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SVIATKY PRAVDY 
 

     „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného 
Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha 
pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože 
Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, preto-
že pri vás ostáva a bude vo vás.“ J 14, 16 – 17 
     Blížia sa Svätodušné sviatky. Patria k mojim 
najmilším kresťanským sviatkom. Dôvod je 
jednoduchý – je to sviatok nehmatateľný, 
neuchopiteľný ľudskými zmyslami. Väčšina 
obyvateľov tejto krajiny často ani netuší, že 
také sviatky existujú. Veď predsa nemajú von-
kajšie znaky. Nepečieme, nevaríme, nezdobí-
me príbytky, nenakupujeme darčeky, nemáme 
výrazné rituály (často pohanské, folklórne). Ba 
čo viac – neposielame si ani pohľadnice 
s motívom Ducha Svätého, maily, či sms-
správy. Neorganizujeme koncerty, podujatia, 
trhy či zbierky. Poviem to priamo. Ľudia 
v podstate nevedia ako tieto sviatky majú 
sláviť. Keďže im chýba vonkajšia rozpoznateľ-
ná forma, stáva sa, že tieto sviatky neberú 
priveľmi vážne a dokonca ich úplne ignorujú. 
 Ťažko nájdeme zreteľnú informáciu o týchto 
sviatkoch v tlačených médiách či na internete. 
Veď akú „pútavú“ fotografiu si na titulke ča-
sopisu viete v tejto súvislosti vôbec predsta-
viť? 
     Možno je to chyba kresťanských cirkví, 
možno slovenskej či slovanskej kultúrnej tradí-
cie, že Svätodušné sviatky sekulárna spoloč-

nosť nevníma. Možno máme priveľkú obavu hovoriť o niečom, čo 
sa nedá ani umelecky stvárniť do ako tak „uveriteľnej“ formy. 
A možno jednoducho nedokážeme tieto sviatky tak sláviť a svätiť, 
aby sa aj svet nad nimi zamyslel. 
     Mám veľmi rada Svätodušné sviatky. Je to pre mňa oslobodzujú-
ci, súkromný až dôverný sviatok, z ktorého sa úprimne teším. Je 
dovŕšením Kristovho diela na zemi. Zoslanie Ducha Svätého – Tretej 
osoby Boha – hovorí o celistvosti Božieho zámeru s ľudským poko-
lením. Duch Svätý je osoba, ktorá sa prihovára ľudskému srdcu, 
ľudskému duchu a ľudskej duši – inak. Po tichu, no s istým dôrazom. 
     Duch Svätý prichádza ku nám aj teraz, je však dôležité, aby sme 
dokázali rozpoznať Jeho hlas, aby sme utíšili myšlienky, emócie. Je 
to zvnútornenie a naplnenie Božej moci v nás. Skutky apoštolov 
podávajú veľmi jasné svedectvo o tom, ako Duch Svätý otriasol 
učeníkmi, otriasol Kristovými nasledovateľmi, ako ich zmenil. 
A zároveň priviedol k formovaniu spoločenstva veriacich, základov 
cirkvi. 
     V kontexte Svätodušných sviatkov sa často hovorí ako 
o narodeninách cirkvi. To je vonkajší znak, ktorému už ľudia dokážu 
porozumieť. Podstatné je však to, na akom základe sa cirkev zrodi-
la. A z čoho vyrástla. Aký to bol silný impulz, ktorý vniesol do Kris-
tovho učenia nový smer, novú nádej a istotu Božej pravdy! 
     Svätodušné sviatky sú vo svojej podstate o pravde. Pravde 
o Bohu, o Kristovi, o človeku. O určení, ktoré kresťanstvo dostalo do 
svojho vienka. Je to sviatok, ktorému treba vrátiť náležitú úctu 
a upriamiť naň pozornosť kresťanov i nekresťanov. Isteže pravda 
o nás, našej duši, našom svete, spoločnosti, býva často zdrvujúca. 
Ale jedine pravda nás oslobodí od tmy, poblúdenia, zmätenosti 
rozumu a srdca.  
     Želám vám požehnané sviatky Ducha Svätého a prijatie Ducha 
pravdy a veľa vnútornej slobody.  

Eva Bachletová 
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Hnutie evanjelických laických pracovníkov 

so sídlom: Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 42322073 

 
Vážené, vážení 
dozorkyne a dozorcovia cirkevných zborov 
Západného dištriktu ECAV na Slovensku 

  
        Bratislava, 14. mája 2018 
 

Vážené sestry dozorkyne, vážení bratia dozorcovia, 

 

srdečne Vás pozdravujeme slovami Písma Svätého: „Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových 

a o šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný.“ 1Kor 4, 1–2  Obraciame sa na Vás ako 

na verných služobníkov Pánových, verných šafárov a verných spolupracovníkov cirkevných zborov Západného dištrik-

tu ECAV na Slovensku. Ďakujeme Vám za Vašu službu v cirkvi, za Vašu obetavosť a osobné nasadenie pri riešení zloži-

tých úloh fungovania cirkevných zborov. Vďaka Pánu Bohu za každého z Vás!  

Ako občianske združenie Hnutie evanjelických laických pracovníkov (OZ HELP) Vás touto cestou chceme po-

zvať k vzájomnej spolupráci, a preto Vám zasielame naše stanovy. Záleží nám na obnove a obrode cirkvi a tiež na 

tom, aby sme viac spolupracovali ako neordinovaní. Záleží nám tiež na tom, aby sme ako OZ HELP boli Vám nápo-

mocní v oblastiach, ktoré sa Vám javia vo Vašej službe dôležité. Preto si dovoľujeme pripojiť návratku, ktorú prosíme 

vyplňte a zašlite nám naspäť poštou, alebo oskenovanú na e-mail: help@evanjelickajednota.sk. Tiež Vás prosíme 

o kontaktnú e-mailovú adresu z Vašej strany, nakoľko e-maily na dozorcov nie sú zverejňované. Vieme, že 

v niektorých seniorátoch sa zboroví dozorcovia príležitostne stretávajú. Radi by sme sa  s Vami pri vhodnej príležitosti 

stretli aj osobne, aby sme mohli zdieľať Vašu službu v cirkvi, Vaše skúsenosti a potreby. Potešilo by nás, ak by sme sa 

vzájomne poznali, nakoľko neordinovaní slúžiaci v cirkvi majú menej organizovaných spoločných stretnutí a menej 

príležitostí hovoriť o práci laikov v cirkvi. Výmena skúseností a odborná spolupráca by bola prospešná pre nás všet-

kých. 

V súčasnosti stojíme pred rozhodujúcimi voľbami našich cirkevných predstaviteľov. Najbližšie nás čakajú voľ-

by biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Prosíme Vás, aby ste sa Vy, ako členovia predsedníctiev cirkev-

ných zborov, zasadili o transparentný, slušný a slobodný priebeh týchto volieb. Prosíme Vás, aby ste dohliadli na 

riadny priebeh konventov, sčítanie hlasov a nahlasovanie počtov konventuálov. V priložených Reformačných listoch 

nájdete otázky a odpovede kandidátov na biskupa. 

Voľby biskupa ZD ECAV a voľby generálneho predsedníctva cirkvi budú zásadné pre ďalší vývoj našej cirkvi. 

Spolu s Vami si želáme, aby naše cirkevné zbory boli miestom pre rozvoj, miestom aj pre novú mladú generáciu, 

miestom pre naše a Vaše rodiny, miestom Božím, miestom, kde vládne radosť, pokoj a nadšenie z viery Pánovi. Želá-

me si, aby cirkevné zbory rástli, aby boli dobrým, priateľským duchovným útočišťom. Pozývame Vás teda k spoločnej 

práci na dielach, ktoré prinesú našej ťažko skúšanej cirkvi – pokoj, radosť, rast a novú nádej.  

 

         S úctou a želaním hojnosti Božej milosti 

                                                                                                    Martin Kováč v. r., predseda OZ HELP 

         Eva Bachletová v. r., tlačová tajomníčka OZ HELP 
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Milí bratia a sestry, 
táto návratka je ZATIAĽ určená pre zborových dozorcov a dozorkyne v Cirkevných zboroch  Západné-
ho dištriktu.  
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

N Á V R A T K A 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku: 
 
............................................................................................................................................ 
 
Meno a priezvisko dozorcu a kontaktný e-mail, telefón: 
 
Meno a priezvisko: .................................................................................... 
 
E-mail: ....................................................................................................... 
 
Telefón: ...................................................................................................... 
 
Oblasť služby, v ktorej by ste vedeli byť nápomocný iným cirkevným zborom (v ktorej máte skúsenosti): 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
Oblasť služby, v ktorej potrebujete Vy alebo Váš cirkevný zbor pomôcť: 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
Iná, kontaktná osoba zo stavu neordinovaných vo Vašom zbore, ktorú nám dávate do pozornosti na 
možnú spoluprácu:  
............................................................................................................................................................................. 
 
Mám záujem o bezplatné zasielanie Reformačných listov na moju e-mailovú adresu*:  

Áno  –  Nie 
------------------------------------------ 
* zakrúžkujte, čo preferujete 
 
 
Vyplnenú návratku prosím pošlite: 

 poštou na adresu: OZ HELP, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 

 alebo naskenovanú na e-mail: help@evanjelickajednota.sk 

 alebo odfotenú prostredníctvom SMS na mobilné číslo:   0905 269 078 

mailto:help@evanjelickajednota.sk
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„PRED SVITOM VSTÁVAM; VOLÁM  

O POMOC; A DÚFAM V TVOJE SLOVO“   
                                                   ŽALM 119, 147 

Milí bratia a sestry, 
     pozývame vás, pridajte sa ku nám a zotrvávajme 
v modlitebnej reťazi za našu cirkev. V modlitebnej re-
ťazi pokračujeme každý deň v ranných hodinách medzi 
6:00 – 8:00, na 5 – 10 minút sa stíšime k prečítaniu si 
Božieho Slova a k vlastnej modlitbe.  
     Prosíme o zaradenie pokázňovej príhovornej mod-
litby na hlavné  Služby Božie v každú nadchádzajúcu 
nedeľu. Modlime sa za budúcich biskupov, dozorcov a 
zdarný priebeh volieb. 

RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  
SVÄTODUŠNÉ SVIATKY DNES 

 
Ján 16:7  Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; 
ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 
8  A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 
9  o hriechu, že neveria vo mňa; 
10  o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 
11  a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 
 
     Duch Svätý vstupuje do tohto nášho sveta ako vietor (J 3,8). Raz ako vánok, ktorý príjemne pohladí, občerství, 
povzbudí k životu. Stretnutím s milými ľuďmi, slovom hovoreným, písaným, hraným. Alebo len tak – pohladí du-
šu. A zrazu nám je príjemné, ani nevieme prečo. Inokedy ako vietor. Taký normálny. Všetko okolo nás je 
v pohybe. Stromy, ľudia, udalosti. Aj naše myšlienky. A opäť inokedy ako víchor, povíchrica, za ktorou ostávajú 
strhnuté strechy nášho pokojného života, pováľané stromy aj stáročné stromy našich istôt, tradícií, náboženstiev, 
kultúr. Všetko, na čo sme sa spoliehali, v čo sme dúfali je zrazu hore nohami, vytrhané s koreňmi a my sme prinú-
tení začínať odznovu.  
     Ježiš Ho pomenoval Radcom. Zasľúbil, že Ho pošle a skutočne Ho posiela. Nielen na Svätodušné sviatky, ale 
kedy to uzná za vhodné a potrebné. Duch Svätý v Ježišovom zasľúbení má pri nás tri úlohy, všetky tri patria do 
oblasti vyučovania. Mysleli sme si, aspoň dospeláci, že škola je dávno za nami, ale Ježiš hovorí, že nie. Vyučovanie 
Duchom Svätým nikdy nie je u konca, ale končí sa až pri smrti. Až tam je maturita Ducha. 
     Tri úlohy, tri vyučovacie predmety: o hriechu, o spravodlivosti, o súde. Mysleli sme si, že vieme všetko 
o hriechu. Často ho prežívame v spoločenstve ľudí aj vo svojom vlastnom svete, dokonca vo vlastnej duši. Ale 
ešte stále nevieme o ňom všetko. O jeho ničiacej sile, zákernosti, metódach, úskokoch. Ani o spravodlivosti ne-
vieme stále všetko. Rozdelili sme ju na moju a tvoju, na sociálnu, politickú, ekonomickú a ešte všelijakú. Ešte stále 
nevieme dosť o Božej spravodlivosti, ktorej podstatou je láska, zmierenie, odpustenie. To je tá nová spravodli-
vosť, ktorá zachraňuje, obnovuje. O súdoch vieme čoraz viacej, nastala doba súdov, právnikov a žalôb. Každý 
žaluje na každého, ospravedlňujeme iba ak seba samých. Ešteže máme dobrého Advokáta. Pán náš Ježiš Kristus je 
Advokátom všetkých veriacich. Knieža sveta ešte žaluje, ešte sa pokúša žalovať na veriacich, ale jeho slová už tam 
neberú vážne, jeho žaloby sú odsúdené na neúspech. Lebo náš Obhajca, náš Advokát je Ježiš. A Jeho výrok je 
konečný, je pre nás úžasný: aj za teba som umrel, aj za tohto som umrel, aj vinu týchto beriem na seba. Berie na 
seba naše viny, dlžoby, zničené príležitosti ... všetko. Tých, ktorí uverili a veria v Neho a spoliehajú sa na Neho. 
     To všetko nás vyučuje Duch Svätý z Písma svätého. Každoročne na Svätodušné sviatky máva výročné školenie, 
na ktoré pozýva všetkých veriacich. Aby sme vedeli ...                 

 Jozef Grexa, ev. farár v. v. 
 

Na internetovej stránke .týždeň je prístupná 
diskusná relácia pod názvom: 
 

Boj o moc u slovenských evanjelikov 
 
Prítomní hostia: Martin Kováč, predseda HELP, 
Eva Bachletová, tajomníčka HELP a Vladimír 
Daniš, bývalý dozorca Západného dištriktu 
diskutujú s moderátorom Štefanom Hríbom 
o stave ECAV po 28 rokoch slobody na Sloven-
sku. 
Relácia je prístupná na:  
https://www.tyzden.sk/podlampou/47971/p
od-lampou-special-boj-o-moc-u-slovenskych-
evanjelikov/ 
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Voľby členov predsedníctiev vyšších 
organizačných  

jednotiek  
sa riadia podľa  

primeraného pou-
žitia ustanovení  

viacerých cirkevných zákonov 
 

Milí bratia a sestry –  milí konventuáli, 
     uvádzame niektoré cirkevné zákony a §§ a láskavo 
prosíme zodpovedných bratov a sestry za voľby v cz, aby 
si ich pred konaním volebných konventov v cz znovu 
prešli a naštudovali, aby boli voľby transparentné, slo-
bodné a zodpovedne vykonané. 
     Áno, musíme priznať, že v cirkvi, žiaľ, prevláda nedô-
vera, či predsedajúci vykonajú voľby v súlade s cirkevno-
právnymi predpismi. A niet sa čo čudovať, po tých skú-
senostiach, ktoré máme a čo počúvame, nemôžeme 
tieto skutočnosti utajovať. 
     Preto vás, bratia a sestry, ktorí máte zmysel pre spra-
vodlivosť a čestnosť, láskavo žiadame, dohliadnite vo 
svojich cirkevných zboroch, príp. ak to môžete zabezpe-
čiť aj v susednom c. zbore, na priebeh volieb. Našou 
snahou je vyhnúť sa manipulácii volieb, ku ktorému ve-
die napr. tvrdenie, že je to jedno, či sa hlasuje verejne 
alebo tajne – verejné je predsa rýchlejšie. Nie je to jed-
no! Hlasuje sa v zásade tajne. Hlasovať sa musí 
o kandidátoch v abecednom poradí! Dôležitá je tiež sčí-
tacia komisia. Ten, ktorí kandiduje na funkciu, nesmie 
predsedať volebnému konventu! Hlasovania sa zúčas-
tňujú IBA ČLENOVIA (ktorí si hradia cirkevný príspevok 
a majú trvalé bydlisko na území cz resp. majú udelenú  
výnimku zo zásady členstva CN 8/1994 o povoľovaní 
výnimky zo zásady členstva) CIRKEVNÉHO ZBORU NAD 
18 ROKOV (prezenčná listina obsahuje označenie orgá-
nu, dátum a miesto zasadnutia, meno, priezvisko a taký 
identifikačný údaj člena orgánu, aby bolo možné zapísa-
ného člena bezpečne identifikovať (napr. bydlisko, rok 
narodenia, funkcia, zamestnanie a pod.) CZ 15/1994       
§ (5)).   
Cirkevný zákon č. 15/1994 o rokovacom poriadku 
Cirkevný zákon č. 11/1994 o cirkevných predstavite-
ľoch, ich voľbách (primerane sa používajú ustanovenia 
§§ 16  a 17; §§26 až 32 
Cirkevné nariadenie č. 1/1995 o voľbách členov pred-
sedníctiev vyšších organizačných jednotiek 

§ 1 
Po otvorení zborového konventu predsedníctvo poučí 
jeho členov o spôsobe volieb členov predsedníctiev vyš-
ších organizačných jednotiek a o spôsobe sčítania hlasov, 
podaných na jednotlivých kandidátov na zborových kon-
ventoch celej organizačnej jednotky. 

§ 2 
Konvent zvolí sčítaciu komisiu; jej počet sa určí podľa 
potreby, ale musia byť najmenej traja. 

 

OOKKIIEENNKKOO  MMOOSS  
  

„Persona non grata“  
(nežiaduca, nechcená, nevítaná osoba, pozn. redakcie) 

      

     Dovolím si konštatovať, že je to pre nás, našu cir-
kev tajomná a nebezpečná osoba Božej trojice. Ducha 
Svätého sa bojíme. Pretože máme radi to svoje –  
isté. Zabehané, nemenné spôsoby, formy, osvedčené 
metódy a postupy ... jednoducho istoty. Sú pre nás 
skalou, pevnosťou, postavené na solídnych zákla-
doch, majú pevné korene, ktoré rastú stáročia, 
a máločo s nimi pohne. Viaceré už kvalitne obrastené 
machom, mnohé, žiaľ, zvetrané a rozpadávajúce sa 
časom a tlakom. Ale naše, nemenné, overené gene-
ráciami. S pevným krížom, znázorňujúcim obeť 
a utrpenie nášho Spasiteľa. Ducha Svätého však do 
tohto veľmi pustiť nechceme. Pretože On „veje kam 
chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza 
a kam ide“ J 3, 8. Pôsobí chaos, neporiadok, vyrušuje, 
odkrýva pevne zakonzervované veci, ukazuje pravdu, 
ktorú nechceme počúvať – jednoducho vyrušuje.  
     Čo ak by prišiel na naše Bohoslužby spôsobom, 
ktorý si pripomíname teraz na Letnice. Humbug, rá-
mus, divné prejavy, plamene, vetrisko, divné jazyky, 
ktorými zrazu títo jednoduchí učeníci hovorili, preja-
vy, ktoré si niektorí vysvetľovali ako opitosť. To je pre 
mnohých neprípustné, neprijateľné! Preto si radšej 
vystačíme bez Ducha. Už sme si vlastne zvykli 
a netrápi nás, že sú naše bohoslužby a formy často 
„bezduché“. Neprinášajú život, neobčerstvujú, nepo-
zývajú nových, hľadajúcich, neveriacich. Naopak, skôr 
kostoly a cirkvi vyprázdňujú. Veď čo. Ešte stále je nás 
dosť, pekných pár desaťročí si môžeme dovoliť odpi-
sovať ročne tisíc či dvetisíc veriacich, štatistika podrží. 
Škoda, že nie Duch Svätý. Prosím, nehnevajme sa 
však na mladých, že odchádzajú do iných cirkví 
a spoločenstiev, kde je podľa nich život, prijatie, rodi-
na, živá cirkev, spoločenstvo Ducha. 
     Áno, je pravdou, že je tu aj druhý extrém, ultra 
letničné a charizmatické spoločenstvá, ktoré vyzdvi-
hujú len osobu Ducha Svätého, naháňajú sa za darmi 
Ducha, z každého kúta vyháňajú démonov ... Lenže 
zneužitie neznamená správne použitie. Bez Ducha 
Svätého nepoznáme skutočného Ježiša Krista ako 
Pána a Spasiteľa. Nepoznáme pravdu, nie sme usved-
čení z hriechov a tým pádom nehľadáme záchranu. 
„Kde je Duch Pánov, tam je sloboda“. Možno trochu 
nadsadzujem, ale premýšľajme. 
     Nebojme sa Ducha Svätého – prosme o Jeho pl-
nosť, pomazanie, zmocnenie. Nebojme sa, že nás 
vyruší. Vždy, keď to robí, robí to len pre naše dobro. 
A vždy nás vedie k Pánovi Ježišovi – veď preto prišiel.   

Stanislav Kocka 
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JÁN BUNČÁK 
 

Osobné stanovisko kandidáta k službe 
Cirkev je spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista. 
Má za sebou určité dejiny a z nich vyplývajúce skúse-
nosti. Platí však Ježišovo slovo: „Kto položí ruku na 
pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Bo-
žie.“ 
S pohľadom upretým dopredu sa vo funkcii dištriktu-
álneho biskupa budem usilovať o dosiahnutie týchto 
cieľov: 
 
1. Budovanie spoločenstva 
Pán Boh nás stvoril pre spoločenstvo. Naše vzťahy 
však pomerne často ovplyvňujú a ničia rôzne spory 
a nedorozumenia v komunikácii. Napomínaním         
„...v duchu tichosti a láskavosti Kristovej...“ a príkla-
dom vlastného života sa budem usilovať obrusovať 
hrany pri vzájomných konfliktoch tak, aby spoločen-
stvo našej cirkvi slúžilo Pánu Bohu ku cti a chvále, 
a nám všetkým na radosť. Budem sa snažiť, aby naše 
spoločné svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi bolo 
dôveryhodné a k viere v Neho pozývajúce. 
 
2. Misia a diakonia 
Misia je hlavným programom cirkvi. Bez nej by cirkev 
neobstála v úlohe, ktorou ju poveril Pán Ježiš Kristus, 
totiž zvestovať Božie slovo a tak Mu činiť učeníkmi 
všetky národy. Budem podporovať misijné snahy 
a projekty, aby súčasná generácia členov cirkvi mala 
v budúcnosti komu odovzdať pomyselný štafetový 
kolík viery. 
Diakonia je službou lásky. Apoštol Pavol nám pripo-
mína: „Jedni druhých bremená znášajte, a tak napl-
níte zákon Kristov.“ Budem podporovať ďalší rozvoj 
diakonie, pretože naša cirkev má veľmi vysoký podiel 
členov vo veku nad 65 rokov. Cirkev má povinnosť 
postarať sa o tých, ktorí to potrebujú. 
Zároveň tak má príležitosť misijne osloviť ich rodin-
ných príslušníkov. 
 
3. Dialóg so spoločnosťou 
Ako kresťania nežijeme izolovane. Pán Ježiš nás vyslal 
do sveta. Povedal nám: „Vy ste soľ zeme... Vy ste 
svetlo sveta.“ Cirkev by sa mala vyjadrovať k veciam 
verejným. Samozrejme, nie s mocenskými  ambícia-
mi, ale s cieľom byť svedomím spoločnosti. Žiaľ, cir-
kev je často obviňovaná, že sa angažuje iba v tom, čo 
zaujíma ju, ale nie v tom, čo zaujíma spoločnosť. Toto 
by som chcel zmeniť. 
Budem sa snažiť o to, aby cirkev pružne reagovala na 
problémy, ktoré hýbu spoločnosťou, a ponúkala jej 
riešenia založené na princípoch kresťanskej lásky, 
práva a spravodlivosti. 
 

V Trenčíne, 18. apríla 2018 Ján Bunčák, v. r. 

§ 3 
Kandidovaný, ani člen jeho rodiny nesmie konventu 
predsedať, byť členom sčítacej komisie ani zapisovateľom 
konventu. 

§ 4 
Hlasuje sa zásadne tajne (§ 16 ods. 4 zákona č. 11/1994). 
Predsedníctvo musí mať pripravené hlasovacie lístky, na 
ktorých sú uvedení kandidáti v abecednom poradí. 
3/5 väčšina môže rozhodnúť, že sa bude hlasovať verej-
ne. Aj v takomto prípade sa hlasuje o navrhovaných kan-
didátoch v abecednom poradí. Na túto skutočnosť musí 
predsedníctvo pred hlasovaním upozorniť. 
Každý člen konventu môže dať hlas len jednému kandi-
dátovi, alebo sa zdržať hlasovania, inak je hlas neplatný. 

§ 5 
Pred hlasovaním musí predsedníctvo dať spraviť prezen-
táciu. 

§ 6 
Sčítacia komisia spočíta hlasy podané na jednotlivých 
kandidátov, počet členov, ktorí sa hlasovania zdržali 
a počet neplatných hlasov. Presný výsledok hlasovania 
oznámi sa po spočítaní verejne. 

§ 7 
Duchovný predseda konventu zodpovedá za presné vypl-
nenie výpisu zo zápisnice a za jeho odoslanie na príslušné 
miesto. 

Redakcia RL 
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JÁN HROBOŇ 
 

Volebný program 
„Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil“ 

 Mt 20, 28 
1. Bohoslužobná časť 

a/ Zvesť Božieho slova je najdôležitejší, najsilnejší 
a najúčinnejší nástroj, ktorý nám Boh dal. Chcel by som ho 
vo svojej službe čo najefektívnejšie využívať a zvesťou 
Božieho slova povzbudzovať, motivovať, napomínať 
a viesť tak, aby budovalo cirkev. Chcel by som, aby táto 
zvesť bola zrozumiteľná a  aktuálna. 
b/ Chcel by som priniesť podnety pre obohatenie liturgic-
kého a hudobného výrazu našich služieb Božích, aby boli 
príťažlivé aj pre hľadajúcich a neveriacich.  Je tiež potreb-
né súčasný spevník revidovať a doplniť o nové piesne. 
c/ Stúpajúci záujem o Večeru Pánovu je impulzom, aby 
sme sa snažili ju začleniť pravidelnejšie do našich služieb 
Božích a zapájať do distribúcie aj laikov, ktorí by boli 
k tejto úlohe vyučovaní a pripravovaní. 
d/ Hľadal by som širší priestor pre zapojenie laikov do 
služieb Božích 
 

2. Pastoračná časť 
a/ Je potrebné ozdravenie vzťahov medzi duchovnými. 
Chcel by som využiť súčasné formy stretávania, napr. pas-
torálne a teologické konferencie a iniciovať aj iné formy 
stretávania, aby sme sa pokúsili o otvorenejšie 
a láskavejšie vzájomné vzťahy a dokázali v pokání riešiť to, 
čo je v nich pokazené. 
b/Mojím pastoračným záujmom bude spoznať čím žijú 
duchovní v zboroch a aj cez osobné návštevy a stretnutia 
byť nápomocný v čom sa bude dať. 
Hľadal by som spôsob, ako zaviesť do praxe sabatikálne 
voľno pre farárov a umožniť im vo väčšej miere využívať 
možnosti ďalšieho vzdelávania aj v zahraničí. 
c/Zasadím sa o prehodnotenie disciplinárnych a súdnych 
konaní voči tým, ktorí boli nimi nespravodlivo postihnutí 
a tiež záležitosti okolo udeľovania a neudeľovania súhla-
sov k voľbám, kde boli dotknutí poškodení. 
d/ Rovnako by som chcel iniciovať  na úrovni dištriktu 
stretávania laických spolupracovníkov – dozorcov, presby-
terov a pracovníkov v zboroch, kvôli povzbudeniu vo viere 
a výmene skúseností. 
e/ Vytvoriť databázu programov a materiálov pre detské 
besiedky a organizovať na dištriktuálnej úrovni kurzy pre 
pracovníkov  nedeľných besiedok.  
f/ Podporovať prácu SEM, aby každý seniorát mal svojho 
koordinátora pre prácu s mládežou a prípadne vytvárať aj 
finančné zdroje  na zaplatenie takejto pozície na plný úvä-
zok. Aspoň raz do roka pripraviť dištriktuálne stretnutie 
len pre mládež.  Otvárať aj na službách Božích priestor pre 
mladých tak, aby videli, že nie sú len trpení, ale sú vítaní 
a podporovaní. 
g/ Zvláštny zreteľ treba venovať stretnutiam mladých 
rodín.  Motivovať zbory, aby vytvárali podmienky pre 

JÁN ČERMÁK 
 

Služba 
     Už počas štúdia na gymnáziu, po mojom obrátení sa 
k Pánovi Ježišovi, som pociťoval túžbu Mu slúžiť. Boh 
zmenil moje plány na štúdium na vysokej škole, a tak som 
bol pod Jeho vedením ustanovený do služby v našej cir-
kvi.  
     20 rokov slúžim v Cirkevnom zbore Pohronský Ruskov 
v Dunajsko-nitrianskom senioráte. Popri práci priamo 
v zbore sa mi otvorili dvere pre službu na rôznych mies-
tach. Vo väznici v Želiezovciach, v Psychiatrickej nemoc-
nici v Hronovciach, vo viacerých domovoch dôchodcov či 
medzi deťmi a núdznymi v našich dedinách. Za tieto 
možnosti som vďačný, nakoľko som mohol prinášať evan-
jelium do beznádeje a zúfalstva. V senioráte som sa zapá-
jal podľa potreby do organizácie rôznych podujatí. 
     V prípade zvolenia do funkcie dištriktuálneho biskupa 
by som rád povzbudzoval členov zborov k modlitebnému 
životu, k dôvere Božiemu Slovu, k službe evanjelia 
a vernému nasledovaniu Pána Ježiša Krista. 
    Tak ako doteraz by som podporoval misiu vnútornú 
i vonkajšiu. Rovnako myslím na naše cirkevné školy, ktoré 
sú veľkou možnosťou na vedenie mladých ľudí našej cir-
kvi vo viere v Pána Ježiša.       
     Budem rád, ak dobré tradície a podujatia v dištrikte 
budú pokračovať. Čo je dobré nech ďalej slúži Bohu ku cti 
a sláve. 
     Moja túžba je, aby sa aj v našom dištrikte naplnili slová 
z Listu Efezským zo 4. kapitoly o jednote ducha, vzájom-
nej láske a vernej službe podľa darov nám zverených. Bez 
tohto, akékoľvek úsilie o službu bude len ľudské dielo, 
ktoré neprinesie tak očakávaný Boží pokoj a Božie požeh-
nanie.  

V Pohronskom Ruskove, dňa 17. apríla 2018 

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 
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stretnutia rodín v zboroch a v spolupráci s RoS pripravovať 
aj konferenciu rodín. 
h/Vytvoriť databázu materiálov pre spevokoly a aspoň raz 
do roka pripraviť stretnutia spevokolov dištriktu spojených 
s workshopmi a seminármi. 
i/ Diakonia – podporiť aj vznik ďalších stredísk diakonie 
a motivovať zbory, aby sa v rámci svojich možností venovali 
diakonickej službe, ktorá má veľmi široké spektrum. Vytvo-
riť poradenstvo pre zbory, ktoré majú záujem rozbehnúť 
opatrovateľskú službu.  Bolo by dobré aspoň v najväčších 
nemocniciach v dištrikte obnoviť činnosť nemocničných 
kaplánov.  
Celkovo by som chcel motivovať k službe tým najnúdznej-
ším a najodkázanejším, lebo to je jedno zo základných po-
slaní cirkvi 
 

3. Vzdelanie, evanjelizácia a misia 
a/ Chcel by som podporiť zakladanie nových evanjelických 
základných, stredných škôl a materských škôlok. Považujem 
evanjelické školstvo za najefektívnejší misijný nástroj 
v súčasnosti.   
b/ Motivovať EBF UK a Biblickú školu v MT k užšej spoluprá-
ci v oblasti teologického vzdelávania a zamerať viac vyučo-
vací program na praktickú službu v zbore, evanjelizáciu 
a misiu.  
c/ Pripraviť koncept evanjelizácie, ktorý by pomáhal správne 
si zoradiť priority služby farárov aj laikov  v rôznych typoch 
zborov a motivovať zborové spoločenstvá k hľadaniu no-
vých spôsobov, ako osloviť čo najviac ľudí. 
d/ Povzbudzovať k misii domácej aj zahraničnej a vytvárať 
fond na podporu misie, tak aby aj dištrikt mohol vyslať 
a platiť aj svojho misionára. 
 

4. Štruktúra a ekonomika 
a/ Chcem podporiť taký model štruktúry v našej cirkvi, ktorý 
by viedol k jej zjednodušeniu, ekonomickejšiemu fungova-
niu a decentralizácii moci. Je potrebné zefektívniť prácu 
reštrukturalizačnej komisie, zodpovedne a komplex-
ne pripraviť  jeden, alebo viac modelov novej štruktúry 
ECAV a iniciovať celoplošnú diskusiu v cirkvi, ktorá by vyústi-
la do všeobecného konsenzu ohľadom novej štruktúry. 
b/ Z ekonomického hľadiska považujem za potrebné počítať 
s tým, že by mohlo dôjsť k finančnej odluke cirkvi od štátu. 
Aj keď by mohla mať rôzne podoby a nemusí byť úplná, 
treba byť pripravení aj na takúto alternatívu a to je dlhodo-
bá záležitosť. Jednak je potrebné  vytvoriť model ekonomic-
kej solidárnosti bohatších zborov s chudobnejšími  a aj po-
vzbudzovať k darcovstvu a vedomiu zodpovednosti za fi-
nancovanie miezd duchovných. 
Chcel by som využiť všetky dostupné možnosti na navýšenie 
miezd duchovných. 
 

5. Rôzne 
a/Je potrebné veľmi zodpovedne a citlivo sa postaviť k otáz-
ke LGBTi. Treba dať jasne najavo, že pri zachovávaní biblic-
kých princípov pre manželstvo  ako zväzok jedného muža 

a jednej ženy,  sme zároveň otvorení v našich spoločen-
stvách aj pre ľudí s inou sexuálnou orientáciou a pokiaľ 
by mali záujem o pastoračnú starostlivosť, sme priprave-
ní  im ju poskytovať. Je dôležité, aby v cirkvi prebehla 
široká  kompetentná diskusia na túto tému so záväznými 
výstupmi pre pracovníkov v cirkvi. Táto diskusia by mala 
jasne pomenovať aj vzťah cirkvi a fakulty, nakoľko je 
prípustné, aby cirkev cez zbor biskupov mohla zasahovať 
do akademických slobôd EBF UK. 
b/Chcel by som dať podnety k  vytvoreniu „Evanjelického 
centra“, miesta, ktoré by bolo takým gravitačným bo-
dom pre stretávanie evanjelikov z celého Slovenska.   
Celkove by som rád upriamil cirkev na jej hlavné poslanie 
– získavať ľudí pre Pána Ježiša Krista službou evanjelia – 
slovom aj prakticky. Slovom zvestovaným v moci Ducha, 
aby priviedlo ľudí k pokániu a novému životu a skutkom 
lásky, predovšetkým voči tým najmenším 
a najodkázanejším. 
K tomu nech mi Pán Boh pomáha. 

            Ján Hroboň, zborový farár BA Dúbravka 
 
     
 
 
 
 

JÁN JANČO 
 
Programové body 
1. Mám rád túto cirkev a túžim, aby všetci budovali túto 
cirkev. 
2. Vyjsť z vychodených koľají a vytvárať podmienky pre 
zbory a senioráty. 
3. Účinne pomáhať k životu viery – rodiny, cirkevné ško-
ly, starší a mládež. 
4. Inšpirujúce poznanie vlastného vyznania v zmysle 
Lutherových Sóla. 
5. Túžba po obnove má začať pokáním, ku ktorému 
chcem pozvať. 
6. Ďakujem všetkým, ktorí túžia a sú ochotní slúžiť v tejto 
cirkvi.  

VOĽBY Predsedníctva ECAV –  
generálneho biskupa a generálneho dozorcu 
 

KANDIDAČNÁ PORADA  

PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  24. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO       štvrtok       
DIŠTRIKTU        o 16:00h 
A PREDSEDNÍCTVA     vo Zvolene 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO  
DIŠTRIKTU 
Zaslanie oznámenia 
o voľbách do cirkevných zborov   29. 5. 2018 
voľby v cz    17. 6. 2018 
voľby v cz    24. 6. 2018 
voľby v cz      1. 7. 2018 
Zaslanie zápisníc z cz      9. 7. 2018 
Zasadnutie sčítacej komisie + GP 13. 7. 2018 

          Redakcia RL 
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O NIČ SA NEPOTREBUJEME 
HORLIVEJŠIE MODLIEVAŤ, 
AKO O DUCHA SVÄTÉHO 

 

 „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mo-
jom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám 

všetko, čo som vám hovoril.“ (Ján 14, 26) 
      
     Keby Pán Boh vydával ročenku modlitieb, asi by sme 
žasli, za čo všetko sa my, pozemskí ľudkovia, modlíme. 
 Boli by sme udivení, aké rôzne prosby „Božia ročenka 
modlitieb“ obsahuje.  
     Ak platí, že do modlitby vkladáme to, čo je pre nás 
dôležité, čo v danej situácii považujeme za podstatné, 
potom je múdre, že naše evanjelické služby Božie začí-
name predspevom, ktorý obsahuje prosbu o Ducha Svä-
tého. O nič sa nepotrebujeme horlivejšie modlievať, ako 
o dar Ducha Svätého, o Jeho pôsobenie. 
      Keby Pán Boh vydával ročenku modlitieb, našli by sme 
v nej všeličo. Dúfam, že by v nej  nechýbali ani modlitby 
za tých, ktorí sú síce s nami v jednej lodičke (cirkvi), ale 
vzájomne si nerozumieme. Tiež modlitby o to, ako si po-
čínať: napr. či sa brániť ohováraniu a zlomyseľnosti, alebo 
sa nebrániť.  A ak sa brániť, ako? – aby sme si neprestali 
počínať ako Božie deti, nezarmucovali sme Svätého Du-
cha.  
      Ak by v „ročenke modlitieb“ chýbali úprimné prosby 
o Ducha Svätého, potom sa niet čo čudovať, že ako jed-
notlivci i cirkev budeme upadať, že nebudeme duchovne 
rásť. Pretože Duch Svätý je Ten, kto dáva našej viere 
život, vrúcnosť, horlivosť, kto dáva skutočný duchovný 
život, nie len jeho zdanie, iba imidž  kresťana – evanjelika.  
      Ako to Duch Svätý robí? – Tak, že ním pripomína nám 
Ježišove slová. Osviežuje našu myseľ, aby sme nezabú-
dali, na čo sme  ako Kristova cirkev tu, čo je naším po-
slaním. Bez pôsobenia Ducha Svätého by sme sa nedoká-
zali zorientovať v udalostiach, ktoré nás stretávajú, neve-
deli by sme, ako sa zachovať.   
      Duch Svätý nám však nielen pripomína a objasňuje 
Ježišove slová, ale dáva nám aj silu podľa nich žiť. Tak nás 
zachováva v spojení s Pánom Ježišom Kristom, v spojení 
s nebeským Otcom. A o to, zostať v spojení s Pánom Ježi-
šom Kristom, v spojení s Otcom nebeským, ide! 
      Pre vieru je dôležité, aby nám veci Božie nezostali 
iba minulosťou, aby sme ich neodložili „ad acta“. Je 
nebezpečné, keď  sa nám stratí súvislosť medzi našou 
minulosťou a medzi našou prítomnosťou a budúcnosťou. 
Podľa lekárov to je jeden zo znakov duševnej choroby. 
Nemenej vážne je, keď nám viera, veci Božie zostanú iba 
minulosťou. Keď nemajú pokračovanie, keď nemá pokra-
čovanie to, že sme pokrstení, konfirmovaní.   
      V ľuďoch, ktorí sa vzdialili z Božej blízkosti, nemôžeme 
vypôsobiť  živú vieru. No čosi predsa môžeme:  prosiť 
o Ducha Svätého. Napredovanie vo viere – osobné, ani 
v zboroch našej cirkvi – to nepôjde bez Božieho Ducha. 
Bez Ducha Svätého, bez Božej prítomnosti, nemáme ako 

 

 

Ó najsladšia moja radosť 

 
Ó najsladšia moja radosť, svetlo moje najkrajšie, 

či mám radosť a či žalosť, viem, vždy si mi najbližšie, 
Svätý Duchu jediný, Otcom, Synom zoslaný, 

ktorý riadiš všetky veci, vypočuj, čo mám na srdci. 
 

Ty si poklad najcennejší, aký môže človek mať, 
už z toho sa srdce teší, že Ťa môže milovať, 

ach, príď ku mne, nemeškaj a vždy vo mne prebývaj, 
tak ako si sa mňa ujal, keď si ma pri krste prijal. 

 
Ty si pravý Duch múdrosti, Tebe skryté nič nie je, 

poznáš hĺbky a tajnosti, všetko, čo kde sa deje, 
krehkí sme a zomdlení, hriechami porušení, 

vlej nám do sŕdc múdrosť pravú, pomôž šíriť Tvoju slávu. 
 

V boji s hriechom daj mi sily, neodstupuj odo mňa, 
Duchu Svätý, Bože milý, v ťažkostiach posilňuj ma, 
premáhaj diabla zlého, veď k sebe mňa hriešneho, 
Bože, obnov ma z milosti a daj mi ducha radosti. 

 
Buď so mnou v najťažšej chvíli, podopieraj, keď klesám, 

udeľuj slabému sily, pri smrti nech nie som sám. 
A keď raz vstanem z hrobu, uveď ma v onú dobu 
do svojho neba slávneho veriacim pripraveného. 

 
Evanjelický spevník  č. 176 



10/ Reformačné listy 15/2018 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

cirkev budúcnosť. Smer nášho žitia závisí od toho, či 
Božie veci, poslanie, ktoré nám Pán zveril, neodloží-
me ad acta, či Pána Boha, to, že On nás chce viesť, 
nebudeme považovať za v minulosti uzavretú záleži-
tosť.  
     Sú veci, o ktorých sa nazdávame: to je už za mnou, 
za nami, to je už vybavené. Bolo by omylom nazdávať 
sa, že Boh je vybavený, že sme s Bohom „hotoví“. On 
nás chce naďalej oslovovať, pripomínať nám, že naša 
viera stojí na Kristovom živote – na Jeho láske obetu-
júcej sa za nás.  
      Duch Svätý  nám pripomína aj naše poslanie. Let-
nice – zoslanie Svätého Ducha – neskončili pred 2000 
rokmi. Pán Boh dáva svojho Ducha tým, ktorí Ho  pro-
sia (Lukáš 11, 13b). Duch Svätý nás učí Božej pravde, 
zachováva v tomto svete pamiatku na Kristovo dielo, 
na Jeho platnosť, hoci Boží nepriateľ chce, aby sme 
naň zabudli, aby sme Božie veci odložili ad acta.  
     Svätodušné sviatky nám nielen pripomínajú histó-
riu vzniku cirkvi (Skutky apoštolov 2. kapitola), ale nás 
i povzbudzujú k novej odvahe žiť v spojení s nebes-
kým Otcom, s Pánom Ježišom Kristom. Sú dobrou 
správou i pre duchovne klesajúcich a vo viere slabých. 
Zvestujú, že viera nikoho nie je minulosťou natoľko, 
aby musela minulosťou aj zostať.  
      Letnice pokračujú, veď Hospodin aj v dnešnej 
dobe dáva Ducha Svätého tým, ktorí o Neho prosia, 
ktorí sa Jeho pôsobeniu otvárajú. Zosiela svojej cirkvi 
– nám, ktorí do nej z milosti patríme –  Svätého Du-
cha, ktorý nám pripomína všetko, čo Ježiš hovoril, aby 
sme Kristovi dôverovali. Dnes i v budúcnosti, osobne 
i v cirkevnom zbore, aby naša viera, láska a nádej bola 
vždy čerstvou, Duchom Svätým obnovovanou.  
 
Požehnané  svätodušné sviatky!   
 

S použitím viacerých prameňov:  
Martin Šefranko, farár  

v CZ Bratislava – Legionárska 
 

PROSBA K DUCHU SVÄTÉMU (Pieseň) 
 

   A        E           fis   D     A     E     A E  
1. Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia. 
   A       E        fis     D      A    E     A 
   Príď už a premeň ľudstvo celé v nové stvorenia. 
 

   A     E      fis    cis   D       E     A E 
R: Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás, 
   A   E        fis    cis    D      E     A 
   nenechaj nás kráčať nocou, osvieť rozum náš. 
 

2. Prebuď / nás svojím dychom svätým, / zažeň / temnotu, 
    navráť / zblúdilých, uzdrav hluchých, / žehnaj / životu.     Refrén (R) 
3. Prebuď / svedomie otupené, / zbližuj / národy, 
     hriechom / srdcia zotročené / vyveď / z temnoty.            Refrén (R) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v_tHwY1eQc8 

 

KANDIDÁT NA BISKUPA MICHAL ZAJDEN 
ZAMLČAL V ROZHOVORE PRE EPST  

ZÁSADNÉ INFORMÁCIE O DÔVODOCH  
JEHO ODCHODU Z CZ ECAV BRATISLAVA 

 
     V týchto týždňoch sa nám predstavujú jednotliví kan-
didáti na post biskupa ZD ECAV. Čítame ich životopisy, 
odpovede na otázky, programové priority. V aktuálnom 
čísle EPST č. 19  - 20/2018 (zo 16. mája 2018) na str. 56 
odpovedal brat Michal Zajden na otázku: „Prečo ste mu-
seli odísť z cirkevného zboru Bratislava?“ tak, že sa vyhol 
priamej, pravdivej a úplnej informácii o okolnostiach 
jeho odchodu.  
     Michal Zajden uviedol: „Z CZ Bratislava som odišiel, 
keď som pochopil, že jedinou možnosťou, ako sa domôcť 
satisfakcie za ujmu, ktorá sa mi stala, je dať tých, ktorí 
stáli proti mne, na svetský súd. Chvíľu som túto možnosť 
zvažoval. Napokon som to neurobil. Rozhodol som sa, že 
nebudem traumatizovať ani svojich blízkych, ani CZ, a ani 
cirkev. Dnes, keď vidím kauzy, ktoré cirkev rozdeľujú, 
som za svoje rozhodnutie Pánu Bohu vďačný“. 
     Vzhľadom na charakter tejto odpovede je potrebné 
uviesť veci na pravú mieru, aby nedošlo k zavádzaniu 
evanjelickej verejnosti.  
     Brat Michal Zajden bol začiatkom roka 2010 právo-
platne odvolaný z funkcie zborového farára CZ ECAV 
Bratislava. Bol obvinený z porušovania pravidiel mravné-
ho života, z konania poškodzujúceho dobré meno cirkvi 
a z narušovania bratského spolunažívania cirkvi. Odvola-
cí disciplinárny orgán – Presbyterstvo Bratislavského 
seniorátu potvrdilo v tejto veci rozhodnutie prvostupňo-
vého disciplinárneho orgánu. Za toto rozhodnutie hlaso-
valo jednomyseľne všetkých 18 prítomných seniorálnych 
presbyterov. Takto to oznámil Seniorský úrad Bratislav-
ského seniorátu v zborovom Bulletine CZ ECAV Bratislava 
dňa 28. 2. 2010.  Toto bolo dôvodom odchodu brata 
Zajdena z CZ ECAV Bratislava. 

pokračovanie na str. 11 

https://www.youtube.com/watch?v=v_tHwY1eQc8
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do seba uzatvára a ohromnú jej zvesť stíši do 
minima. Zabudol ľud veriaci na tých vonku. 
Uzavrel brány viery i kostolov vraviac – veď 
nech zabúchajú ... A výhovorka? Iní sú tam 
vonku i blízko putujúci okolo. Strach z inakosti.  
     Však ľud viniť by bolo škoda a zlý krok. Lebo 
nie ľud sa bojí, lež túžba po moci, honore 
a peniazoch ženie predstaviteľov k strašeniu 
ľudí. Bo vtedy ustráchaný ľud ľahko sa panstvu 
poddáva a spolieha sa na mocných. Strach, ako 
učeníci pred Židmi v prvý deň po sobote za 
zatvorenými dverami ... No tí boli pre iné vy-
strašení. Báli sa, lebo telo Pána Ježiša nebolo 
v hrobe. Vzal ho niekto? Kam ho odniesol? Čo 
sa stalo? To sú však zásadné otázky, no teraz už 
vieme, načo prišiel, prečo zomrel, vstal 
z mŕtvych a vstúpil na nebesá. Zas príde 
v sláve. Čo nám odkázal? „Pokoj vám!“ Ako 
učeníkom, ustráchaným, tak aj nám. 
     A tak sa človek bez Pána utieka k vrchnosti. 
Strachom zovreté srdce hľadá akési istoty. 
A keď vrchnosť prikáže, poslúcha. Bojí sa. A keď 
zavolajú, bezdrôtovo – akýsi duch vanie – tak aj 
klamstvom bráni ju. Aby len – podľa vrchnosti – 
nerozvracali tí druhí cirkev. Lebo sa za cirkev 
vrchnosť pasovala. Na ľude nezáleží. Cirkev 
však je ľud Boží, čo Jeho poslúcha a vinie sa 
k Nemu, zaštepený do kmeňa, miazgu Života 
prijíma. Teší sa z Lásky, ktorej sa mu dostáva 
deň čo deň. To je jediná istota na svete. Inej 
niet, hoc by aj všetky túžby politické i iné ex-
plodovali, aj všetky sľuby by sa naplnili. I tak je 
istota len jedna! V Kristu! 
     No, oni veria si, veď už zasiali podozrenia 
v zlosti. Rozvracačov – ako ich pomenovali – 
zlých obliali, no vyšplechlo skôr na nich. 
A smrdia, lebo drží ich to, čo už písali, i píšu 
stále. Nemajú pokoj. Iste. Ako bez Pána Ježiša 
dôjsť pokoja? Nijako. Len bolesť z porážky, 
strach z poníženia, menšie príjmy a útechy niet 
v jedovatom atramente. Rozplynie sa do sveta 
peľu i rôznych smradov, tam, kam patrí. Pred 
dverami zostať, v tme sa boja. No svetlo potie-
rajú, lebo im túžby osvieti a vidno ich nahotu, 
hoc nechýba oblek i krásna kravata. I hruď 
zdobí symbol zo zlata. Srdce však – SKALA. 
Z ktorej len chlad sála. Preto len zopár verných 
majú, čo spoločnou túžbou spečaťujú. Tak si na 
„hnoji“ hovejú.  
     Príklad si neber Boží ľud, lebo zlo a svár 
smrdí všade naokolo. Skúmaj všetko, čo ponú-
kajú zrkadlom Písma i cez biblické dioptrie. 
Potom sa rozhoduj. Nadovšetko za Pánom Ježi-
šom kráčaj. Nedaj sa z tejto Cesty Života 
i Pravdy zviesť. 

 

Ján Brozman dozorca VD ECAV 
 

 

Kam by som šiel  
 

     Či sa má človek utiekať k horám, pod koruny stromov, kto-
rými šumí len vietor a inak mĺkvo stoja? Tešiť sa tam zo stvo-
renstva a smútiť z biedy ľudskej mysle, ktorá prejav svoj zane-
chá v napadanom lístí? Kde ale ísť, keď sa zotmie, tma je, a keď 
sa rozvidnieva deň? Kde nesvieti všetko okolo plniac žiadosť 
ľudskej túžby po živote, ale cyklus dňa drží podľa programu 
stvorenstva? 
     Kam sa človek poberie, aby zažil všetko to, čo Boh ako a aj 
načo, sám stvoril? Keď už aj rozumom mu ľudia skúšajú konku-
rovať! Hoc zjavne človek neobsiahne nijako Božie diela, teší sa 
z ničoty, no zrazu sa jej akosi nabaží a zabudne na cestu späť. 
Tak zablúdi na rozsvietenej ceste, pomätený, lebo nerozoznať 
deň od noci, ani ľudí, bo mnohí sú na zver premenení. Bludisko 
v žiari reflektorov, nevidia si pod nohy, no tvária sa, že vidia do 
sŕdc druhým.  
     Čo však vtedy hlas vydáva je zúfalstvo a stratený ľud 
v konšpiráciách. Napísané v printe i videné v živote – hmla 
strachu plazí sa do spletí ľudských ciest. V úplnom bludisku 
strach a tvorba scenárov hrôzy. Hrdo, slepo a bez ostychu ro-
zosieva toto semä, i atramentom cirkevného Posla spod Tatier. 
Nedomýšľa, lebo nevie, že dosah veľký má. Nevidí, ako sa viera 

     Cirkevný zbor Bratislava a Bratislavský seniorát má teda svoju 
skúsenosť s bratom Zajdenom a jeho pôsobením v cirkevnom 
zbore. Najprv začínal ako zborový farár, ale neskôr začal vykoná-
vať funkciu predsedajúceho farára. Práve s výkonom tejto riadia-
cej funkcie sa začali v cirkevnom zbore hromadiť situácie, kedy 
prichádzal do konfliktov s pracovníkmi cirkevného zboru a jeho 
členmi. Stupňujúce prejavy agresivity br. Zajdena v komunikácii 
a nevhodného správania vyústili do zlyhania vo funkcii predseda-
júceho farára a následne až do právoplatného odvolania z funkcie 
zborového farára.  
     Pokiaľ brat Zajden nebol vo funkcii predsedajúceho farára, tak 
sa s ním dalo komunikovať a spolupracovať. Funkcia, rozšírené 
kompetencie a zodpovednosť za riadenie druhých ľudí ho však 
zmenili na nepoznanie. A preto s obavou hľadíme na jeho kandi-
datúru na biskupa ZD ECAV, kde je neporovnateľne vyššia zodpo-
vednosť a nároky na schopnosť zvládať krízové situácie, hľadať 
konsenzus a komunikovať so širokým spektrom ľudí.  
     Skutok brata Zajdena je v zmysle cirkevných predpisov zahla-
dený, ale pri tak závažnej veci, ako je funkcia biskupa by mali 
voliči, členovia cirkevných zborov vedieť aj o týchto závažných 
skutočnostiach. Najmä, ak samotný kandidát na biskupa o nich 
mlčí a zodpovednosť za svoje konanie neprijíma a prenáša na 
druhých.  
     Zverejnenie tejto informácie považujeme za nevyhnutné práve 
v čase, kedy sa členovia cirkevných zborov pripravujú na volebné 
konventy a potrebujú si vytvoriť obraz o jednotlivých kandidá-
toch. Ak očakávame, že osobnosť biskupa má byť skutočným pas-
tierom a obnovovať naštrbené vzťahy v cirkvi, musíme sa zasadiť 
za kandidátov, ktorí majú dobré referencie z cirkevných zboroch.  

 
Martin Kováč 

Eva Bachletová 
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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 

 

 
PODPORTE, PROSÍM, NAŠE ÚSILIE ZA OBNOVU CIRKVI – FINANČNE A MODLITEBNE! 

 

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z. je dobrovoľné združenie neordinovaných pracovníkov a členov Evanje-
lickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Vzniklo v roku 2013 pod pôvodným názvom Evanjelická jednota. Poslaním zdru-
ženia je podporovať komplexný rozvoj ECAV, uplatnenie jej členov a laických pracovníkov na všetkých úrovniach jej 
správy s dôrazom na rozvoj misijnej a sociálnej práce, ekonomickej spolupráce a duchovný rast členov ECAV vo všet-
kých regiónoch Slovenska. Združenie má široko definované ciele, ku ktorým patria: rozvoj bratsko-sesterských vzťahov 
a modlitebných spoločenstiev, vzdelávanie laických pracovníkov a prehlbovanie vnútromisijnej práce v cirkvi, podpora 
aktivít, ktoré vedú k obnove jednoty a dôvery v cirkvi medzi ordinovanými (duchovní pracovníci) a neordinovanými ako 
i podpora vzájomnej spolupráce jednotlivých občianskych združení, organizácií a organizačných zložiek v ECAV. Člen-
stvo v združení je individuálne ako aj kolektívne. Medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia koordinuje činnosť zdru-
ženia Výkonný výbor, ktorého členmi sú predseda a dvaja podpredsedovia združenia, koordinátor členskej základne 
a tlačový tajomník.  
Podporte, prosím, finančne alebo modlitebne naše projekty:  

1. Projekt – Budovanie a rozvoj nového komunikačného a misijného nástroja – Reformačných listov, ktoré sú do-
stupné emailom a na internete. Chceme byť moderným evanjelickým médiom, ktoré bude reflektovať činnosť 
ECAV na Slovensku s misijným zámerom. Do poznámky, prosím, uveďte: Reformačné listy alebo uveďte variabilný 
symbol číslo: 4024. 

2. Projekt – Podpora misijných a evanjelizačných aktivít a podujatí – v rámci tohto projektu sa sústredíme na pod-
poru osvedčených evanjelizačných projektov ako je napríklad PRO CHRIST, ale aj nových zámerov a aktivít v oblasti 
misie a evanjelizácie vrátane podpory vzdelávania pracovníkov a výmeny skúsenosti. Do poznámky, prosím, uveď-
te: Misia 

3. Projekt – Zostavenie legislatívneho návrhu (vytvorenie paragrafového znenia) novelizácie ústavy za účelom de-
centralizácie ECAV na Slovensku a vzniku troch dištriktov, vrátane dôvodovej správy. Do poznámky, prosím, uveď-
te: Decentralizácia 

4. Projekt – Správa o stave ECAV na Slovensku (Biela kniha) – jej súčasťou bude aj prieskum názorov cirkevných 
zborov a členov cirkvi k aktuálnym otázkam stavu a rozvoja cirkvi. Chceme sa inšpirovať našimi predkami, ktorí zos-
tavili v roku 1930 podrobný Almanach evanjelickej cirkvi tak, aby sme získali ucelený obraz o činnosti našej cirkvi 
v období po roku 1989. Do poznámky, prosím, uveďte: Biela kniha 

5. Projekt – Vytvorenie Ústavu pamäti ECAV na Slovensku – najmä za účelom dokumentácie prejavov prenasledova-
nia cirkvi a šírenia informácií o týchto prejavoch. Aj naša ECAV na Slovensku bola v období totality vystavená pre-
nasledovaniu, jej činnosť bola ochromená, a preto sa chceme toto obdobie pokúsiť zmapovať s pomocou odborní-
kov – historikov, vedeckých a akademických pracovníkov. Do poznámky, prosím, uveďte: Ústav pamäti 

6. Projekt – Podpora obnovy, ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva vrátane vytvorenia nového centrálneho 
archívu a múzea evanjelických kultúrnych hodnôt. Táto oblasť je predmetom dlhodobej diskusie v ECAV na Sloven-
sku, mnohé kroky sa už podnikli, boli by sme však radi, keby sa nám podarilo v spolupráci s odborníkmi, spolupra-
covníkmi cirkvi, podporou štátu a našej cirkvi položiť reálne základy nového centrálneho archívu ECAV, ako aj po-
môcť pri budovaní múzea, ktoré by dokumentovalo rozmanitosť duchovného a kultúrneho dedičstva ECAV na Slo-
vensku. Do poznámky, prosím, uveďte: Kultúrne dedičstvo 

Ak máte záujem podporiť naše aktivity ako podporovateľ, sympatizant alebo člen HELP, o. z. napíšte nám na adresu 
help@evanjelickajednota.sk a obratom Vám zašleme prihlášku. 

Číslo bankového účtu združenie je: IBAN: SK32 7500 0000 0040 2009 7346. Ďakujeme. 
 
 

mailto:help@evanjelickajednota.sk
mailto:listy@evanjelickajednota.sk
http://www.help-ecav.sk/

