, 

zábradlia a stĺpy, aby bol obnovený pôvodný 

vzhľad chrámu. Pomaly sa v zbore pripravujú na 

opravu elektroinštalácie v chráme. 

Veľmi smutným dňom pre cirkevný zbor bol 

18. január 2019 keď so smútkom, ale v nádeji 

vzkriesenia na poslednej ceste odprevadili 

dlhoročného presbytra, kurátora cirkevného 

zboru Jána Potančoka. 

 

HORNÁ MIČINÁ 

Zb. farár: Mgr. Daniel Duraj 
Zb. dozorca: Ing. Pavol Saktor 

Kontakt: 
974 01 Horná Mičiná 46 

Mobil: +421 48 418 09 24, +421 905 241 899 

E-mail: hornamicina@ecav.sk 

Rok 2019 pre 

náš cirkevný zbor 

bol požehnaným 

rokom. 

Neprežívali sme 

nepokoj alebo 

„trenice“, ktoré by 

narušovali naše 

vzťahy. Mnohé 

veci sa nám 

podarilo doviesť k 

úspešnému 

koncu, ale ukázali 

sa nám aj  nové 

výzvy. Mnohými 

menšími akciami, 

ktoré vymysleli 

jednotliví naši bratia a sestry, sme prehlbovali 

naše vzťahy. Vo svete, ktorý ponúka rôzne 

možnosti, sme vďační, že si vieme nájsť čas pre 

náš zbor. Spoločne sa stretávame pri brigádach 

alebo aktivitách. Aj preto môžeme spomenúť 

niektoré dôležitejšie akcie. 

Na podporu duchovného, vnútorného života 

kresťana, sme zorganizovali:  stretnutie mládeže 

ZVS v Dolnej Mičinej, divadelné vystúpenie 

študentov EVG v sále OÚ Horná Mičiná,  deň 

matiek v Čeríne spolu s divadelným vystúpením 

študentov EVG a detí z MŠ Čerín. Ďalej sme mali 

požehnanú už tradičnú  zlatú konfirmáciu, kde 

sme po slávnostných službách Božích s našimi 

zlatými konfirmandmi strávili dopoludnie. 

Spomínali sme a radovali sme sa, že nám Pán 

doprial vzácny okamih. Pre týrané ženy v útulku 

SED Debora sme zorganizovali divadelné 

vystúpenie spolu so študentami EVG. Na 

podporu našej mládeže slúžil letný tábor v 

Kováčovej. Pre rodinné spoločenstvo bol určený 

zborový výlet do Leštín a turistika v Oraviciach. 

Nový školský rok sme otvorili na zborovom dni vo 

filiálke Môlča. Tento deň bol s prednáškami o M. 

R. Štefánikovi a Misii na Níle. Obohatil ho 

koncert skupiny Pedaropeja, opäť divadlo z EVG 

a celo-zborové aktivity. Zúčastnili sme sa Konfi-

víkendovky v Hornej Lehote, 320. výročia 

posvätenia chrámu v Cinkote a seniorátneho 

stretnutia presbyterov v Dobrej Nive. Adventný 

koncert spevokolu Hron ukončil naše „duchovné“ 

snaženie pre rok 2019. 

Po hospodárskej stránke sme svoje sily 

sústredili najmä na obnovenie náteru strechy 

kostola a zvonice. Čakali nás aj menšie úpravy 

okolia a parkoviska pri fare. Napokon sme 

dokončili rekonštrukciu zvonice. Pán sa priznáva 

k našej snahe a preto sme vďační, že máme 

požehnanie pri práci, ktorú konáme. 

HROCHOŤ 

Zb. farárka: Mgr. Beata Fraňová 

Zb. dozorkyňa:  Anna Kulfasová 

Kontakt: 
Hlavná 542/140, 976 37 Hrochoť 

Mobil: +421 48 419 01 15, +421 908 621 352 

E-mail: hrochot@ecav.sk 

 

 Cirkevný zbor Hrochoť sa za minulým rokom 

obzerá s vďačnosťou voči Pánu Bohu. Zažili sme v 

ňom mnoho povzbudzujúceho na ceste viery, na 

poli duchovnom i hmotnom. Duchovný život 

prebiehal ako po minulé roky, ale zažili sme aj 

niečo nové a mimoriadne.  



 V apríli sa v 

našom kostole 

konalo seniorálne 

kolo duchovnej 

piesne, ako aj 

seniorálne kolo v 

prednese 

duchovnej poézie 

a prózy. Zažili 

sme aj slávnosť 

konfirmácie, na 

ktorej svoju 

krstnú zmluvu 

potvrdili 4 

konfirmandi. V 

mesiaci júl sme 

zorganizovali 

denný detský 

tábor, ktorého sa 

zúčastnilo 26 detí. Po prestávke, sa opäť v našom 

kostole konal adventný koncert. Bolo to 4. 

Adventnú nedeľu popoludní za veľkej účasti 

účinkujúcich, ale najmä divákov. Okrem nášho 

skromného zborového spevokolu na tomto 

koncerte vystúpila folklórna skupina Hrochoťan, 

deti zo ZŠ, muži so svojimi piesňami a vinšmi, 

ktorých sprevádzali hrochotskí muzikanti, čo sme 

doposiaľ ešte nemali. Takže niečo nové a 

oslovujúce.  

 Čo sa týka hospodárskeho života bol minulý 

rok pokojnejší. Pretože niektoré plány sme museli 

presunúť na tento rok. Ale máme sa čím 

pochváliť. Vďaka všetkým ochotným darcom, 

našim cirkevníkom, sme mohli zakúpiť dva nové 

lustre do kostola. Z týchto lustrov sa veľmi 

tešíme, ale prosíme Pána Boha, aby On svietil na 

cestu nášho života, nech sa nestratíme v tomto 

svete, a nech nestratíme spred očí ani cieľ, ku 

ktorému sme povolaní, večný život v Božom 

kráľovstve. 

 

HRONSEK 

Nám. farárka: Mgr. Anna Jakušová 

Zb. dozorkyňa: Želmíra Slancová 

Kontakt: 
A. H. Krčméryho 8, 976 31 Hronsek 

Mobil: +421 48 418 81 65, +421 918 828 120 

E-mail: ecavhronsek@snailnet.sk 

 
Zborový deň 

Dátum: 12.5. 

Miesto: Hronsek 

Téma: 100. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika 

  

     Sú témy, ktoré si priam žiadajú pozornosť. 

Tento rok sa na Slovensku niesol v duchu  stého 

výročia úmrtia gen. M. R. Štefánika. Organizovali 

sa rôzne podujatia, konferencie, súťaže, 

spomienkové slávnosti. 

      Ani náš cirkevný zbor  nechcel obísť toto 

výročie. Je prirodzené, že  náplňou zborového  

dňa. bol život a dielo tohto velikána slovenského 

národa.  Na zborový  deň sme pozvali PhDr. 

Pavla Kanisa, CSc. – autora filmov o Štefánikovi,  

starostov obcí na území cirkevného zboru,  

bratský cirkevný zbor  zo S. Ľupče s jeho 

duchovným pastierom Mgr. J.  Jakušom.  

     Program bol koncipovaný do dvoch hlavných 

blokov: dopoludnia a popoludní. Spomienkové 

služby sa konali v chráme Božom v Hronseku. V 

rámci služieb Božích  bolo uvedené  pásmo o 

hlavných životných udalostiach gen. M. R. 

Štefánika, ktoré  pripravila PhDr. Daniela 

Baranová. Keďže bol zároveň aj Deň matiek, 

štruktúra pásma sa niesla formou spomienok 

matky na svojho syna. V programe účinkovali 

deti a mládež cirkevného zboru Hronsek i spojený 

spevokol CZ  ECAV Hronsek a Zvolen. Pararelne 

v priestoroch zborovej siene prebiehala besiedka, 



rovnako s témou Štefánik. Prostredníctvom 

vizualizácie sa  deti  viac dozvedeli o jeho živote. 

V tvorivých dielňach  si mohli vyrobiť lietadlo, 

vesmír alebo ďalekohľad. V súťažiach z oblasti 

astronómie, ktorá bola Štefánikovi najbližšia,  si 

mohli overiť  vedomosti, ale aj zručnosti, či 

odhad. Odmenou bol novo vydaný komix  o 

Štefánikovi a tričká s témou Štefánika.  

    Po spoločnom obede program pokračoval 

uvedením  filmového dokumentu „Príbeh hrdinu“ 

v dvoch častiach v kultúrnom dome v Hronseku. 

Po zhliadnutí CD sa rozprúdila  zaujímavá a 

vecná diskusia. Otázky boli kladené na pána  P.  

Kanisa, ktorý fundovane odpovedal.  

     Zborový deň sa skončil v neskorých 

popoludňajších hodinách.  

 
Kirchentag    Dortmund 
 

Dátum: 18. 6. – 23. 6.  

Miesto: Dortmund 

 

V minulom roku Nemecká evanjelická cirkev 

usporiadala v poradí už 37. Kirchentag. 

Kirchentag je podujatie, na ktorom sa stretávajú 

rôzne vekové kategórie evanjelikov z Nemecka a 

okolitých štátov v počte okolo 100 000 a viac. 

Stretnutie je zamerané na prehĺbenie  a 

utvrdenie viery v Pána Boha. Aj keď názov v 

doslovnom preklade znamená „cirkevný deň“,  

pravda je taká, že vždy trvá až niekoľko dní a má 

veľmi pestrý duchovný program: služby Božie, 

prisluhovanie Večere Pánovej, meditatívne 

stretnutia, biblické hodiny k ústrednej téme,  

pódiové diskusie, koncerty, muzikály, divadelné 

vystúpenia, športové aktivity, tržnicu duchovných 

možností,  dokonca aj kresťanský kabaret,  .... Je 

z čoho si vybrať a nastaviť  program tak, aby si 

každý našiel to svoje, čo ho zaujíma. No 

najdôležitejšia je atmosféra, ktorá preniká celým 

stretnutím – láska, ústretovosť a porozumenie.  

    Mottom celého stretnutia bol  biblický text:  

„Čo je to za nádej, v ktorú dúfaš?“ 2Král 18,19 

Symbolom boli zelené balóny.  Počas všetkých dní 

sa rozoberala téma, ktorá je obsiahnutá v texte. 

Nádej – ktorá nezahanbuje, ktorá dáva silu. 

Nádej stúpa hore k nebesiam, ako balón.   Je 

zároveň krehká ako balón. Stačí málo a praskne. 

Stačí málo a ak si nádej nechránime,  vytráca sa 

z nás.  

     Keďže sme sa už viackrát týchto stretnutí 

zúčastnili s dospelými členmi nášho cirkevného 

zboru, toho roku bolo zloženie iné. Niektorí sa 

báli dlhej cesty, iní obmedzených možností na 

ubytovanie v dostupných cenových reláciách. 

Okrem dvoch dospelých, ponúkli sme možnosť 

zúčastniť sa našej mládeži, keďže Západný 

dištrikt organizoval autobus. Osem mladých + 

ďalší 3 dospelí  prejavili záujem vycestovať a to aj 

za podmienok, ktoré nedávali prísľub komfortu. 

Ubytovanie sme mali veľmi jednoduché na 

nafukovačke a spacáku v priestoroch školy. 

    Pre mládež bolo vytvorené mládežnícke 

centrum. Zúčastnili sme sa mládežníckych 

služieb Božích a využili sme všetky možnosti na 

zábavu s mladými kresťanmi z rôznych kútov 

Nemecka. Mladých chytila kolektívna hra 

interkross. Aj keď ju hrali po prvýkrát, zapojili sa  

do medzinárodného kresťanského minizápasu. 

Veľmi zábavným bolo aj živé kalčeto.  

     No nebola to len hra a prechádzky, ale 

samozrejme  podstatná bola duchovná stránka. 

Emocionálne silným bol večer piesní so sviečkami 

pri jazere, duchovné koncerty dychových 

nástrojov na rôznych miestach mesta, tržnica 

duchovných možností, vypočuli sme si koncert 

2000 dychových nástrojov, ktoré vytvorili jedno  

veľké hudobné teleso.      Do programu sme si dali  

muzikál o Martinovi Lutherovi Kingovi v 

priestoroch výstaviska, kde sa zmestilo niekoľko 

tisíc divákov. Úžasné boli aj záverečné služby 

Božie na štadióne Borussia, či úvodné služby 

Božie na Hansaplatz.  

 
Zborový výlet  „Dolnozemskí Slováci"   Srbsko 

Miesto: Báčsky Petrovec  

Dátum: 25. 7. – 28. 7.  

   



 Artikulárny kostol v Hronseku je cieľom 

viacerých návštev z rôznych kútov sveta. Jedným 

z nich je aj Srbsko – konkrétne Vojvodina, kde 

žije silná komunita Slovákov. Návšteva 

vojvodinských Slovákov bola vždy povzbudením 

počas služieb Božích. Je prirodzené, že viacerí 

členovia nášho cirkevného zboru prejavili záujem 

uskutočniť recipročnú návštevu a tak lepšie 

spoznať život našich krajanov na Dolnej zemi.  

   Centrom pobytu bol Báčsky Petrovec – jedno z 

najväčších miest, odkiaľ sme vychádzali na ďalšie 

miesta:  Kovačice, Belehradu,  Nového Sadu, 

Kulpína. Všade sme získali nové poznatky, 

skúsenosti, informácie z pre nás tak málo 

známeho územia. Cestou do Srbska sme ešte v 

Maďarsku navštívili mesto Szeged s veľkolepou 

katedrálou, krásnym historickým centrom a 

synagógou.  

 
Stretnutie  artikulárnych zborov 
Miesto: Prietrž 

Dátum:  8. 9. 

 

  Stretnutie artikulárnych zborov sa  v tomto  

roku konalo v cirkevnom zbore v Prietrži na 

západnom Slovensku.  V kraji, ktorému sa 

dostalo  viac pozornosti práve tento rok  a to na 

základe stého výročia úmrtia generála Milana 

Rastislava Štefánika. Pre staršiu generáciu  

postava M. R. Štefánika nebola neznáma. I keď 

sa v bývalom režime o Štefánikovi hovorilo málo, 

v našich evanjelických kruhoch mu bola 

venovaná pozornosť. Tí, ktorí odrástli na činnosti 

Združenia evanjelickej mládeže v prvej polovici 

20. stor., sa jeho osobnosti pravidelne venovali 

prednáškami.  

      Aj členovia artikulárnych  zborov zatúžili ísť 

na miesta, kadiaľ si Pán Boh viedol tohto 

velikána nášho národa. Dôvod bol dvojnásobný, 

lebo vyrástol na pôde našej evanjelickej cirkvi ako 

syn evanjelického kňaza v Košariskách.  V 

Košariskách sme navštívili jeho rodný dom, 

kostol, kde bol  pokrstený, Bradlo, kde je 

pochovaný. Všade sme dostali veľmi zaujímavé 

informácie, ktoré rozšírili naše poznanie.  

     Zaujímavú históriu artikulárneho zboru v 

Prietrži poznačenú mnohými príkoriami, (ako je 

to  v konečnom dôsledku pri artikulárnych 

zboroch obvyklé), sme si vypočuli počas služieb 

Božích z úst sestry dozorkyni v chráme Božom, 

ktorý nie je pôvodný. Kvôli narušenej statike 

začiatkom 20. stor. ho museli zbúrať a na jeho 

mieste postaviť nový. Už z diaľky zaujme svojou 

mohutnosťou, ktorá je ešte umocnená vyvýšeným 

miestom, na ktorom kostol stojí.  

     V Prietrži nás  veľmi  milo privítali a postarali 

aj o naše telesné potreby, za čo aj touto cestou z 

úprimného srdca ďakujeme, ako aj bratovi 

farárovi Mgr. Pavlovi Štefekovi, za organizáciu 

stretnutia. Br. farár Štefek je administrátorom 

zboru, nakoľko dovtedajší  brat zborový  farár už 

išiel na zaslúžený odpočinok,.  Zdá sa, že sme 

Prietržanov navnadili a možno o rok, ak Pán Boh 

dá,  už bude o jeden zbor na stretnutí viac.  A to 

by bolo skvelé.       

    Prosíme Pána Boha, aby rozprestrel svoju  

milosť a požehnanie nad nimi, ako ju rozprestrel 

aj nad nami počas celého stretnutia. Cítili sme 

jeho prítomnosť a priznanie sa. Zišlo sa nás 200 z 

piatich cirkevných zborov. Tešili sme sa, že sa po 

čase opäť pripojil aj cirkevný  zbor Svätý Kríž – 

Lazisko so svojím novo menovaným kňazom Mgr. 

Miloslavom Gdovinom, ktorý bol zároveň 

slávnostným kazateľom.   

 
Konfivíkendovka  
Miesto: Slovenská Ľupča 

Dátum:  17.5.-19.5. 

Zriadené rekreačné stredisko pre deti a 

mládež v cirkevnom zbore v S. Ľupči pravidelne 

využíva domáci cirkevný zbor na letný tábor detí 

a náš cirkevný zbor na konfivíkendovku – teda na 

sústredenie konfirmandov. Realizovali sme ju v 

tomto roku v tretí májový víkend s vedúcimi, 

ktorí boli z mládeže.  



     Program konfivíkendovky je obojstranne 

náročný: tak pre vedúcich, ako aj pre 

konfirmandov. Pozostáva  s opakovania 

konfirmačnej látky, tém na premýšľanie, veľkých  

i menších pohybových hier, prehliadkou 

ľupčianskeho hradu, v nedeľu spoločnou účasťou 

na službách Božích.  

     

Hospodárska činnosť zboru 
Výmena 1/3 šindľovej krytiny na streche ev.a.v.  

artikulárneho kostola v Hronseku  z 18. stor.“ 

     Budovám vo vlastníctve cirkevného zboru 

venujeme pozornosť v rámci hospodárskej 

stránky práce. Obzvlášť  si všímame  drevený 

artikulárny kostol a zvonicu v Hronseku. 

Snažíme sa citlivo vnímať každú zmenu, ktorú so 

sebou prináša čas. Vyhodnocujeme  ju a následne 

prijímame opatrenia, ktorými vylepšujeme ich 

stavebno-technickú kondíciu. Neuniklo nám, že 

strecha kostola, ktorá bola vyhotovená pred 

približne 25 rokmi, pomaly stráca na kvalite a to 

aj napriek tomu, že bola pravidelne ošetrovaná 

nátermi. Zmenené klimatické pomery spôsobili, 

že šindle sú poškodené, uvoľnené,  miestami už aj 

vypadnuté. Deformáciou povrchu  začali 

prepúšťať vlhkosť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 

pre  komplexnú  výmenu krytiny na kostole a 

zvonici, čo odsúhlasil aj Krajský pamiatkový úrad 

B. Bystrica. Pravda, nie je to také jednoduché, 

lebo ako nám bolo povedané: „šindľová strecha je 
v súčasnosti najluxusnejší druh pokrývky“. V 

priebehu rokov sa udial  zvláštny paradox: to, čo 

bolo v minulosti najjednoduchším, 

najdostupnejším a najlacnejším riešením, je dnes 

pravým opakom. Rozpočet na celú strechu 

kostola, ktorej rozloha je 610 m2,  bol stanovený 

na 100.000,-  €. Z tohto dôvodu  sme sa rozhodli 

pre systémový postup pri realizácii prác podelený  

na etapy.  

    V tomto roku sme vymenili 1/3 šindľovej  

krytiny v náklade 29.400,€.  

Úprava hospodárskej časti dvora na fare v 
Hronseku.   
 V minulom roku sme opravili aj hospodársku 

časť dvora. Bol vyhotovený nový plot a prístrešok.  

 

KREMNICA 

Zb. farár: Mgr. Jozef Pacek 

Zb. dozorca: Mgr. Peter Weis 

Kontakt: 
Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica 

Mobil: 421 45 674 27 37,  +421 911 890 796 

E-mail: jmpacek@gmail.com 

V roku 2019 sa v kremnickom evanjelickom 

cirkevnom zbore podarilo zorganizovať viacero 

pravidelných aktivít v misijnej oblasti, ale 

niektoré boli aj celkom nové.  

V priebehu roka sme absolvovali niekoľko 

výletov. Konfirmandi sa ešte pred slávnosťou 

konfirmácie zúčastnili turistického výletu v 

Slovenskom raji. Potom to bola účasť veriacich na 

inštalácii novozvolených evanjelických biskupov 

vo Zvolene, na Dištriktuálnom dni v Banskej 

Bystrici a navštívili sme aj rodný kraj, obec, v 

ktorej vyrastal náš zborový farár Jozef Pacek. Pri 

tejto príležitosti sme navštívili Cirkevný zbor 

ECAV Trenčianske Stankovce, v ktorom bol 

pokrstený a konfirmovaný, ďalej sme sa zastavili 

v Starej Turej, kde sme si prezreli múzeum 



sestier Kristíny a Márie Royových – Domov 

bielych hláv, a napokon prijali pozvanie aj do obce 

Krivosúd – Bodovka a domu, v ktorom náš 

zborový farár vyrastal. V septembri sme prijali 

pozvanie umelca Juraja Sarvaša do Bratislavy na 

poetický večer a spomienkový program „Smrť 

Ďurka Langsfelda“, v novembri do Cirkevného 

zboru ECAV Babiná na inštaláciu zborového 

farára Romana Sarvaša, rodáka z Kremnice. 

V tomto roku sme spoločne oslávili životné 

jubileum 40 rokov zborového farára a 70 rokov 

zborového dozorcu. Na spomienkových službách 

Božích, ako aj na ďalšom sprievodnom programe 

sme si za účasti mnohých významných hostí z 

cirkevného i spoločenského života pripomenuli 

170. výročie popravy Juraja Langsfelda, 

slovenského národovca, evanjelického učiteľa a 

dobrovoľníckeho dôstojníka. Rovnako sme si 

pripomenuli aj mladého talentovaného 

evanjelického básnika Marcela Herza, ktorý bol 

umučený a popravený pred 75. rokmi.  

V spolupráci s mestom a organizáciou „Biblia 

na cestách“ sme usporiadali vernisáž a výstavu, 

kde boli prezentované Biblie od tých najstarších 

až po najmodernejšie, v rôznych jazykoch a 

formátoch. Usporiadali sme dva koncerty v 

chráme Božom. V advente sa spojil ženský 

spevácky zbor cirkevného zboru s Kremnickým 

baníckym speváckym zborom FOKOŠ a spoločne 

pod vedením farára Jozefa Paceka vystúpili na 

adventom pásme slova a hudby a svojím 

programom slávnostne otvorili vianočné trhy v 

medzibrání mesta.  

V priestoroch kostola a fary sme prijali viacero 

návštev z rôznych cirkevných zborov Slovenska, 

slovenský cirkevný zbor z rumunského Nadlaku, 

rodinu farára Johannesa Hilgera z Wittenbergu, 

reverenda Dušana Tótha z Toronta a na 

ďakovných službách Božích po ukončení detského 

letného tábora vystúpil aj umelec svetoznámeho 

mena Peter Michalica. 

V hospodárskej oblasti života zboru sa 

podarila veľká vec – vymenili sme poškodené 

časti krovu a celú strešnú krytinu na 

kremnickom chráme.  

 

ĽUBIETOVÁ 

Nám. farárka: Mgr. Renáta Rényeiová 

Zb. dozorkyňa: Helena Majerová 

Kontakt: 
Hrnčiarska 196/8, 976 55 Ľubietová 

Mobil: +421 48 419 52 36, +421 948 656 710 

E-mail: lubietova@ecav.sk, 

renata.renyeiova@gmail.com 

V zbore sa uskutočnilo 137 hlavných služieb 

Božích. Výnimočnou slávnosťou bola konfirmácia 

v 1. slávnosť svätodušnú, ktorá sa konala v 

chráme Božom v Strelníkoch, nakoľko sme 

nemali žiadneho konfirmanda z matkocirkvi 

Ľubietová; pokiaľ je nám známe, stalo sa to prvý 

raz v histórii zboru. V ekumenickom spoločenstve 

sme sa stretli v máji na pobožnosti v 

rímskokatolíckom kostole pri príležitosti 12. 

stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Na 

stretnutí sa Božím slovom prihovoril aj brat farár 

Mgr. Ján Sabanoš z Mníška nad Hnilcom. Naše 

deti sa zapojili do súťaží "Biblická olympiáda z 

evanjelického náboženstva" a "Duchovná pieseň" 

- v oboch prípadoch v rámci školského a tiež 

seniorálneho kola – a vystúpili tiež so svojím 

programom na službách Božích v 1.slávnosť 

veľkonočnú, pri príležitosti Dňa matiek a na 

Štedrý večer v oboch chrámoch. Detský a 

dorastový biblický tábor sa konal v júli na chate 

Trangoška. Zúčastnilo sa ho celkovo 31 detí a 

dorastencov. Na tábor sme dostali dotáciu z 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Oproti 

minulým rokom sa tábora zúčastnili aj mladšie 

deti so svojimi rodičmi. V novembri sme sa stretli 

na službách Božích v Zariadení sociálnych služieb 

STROM Strelníky, kde nás vďačne prijali naši 

bratia a sestry z evanjelickej i rímskokatolíckej 

cirkvi. Zariadeniu sme venovali oferu z tejto 

nedele ako aj výťažok z Adventného benefičného 

koncertu, na ktorom vystúpili viaceré folklórne 

skupiny, deti zo ZŠ ako aj rímskokatolícky brat 

farár Mgr. Martin Uhrík a ďalší bratia a sestry. 

Zúčastnili sme sa Dištriktuálneho dňa ZD v 

Banskej Bystrici, slávnosti inštalácie brata farára 

Mgr. Radima Pačmára v Brezne ako aj 

Seniorálneho stretnutia presbyterov. Mladí 

členovia zboru sa zapojili do seniorálnej športovej 

olympiády a konfivíkendovky. Celý rok sa v 

Ľubietovej konali stretnutia MoS pod vedením 

brata farára Mgr. Jozefa Grexu. 

 

 



MÝTO POD ĎUMBIEROM 

Zb. farár: Mgr. Štefan Škorupa 

Zb. dozorkyňa: Zdenka Englerová 

Kontakt: 
976 44 Mýto pod Ďumbierom 205 

Mobil: +421 48 619 53 52, +421 903 905 352 

E-mail: myto@ecav.sk 

 

Najmenší cir-

kevný zbor v 

Zvolenskom 

senioráte. Aj v 

minulom roku sa 

Služby Božie 

konali pravidelne 

každú nedeľu, od 

adventu po pôst 

aj večerné Služby 

Božie a Biblické 

hodiny. Dňa 28. 

septembra 

cirkevný zbor 

navštívili bratia 

a sestry z 

cirkevných zborov Rimavská Píla a Rimavské 

Brezovo spolu to sestrou farárkou Jankov 

Mihálikovov. Pri príležitosti dňa matiek sa 11. 

mája 2019 sa v chráme Božom konal recitál 

Martina Vetráka a pri príležitosti pamiatky 

posvätenia chrámu 21. septembra popoludní sa 

konal koncert - na violončele zahrala Marta 

Stanovčáková, ktorú na organe doprevádzala 

Denisa Gibalová. 

Aj keď je zbor malý, predsa je v ňom veľa 

roboty, nielen duchovnej ale i tej hmotnej. V zbore 

sa stále nájdu ľudia ochotný pomôcť. Aj vďaka 

nim sa mohla opraviť časť strechy na 

hospodárskej budove, upraviť a udržiavať 

záhrady. V zbore sa pripravujú na natieranie 

strechy na kostole a fare, opravu strechy na 

pivnici.  

Aj minulý rok počas letných prázdnin sa v 

zborovej sieni organizovali stretnutia detí, ktoré 

bývali každý štvrtok. Priemerne sa stretávalo 

šesť detí. 21. augusta išli na spoločný výlet do 

Hronseku a 29. augusta boli na oslavách 75. 

výročia SNP v Banskej Bystrici. 

 

OČOVÁ 

Zb. farárka: Mgr. Irena Gajdošová 

Zástupca zb. kurátora: Ing. Rudolf Šrojta 

Kontakt: 
1. mája 604/10, 962 23 Očová 

Mobil: +421 918 478 783 

E-mail: czocova@gmail.com 

 

17. február 2019 – sa v CZ konal v rámci SB celo-

zborový výročný, účtovný konvent  

4. – 6. apríl 2019 – konfirmačná víkendovka vo 

Veľkom Slavkove spojená s CZ Zv. Slatina 

26. máj 2019 – konfirmácia mladých pokrstených 

členov cirkvi – 2 dievčatá a 1 chlapec.  

2. jún 2019 – dištriktuálny deň v B. Bystrici, 

autobus spolu s CZ Zv. Slatina. 

8. júl 2019 – sobáš spojený s krstom  

22. júla 2019 – kolaudácia generálne opraveného 

chrámového organu br. Jánom Siromom.  

2. – 4. augustový týždeň – generálna oprava 

strešnej konštrukcie a výmena strešnej krytiny 

na Kantorskom dome 

31. august 2019 – Pietna spomienka na s. Zuzanu 

Filovú – emeritná zborová dozorkyňa  

6. september 2019 – sobáš – speváčka Sima 

Martausová 

4. október 2018 – začiatok služby s. kaplánky 

Michaely Púpalovej v CZ Očová 

6. október 2018 – slávnostné SB Poďakovania za 

úrody zeme, kedy viacerí členovia CZ pripravili 

stôl s darmi svojich záhrad, polí a sadov. 

31. október 2019 – Slávnostné SB pri 502. výročí 

Pamiatky reformácie  

3. november 2019 – Slávnostné SB pri príležitosti 

233 výr. Posvätenia chrámu Božieho v Očovej 

17. november 2019 – SB spojené so Zlatou 

konfirmáciou, kde 13 konfirmandov po 50. rokoch 

obnovilo svoj konfirmačný sľub, pripomenutie si 

30. výročia novembrových udalostí 1989. 

10. november 2019 – SB v nedeľu Diakonie pre 

seniorov z Očovej a DSS Dolinky. 

24. november 2019 – volebný konvent - voľby 

seniorálneho dozorcu ZVS ECAV 



6. december 2019 – Mikulášsky koncert v chráme 

Božom – Belius a ich hosťujúci ev. spevokol zo 

Srbska 

19. december 2019 – adventný večer v chráme 

Božom, kde sa s programom predstavili deti ZŠ v 

Očovej, taktiež folklórneho súboru, taktiež 

spevokoly vrátane domáceho.  

24. december 2019 – v rámci Štedrovečerných SB 

vystúpilo so svojím pásmom vianočných básní a 

hudby 15 detí, ktoré boli obdarené štedrými 

balíčkami.  

 

OSTRÁ LÚKA 

Zb. farár: Mgr. Ján Čáby 

Zb. dozorkyňa:  Anna Janovicová 

Kontakt: 
962 61 Ostrá Lúka 81 

Mobil: +421 905 581 734 

E-mail: ostraluka@ecav.sk 

www.czostraluka.sk 

 

 V ostrolúckom cirkevnom zbore sme prežili 

niekoľko vzácnych bohoslužobných chvíľ, ale aj 

tých mimo chrámu. Veriaci cirkevného zboru 

majú jedinečnú príležitosť vypočuť si počas roka 

na službách Božích viacerých kazateľov, najmä zo 

Zvolenského seniorátu. Deje sa tak najmä vtedy, 

keď zastupujú domáceho brata farára počas 

seniorských povinností. Okrem toho si mohli 

vypočuť aj kázeň brata farára Dušana Vanka z 

Nadlaku, ktorý navštívil cirkevný zbor aj s 

nadlackým spevokolom Cantate. Zaujímavou 

príležitosťou bola poľná ekumenická bohoslužba, 

ktorá sa konala v júni na Hronskej Breznici. 

Okrem domácich viery sa jej zúčastnili aj plk. 

Marian Bodolló za ECAV, administrátor Trnavej 

Hory rím.-kat. farár Andrej Darmo a Jana 

Šmardová Koulová za Cirkev československú 

husitskú. V tento deň bol pristavený v Hronskej 

Dúbrave tzv. Legiovlak, ktorým sa prepravovali 

čs. legionári po Transsibírskej magistrále.  

Jar sme privítali priamo vo farskej záhrade, a 

to aj spolu s pánom prof. Ivanom Hričovským, 

ktorý ukázal približne 30-tim záujemcov 

zmladzovanie starých drevín a odpovedal na 

rôzne zvedavé otázky. Časť tohto stretnutia, ktoré 

sa začalo v chráme pri slove Božom a modlitbe, 

zaznamenávala aj televízna kamera a bolo 

následne vysielané v rámci relácie Farmárska 

revue.  

Spevokol EFATA pracoval aj minulý rok a 

okrem vystúpení v chrámoch Božích, pozdravil aj 

starkých v domove dôchodcov na Sliači a klientov 

DSS Symbia. Svoje úsilie ale aj radosť z 

duchovnej piesne túži zachytiť na svojom druhom 

CD, ktorého prvé nahrávanie sa uskutočnilo 

práve v minulom roku.  

Aj minulý rok patril už tradičným podujatiam 

pre deti – biblický letný tábor /Liptovské Revúce/, 

tábor pre rodičov s deťmi, zúčastnili sme sa aj 

športovej olympiáde v Badíne, ktorá sa zo strany 

detí teší veľkému záujmu, a na konci roka sa na 

Ostrej Lúke konali vianočné trhy aj s vystúpením 

divadelníka Vlada Špureka.  

Po finančne náročnom roku 2018 sme sa v 

hospodárskej oblasti zamerali na menšie ale tiež 

potrebné práce, ktoré sa z časti konali aj 

brigádnicky. Na Ostrej Lúke sa zrekonštruoval 

vstup do areálu CZ, vykonali sa revízie kúrenia, 

čiastočná rekonštrukcia kuchyne a kúpeľne na 

fare, kompletne sa opravilo oplotenie, 

pokračovalo sa v rekonštrukcii hospodárskej 

budovy. Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo sme z 

jeho milosti mohli vykonať pre dobro jeho cirkvi a 

na slávu jeho mena.  

 

PONIKY 

Zb. farár: Mgr. Peter Kevický 

Zb. dozorkyňa: Mgr. Božena Ľauková 

Kontakt: 
Horná 236/11, 976 33 Poniky 

Mobil: +421 48 419 32 13 

E-mail: kevicky.peter@gmail.com 

„Bez Božieho požehnania márne sú naše 

namáhania“ – iste každý z nás pozná túto ľudovú 

múdrosť, aj keď je pravdou, že naši predkovia si 

oveľa viac uvedomovali význam týchto slov, lebo 

prakticky všetko si museli dopestovať sami a 

vedeli, že sa môžu snažiť ako najlepšie vedia, no 

keď nebude požehnané   zhora, ich práca bude 

zbytočná a naopak. Tieto slová platia tak v 

telesnom ako aj duchovnom živote. Aj v cirkvi sa 

môžeme snažiť, ale ak naše dielo nepožehná 

samotný Hospodin, neprinesie vytúžené ovocie. 

Preto veríme, že sa Pán Boh priznal aj ku práci v 

našom CZ a ju požehnal. 



Ukážka našej práce 27.1.2019 zaznela 

slovenským éterom, kedy Slovenský rozhlas 

odvysielal rozhlasové služby Božie z nášho CZ, 

ktoré sme nahrávali 13.1.2019. 

1. marca 2019 sme sa v kultúrnom dome v 

Ponickej Lehôtke zišli na XI. 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. 

Teší nás veľký záujem o tento ples, o čom svedčí 

skutočnosť, že lístky sa vypredajú prakticky hneď 

po zverejnení dátumu jeho konania, čo iste 

znamená, že našu snaženie požehnáva Hospodin. 

Veľmi požehnanou akciou boli Ekumenické 

služby Božie konané pri príležitosti zahájenia 

XXIII. ročníka folklórnych slávností „Zdola 

ponickýho mlyna“. Slávnostným kazateľom bol 

predstavený kláštora františkánov v Ponikách 

brat farár Róbert Žilka. Týchto služieb Božích sa 

zúčastnilo asi 150 ľudí v dobovom oblečení, teda v 

krojoch, a celkovo bolo v chráme Božom okolo 400 

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.  

Novou aktivitou sú hokejbalové zápasy, ktoré 

sa začali konať 16.6.2019, kedy sme s bratmi 

kapucínmi, na Deň otcov zorganizovali prvý 

zápas. Odvtedy sa zápas hral každý týždeň a 

všetko vyvrcholilo 16.11.2019 hokejbalovým 

turnajom. 

     Spomenuli sme len minimum akcií zo života 

nášho zboru, predovšetkým to, čo nie je také 

bežné inde. S Božou pomocou sme toho vykonali 

oveľa viac a veríme, keďže pred nami je stále 

veľký kus práce, že aj naďalej sa k nášmu 

snaženiu prizná samotný Hospodin a požehná ho.   

 

 

RADVAŇ 

Zb. farár:  Mgr. Michal Zajden, PhD. 

Zb. dozorca: Mgr. Martin Drienovský 

Kontakt: 
Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica 

Mobil: +421 905 281 737 

E-mail: fara@rezbb.sk, zajdenmichal@gmail.com 

 V minulom roku sme opäť pokračovali  v 

hľadaní ciest ako priniesť evanjelium ľuďom, 

ktorí žijú v našom okolí. Podarilo sa nám 

zorganizovať evanjelizáciu detí na ulici, deň 

otvorených dverí, zborový deň, denný biblický 

tábor pre detí a rodinné tábory. Letný sme mali 

päť dní a to na Teplom Vrchu a zimný na prelome 

rokov vo Veľkom Slávkove. Oboch sa zúčastnilo 

okolo štyridsať členov CZ. Okrem týchto podujatí 

sme pokračovali v pravidelných aktivitách a to 

biblických hodinách, stretnutí dorastu, 

spevokolu, stretnutí rodín. Všetky tieto stretnutia 

mávame na fare, ktorá nám už kapacitne nestačí. 

Preto sme sa rozhodli v tomto roku prerobiť 

bývalú kotolňu a dreváreň na klubovňu pre 

dorast a mládež.  

Najväčšou stavebnou akciou v minulom roku 

bolo realizovanie prvej etapy opravy nášho 

organa, na ktorú sme vyzbierali v cirkevnom 

zbore 6200 Euro. Ak sa nám podarí nazbierať 

ďalších cca. 1500 Euro budeme v jeho oprave 

ďalej pokračovať. Aj táto prvá etapa však 

sfunkčnila náš organ natoľko, že ho môžeme 

používať na službách božích.  

Tento rok aj rokom dvestého výročia narodenia 

Andreja Braxatorisa – Sládkoviča, významného 

štúrovského básnika, ktorý v 19. stor.,  šestnásť 

rokov pôsobil ako náš zborový farár. Veríme, že sa 

nám podarí primeraným spôsobom si pripomenúť 

si jeho dielo a 

prácu v našom 

CZ.  

Prosíme náš-

ho nebeského 

Otca, aby na-

ďalej konal 

svoje dielo 

medzi nami a 

pomáhal nám v 

šírení dobrej 

správy o 

zachraňujúcej 

Božej milosti 

medzi našimi 

susedmi a 

priateľmi. 

 

 



SLOVENSKÁ ĽUPČA 

Zb. farár: Mgr. Ján Jakuš 

Zb. dozorkyňa: Ing. Kristína Burgerová 

Kontakt: 
Nám. SNP 26, 976 13 Slovenská Ľupča 

Mobil: +421 48 418 78 07, +421 918 828 126 

 

Zborový deň S. Ľupča - Hronsek  

Dátum: 10.6. 

Miesto: Hronsek -   Štefánik  

Rok 2019 bol rokom mnohých jubileí, výročí s 

radostným, ale aj smutným obsahom. 

Najvýraznejším bolo sté výročie úmrtia gen. M. R. 

Štefánika. Gen. M. R. Štefánik bol jedným z tých, 

ktorí vložili svoj život do služieb národu, vede, 

ktorá má napomáhať ľudstvu v jeho napredovaní. 

Pán Boh obdaril Štefánika múdrosťou,  mnohými 

darmi, ktoré využíval vo svojom krátkom, zato 

však plodnom živote. Je dobre poznať a vzdať úctu 

tomuto velikánovi. Po roku sme sa opäť zišli k 

zborovému dňu s cirkevným zborom v Hronseku, 

aby sme sa spoločným programom vrátili k jeho 

odkazu. Je z čoho čerpať, lebo Štefánik je 

studnicou nielen činov, ale aj myšlienok, ktoré je 

možné nanovo spracovávať a prehodnocovať. Sme 

mu mnohé dlžní, čo sme si uvedomili aj počas 

celého dňa, kedy sme si z rôznych aspektov  načrtli 

jednotlivé fázy jeho života.  

 

Výlet – Čertova roklina – turistika  

Dátum: 3.8. 

Účastníci: mladé rodiny 

 

Letný čas je časom, ktorý dáva priestor k 

poznávaniu nových miest, ale aj k návratom k 

miestam známym, ktoré vždy vedia potešiť oko i 

ducha. Pre niektorých blízke, pre iných 

neodhalené je miesto Čertovej rokliny pri 

Zbojskej. Iniciatívou mladých rodín bolo prejsť si 

týmto zaujímavým  prírodným územím. Vydať sa   

na túru bolo odhodlaných 30   účastníkov. 

Pán Boh požehnal dobrý úmysel i počasie. Bolo 

by dobré, ak by aktivity tohto typu mali svoje 

pokračovanie. Posilnilo by to spoločenstvo 

mladých rodín, ktoré je tak dôležité.  

 

Zborový deň pri príležitosti 25. výročia pôsobenia 

br. farára Mgr. Jána Jakuša 

Dátum: 8.9. 

Miesto: S. Ľupča 

  Čo najviac determinuje náš život, je rýchlosť 

plynúceho času. Ubieha nielen deň za dňom, mesiac 

za mesiacom, ale aj a rok za rokom, či desaťročia. 

Množstvo úloh, ktoré tvoria súčasť našich dní, 

nedovoľuje zvoľniť tempo  a uvedomiť si, koľko času 

je už za nami. Vzácnym je preto, keď sa predsa len 

aspoň na chvíľu  toto „pravidlo behu“ naruší a 

pozrieme sa realite tvárou tvár. Realite, ktorá sa  

nám v minulom roku prihovorila  časovým údajom, 

spojeným s prácou mňa, ako slova Božieho 

kazateľa. 25 rokov prešlo  od chvíle, ako som bol 

ustanovený najprv za zborového kaplána, neskôr za 

námestného farára, následne za zborového farára v 

cirkevnom zbore v S. Ľupči. Bolo príjemným sa 

obzrieť smerom do minulosti. Vidieť v nej aspoň 

fiktívne tých, ktorí ma do zboru vítali, pomáhali mi, 

ale ktorých si Pán Boh vzal cestou smrti už k sebe. 

Je milé vnímať tých, ktorí z detských čias vyrástli a 

stali sa z nich dospelí mladí ľudia i tých, ktorí v tom 

čase mladí sa stali  už rodičia, napĺňajúc tak  

kolobeh života. Bolo príjemným posedieť, 

zaspomínať si, analyzovať prítomnosť i pozerať 

smerom do budúcnosti. Dôležité je totiž nielen 

pozerať do minulosti, ale mať pred sebou aj víziu 

budúcnosti. Prosíme  Pána Boha, aby nám dovolil 

prejsť spolu ešte istú cestu plniac úlohy, ktoré nám 

predloží. Pripomenutie si 25. výročia príchodu do 

cirkevného zboru bolo osviežené programom detí a 

posedením v zborovom centre.  

    

10. výročie úmrtia br. farára Mgr. Dušana 

Fabriciusa 

Dátum: 22.9. 

Miesto: S. Ľupča 

Príležitosťou k návratom  nielen pre rodinu, ale 

aj pre cirkevný zbor, bolo 10. výročie úmrtia brata 

farára Mgr. Dušana Fabriciusa ako ľupčianskeho 

rodáka. Brat farár síce pôsobil dlhé roky v 

cirkevnom zbore v Brezne, na  S. Ľupču však nikdy 

nezabudol. Rád sa do nej vracal a želal si, aby tu  

boli uložené jeho telesné pozostatky. Je preto 

prirodzené, že aj spomienka spojená s jeho životom 

sa koná v rodnom cirkevnom zbore.  

  V čase pôsobenia brata farára v Brezne, bol 

založený chrámový zbor  apoštola Pavla vedený 

MUDr. Jánom Zacharom, ktorý rovnako s láskou 

prispel k spomienkovým službám Božím. Koncert 

spevokolu bol doplnený recitáciou Dagmar 

Mihókovej. Na záver sme sa odobrali na  cintorín, 

miesto  posledného odpočinku brata farára. 



ZVOLEN 

Zb. farár: Mgr. Ján Mojzsis 

Nám. farárka: Mgr. Lívia Mojzsisová 

Zb. dozorca: Vladimír Fabok 

Kontakt: 
Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen 

Mobil: +421 45 533 53 02 

E-mail: zvolen@ecav.sk 

V úvode uplynulého roku sme v CZ mali opäť 

milú príležitosť, keď sa v našom kostole Svätej 

Trojice konala slávnostná inštalácia 

predsedníctva ECAV na Slovensku a brata 

biskupa ZD.  

Život cirkevného zboru plynul napokon svojím 

tempom. Počas roka sa konalo množstvo 

bohoslužobných i vnútromisijných podujatí pre 

deti i dospelých.  Na jar si mnoho ľudí vypočulo 

mestský spevácky zbor ako aj spevokol z Nórska. 

V lete sa konalo požehnané stretnutie Môťovanov 

už pri zrekonštruovanej zvonici v Môťovej a na 

službách Božích sme si taktiež zaspomínali na 

vzácneho brata Doc. Andreja Hajduka, ktorý bol 

aj našou súčasťou, keď slúžil ako zvolenský farár. 

Spomienka bola venovaná jeho nedožitým 90. 

narodeninám. Popoludní sa niekoľko bratov a 

sestier zišlo na cintoríne na Sliači, kde mu bola 

venovaná tichá spomienka.  

 Takmer v závere septembra sa konal ďalší 

zborový deň CZ, kde bohatý program ukončil 

výborný guláš.  

Uplynulý rok bol v našom cirkevnom zbore 

poznačený aj voľbami. V našom cirkevnom zbore 

sa zmenil zborový dozorca. Zmenou respektíve 

veľkou rekonštrukciou prešla aj farská 

kancelária a veľká knižnica. Po šiestich rokoch v 

CZ sa začali aj práce na katalogizácii kníh vo 

farskej knižnici. V budúcnosti bude možné aj našu 

knižnicu zahrnúť do výpožičného systému 

verejných knižníc.  

Záver roka spestrili koncerty detí i dospelých a 

seniorálne stretnutie žien ZVS v spolupráci s 

Podpolianskym osvetovým strediskom vo 

Zvolene, ktorého téma mala skôr folklórne 

zameranie s poukazom na zvyky, ktoré sa 

nachádzajú v našej tradícii vo vianočnom období.  

Napokon to bol tradičný Jánsky organový 

vianočný koncert, ktorý bol mimoriadny aj vďaka 

interpretačnému umeniu účinkujúcich ale aj pre 

unikátnosť nástroja Hackbret znejúceho v našom 

kostole. Aj v uplynulom roku sme mysleli na tých, 

ktorí sú odkázaní na pomoc druhým. Diakonická 

činnosť v našom cirkevnom zbore bola taktiež 

rozšírená a to o rozdávanie šatstva počas jarmoku 

na hlavnom námestí.  

 

ZVOLENSKÁ SLATINA  

Zb. farár: Mgr. Branislav Kováč 

Zb. dozorkyňa: Zuzana Urbanová 

Kontakt: 
Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina 

Mobil: +421 907 840 358 

E-mail: czslatina@gmail.com 
 

1. január 2019 – Novoročné stretnutie o polnoci 

pod vežou – 20 ľudí 

24. január 2019 – exkurzia žiakov 2. Stupňa ZŠ 

Zvolenská Slatina na výstave Biblia na cestách  

10. februára 2019 – sa v CZ konal celozborový 

výročný, účtovný a volebný konvent – voľba 

poddozorcu, voľba nových presbyterov, voľba 

delegátov pre sen. konvent.  

16. február 2019 – 3 krsty v jeden deň  

23. február 2019 – návšteva hrobu rumunského 

vojaka pri výročí oslobodenia obce – cca. 25 

účastníkov 

5. máj 2019 – koncert Belius z Očovej v chráme 

Božom Zv. Slatina 

12. máj 2019 sa konala konfirmačná slávnosť v 3. 

po VN – Deň matiek – 4 chlapci a 4 dievčatá 



2. jún 2019 – účasť na Dištriktuálnom dni v 

Banskej Bystrici ZD ECAV - 23 členov zboru 

16. jún 2019 – krst a konfirmácia dospelej Lucie 

Belajovej – sláv. Svätej Trojice – Deň otcov 

29. jún 2019 – Ekumenické bohoslužby s Rím.-

kat. farnosťou V. H. Kalinka v Dome smútku v 

Slatinských Lazoch 

8. – 12. júl 2019 – Denný biblický tábor pre deti v 

Zborovom dome – 36 detí a 15 animátorov 

29. -  2. august 2019 – Letný konfirmačno - 

dorastenecký tábor v Istebnom  

6. október 2019 – SB s VP Poďakovanie za úrody 

zeme spojená s konfirmáciou dospelého – 

následne zborové popoludnie vo farskej záhrade  

13. október 2019 – Slávnostné SB pri 233. výročí 

Pamiatky posvätenia chrámu vo Zv. Slatine. 

27. október 2019 – Seniorálne stretnutie 

spevokolov v našom chráme B. – 6 spevokolov 

Zvolenského seniorátu a spevokol CZ Nadlak z 

Rumunska 

1. november 2019 – spoločné ekumenické SB v 

RKC chráme Božom vo Zvolenskej Slatine. Na 

tomto ekumenickom stretnutí vystúpil aj náš 

zborový spevokol.  

1. december 2019 – 1. adventná nedeľa – 

slávnostné odhalenie novej pamätnej dosky v 

chráme – pôsobenie br. emeritného zb. f. Mgr. 

Juraja Kevického 

13. december 2019 – Adventný koncert - 

Univerzitný komorný orchester MLADOSŤ z 

Banskej Bystrice. 

14. december 2019 – posedenie pri jubilejnom 

výročí narodenia s. dozorkyne Z. Urbanovej. 

Pozdrav spevokolu. 

23. december 2019 – dopoludnie s konfirmandmi 

v Zborovom dome 

24. december 2019 – v rámci Štedrovečerných SB 

vystúpilo so svojím pásmom vianočných básní a 

hudby 35 detí, ktoré boli obdarené štedrými 

balíčkami. Po SB skauti odovzdávali záujemcom 

Betlehemské svetlo. 

25. december 2019 – v rámci 1. slávnosti 

vianočnej vystúpilo s piesňami 12 konfirmandov 

oboch ročníkov spolu so zborovým spevokolom. 

 

SENIORÁTNE PODUJATIA 

 

Seniorátne stretnutia mládeže pod názvom 

Otvorená mládež sa začali úvodným stretnutím 

23.2.2019 na Dolnej Mičinej. Na tému 

Komunikácia s Bohom hovoril brat konsenior 

Mgr. Daniel Duraj. Na stretnutí sa zišlo 70 

mladých ľudí z CZ Banská Bystrica, Radvaň, 

Horná Mičiná, Hronsek, Zvolen, Poniky a Ostrá 

Lúka. 

 

Dňa 12.4.2019 sa konalo seniorátne kolo 

Biblickej olympiády na Evanjelickom gymnáziu 

v Banskej Bystrici. Duchovným slovom 

poslúžila sestra farárka Mgr. Slávka 

Koštialová. Zúčastnilo sa ho cca 35 detí z 9 

cirkevných zborov a súťažili v štyroch vekových 

kategóriách. Súťažiaci, ktorí získali v rámci 

celoslovenského poradia najviac bodov, 

postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 

4.6.2019 na Evanjelickom gymnáziu Jána 

Amosa Komenského v Košiciach. 

 

Seniorálne stretnutie mládeže s názvom Stráž 
pri hrobe sa konalo 20.4.2019 na Bielu sobotu 

v CZ Banská Bystrica. Slovom Božím poslúžil 

brat farár Mgr. Jozef Pacek. Zišlo sa cca 30 

mladých ľudí z CZ Banská Bystrica, Badín, 

Horná Mičiná, Kremnica. 

 
Konfivíkendovka sa konala vo Veľkom 

Slavkove vo viacerých termínoch (15.-17.3., 5.-

7.4., 17.-19.5. 2019) a zúčastnili sa jej 

konfirmandi z viacerých CZ ZVS.  

 

Dňa 28.4.2019 sa v CZ Hrochoť konalo 

seniorátne kolo súťaže Spev duchovnej piesne. 

Deti súťažili v štyroch vekových kategóriách. 

Plánom je rozšíriť túto umeleckú súťaž aj 

o prednes duchovnej poézie a prózy. Víťazi 

jednotlivých kategórií postúpili na 

celoslovenské kolo konané 10.5.2019 v Martine.  

 



 
 

Seniorálna športová olympiáda sa konala 

29.6.2019 v CZ Badín. Slovom Božím v úvode 

stretnutia poslúžil brat farár Mgr. Radim 

Pačmár. Následne sa súťažilo v rôznych 

športových disciplínach. Súťažné družstvá 

z cirkevných zborov sa mohli zapojiť do 

kolektívnych športov ako futbal, vybíjaná, 

volejbal, ale taktiež si mohli zahrať stolný tenis a 

vyskúšať iné netradičné disciplíny či zabaviť sa 

s megabubbles. Akcie sa zúčastnilo 100 ľudí. 
 

Konfivíkendovka ZVS sa konala 13.-15.9.2019 na 

Hornej Lehote. Na stretnutí sa zišli konfirmandi 

z CZ Banská Bystrica, Badín, Dobrá Niva, Horná 

Lehota, Horná Mičiná, Ľubietová, Radvaň, 

Poniky, Mýto p/D, Ostrá Lúka. Na tému 

stretnutia Prečo práve ja? hovorili brat konsenior 

Mgr. Daniel Duraj a Mgr. Peter Kevický. Program 

pozostával z biblických výkladov, spoločných 

aktivít, piesní, modlitieb, rozhovorov, hier. 

Program obohatili divadelným predstavením aj 

žiaci Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. 

Konfivíkendovky sa zúčastnilo cca 60 ľudí. 

 

 
 

Dňa 19.10.2019 sa konalo seniorátne vzdelávanie 

kantorov v CZ Očová, kde mali možnosť zahrať si 

na novozrekonštruovanom organe. Vzdelávanie 

viedol b. kantor MgA. Janko Siroma, Ph.D. 

Stretnutie bolo zamerané na praktickú časť a b. 

kantor J. Siroma sa postupne individuálne 

venoval 7 kantorom z CZ Banská Bystrica, 

Radvaň, Ľubietová, Dobrá Niva, Očová a 

Kremnica. Pre prítomných bolo stretnutie 

obohatením a povzbudením pre ich kantorskú 

službu. 
 

Seniorátne stretnutie speváckych zborov 

a interpretov kresťanského umenia sa konalo dňa 

27.10. 2019  v CZ Zvolenská Slatina pri 

príležitosti Pamiatky reformácie. V úvode sa 

zvesťou Slova Božieho prítomným prihovoril b. 

farár Daniel Koštial. Stretnutie sprievodným 

slovom moderovali manželia Čupkovci z CZ 

Banská Bystrica. Na stretnutí účinkovali 

spevácke zbory z CZ Banská Bystrica, CZ 

Zvolenská Slatina, CZ Ostrá Lúka, CZ 

Poniky, spevácky zbor Evanjelického gymnázia 

v Banskej Bystrici a hosťujúci spevácky zbor 

Cantate z Nadlaku. Odznela tiež vlastná 

duchovná básnická tvorba s. Vlasty Čupkovej. 

Stretnutie bolo ukončené spevom spoločnej piesne 

Ježiš, ó, Ježiš pod vedením b. dirigenta Petra 

Bibzu. Na stretnutí bolo spolu prítomných cca 

200 ľudí a boli zastúpené všetky CZ ZVS. 

 

Seniorátne stretnutie presbyterov je podujatie, 

ktoré sa konalo v našom senioráte po prvýkrát 

dňa 24.11.2019 v CZ Dobrá Niva. V úvodnej 

pobožnosti sa prítomným presbyterom prihovoril 

Božím slovom b. senior J. Čáby. Nasledovala 

prednáška b. biskupa ZD Jána Hroboňa 5 



princípov pre fungujúce zborové spoločenstvo, po 

ktorej nasledovala diskusia. Stretnutie 

zaznamenalo v radoch presbyterov pozitívne 

ohlasy, preto plánujeme pripraviť podobné typy 

stretnutí aj v budúcnosti. Stretnutia sa zúčastnilo 

150 presbyterov zo všetkých CZ ZVS. 
 

Na sklonku roka sa uskutočnila posledná akcia, 

ktorú pripravila nad rámec plánovaných podujatí 

VMV sestra koordinátorka SEŽ Lívia Mojzsisová. 

Seniorátne stretnutie žien sa konalo v nedeľu 

8.12.2019 v CZ Zvolen. Úvodnú pobožnosť 

vykonal b. farár Ján Mojzsis a v spolupráci 

s Podpolianskym osvetovým strediskom vo 

Zvolene odzneli prednášky A. Jágerovej 

Vinšovníci – o tradičných predvianočných 
a vianočných obchôdzkach a D. Antoškovej Po  
 
 

stopách Tichej noci. Stretnutia sa zúčastnili 

sestry z CZ Zvolen a Ostrá Lúka. 

 

ŠTATISTIKA cirkevných zborov 

Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku 

za rok 2019 
 

Cirkevný zbor 
Počet 

členov 

Krsty Konfirmácia Sobáše Pohreby 

CH D DOS S CH D DOS S EV KR S M Ž S 

Badín 693 2 5 0 7 0 0 0 0 1 1 2 4 6 10 

Banská Bystrica 2198 15 18 0 33 10 12 1 23 2 6 8 21 32 53 

BB Radvaň 1337 7 6 0 13 7 1 0 8 1 1 2 14 12 26 

Brezno 971 3 2 1 6 4 3 4 11 1 1 2 4 8 12 

Dobrá Niva 941 2 1 0 3 0 0 2 2 1 0 1 9 8 17 

Horná Lehota 169 1 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 1 2 3 

Horná Mičiná 672 4 4 0 8 2 2 1 5 0 2 2 4 4 8 

Hrochoť 849 7 4 0 11 1 3 0 4 0 0 0 9 9 18 

Hronsek 1210 17 19 2 38 11 9 2 22 4 15 19 11 13 25 

Kremnica 306 3 5 1 9 3 1 2 6 1 3 4 4 8 12 

Ľubietová 1118 3 5 0 8 2 2 0 4 1 3 4 14 6 20 

Mýto p. Ďumbierom 168 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 

Očová 1172 3 2 0 5 1 2 0 3 0 2 2 5 9 14 

Ostrá Lúka 392 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 

Poniky 966 7 3 0 10 4 4 0 8 0 3 3 5 5 10 

Sloven. Ľupča 726 11 9 0 20 6 2 0 8 1 1 2 9 9 18 

Zvolen 3187 15 12 4 31 8 8 1 17 2 9 11 24 28 52 

Zvolen. Slatina 710 7 2 1 10 4 4 1 9 2 4 6 8 6 14 

SPOLU 17785 108 102 9 219 65 54 14 133 17 54 71 147 172 320 

 


