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JÁN BUNČÁK, kandidát na biskupa ZD ECAV, farár v CZ ECAV Trenčín (POS) 
 

Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde ste pôsobili, štúdiá, rodinné 
zázemie, aké ste zastávali doposiaľ funkcie v cirkvi? 
Teológiu som študoval na EBF UK a dva semestre na Univerzite v Lipsku. Moji rodičia pôsobili 
ako zboroví presbyteri, kantori a zakladatelia Stanice zborovej diakonie v Cirkevnom zbore 
Bratislava – Prievoz. Mojou veľkou oporou je už 27 rokov manželka Zdenka, ktorá mi v cirkevno-
zborovej práci ochotne pomáha. Doteraz som pôsobil v Slovenskom evanjelickom a. v. 
cirkevnom zbore v Prahe, v cirkevných zboroch Kuková, Važec a teraz Trenčín. Veľa rokov som 
pôsobil ako seniorálny presbyter, delegát na dištriktuálny konvent i synodu, člen Generálneho 
súdu ECAV a predseda Seniorálnej pastorálnej konferencie. Dva roky som bol povereným 
šéfredaktorom Evanjelického posla spod Tatier. V súčasnosti som predsedom Dištriktuálneho 
súdu Západného dištriktu ECAV a predsedom Združenia evanjelických duchovných. 

Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického a. v. farára?  
O štúdiu teológie som začal uvažovať v druhom ročníku na gymnáziu. Toto rozhodnutie vo mne dozrievalo postupne. 
A keďže pochádzam z rodiny veriaceho profesionálneho hudobníka, tak po objavení nasledujúceho citátu Dr. Martina 
Luthera som vedel už celkom presne, kde je moje miesto: „Musik ist die beste Gabe Gotttes. Sie hat mich oft so erweckt 
und bewegt, dass ich Lust zum Predigen gewonnen habe“. (Hudba je najlepší dar Boží. Častokrát ma tak prebudila a so 
mnou pohla, že som zatúžil kázať.) 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západného dištriktu ECAV? Kto vás nominoval? 
Kandidovať na funkciu biskupa ma už dlhší čas prehovárali niekoľkí kolegovia z viacerých seniorátov. Prinútili ma, aby som 
nad takouto možnosťou vážne a zodpovedne porozmýšľal. Rozhodujúcim momentom v tomto procese bolo, že som bol 
v rozpätí zhruba pol roka dvakrát po sebe zvolený za predsedu ZED. Videl som, že mám dôveru bratov a sestier v oltárnej 
službe. Túto skutočnosť totiž považujem pre pôsobenie vo funkcii biskupa za veľmi dôležitú. Mám za sebou 30 rokov 
kňazskej služby, a preto veľmi dobre viem, ako kňazi potrebujú niekoho, komu môžu veriť a otvorene s ním zdieľať svoje 
radosti a starosti. V konečnej fáze ma na kandidačnom zasadnutí na funkciu dištriktuálneho biskupa navrhol brat senior 
Miroslav Hvožďara z Myjavského seniorátu. 
S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, alebo nechcete zmeniť v súčasnom stave cirkvi? 
Program sa dá zhrnúť do troch základných bodov. 1. Je to budovanie spoločenstva. Do ECAV nám prenikli všelijaké 
nešváry, spory a nedorozumenia. Chcem napomáhať tlmeniu vášní a do spoločenstva cirkvi vnášať pokoj, aby naše 
spoločné svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi bolo dôveryhodné a k viere v Neho pozývajúce. 2. Rozvoj misie a diakonie. 
Naša cirkev má veľmi vysoký podiel členov nad 65 rokov. Máme povinnosť sa o nich postarať. Takáto starostlivosť 
o starých a chorých spoluveriacich je zároveň výbornou misijnou príležitosťou osloviť ich blízkych príbuzných. 3. Dialóg so 
spoločnosťou. Ako kresťania nežijeme izolovane. Pán Boh nás postavil do sveta. Chcel by som dosiahnuť, aby sa cirkev 
angažovala nielen v tom, čo ju zaujíma, ale aj v tom, čo zaujíma spoločnosť. Cirkev by mala citlivo reagovať na problémy 
spoločnosti a ponúkať jej riešenia založené na princípoch kresťanskej lásky, práva a spravodlivosti.  
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvorených káuz, problémov a naštrbených vzťahov dôvery v našej cirkvi?  
Viaceré kauzy vôbec nemuseli byť. Stačil len o čosi citlivejší prístup hneď na začiatku, a mnohým nepekným veciam sme 
sa mohli elegantne a veľkým oblúkom vyhnúť. Ktokoľvek z nás môže kedykoľvek pochybiť. Aj farár, aj biskup. Ani jeden 
z nich by sa však nemal hanbiť k omylu sa priznať a preukázať úprimnú snahu pokazené napraviť. Veľmi ma preto 
zarmútilo uznesenie presbyterstva Považského seniorátu, ktoré si síce priznalo chybu pri jednom zo svojich rozhodnutí, 
ale uviedlo, že ju nemôže napraviť, pretože by sa dopustilo konania v rozpore s cirkevno-právnymi predpismi. Už našich 
konfirmandov o Písme svätom predsa učíme, že je mierou a pravidlom nášho života. Pri všetkej úcte k cirkevno-právnym 
predpisom ECAV ako predseda dištriktuálneho súdu so všetkou vážnosťou hovorím: Nemôžeme ich predsa stavať nad 

 

SEDEM OTÁZOK PRE KANDIDÁTOV  
NA BISKUPA ZD ECAV NA SLOVENSKU 

     na žiadosť niektorých predstaviteľov a funkcionárov cirkevných zborov v Západnom dištrikte prinášame v tejto prílohe 
k Reformačným listom 14/2018 iba rozhovory s kandidátmi na biskupa ZD ECAV na Slovensku.  
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JÁN ČERMÁK, kandidát na biskupa ZD ECAV, nám. farár v CZ ECAV 
Pohronský Ruskov (DNS) 
 

Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde ste pôsobili, štúdiá, 
rodinné zázemie, aké ste zastávali doposiaľ funkcie v cirkvi? 
Po vyštudovaní EBF UK v Bratislave (v rokoch 1993 –1998) som bol vysvätený za kňaza 
v našej cirkvi. V roku 1998 som bol ustanovený za kaplána do Cirkevného zboru 
Pohronský Ruskov. Po zložení farárskej skúšky som bol v tom istom zbore menovaný za 
námestného farára. Na tomto mieste slúžim doposiaľ. V prípade potreby som 
administroval okolité cirkevné zbory. Cirkevný zbor Želiezovce viac ako 10 rokov. 
Manželka Ivana rod. Jurdáková pochádza z Hlbokého. Je mi veľkou oporou a pomocou 
pri službe, ktorú konám. Je vlastne jej súčasťou. Po 15 rokoch rodičovskej dovolenky 
pracuje už štvrtý rok ako zdravotná sestra  v Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach. 
Pán Boh nám požehnal 5 detí. Kristínku, Aničku, Janka, Ivanka a Miška. Teším sa, že deti 

majú srdcia naklonené k Pánovi Ježišovi. Staršie deti už niekoľko rokov slúžia „kantorovaním“ na Službách Božích. 
Rovnako aj v službe deťom. 
Necelé dva roky som zastával v našom senioráte funkciu seniorátneho presbytera, bol som zástupca seniorátu na synode. 
Bol som seniorátnym zapisovateľom. Sedem rokov som bol vedúcim modlitebného spoločenstva v našom senioráte. 
Krátky čas som bol predsedom SPK ZED. 

1. Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického a. v. farára?  
Túžba slúžiť Pánu Bohu. Túžba poslúžiť ľuďom okolo seba, aby mohli spoznať Pána Ježiša a byť zachránení. Rozhodujúcim 
však bolo Božie povolanie. 

2. Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západného dištriktu ECAV? Kto vás nominoval? 
Pri modlitbách som vnímal, že ma Boh chce použiť na tomto mieste. Je pravda, že som doteraz nezastával nejakú „vyššiu“ 
funkciu v cirkvi. Tak, ako ma Pán Boh posilňoval v službe v Cirkevnom zbore Pohronský Ruskov, verím, že v prípade 
zvolenia ma bude povzbudzovať aj na tomto mieste, aby som mohol poslúžiť podľa Jeho vôle. 

3. S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, alebo nechcete zmeniť v súčasnom stave cirkvi? 
Rád by som s Božou pomocou prispel k tomu, aby sa situácia v dištrikte z úradníckeho systému zmenila na bratsko-
sesterské spoločenstvo. Podporoval by som  misijné podujatia. V rámci možností by som sa snažil, aby ich dištrikt priamo 
organizoval,  alebo pomáhal pri ich organizácii. Podporoval by som službu neordinovaných vo všetkých oblastiach života 
cirkvi.  
V otázke reštrukturalizácie cirkvi by som sa priklonil k modelu 3 dištriktov + spoločné servisné stredisko v určitých 
oblastiach. Pozíciu biskupa vnímam nie ako zástupcu cirkvi, ako nadriadeného, ktorý má v rukách všetku moc, ale ako 
služobníka zvoleného na pomoc zborom na ceste za Pánom Ježišom. 
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvorených káuz, problémov a naštrbených vzťahov dôvery v našej cirkvi?  
Vnímam ich so zármutkom. Treba ich však rozriešiť a uzatvoriť. Cesta k dosiahnutiu tohto cieľa nie je jednoduchá. Vedie 
cez pokánie, cez odpustenie tým, ktorí nám ublížili. Pán Ježiš je Svetlo. Aj ten, kto si zakrýva oči, raz bude musieť uznať  

 

Písmo sväté. Je nepredstaviteľné, aby sme v evanjelickej cirkvi boli schopní povedať, že porušenie zákona nemôžeme 
napraviť, lebo by sme tým porušili zákon. 
Ako budete pastorálne podporovať svojich oltárnych bratov a sestry vo svojom dištrikte? 
Chcem im byť stále k dispozícii. Mali by vedieť, že ich problémy a starosti mi nie sú ľahostajné. Domnievam sa, že na 
funkciu biskupa som kandidátom v najlepších rokoch. Ani príliš mladý, ani príliš starý. Mojich rovesníkov a starších odo 
mňa nebudem mať problém pochopiť a mladším zasa budem vedieť na základe vlastných mnohoročných skúseností 
poradiť a ich usmerniť. To všetko pri rešpektovaní ich individuálnych kvalít, talentov a predpokladov pre cirkevno-zborovú 
prácu. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce a služby v cirkevných zboroch? 
Sám ako osoba sotva niečo dokážem. Dôraz by som v tejto oblasti chcel položiť na prácu dištriktuálneho vnútromisijného 
výboru. Myslím, že by mohol byť iniciatívnejší a aktívnejší. Pre inšpiráciu ani netreba chodiť veľmi ďaleko. V mnohom si 
možno nechať poradiť a zobrať príklad z veľmi peknej vnútromisijnej práce vo Východnom dištrikte ECAV. 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP  
Martin Kováč, predseda OZ HELP  

a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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JÁN HROBOŇ, kandidát na biskupa ZD ECAV, farár v CZ ECAV 
Bratislava – Dúbravka 

 

Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde ste pôsobili, štúdiá, 
rodinné zázemie, aké ste zastávali doposiaľ funkcie v cirkvi? 
Študoval som na EBF UK v rokoch 1986 –1992, jeden semester vo Philadelphii (USA) 
na Lutheran Theological Seminary. Po ordinácii v r. 1992 som nastúpil ako kaplán do 
Cirkevného zboru Lazy pod Makytou. V Turčianskom senioráte (TUS) som zastával 
funkciu vedúceho SEM. V r. 1995 som prijal pozvanie bratislavského cirkevného 
zboru. Venoval som sa prioritne práci s mládežou a tiež som tam vykonával funkciu 
predsedajúceho farára. V r. 2001 sme sa presťahovali do Martina. V tomto období 
som nastúpil do redakcie Cirkevných listov, v ktorej som pracoval 12 rokov, postupne 
ako zástupca šéfredaktora, šéfredaktor a tajomník. V TUS som bol dva roky predseda  

SPK. V r. 2011 som prijal pozvanie do bratislavského cirkevného zboru – do vtedajšej dcérocirkvi Dúbravka, dnes 
samostatného cirkevného zboru, kde pôsobím siedmy rok. 
Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického   a. v. farára?  
Bola to služba môjho otca – evanjelického a. v. farára, v troch cirkevných zboroch, ktoré sme s ním ako rodina prešli, 
a potom veľmi zreteľné vnútorné povolanie od Boha, ktoré som vnímal už od základnej školy. 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západného dištriktu ECAV? Kto vás nominoval? 
Sú to mnohé hlasy ľudí v cirkvi, ktorí ma k tomu motivovali a nabádali, predovšetkým tie z proreformného krídla, ľudia, 
ktorí túžia po zmene v cirkvi. Odvažujem sa veriť, že je to aj Boží hlas, ktorý ma k tomu volá, aj keď v spleti tých iných 
hlasov to nie je ľahké rozlíšiť. Moju kandidatúru podal zástupca dozorcu BAS a podporilo ju aj bratstvo ZVS. 
S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, alebo nechcete zmeniť v súčasnom stave cirkvi? 
Chcel by som sa zasadiť za zmenu atmosféry v cirkvi, najmä čo sa týka vzájomných vzťahov, ktoré sú veľmi narušené, až 
choré. Sme rozdelení na skupiny, prívržencov, odporcov, konzervatívcov, reformátorov, pietistov, liberálov, chýba 
atmosféra lásky, porozumenia, dôvery, otvorenosti, solidarity v zmysle Galatským 5, 13 v láske slúžte si vospolok. 
Cesta premeny je cesta cez pokánie k novému životu.  
Chcem hľadať prepojenia, mosty a tiež sa zasadiť o to, aby tí farári a laici, ktorí boli nespravodlivo potrestaní, alebo 
postihovaní, boli rehabilitovaní. 
Chcem iniciovať evanjelizačné a misijné projekty, ktoré by povzbudili ľudí vo viere a tiež priblížili evanjelium 
zrozumiteľným spôsobom ľuďom, ktorí stratili kontakt s cirkvou a aj neveriacim.  
Chcem sa podieľať na formovaní efektívnejšej, jednoduchšej a decentralizovanej štruktúry ECAV. V ekonomickej oblasti sa 
chcem zasadiť za zvýšenie platov farárov, veľmi vážne sa pripravovať na skutočnosť, že by mohlo dôjsť k odluke cirkvi od 
štátu a tiež motivovať k efektívnejšiemu darcovstvu. Celkovo by som sa rád viac zameral v cirkvi na tých najmenších, 
najnúdznejších a najodkázanejších, lebo voči nim máme prvoradú úlohu. 
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvorených káuz, problémov a naštrbených vzťahov dôvery v našej cirkvi?  
Predovšetkým normálnou, otvorenou a úprimnou komunikáciou. To samozrejme predpokladá ochotu z obidvoch strán. 

pravdu. Moja túžba je pomôcť, aby sa dalo v cirkvi spoľahnúť na slovo brata a sestry. Čím viac máme predpisov 
a nariadení, tým viac máme problémov. To neznamená nemať predpisy a nariadenia resp. ich obchádzať, či nedodržiavať. 
Prednosť pred nimi by však mali mať čestnosť, čitateľnosť a spoľahlivosť. K tomuto by som chcel povzbudzovať všetkých 
členov dištriktu. 

4. Ako budete pastorálne podporovať svojich oltárnych bratov a sestry vo svojom dištrikte? 
Snažil by som sa o osobný kontakt a návštevy kolegov. Nie však za účelom kontroly, ale povzbudenia k modlitbám 
a vernosti k službe. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce a služby v cirkevných zboroch?  
Uvedomujem si, že máme k dispozícii veľa možností a foriem práce. Každý zbor je však iný a ťažko očakávať, že všetko 
bude fungovať všade. Ich rozvoj by som určite podporoval povzbudzovaním cez návštevy v cirkevných zboroch. 
Bolo by dobré, ale to nie je môj nápad, ak by sme v cirkvi, resp. v dištriktoch, mali databázu materiálov (pre deti, mládež), 
možností prednášok a podobne, ktoré by boli dostupné cirkevným zborom.  

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP  
Martin Kováč, predseda OZ HELP  

a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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JÁN JANČO, kandidát na biskupa ZD ECAV, farár v CZ ECAV Kalná 
n/Hronom (DNS) 
 

Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde ste pôsobili, štúdiá, 
rodinné zázemie, aké ste zastávali doposiaľ funkcie v cirkvi? 
Moja služba v cirkvi, začala v rodnom zbore. Spolu s ďalšími som viedol mládež 
v Trenč. Stankovciach. Zastával som funkciu pokladníka a potom som bol dozorcom 
v CZ Slatina n. B. Od roku 1994 som začal pracovať ako diakon v CZ Nitrianska Streda 
pod vedením br. farára O. Koča st. V roku 1993 som bol členom Synody ECAV, ktorá  

prijala Ústavu našej cirkvi. V rokoch 2004 – 2005 som pôsobil v CZ Liptovský Peter. Od  roku 2005 až doteraz pôsobím v CZ 
Kalná n. Hronom. V Dunajsko-nitrianskom senioráte som pôsobil ako presbyter, konsenior a vo volebnom období 2012 – 
2018 ako senior.  
Od roku 2003 som predsedom Výboru misie. Som ženatý od roku 1977 s Annou r. Šebeňovou, naša dcéra Anička má už 
svoju rodinu. 
Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického a. v. farára?  
Na štúdium som sa nedostal, lebo som mal maturitu zo Strojníckej priemyslovky. Motivácia to bola duchovná, a potom 
zborový farár, ktorý bol motorom práce v rodnom zbore O. Prostredník st. Mal som podporu v manželke, lebo denné 
štúdium som absolvoval, keď som mal rodinu. A mal som pochopenie vo vtedajšom zbore a vedení Považského seniorátu. 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západného dištriktu ECAV? Kto vás nominoval? 
Niektoré veci treba robiť odspodu, v zbore a niektoré zmeny treba začať od vrchu. Oslovilo ma niekoľko bratov a ďalší ma 
utvrdili, že skúsenosti zo služby seniora treba využiť v prospech zborov. Nominovalo ma terajšie predsedníctvo seniorátu. 
S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, alebo nechcete zmeniť v súčasnom stave cirkvi? 
Mám rád túto cirkev a túžim, aby čím viacerí našli v nej skutočný duchovný domov a túžili v nej aktívne pracovať. Pracovať 
pre živé zbory a získať čím viacerých pre presvedčenie, že v tejto cirkvi sa oplatí žiť duchovne a je aj treba slúžiť. Vyjsť 
z vychodených koľají, že všetci prídu za nami – potrebujeme podchytiť všetky generácie a vytvárať priaznivé a žičlivé 
prostredie pre deti, aj mládež a rodiny. A nezabúdať na staršiu generáciu. Ak sme sa v uplynulom roku viac zaoberali 
dielom reformácie, tak sa ukázalo, že potenciál ani zďaleka nie je využitý. Ak sme pri tohtoročnom ProChrist z Nemecka 
počúvali: Vyznanie viery všeobecnej kresťanskej, tak sme sa každý večer mohli presvedčiť, že to Vyznanie je aktuálne 
a jedinečné! Je na nás, aby sme ho aj svojim životom priniesli v zboroch i v spoločnosti. 
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvorených káuz, problémov a naštrbených vzťahov dôvery v našej cirkvi?  
Myslím, že toto je veľký problém a nebude to jednoduché vyriešiť, pretože naštrbená dôvera a vzťahy sa stále zhoršujú. 
Problémy neubúdajú aj preto, že stále to vyzerá, že nie je rovnaký meter a ani nároky na všetkých. Keď si dovolí 
jednotlivec porušiť disciplínu, a nie je zastavený, odvahu má ďalší ... A podobne je to pri zboroch. Len súdy všetko 
nevyriešia. A tu bude treba skutočné pokánie, ktoré začína tým, že si uznáme vinu a chceme to aj napraviť. 

Chcel by som, aby v cirkvi bolo menej politiky a viac lásky, menej paragrafov a viac spravodlivosti, menej intríg a viac 
dôvery, menej konšpirácií a viac otvorenosti. Disciplinárne  postihy, súdy  a iné sankcie vnímam ako poslednú možnosť 
nápravy. 
Ako budete pastorálne podporovať svojich oltárnych bratov a sestry vo svojom dištrikte? 
Rád by som navštívil čo najviac zborov, samozrejme nielen v nedeľu a na slávnosti, ale aj v bežnej každodennej situácii, 
poznal bližšie radosti a starosti spolupracovníkov na Božom diele, v čom mohol, usmernil, pomohol. Bol by som veľmi rád, 
keby sa mi podarilo vytvoriť obraz biskupa ako pastiera, nie ako nadriadeného. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce a služby v cirkevných zboroch? 
V prvom rade by som si musel vytvoriť tím najbližších spolupracovníkov a spolu s nimi organizovať podujatia na 
dištriktuálnej úrovni, konferencie, semináre, workshopy, kde by sme si mohli efektívne vymieňať skúsenosti 
a povzbudzovať sa k službe. Veľkou a dôležitou témou je vzdelávanie. Vnímam nutnosť zamerať štúdium na EBF UK 
a prípadne aj na Biblickej škole v Martine viac smerom k praktickej službe, evanjelizácii a misii. Chcel by som pozývať aj 
hostí zo zahraničia, renomovaných odborníkov k týmto témam. Predovšetkým sa však chcem spoliehať na Božie milostivé 
vedenie, lebo je to Jeho cirkev, nie moja. To, čo je najspoľahlivejším „programom“ pre cirkev vždy a všade – Božie slovo, 
modlitba a spoločenstvo, chcem najlepšie ako viem, prinášať do života našej cirkvi. 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP  
Martin Kováč, predseda OZ HELP 

 a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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Kontakt na tím Reformačných listov:        Redakčná rada: 
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.     šéfredaktorka:  Eva Bachletová             0905 813 782 
Partizánska 2               Monika Cipciarová       0948 254 765 
811 03 Bratislava          Martin Kováč                0905 269 078 

Ľubo Bechný               0905 345 764 
Vaše podnety a skúsenosti čakáme tiež na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese  

listy@evanjelickajednota.sk sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom.  
Viac nezahmlených a pravdivých informácií si môžete prečítať na internetovej stránke www.help-ecav.sk 

 

VOĽBY BISKUPA  
ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU 

Vyhlásenie volebných konventov v cz:      2. 5. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD     27. 5. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD       3. 6. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD     10. 6. 2018 

Zaslanie zápisníc z cz na BÚ ZD     18. 6. 2018 
Zasadnutie sčítacej komisie  
+ dištriktuálne presbyterstvo      20. 6. 2018 
Zaslanie vyhlásenia výsledkov  
volieb do cz        25. 6. 2018 
Doručenie výsledkov volieb do cz    29. 6. 2018 
Vyhlásenie výsledkov volieb v cz      1. 7. 2018 
Apelačná doba uplynie      16. 7. 2018 

   Redakcia RL 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

Oslovili sme aj  
kandidáta na biskupa ZD  

Michala Zajdena,  
farára v CZ B. Bystrica – Radvaň, 

ktorý sa vyslovil, že publikovanie 
v Reformačných listoch nevyužije. 

Ako budete pastorálne podporovať svojich oltárnych bratov a sestry vo svojom dištrikte? 
Myslím, že farár je ohrozený z každej strany. Žije v rodine, slúži v zbore, v spoločnosti. Sú na neho kladené veľké nároky 
a jeho služba je spojená vždy s veľkými očakávaniami. Farár a farárske rodiny potrebujú pomoc, nielen hmotne, ale aj 
duchovne a forma pomoci by mala byť najlepšie vidieť v zboroch, kde slúžia. Tu sa musia aj v zboroch zamyslieť, či 
odbremenia farára od toho, čo môžu urobiť presbyteri, či iní služobníci v zbore. Chcem predovšetkým so seniormi 
a farármi hovoriť, akú pomoc potrebujú a čo sú ochotní aj prijať. Pastorálne chcem každého v jeho službe povzbudiť a ak 
to bude v mojich silách, čo najviac sa s nimi stretávať. A viesť ich k tomu, že starší môžu veľmi, veľmi pomôcť mladším, 
máme k tomu dosť obdarených bratov farárov. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce a služby v cirkevných zboroch? 
Pomoc je najviac potrebná pre  zbory, lebo tam sa koná služba nesenia evanjelia a všetkých druhov duchovnej práce. Pre 
pracovníkov v zboroch, počnúc od farárov sú potrebné vzdelávacie programy, ale aj pomoc v príprave pre súčasnú 
spoločnosť. Poľská cirkev a tiež Sliezska cirkev, či partnerské nemecké zbory pripravujú programy, ktoré sú inšpirujúce 
a oslovujú človeka dneška. Mladá generácia rýchle vstrebáva všetky moderné technológie, mali by sme sa aspoň pokúsiť 
dať tejto generácii možnosť a zachytiť ju do našich zborov.  

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP 
Martin Kováč, predseda OZ HELP  

a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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