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ČČII  SSII  CCEELLKKOOMM  ZZAAVVRRHHOOLL  JJÚÚDDUU,,  ČČII  CCÍÍTTIIŠŠ  OODDPPOORR  KK  SSIIOONNUU??  PPRREEČČOO  SSII  NNÁÁSS  ZZBBIILL,,  ŽŽEE  NNIIEETTOO  PPRREE  NNÁÁSS  UUZZDDRRAAVVEENNIIAA??    
ČČAAKKÁÁMMEE  NNAA  PPOOKKOOJJ  ––  AANNII  NNIIČČ  DDOOBBRRÉÉHHOO  NNIIEETT;;  AA  NNAA  ČČAASS  UUZZDDRRAAVVEENNIIAA,,  AALLEE  HHĽĽAA  ––  ZZDDEESSEENNIIEE..    

HHOOSSPPOODDIINNEE,,  PPOOZZNNÁÁMMEE  SSVVOOJJUU  BBEEZZBBOOŽŽNNOOSSŤŤ  AA  VVIINNUU  NNAAŠŠIICCHH  OOTTCCOOVV,,  LLEEBBOO  SSMMEE  ZZHHRREEŠŠIILLII  PPRROOTTII  TTEEBBEE..    
PPRREE  SSVVOOJJEE  MMEENNOO  NNEEZZAAVVRRHHNNII,,  NNEEZZNNEEUUCCTTII  TTRRÓÓNN  SSVVOOJJEEJJ  SSLLÁÁVVYY..  RROOZZPPOOMMEEŇŇ  SSAA  AA  NNEEZZRRUUŠŠ  SSVVOOJJUU  ZZMMLLUUVVUU  SS  NNAAMMII..      

JJeerreemmiiáášš  1144,,  1199  ––  2211 

     Kandidačná porada na členov Predsedníctva ECAV na Slovensku sa 
konala vo štvrtok 24. mája vo Zvolene. Výsledkom kandidačnej porady 
je, že do voľby boli navrhnutí a posunutí nasledovní členovia našej cir-
kvi. Na funkciu generálneho biskupa boli kandidovaní: brat zborový 
farár Ivan Eľko, konsenior; sestra seniorka BAS Sidónia Horňanová; 
sestra seniorka LOS Katarína Hudáková a brat senior TUS Marián Ka-
ňuch. Na funkciu generálneho dozorcu bol kandidovaný doterajší brat 
dozorca VD Ján Brozman.  
     Na kandidačnej porade boli vznesené námietky voči ďalším dvom 
navrhnutým kandidátom, ktorí boli tiež navrhnutí do voľby. Boli nimi 
doterajší biskup ZD brat Milan Krivda a doterajší generálny dozorca brat 
Imrich Lukáč. Za námietky voči týmto dvom kandidátom hlasovala vý-
razná väčšina členov kandidačnej porady. Takže bratia Krivda a Lukáč 
neboli zaradení medzi kandidátov. Ich mandát pôsobenia na úrovni 
biskupa a generálneho dozorcu tak koncom októbra 2018 skončí.  
      Sme vďační Hospodinovi, že dáva nádej na obnovu cirkvi, že držal 
ochrannú ruku nad priebehom kandidačnej porady. Sme vďační Pred-
sedníctvam seniorátov a vedeniu dištriktov, že svojím hlasovaním na 
kandidačnej porade prevzali na seba zodpovednosť za ďalšie smerova-
nie, a dali tak nádej na obnovu ECAV na Slovensku. 
     Obdobie pôsobenia bratov Miloša Klátika a Milana Krivdu v pozícií 
biskupov po 12 rokoch v našej cirkvi končí. Končí aj pôsobenie brata 
Imricha Lukáča. Majme nádej, že v období zostávajúcich piatich mesia-
cov ich pôsobenia zvládnu transparentne a pokojne odovzdať svoje 
úrady novej generácii biskupov, novému vedeniu cirkvi, ktorí vzídu 
z práve začínajúcich volieb. Prijímame s pokorou zmenu, ktorú noví 
kandidáti môžu priniesť do cirkvi, jej obnovy a smerovania.  

Martin Kováč, Eva Bachletová, Monika Cipciarová, Ľubo Bechný 
 
 

...  VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ  

      S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI 

... POVEDZ TO TROM – KAMPAŇ DOBRÉHO SLOVA 

... MODLITEBNÁ REŤAZ 

... ANKETA – AKÝ BY MAL BYŤ EVANJELICKÝ BISKUP? 

... VOĽBY 

... KONŠPIRÁCIE VLÁDNU SVETU 

... REFORMAČNÉ OKIENKO 

... MOZAIKA REAKCIÍ K AKTUÁLNEMU DIANIU 

... VPK A MOJA OSOBNÁ SKÚSENOSŤ 

... „NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ!“ 

VOĽBY BISKUPOV ZAČÍNAJÚ 
S NÁDEJOU NA OBNOVU CIRKVI 
 
     Výsledky kandidačných porád, tak na bis-
kupa Západného dištriktu ECAV, ako aj na 
nového generálneho biskupa a generálneho 
dozorcu, dávajú nádej na zastavenie ďalšieho 
úpadku a následne postupné zlepšenie situá-
cie v cirkvi. Bude potrebných veľa praktických 
krokov, modlitieb, vzájomného odpustenia, 
pokánia a rovnako aj spolupráce na obnove 
zbúraných hradieb Jeruzalema v našej cirkvi. 
Urobme však prvý krok, s plnou vážnosťou 
a zodpovedne. Pristúpme zodpovedne k voľ-
bám biskupov, ktoré už túto nedeľu začínajú 
v našich cirkevných zboroch. Prvé voľby sa 
týkajú volieb biskupa Západného dištriktu 
ECAV. Informujte sa o jednotlivých kandidá-
toch, oboznámte sa s ich prácou a názormi. 
K Reformačným listom opäť pripájame špe-
ciálnu prílohu, kde uvádzame rozhovory 
s kandidátmi na post biskupa Západného diš-
triktu ECAV. Prosíme vás, aby ste v rámci 
svojich cirkevných zborov dohliadli na trans-
parentný proces volieb, sčítanie hlasov 
a účastníkov volebných konventov, či zosta-
venia zápisníc z volebných konventov. 



 

„Povedz trom svojim sestrám a bratom, že máš rada, rád našu cirkev, že Ti na nej záleží! Povedz trom svojim  
sestrám a bratom, že chceš, aby naša cirkev rástla v Božom duchu s Božími ľuďmi a Božími pastiermi na čele!“ 
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 „Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Bo-
žia roľa a Božia stavba!“ 1Kor 3, 9  
 
     Božie slovo v 1. liste Korintským v 3. kapitole 

1 – 9 verš je pre nás povzbudením, že sme vše-

tci Boží spolupracovníci, že sme si rovní pred 

Bohom, a že iba ON požehnáva a dáva rásť ovo-

ciu našej práce. Nech nás zjednocuje vedomie, 

že všetci pracujeme spoločne na Božom diele 

cirkvi, každý svojimi darmi, talentom, schopnos-

ťami, vzdelaním, prácou, modlitbami, financia-

mi, každý svojim srdcom! Preto nech nám záleží 

na tom, čo nás zjednocuje, a nie čo nás rozdeľu-

je. Veď patríme Kristovi a patríme do Evanjelic-

kej cirkvi a. v. na Slovensku.  

     Preto vás prosíme, aby ste šírili zvesť o našej 

spolupatričnosti!  Modlime sa spolu za seba 

navzájom a modlime sa za našu cirkev v tomto 

ťažko skúšanom období. Chceme, aby naša cir-

kev rástla v Božom duchu, láske, pravde, pria-

teľstve a bola dobrým miestom pre duchovný 

rast veriacich, pevným stĺpom pre ľudí, ktorí nás 

potrebujú vo svete. Nech sa o nás môžu oprieť 

ľudia v tejto krajine! A my im s láskou podajme 

ruky. Lebo naše ruky – to sú Kristove ruky na 

zemi. Amen.  

 

A preto, milá sestra, milý brat: „Povedz trom 

svojim sestrám a bratom, že máš rada, rád 

našu cirkev, že Ti na nej záleží! Povedz trom 

svojim sestrám a bratom, že chceš, aby naša 

cirkev rástla v Božom duchu s Božími ľuďmi 

a Božími pastiermi na čele!“ 

 

Pozývame každého z vás do kampane dobrých 

správ o našej cirkvi, do kampane „Povedz to 

trom!“ V ďalších číslach Reformačných listov, 

ako aj na fb HELP budeme kampaň propagovať 

a rozširovať.  

Eva Bachletová 
Martin Kováč 

 
„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. Modlime sa za budúcich 
biskupov, dozorcov a zdarný priebeh volieb. 
 
„Otče, připadá mi, že jsem ve zcela beznadějné a bez-
východné situaci. Dovol mi pocítit svou přítomnost      
a  povzbuzení tvého Ducha, který mi připomene, že 
těm, kdo věří, je všechno možné. Pošli mi z nebe od-
pověď na mou pozemskou situaci. Z místa, kde stojím, 
to vypadá beznadějně. Ty jsi ale Bůh, který stvořil zemi 
z ničeho a obrátil zpět vlny moře, aby tvé děti mohly 
bezpečně přejít. Ty jsi učinil, aby slepý viděl, chromý 
chodil a hluchý slyšel. A já ti dnes děkuji, že jsi můj Bůh 
a že jsi vždy připraven pomoci mi v časech soužení.“ 

-prevzaté -  
 

 

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

Boj o moc u slovenských evanjelikov 
Prítomní hostia: Martin Kováč, predseda HELP, Eva Bach-
letová, 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/pod-
lampou-special-boj-o-moc-u-slovenskych-evanjelikov/ 
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Aký by podľa vás mal byť evanjelický biskup? Aké programové smerovanie pre cirkev by mal pri-
niesť? Čo očakávate od nových biskupov? 
Vopred ďakujeme, že sa do našej ankety zapojíte! 

     Od nových bratov biskupov očakávam, že nielen slovami, 
ale činmi budú napĺňať biblické slovo, že nehľadajú svoje 
záujmy, ale záujmy Ježiša Krista (por. Filip 2, 21); že ich 
počínanie bude prispievať, aby sa čo najviac evanjelikov 
(vrátene mladej generácie) cítilo v ECAV na Slovensku doma 
a ona sa stala domovom aj pre nemálo tých, ktorí sú z ev. 
cirkvi sklamaní, či zatiaľ žijú bez viery v Pána Ježiša; že sa 
aktívne zasadia o ukončenie polarizácie v cirkvi, nebudú 
pôsobiť najmä ako cirkevní predáci, ale predovšetkým ako 
bratia: vskutku ľudskí, napomáhajúci, aby sa v cirkvi udo-
mácnila atmosféra úprimnosti, priateľskosti, pravdivosti 
a prijatia – tak na bohoslužobných podujatiach, ako aj  
v pastorálnej činnosti.  
Bude mi milšie, ak zvestovanie biskupov bude čím častejšie 
silnou udalosťou, než aby nás zahŕňali množstvom zborní-
kov. Nič proti knihám, no z biskupských úradov – ktoré 
v dobrom slova zmysle chápem ako servisné strediská pod-
porujúce činnosť cirkevných zborov – by som privítal viac 
inšpiratívnych materiálov pre deti, dorast, mládež, spevoko-
ly... Vďaka za to, čo sa v tejto oblasti darí Biskupskému úra-
du VD a Školskému výboru ECAV. Dnes sa tex-
ty/myšlienky/materiály dajú šíriť aj elektronicky, ba takto sa 
dostanú k väčšiemu počtu ľudí. 
Uvítal by som, ak by biskupi iniciovali zrušenie rozmanitých 
titulov (dôstojný, vznešený, velebný...) a slovom i praxou 
sme sa vrátili k tomu, čo čítame v evanjeliu:  jeden je váš 
Majster a vy všetci ste bratia (Mt 23, 8). 
Mám nádej, že verná služba bratov biskupov podnieti aj 
ďalších členov ECAV k  aktívnej misijnej a diakonickej službe 
v cirkevných zboroch ECAV  a niektorých aj k odhodlaniu 
prijať povolanie duchovného pracovníka. 

Martin Šefranko  
------------------------------------------------------------------ 

     Na to, aby som povedala, kým je pre mňa biskup, či bis-
kupka cirkvi musím najprv povedať, čím je pre mňa cirkev. 
Pretože momentálne (a v histórii sa to deje znova a znova) 
vnímam, že naša cirkev stráca schopnosť „byť soľou“ tejto 
zeme a hrozí nám, že nebudeme hodní iného, len byť vyho-
dení na smetisko dejín. Organizovanie slávností a vydávanie 
monografií tomu nemôže zabrániť. V prvom rade je cirkev 
pre mňa duchovným domovom, je zle, ak sa stáva iba kari-
katúrou domova. Duchovný domov je tam, kde sa cítim 
bezpečne – ako členka, aj ako farárka. Kde je dovolená pes-
trosť rôznych spôsobov pre tvorenie vzťahu k Bohu a ľuďom 
a nie miesto, kde musím dodržiavať iba predpísanú predsta-
vu zo 16.-teho, či 19.-teho storočia. Kde môžem používať 
rozum aj cit, vzdelanie aj spiritualitu. Kde sa hľadajú spôso-

by, ako človeka prijať a nie odsúdiť; kde hľadáme cesty ako 
rôznych ľudí do tejto rodiny včleniť, a nie ako ich vyčleniť. 
Kde ten, ktorý rozmýšľa inak nie je nepriateľ.  Kde sa neod-
sudzujeme len preto, že ten druhý to vidí inak, ako ja. Kde 
sú rôzne skupiny preto, lebo rôznorodosť spôsobov viery je 
dovolená a podporovaná, a nie preto, že už keď sa zídu 
dvaja, tak každý z nich má absolútny patent na rozum a na 
pravdu. Cirkev ako duchovný domov je spoločenstvo, 
v ktorom nás v prvom rade zaujíma ako zvestovať evanje-
lium a nie to, či bol dodržaný poriadok. Kde sa orientujeme 
na záchranu človeka, a nie predovšetkým na dodržovanie 
cirkevno-právnych predpisov a vytváranie  morálky „čistej 
rasy“. Cirkev, v ktorej nemusíme všetci rovnako myslieť, ale 
kde musí byť spojivom dôvera v to, že potrebujeme Krista. 
Kde je podstatný vzťah lásky, a nie „čistota viery“ a „neo-
mylnosť“ ľudskej pravdy. 
Nie je to ideálny obraz cirkvi. Pre mňa je reálny. Počas svo-
jej služby som takúto cirkev mnohokrát zažila a tvorila. 
      A z toho mi vyplýva, že biskup / alebo biskupka (viac mi 
záleží na charaktere, ako na pohlaví) by mal byť človek, 
ktorý Bibliu používa, ale sa za ňu neschováva. Spolupracuje 
s inými, ale sa na nich nevyhovára. Nezneužíva myšlienku 
cirkvi, alebo Symbolické knihy na manipuláciu ostatných.  
Človek, ktorý dôveruje Bohu a preto vie byť odvážny, avšak 
zároveň má v sebe dostatočnú bázeň voči Božej moci. Ktorý 
vie, že je iba Božím nástrojom.  
Človek, ktorý nevyrába pre iných nálepky, neškatuľkuje 
a neintriguje. Ktorý nevytŕha kúkoľ už teraz. Ktorý sa nebojí 
mať názor, a ktorý sa nebojí názorov iných. Ktorý vie pre-
brať zodpovednosť aj za nepopulárne za rozhodnutia 
a nepodpisuje sa iba na nepodstatné dokumenty. Človek, 
ktorý je vo svojej službe dostatočne transparentný, nie 
priehľadný, ale čitateľný. Človek, ktorý má fantáziu, aby 
videl, kam nás Boží Duch vedie; a ktorý dokáže za touto 
Božou víziou odvážne a poslušne ísť. Aj keby ostatní nie. 
Ktorý vie rozmýšľať „politicky“ v tom zmysle, že vie spravo-
vať verejné veci, vie byť lídrom a vie si získať autoritu cez 
svoju osobnosť a nie funkciou. Človek, ktorý sa nebojí zly-
hať, a ktorý zlyhania iných nezneužíva. Takého, čo nebude 
zachraňovať „cirkev“ na úkor cirkevníkov. 
Nedokonalého človeka si tam prosím. Aby sme sa mohli 
spolu modliť a mohli sa spolu aj zasmiať.  A ktorý vie, že sa 
v službe druhým nemá prejavovať naša ľudská moc, ale 
skrze našu slabosť sa prejavuje Božia moc.  

Eva Oslíková 
------------------------------------------------------------------ 

   Odpovede na uvedené otázky sa odvíjajú z osobnej skú-
senosti.           - pokr. na str. 4 -  
 
 
 
 
 
 
 



 

„Povedz trom svojim sestrám a bratom, že máš rada, rád našu cirkev, že Ti na nej záleží! Povedz trom svojim  
sestrám a bratom, že chceš, aby naša cirkev rástla v Božom duchu s Božími ľuďmi a Božími pastiermi na čele!“ 

4/Reformačné listy 16/2018; 27. máj 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 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

     Verný kresťan, – evanjelický biskup – by v prvom rade 
mal myslieť, žiť a konať podľa Pána Ježiša Krista a potom 
v duchu slov Jána Husa by mal hľadať pravdu, počúvať 
pravdu, učiť sa pravde, milovať pravdu, hovoriť pravdu, 
držať sa pravdy a brániť pravdu až do smrti. Mal by sa Pána 
Boha nadovšetko báť, Jeho milovať, v Neho dúfať a len Je-
mu dôverovať. 
A tak si myslím, že biskup, ktorý takto žije nebude  
- manipulátorom alebo prisluhovačom  
- úplatný a korupčný 
- zneužívať úrad biskupa pre svoj prospech 
- vyžadovať zaviazanosť ani očakávať servilnosť od farárov 
a už vôbec nie od cirkevníkov 
- upravovať či ohýbať zákony podľa toho, ako sa mu to 
práve hodí 
- sa vyhýbať stretnutiam s ľuďmi v cirkevných zboroch 
- sa znižovať k rečiam typu „jedna pani povedala“ 
ale bude: 
- vhod – nevhod pripravený navštíviť farára alebo cirkevný 
zbor, kde sa rozvíri atmosféra nepokoja 
- pri problémoch v cirkevných zboroch na strane pravdy, 
lásky, porozumenia a spravodlivosti 
- s láskou napomínať a riešiť rôzne najmä nepríjemné  
a napäté situácie 
- vedieť argumentovať  a rozlišovať dobré od zlého 
- si vedomý, že má vyššiu mieru zodpovednosti a nebude 
zneužívať svoje postavenie 
Programové smerovanie alebo čo by mal priniesť? 
Je toho veľmi veľa, čo sa tu dá spomenúť, ale aj biskup je 
len človek, a preto k svojmu pôsobeniu potrebuje najmä 
ochotných a Pánu Bohu verných spolupracovníkov, lebo 
sám veľa neurobí. V prvom rade si však myslím, že by mal 
hlavne medzi farármi a v cirkvi vytvoriť rodinnú a priateľskú 
atmosféru dôvery, lásky, radosti, úcty a slušnosti. POZOR! 
Nebude to mať vôbec jednoduché. Potom by mal nielen 
slovami, ale aj činmi presvedčiť o tom, že zastávať úrad 
biskupa sa dá aj bez zneužitia postavenia. A napokon je 
veľmi potrebné vrátiť biskupskému postu evanjelický cha-
rakter a ducha, ktoré sa z neho vytratili. 

Monika Cipciarová 
------------------------------------------------------------------ 

 
 

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 
 

 
 

 

VOĽBY DOZORCU  
VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU 

 
KANDIDAČNÁ PORADA  
PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  26. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU  
 
Voľby v cz     17. 6. 2018 
Voľby v cz     24. 6. 2018  
Voľby v cz        1. 7. 2018 

Redakcia RL 
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KONŠPIRÁCIE VLÁDNU SVETU 
 
Počuli ste už o globálne riadenej migrácii, zatekaní Zeme, 
židoch vládnucich svetu, o nebezpečnom očkovaní, či 
Georgovi Sorosovi, ktorý financuje zhromaždenia za Slušné 
Slovensko? Horšie je, ak ste týmto informáciám na základe 
prekrútenej reality skutočne uverili. „Alternatívne“ printo-
vé a internetové médiá, zvlášť sociálne siete, nás denne 
kŕmia nezmyslami, ktoré nie sú overené a nikto za ne ne-
nesie zodpovednosť. A čitateľ, nenaučený kriticky myslieť, 
ľahko naletí. O tom, čo je konšpiračná teória a ako ju účin-
ne odhaliť, hovoríme s Hanou Dojčanovou, žurnalistkou, 
predsedníčkou Mensy Slovensko a presbyterkou evanjelic-
kého cirkevného zboru Bratislava – Staré Mesto. 
 
Čo je podstatou konšpiračných teórií?  
Konšpirácia  znamená špekulovanie na základe  vymysle-
ných alebo skreslených indícií alebo poloprávd, ktorú vyu-
žívajú rôzni propagandisti na dosiahnutie svojich cieľov 
vymýšľaním rôznych teórií. Preto hovoríme 
o konšpiračných teóriách, či teóriách sprisahania. Dosť 
často ide práve o politické ciele a konšpirácie existujú, 
odkedy sú ľudia ľuďmi. O konšpiračnej teórii hovoríme 
dovtedy, kým sa nepotvrdí jej obsah. Tak ako o každej 
teórii. Keď sa vyvráti, ide o čistú konšpiráciu. Samozrejme, 
že väčšina z nich je založené len na účelovom klamstve či 
manipulácii s faktami, ale napríklad za konšpiračné teórie 
považujeme aj správy o mimozemšťanoch, a ktovie, či sa 
niečo z toho v budúcnosti nepotvrdí. 
 
Na čo konšpirácie slúžia? 
Konšpiračná teória všeobecne je sprisahanie nejakej sku-
piny ľudí proti skupine ľudí s iným názorom za účelom 
dosiahnutia svojho cieľa a to je získanie moci 
a ovplyvňovanie verejnej mienky. V súčasnosti konšpirácie 
zohrávajú  významnú úlohu v tzv. hybridnej vojne. Je to tá 
časť boja, ktorá využíva propagandu ako nástroj. Jej kon-
špiračné teórie sú vždy agresívne, využívajúce frustráciu 
a neznalosť ľudí, pôsobia na nízke pudy a vyvolávajú nená-
visť. V súčasnosti sú veľmi nebezpečné, pretože sa pomo-
cou konšpiračných médií a sociálnych sietí snažia ovplyvniť 
veľký počet ľudí. 
 
Prečo sú nebezpečné? 
Hoci sa tvária, že chcú ľuďom pomôcť a priniesť „pravdivé 
informácie“, naopak ohrozujú našu bezpečnosť, mier 
i demokraciu. Ale napríklad aj zdravie a život ako taký.  
 
Ktoré z nich sú momentálne najpopulárnejšie? 
V súčasnosti sú u nás zamerané napr. proti Európskej únii , 
NATO a pod. Samozrejme, že nie všetko sa v spomínaných 
štruktúrach robí správne, ale opýtajme sa, komu by pro-

spelo, keby sme ako krajina ostali sami? Nemali by sme 
šancu prežiť ako samostatná neutrálna krajina. Zhltli by 
nás. Kto? To sa dá ľahko domyslieť, keď si odpovieme na 
otázku, komu by naše vystúpenie z európskych štruktúr 
prospelo. Našou cestou je jedine prispieť k dobrej európ-
skej politike. Konšpiračné teórie pomáhajú k zvoleniam 
rôznych diktátorov či nekompetentných osôb, ktorých 
jedinou úlohou je plniť úlohy tých, čo „ťahajú za nitky“, 
teda tých, ktorým ide o moc. Prispeli k zvoleniu Trumpa, či 
Brexitu a teda oslabeniu EÚ. Aj keď sú z konšpirácií obvi-
ňované práve mnohé vlády, či rôzne známe organizácie, 
často je to práve naopak a „vinník“ je niekde inde. Rovna-
ko sú nebezpečné konšpiračné teórie proti  očkovaniu detí, 
kvôli ktorým  sa nám začínajú vracať mnohé smrteľne ne-
bezpečné choroby. Niektoré konšpiračné teórie sú aj ús-
mevné, napr. že svet ovládajú mimozemšťania – jaštery. 
Väčšina konšpiračných teórií má však  jedno spoločné – 
šíria nenávisť a podnecujú ľudí k netolerancii. Majú za 
následok polarizáciu spoločnosti, jej rozvrat a hrozia aj 
vojnové stavy. 
 
Ako možno konšpirácie odhaliť a účinne predchádzať ich 
šíreniu?  
To je naozaj ťažké, človek musí mať rozhľad a pozerať sa 
na veci a udalosti z rôznych stránok. Poučné je aj poznať 
skutočnú históriu a hľadať analógie so súčasnosťou. Infor-
mácie si je dobré overiť z rôznych nezávislých zdrojov. Keď 
niekto číta len konšpiračné médiá a „mainstream“ považu-
je za klamstvo, tak v ňom bude len rásť nenávisť a úplne 
stratí schopnosť vidieť skutočnosť. Áno, sme manipulovaní 
zo všetkých strán, ale musíme si sami uchovať zdravý ro-
zum. Prispeje k tomu aj cestovanie a keď človek vidí na 
vlastné oči, ako to kde funguje. Samozrejme, že sa nedá 
cestovať všade, najmä nie do vojnou zmietaných oblastí, 
ale musíme informácie porovnávať a nie hneď všetkému 
uveriť. A najmä neveriť len informáciám, ktoré pochádzajú 
iba z jedného zdroja, aj keď ich nájdeme na viacerých we-
bových stránkach, či médiách. 
 
Ako môžeme „trollov“, teda šíriteľov propagandistických 
konšpiračných správ rozoznať? 
Rozoznáme ich aj tak, že sa s nimi nedá diskutovať, hneď 
útočia, ak máte iný názor, obviňujú vás, že ste niekoho 
agent a šíria čiernobiele videnie sveta. Svojich „hrdinov“ 
glorifikujú a z ostatných robia „diablov“. A svet naozaj nie 
je čiernobiely, nie je dobrá alebo zlá strana sveta. Všetci sa 
musíme usilovať o stabilitu a vhodné podmienky pre všet-
kých. Nie je to jednoduché. Svet nie je obrazom cez ružové 
okuliare a nikdy ani nebude. Ale nemusíme si ho ničiť sa-
mi. 

E. Mihočová 
(prevzaté z časopisu Evanjelický východ č.5/2018)  
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RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  
 

SLOVO BOŽIE A ZDRAVIE A – JEŽIŠ 
Mk 1, 21 – 39 

 
     Ježiš bol už vo svojej dobe známy tým, že všade, kde prišiel, prinášal nové myšlienky, nové pohľady na život 
i náboženstvo, vnášal nepokoj, hľadanie, nové formy, dnes by sme HO z pohľadu farizejov a zákonníkov považo-
vali za liberála. Prebúdzal v ľuďoch nielen zvedavosť, ale aj záujem o život a jeho problémy. Postrehol to aj evan-
jelista Marek hneď pri Ježišovej návšteve v Kafarnaume.  
     Jeho prvá cesta viedla „do kostola“, kde inde by išiel Boží Syn – iba tam, kde bola reč o Jeho Otcovi. A situáciu 
využil na to, čo potom robieval pravidelne – vyučoval ľudí, rozprával im najmä o Kráľovstve Božom, o zmysle ľud-
ského života, o tom, ako život prežiť najlepšie a najmúdrejšie, o tom, aký má byť aj záver života a čo môže človek 
očakávať, keď z tohto sveta odchádza. Marek si všimol – pár veršov pred naším textom – Jeho prvú kázeň 
a zaznamenal z nej len jednu vetu – dodnes je táto veta nesmierne dôležitá pre porozumenie Ježišovho diela na 
tejto zemi. Hovoril: „Priblížilo sa Kráľovstvo Božie, pokánie čiňte a verte v evanjelium“. Je v nej celý Ježišov 
program, podstata Jeho náboženstva. 
     Tak to urobil aj v Kafarnaume a ľudí veľmi zaujal. Nikto nezaspal, ale naopak, všetci Ho počúvali a dokonca 
s Ním aj debatovali. Marek si všimol najmä tú skutočnosť, že Ježiš hovoril ináč, ako ich kazatelia, že hovoril ako 
niekto, kto to naozaj prežíva, kto vie, čo hovorí a vie, že všetko do bodky je aj skutočná pravda. Dokonca v kostole 
vznikla zvláštna situácia, ktorú vyvolal jeden prítomný, ktorého považovali za mentálne postihnutého, vtedy ho-
vorili, že bol posadlý nečistým duchom. Ten na Ježiša vykrikoval ... a Ježiš urobil niečo, čo by nikto nebol čakal – 
ON toho človeka uzdravil ... a všetci prítomní boli šokovaní a správa sa rozniesla ako blesk. 
     Ježiš bol v synagóge v sprievode učeníkov, ktorých si práve vyvolil a pozval za spolupracovníkov. Dnes by sme 
povedali, že ich vymenoval či vysvätil za farárov. Spomenutí sú bratia Šimon a Ondrej, ďalší bratia Jakub a Ján. 
Z kostola vošli do domu Šimonovho, dnes by sme povedali, že vošiel do fary. A znovu šokoval prítomných, keď 
uzdravil Šimonovú testinú. Tým jasne naznačil, že s Ním prichádza aj moc uzdravovať choroby, alebo ináč pove-
dané, že Božie slovo má v sebe uzdravovaciu moc a schopnosť.  
Čo by sme o tom mali vedieť? 
     Prvá vec je v tom, že Ježiš svoju moc neodovzdal priamo tomu a tomu človeku (dobre vedel, čo by ľudia z toho 
urobili – asi biznis), ale vložil ju do Božieho slova. Tam, kde sa ono káže, číta, medituje, verí, tam ono – to Slovo 
Božie – pôsobí uzdravenie predovšetkým duše a následne aj tela. Farár, či ktokoľvek iný pri tom len asistuje. Ale 
myslím si, že tá moc občas pôsobí aj bez asistencie človeka. Aspoň to mi napovedá moja osobná skúsenosť 
s Božím Slovom.  
     Druhá vec sa týka konečného efektu. Že v živote totiž nejde len o uzdravenie, ale aj o hriechov odpustenie, 
tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Že toto je tá hlavná vec, kvôli ktorej ON prišiel na túto zem. Aj uzdrave-
ný totiž napokon zomrie. Ježiš použil nemoc a uzdravenie len ako nástroj na to, čo by človeka priblížilo viacej 
k Nemu a k životu v plnosti, ktorý ON menoval život večný. Možno práve preto prikazoval uzdraveným, aby to 
nerozširovali medzi ľuďmi, aby z Neho nerobili Uzdravovateľa – lebo ON nebol uzdravovateľom, ale Spasiteľom. 
Konečným efektom nie je uzdravenie, ale tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život. Čo napokon vyplýva aj z druhej 
časti čítaného textu.  
     Keď sa správa rozšírila ako blesk, zhromaždilo sa pred dvere Šimonovho domu takmer celé mesto a prinášali 
a privádzali svojich chorých a Ježiš uzdravoval, uzdravoval a uzdravoval až do večera. Ale večer sa vytratil do sa-
moty, a keď Ho učeníci vyhľadali, aj im to vysvetlil tým spôsobom. Totiž, že pôjdu ďalej a išiel a vyučoval 
a uzdravoval, aby ľudia porozumeli, o čo naozaj ide. Spojil tieto dve veci: slovo a uzdravenie. Slovo Božie 
a uzdravovanie s cieľom obnoviť v ľudskom srdci Kráľovstvo Božie, obnoviť lásku a život v plnosti, život večný. 
A tak to má byť podnes.  To je skutočná cirkev uprostred tohto sveta. Ľudia prichádzajú za Ježišom a ON im dáva 
viac, ako očakávali. Za Ježišom, nie za farárom, ani nie do kostola, ale za Ježišom. Pamätajme na to aj v nedeľu. 

Jozef Grexa, ev. farár v. v. 
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MOZAIKA REAKCIÍ 
K AKTUÁLNEMU DIANIU 
 

KOMENTÁR K LISTU  
PREDSEDNÍCTVA ZD ZO DŇA 
22. 5. 2018, KTORÝ BOL  
ZASLANÝ DO CIRKEVNÝCH 
ZBOROV 
 

     Ako viete, v ostatnom čísle Refor-
mačných listov 15/2018 sme uverejni-
li v plnom znení list, ktorým sme oslo-
vovali zborových dozorcov v Západ-
nom dištrikte. Listom nášho občian-
skeho združenia HELP sme ich infor-
movali o našej činnosti, o stanovách 
a požiadali, aby sa zasadili za transpa-
rentný a čestný priebeh aktuálne 
prebiehajúcich volieb v našej cirkvi. 
Priložili sme k listu aj jedno číslo Re-
formačných listov a návratku. Tam, 
kde sme mali k dispozícii emailovú 
adresu na cirkevný zbor, tak sme 
poslali tento list emailom, tam, kde 
bola len poštová adresa, tak sme list 
poslali poštou. List aj návratku sme 
ešte uverejnili aj v samotných Refor-
mačných listoch, aby sa dostal ku 
každému. Sme radi, že sme takto 
mohli osloviť laických pracovníkov 
v našich cirkevných zboroch, ktorí 
preberajú na seba štatutárnu spolu-
zodpovednosť za vedenie cirkevných 
zborov.  Považujeme to za potrebné, 
pretože dozorcovia cirkevných zborov 
majú menej príležitostí sa stretávať 
a komunikovať navzájom, ako naši 
bratia a sestry farárky.  
V minulom čísle Reformačných listov 
sme na inom mieste zverejnili tiež 
informáciu o skutočných dôvodoch 
odchodu brata Michala Zajdena 
z Cirkevného zboru Bratislava. Bolo 
ním odvolanie z funkcie zborového 
farára z disciplinárnych dôvodov. 
Tento fakt brat Zajden zamlčal vo 
svojom rozhovore, ako kandidát na 
biskupa, v týždenníku EPST.  Vedenie 
dištriktu, brat biskup Krivda a brat 
Hanuska, zástupca dozorcu ZD, nad-
väzujúc na to, že sme poukázali 
v Reformačných listoch na pravý dô-
vod odchodu brata Michala Zajdena 
z Cirkevného zboru Bratislava zaslali 
dňa 22. 5. 2018 list cirkevným zborom 

ostatnom Valnom zhromaždení ZED 
tiež bola vyjadrená nedôvera Pred-
sedníctvu Západného dištriktu ECAV 
na Slovensku za odvolanie dlhoročnej 
riaditeľky biskupského úradu 
z funkcie. Bol by som rád, aby končia-
ci biskupi vo funkciách dokázali ko-
rektne, slušne a transparentne zvlád-
nuť záver svojho pôsobenia 
v pozíciách biskupov, bez zbytočných 
útokov. Už bolo povedané všetko 
podstatné a aj zbytočné slová sú pre-
to zbytočné. 

Martin Kováč, predseda OZ HELP 
 
 
 
 

v Západnom dištrikte. Vo svojom liste 
útočia tak na naše hnutie, Reformačné 
listy, opäť sa však vyhli tomu, aby pri-
znali, že sme v Reformačných listoch 
uviedli pravdivú informáciu o pravom 
dôvode odchodu brata Michala Zajdena 
z CZ Bratislava. V liste predsedníctva ZD 
však uviedli konšpiráciu, že „..práve po 
odchode brata Michala Zajdena 
z Cirkevného zboru Bratislava sa cirkevný 
zbor rozdelil“. Rozdelenie cirkevného 
zboru Bratislava s odchodom brata Mi-
chala Zajdena z cirkevného zboru nijako  
a vôbec nesúvisí. Cirkevný zbor 
o potrebe rozčlenenia diskutoval od kon-
ca  80-tych rokov 20. storočia. Bolo to 
najmä preto, že počet obyvateľov hlav-
ného mesta SR sa zväčšil od medzivojno-
vého obdobia minimálne 4-násobne, 
územne niekoľkonásobne. Tak bolo jas-
né, že 400 ročný zbor na to, aby lepšie 
zvládal rozdelenie pastorálnej práce, 
potrebuje lepšie pastorálne rozdeliť roz-
ľahlé územia mesta, ktoré tvorili pred-
tým lesy a polia, teraz paneláky. Cirkevný 
zbor sa v roku 2012 transparentne roz-
členil na tri samostatné cirkevné zbory. 
Od roku 2013 tak v Bratislave pôsobí šesť 
samostatných, plnohodnotných  cirkev-
ných zborov: Dúbravka, Legionárska, 
Petržalka, Prievoz, Rača a  Staré Mesto. 
To, že dosluhujúce vedenie dištriktu vo 
svojom liste označili Reformačné listy za 
„pamflet“ považujem do určitej miery za 
vyznamenanie, pretože práve slová z ich 
pera znamenajú, že si nás všimli. Všimli si 
náš hlas volajúci po spravodlivosti a po 
obnove cirkvi. Najzreteľnejšie bol náš 
hlas sformulovaný a publikovaný 5. mar-
ca 2017 v Charte na ochranu hodnôt 
reformácie a obnovu ECAV na Slovensku 
(www.charta2017.sk).  Ak dosluhujúce 
vedenie dištriktu zatracuje naše občian-
ske združenie HELP, tiež to beriem ako 
dôkaz toho, že sa zasadzujeme za správ-
nu vec. Rovnako, ako aj iné občianske 
združenia pôsobiace popri našej cirkvi – 
ako napríklad Spoločenstvo evanjelickej 
mládeže (SEM) alebo Združenie evanje-
lických duchovných (ZED). Potrebné je 
pripomenúť, že tak SEM, ako aj ZED plnia 
dôležité úlohy v rámci našej cirkvi. Bratia 
biskupi Milan Krivda a Miloš Klátik však 
nechceli rozvíjať spoluprácu s našou 
mládežou prostredníctvom SEM. Na 

POHĽAD NEZAINTERESOVA-
NÉHO ČLOVEKA NA ČÍSLA 
 

   V predchádzajúcom čísle týždenníka 
EPST 19 – 20/2018 zo 16. mája 2018 
bol publikovaný na strane 45 článok 
brata Ondreja Mrliana. Písal 
o požehnaní bratskej lásky. Brata 
Mrliana som nikdy osobne nestretol, 
ani som s ním netelefonoval, alebo si 
nevymieňal email, alebo listy. Vo 
svojom článku však vznáša pochyb-
nosti o fungovaní nášho občianskeho 
združenia Hnutie evanjelických laic-
kých pracovníkov (HELP). Prejudikuje, 
že naše občianske združenie chce 
riadiť cirkev a meniť ju. Píše ešte 
o rôznych iných veciach, ale aj o tom, 
aké výnosy z prenájmu budov majú 
Cirkevné zbory Bratislava – Dúbravka, 
Bratislava – Legionárska a Bratislava – 
Staré Mesto. Komentuje čísla 
z výkazu o hospodárení a pridáva 
komentár, že či sa peniaze neprejeda-
jú na úkor investícií. Mrzí ma tento 
tón a hlavne to, že aj v tomto prípade 
sa robia súdy a závery bez toho, aby 
sa druhá strana oslovila a otázky sa 
vykomunikovali. Dlhé roky bol vytvá-
raný v týždenníku EPST veľmi nega-
tívny obraz o Cirkevnom zbore Brati-
slava. Potrebné je povedať fakt, že 
Cirkevný zbor Bratislava prekonal 
zložité porevolučné obdobie, pripravil 
sa na rozčlenenie a v transparentnom 
procese sa v rokoch 2011 až 2013 
rozčlenil na tri, dnes úplne, samo-
statne fungujúce cirkevné zbory. 
V lete roku 2012 došlo k dohode 
o rozčlenení a delimitácii budov me-
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Programové priority OZ HELP na na-
sledujúce obdobie  

schválené na Valnom zhromaždení      
5. mája 2018 v Piešťanoch 

 

     Na Valnom zhromaždení OZ HELP dňa 21. 9. 
2017 bol schválený programový dokument Charty 
na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na 
Slovensku (Charta 2017) ako východisko progra-
movej orientácie občianskeho združenia 
v nasledujúcich rokoch. V roku 2017 sa podpísalo 
pod chartu viac ako 700 signatárov. Za ostatné 
mesiace sa nám podarilo sformulovať aj projekty 
združenia, ktoré dávame do pozornosti kvôli zís-
kavaniu finančných prostriedkov na podporu čin-
nosti združenia. K týmto projektom patria: 
1. projekt – Budovanie a rozvoj nového komuni-
kačného a misijného nástroja – Reformačných 
listov, ktoré sú dostupné emailom a na internete. 
2. projekt – Podpora misijných a evanjelizačných 
aktivít a podujatí (PRO CHRIST a ďalšie). 
3. projekt – Zostavenie legislatívneho návrhu 
(vytvorenie paragrafového znenia) novelizácie 
ústavy za účelom decentralizácie ECAV na Sloven-
sku a vzniku troch dištriktov 
4. projekt - Správa o stave ECAV na Slovensku 
(Biela kniha) 
5. projekt - Vytvorenie Ústavu pamäti ECAV na 
Slovensku – najmä za účelom dokumentácie pre-
javov prenasledovania cirkvi a šírenia informácií 
o týchto prejavoch. 
6. projekt – Podpora obnovy, ochrany a prezen-
tácie kultúrneho dedičstva vrátane vytvorenia 
nového centrálneho archívu a múzea evanjelic-
kých kultúrnych hodnôt. 
     V roku 2018 sa konajú voľby väčšiny funkcioná-
rov v cirkevných zboroch a seniorátoch. Rozbehla 
sa aj príprava volieb biskupa ZD a tiež členov ge-
nerálneho predsedníctva cirkvi. Práve tieto voľby 
určujúcim spôsobom nastavia smerovanie cirkvi, 
rozhodovacích procesov a zmien. Preto je kľúčová 
úloha komunikácie a výmeny informácií v období 
týchto dvoch mesiacoch – o kandidátoch na bis-
kupov a na funkciu generálneho dozorcu a o ich 
programových prioritách a ich doterajšom pôso-
bení v cirkvi. Veľmi dôležitá bude diskusia s novým 
vedením cirkvi a novým vedením Západného diš-
triktu o programe obnovy cirkvi. Budeme pokra-
čovať vo vydávaní Reformačných lis-
tov, pripravujeme aj internetový por-
tál www.reformacnelisty.sk. Za Hnutie evanjelic-
kých laických pracovníkov chceme prispieť 
k tomu, aby sa naše programové východiská 
a ciele dostali do praxe. Potrebné je naďalej po-
kračovať v zápase za obnovu cirkvi, dôvery 
a transparentnosti, za obnovu kreditu našej cir- 

- dokončenie na strane 10    - 

dzi tri novovznikajúce cirkevné zbory. Táto dohoda o rozčlenení zboru 
bola riadne odsúhlasená tak na zborovom konvente, podporená uzne-
sením seniorátu a tiež podporená uznesením dištriktu. V rokoch 2004 
až 2012 boli do obnovy budov cirkevného zboru Bratislava vynaložené 
investície v objeme 3 milióny eur. V rokoch 2013 až 2018 bolo do ob-
novy budov v majetku a správe cirkevných zborov Bratislava Dúbravka 
a Bratislava Legionárska investovaných ďalších 1,2 milióna eur. To nie 
je málo. Každá jedna budova, všetkých troch cirkevných zborov je vyu-
žitá, prenajatá. Viaceré ešte vyžadujú ešte rôzne typy opráv, či omietky 
alebo strechy. To nič nemení na fakte, že sú využité, prenajaté a do ich 
obnovy sa priebežne vracajú prostriedky z nájmu. Budovy cirkevných 
zborov slúžia ako základina cirkevných zborov pre ich hospodárske  
zabezpečenie na rozvoj služby a misie. Z prostriedkov zborov sa rovna-
ko opravujú kostoly a kultúrne pamiatky, vytvárajú sa rezervy na bu-
dúceho rozsiahle opravy a rekonštrukcie. Preto netreba robiť predčas-
né závery nad čítaním vybraných ekonomických čísiel z výkazov 
o hospodárení cirkevných zborov. Potrebné je dvihnúť telefón, napísať, 
stretnúť sa. Potrebná je výmena skúsenosti a spolupráca. Brat Mrlian, 
ochotne sa s vami stretnem a porozprávam.  Rovnako aj s každým, kto 
prejaví záujem o výmenu skúsenosti a spoluprácu. Súčasné Predsed-
níctvo ECAV na Slovensku a súčasné vedenie spoločnosti Reformata, 
s.r.o. o spoluprácu neprejavili žiaden záujem. Namiesto toho škandali-
zujú vlastnú neschopnosť zabezpečiť správu a obnovou budov. Dosť už 
o tejto téme, píšme o spolupráci a pozitívnych príkladoch z praxe 
v našich cirkevných zboroch. To je podstatné.  

Martin Kováč, riaditeľ Oddelenia Spoločná hospodárska správa  
Cirkevných zborov Bratislava  Dúbravka a Legionárska 

 
Michal Zajden je kandidátom dosluhujúceho vedenia cirkvi 
Podpora brata Michala Zajdena zo strany bratov biskupov Milana Kriv-
du a Miloša Klátika je zrejmá a viditeľná z viacerých dôvodov. Prvým je 
týždenník EPST, kde má vytvorený dlhodobý priestor na publikovanie, 
v najaktuálnejšom čísle 21/2018 zo dňa 23. 5. 20218 má aj úvodník. 
Prosím, nech.  Avšak nech majú v tomto médiu rovnaký priestor aj 
ostatní kandidáti na biskupa Západného dištriktu, či do iných funkcií 
v aktuálne prebiehajúcich voľbách.  Druhým dokladom je list, ktorý 
aktuálne zaslalo vedenie Západného dištriktu cirkevným zborom 
v Západnom dištrikte, a o ktorom píšeme na inom mieste. Tretím dô-
kazom je, že brat generálny biskup sa nadštandardne a neštandardne 
angažuje v zabezpečení propagácie vo verejnoprávnych médiách práve 
pre brata Michala Zajdena. Prosím, nech. Bratia biskupi Milan Krivda 
a Miloš Klátik nie sú a neboli zárukou obnovy a rozvoja našej cirkvi. 
Podrobne to sformulovala Charta z roku 2017 (www.charta2017.sk). 
Práve preto je smutné, že brat Michal Zajden reprezentuje ich doteraj-
šiu politiku a hodnoty. Tie však už nie sú prínosom a zárukou obnovy 
a rozvoja našej cirkvi, práve naopak. Mne osobne je najviac smutno 
z toho, že brat Michal Zajden bol hosťom (opakovaným) vo vysielaní 
internetového portálu/rádia „Slobodný vysielač“, ktoré je názorovo 
blízke politickej strane ĽSNS Mariana Kotlebu a rôznym konšpiráciám.  
Majme sa však v úcte, no zasaďme sa za rozvoj ECAV na Slovensku bez 
konšpirácií, bez prenasledovania, ale naopak v spolupráci a pri obnove 
dôvery, aj napriek tomu, že máme rôzne odborné a osobné názory. 
Spolupracujme, nerozdeľujme. Všetci sme pred Bohom nehodní, ale 
milosť Božia a obeť Ježiša Krista, a len ona, nás zachraňuje a spája.    

Martin Kováč, predseda OZ HELP 
 
 
  
 
 

http://www.reformacnelisty.sk/
http://www.charta2017.sk/
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VŠEOBECNÁ PASTORÁLNA 
KONFERENCIA A MOJA  
OSOBNÁ SKÚSENOSŤ  
 

     „S prednáškou na tému „Štát a cirkev“ 
vystúpil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., pred-
seda Generálneho súdu ECAV na Sloven-
sku, člen Právneho výboru ECAV na Slo-
vensku. V rozsiahlej, fundovanej pred-
náške osvetlil princíp tvorby právneho 
systému, vzťah Ústavy SR a Ústavy ECAV 
na Slovensku a vzťah štátnych a cirkev-
ných zákonov, ako aj medzinárodné 
úpravy vzťahu štátu a cirkvi, aplikáciu 
európskych a ústavných princípov 
v ECAV, ako aj úlohy Európskeho súdu 
pre ľudské práva“.  
     Takto znela časť správy na internete 
www.ecav.sk o Všeobecnej pastorálnej 
konferencii, ktorá sa uskutočnila 14. mája 
vo Zvolene. Žiaľ, nebolo napísané, že na 
diskusiu pre viac ako 100 prítomných 
farárov, bolo len 15 minút, čo považujem 
za výsmech a facku všetkým, ktorí sa 
konferencie zúčastnili. Vzhľadom na 
mnoho problémov a káuz v našej ECAV je 
to „výsledok demokracie“ v našej cirkvi. 
Pani Dr. Drobná sa ospravedlnila. Nie je 
ťažké si domyslieť pravú príčinu jej neú-
časti. Takto sa plytvá s časom farárov 
a zavádza. Človek je  nastavený na danú 
tému, má pripravené otázky  a hľa krát-
kych 15 minút. Pán prednášajúci si mal 
svoje povinnosti zariadiť tak, aby bol prí-
tomný na celej konferencii. Avšak jedno 
sme sa predsa len dozvedeli, že našou 
povinnosťou ako cirkevné zbory je platiť 
odvody do vyšších COJ  a poslúchať  ne-
omylné nariadenia a výnosy, či výroky 
tých “najpovolanejších“. Rovnako, čo 
všetko máme, aké ústavy, právo, dokonca 
aj medzinárodné, len sa zabudlo na to 
Božie a najdôležitejšie a najspravodlivej-
šie. 
     Situácia v súčasnej dobe a voľby na 
post GB ECAV mi pripomína stav ako 
v novodobom cárskom Rusku Putin vs. 
Medvedev , respektíve Medvedev – Pu-
tin.  Prosím nášho Pána, aby mi odpustil 
moje zlyhanie, že som sa už skôr neozýva-
la voči neprávostiam, ktoré sa diali. Som 
vďačná za Reformačné listy, že môžeme 
písať  o tom, ako vnímame situáciu, že sa 
pravda dostáva na svetlo Božie.   

Zuzana Moncoľová 
 

,,NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ!“  
(Ľ. Štúr) 

 

     Najprv titulok v tlači, oznamujúci – budú voľby v ECAV a bude to husté. 
Teraz sa zasa žiadajú hodnotenia najmä od veriacich z CZ, kde kandidáti pô-
sobia, na ich osobu, morálne, kresťanské. Ale aj ľudské hodnoty. Vždy to 
budú len subjektívne pohľady veriacich, ktorí kandidátov poznajú zo svojich 
CZ. Akú váhu zohrajú vo voľbách pre konkrétnych kandidátov ... a budú sa 
brať do úvahy? Ale ako my, ostatní, môžeme hodnotiť a vyjadriť dôveru, keď 
sa s nimi stretávame možno prvýkrát? Musia nám stačiť ich prezentácie v RL, 
v EPST, z ktorých si môžeme, či skôr musíme urobiť stanovisko na vyjadrenie 
našej dôvery?  
     Chcela by som sa trochu vrátiť späť, kedy boli voľby na dozorcu ZD. Boli 
a aj sú doteraz opradené rúškom pochybností, spojené s menom dozorcu 
ZD. Mnohé CZ vyjadrili svoju nespokojnosť s jeho zvolením, hlavne, čo sa 
týka s praktikami na jeho zvolenie. Veď zatajovanie neodškriepiteľných sku-
točností  nie je v súlade s morálnymi a zvlášť s kresťanskými hodnotami, 
alebo áno? Neustále je v príspevkoch pripomínaná táto skutočnosť, ktorá 
nie je doteraz doriešená, ale len zamietnutá pod koberec.  
     Prečo toto spomínam? Áno vieme, blíži sa významná udalosť v našej 
ECAV. VOĽBY!  
     Každý kandidát má svoje predstavy o budúcnosti našej ECAV. Verím, že 
okolo žiadneho z kandidátov nebude ešte dlho po jeho zvolení pochybnosť 
o hodnovernosti jeho zvolenia, ako sa s tým stretávame s dozorcom ZD do-
teraz. Verím, že s týmito voľbami sa takéto nedokončené kauzy spájať nebu-
dú! Nie je hanba, aby takíto ľudia zastávali významné funkcie v cirkvi, ktorí 
zároveň vnášajú takto do nej praktiky politických strán? Nič proti súbehu 
funkcie v politickej strane a v cirkvi. Pokiaľ jednotlivec vie oddeliť jedno od 
druhého, nie ich spájať vo svoj prospech. Keď som už spomenula praktiky 
politických strán, nedá mi, aby som nespomenula zážitok, ktorý mi tieto 
praktiky nepriamo pripomenul. V priamom prenose RTVS pri príležitosti 
osláv 120. výročia založenia Tranoscia, počas kázne GB som si všimla, že 
biskupovi ZD bolo akosi dlho, lebo úchytkom sledoval čas.  Neviem si pred-
staviť, aby som sa s takýmto niečím stretla pri priamom prenose sv. omše. 
Pripomenulo mi to poslancov, ktorí tiež pri prejavoch sledujú mobil, inter-
net, tlač ... Kým dovolíme vnášať priamo, či nepriamo politiku do našej cirkvi, 
nedostaneme odpoveď   na otázky: ,,Čo sa to deje v našej cirkvi?“, ,,Prečo tá 
nevraživosť, intrigy?“.  
     Každý pastier má svoj košiar a v ňom svoje stádo, o ktoré sa musí a má 
starať. Ale aj ten najlepší pastier, ak má v ňom ,,čiernu ovcu, ktorá chce pat-
riť do dvoch košiarov“, musí si v košiari urobiť najprv poriadok, aby jeho 
stádo prinášalo úžitok. Naopak, ak je zlý pastier, či už v cirkvi, či akejkoľvek 
cirkevnej inštitúcii, vedie svoje ovečky podľa svojho vzoru (prispôsobia sa, 
alebo odídu do iného košiara). 
Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, 
treba vám viac vedieť, ako čo my vieme, 
treba vám vrúcnejšou vierou sa zapáliť, 
treba vám smelosťou väčšou sa presláviť, 
treba vám viac práce, viac trpezlivosti, 
viac čistoty srdca v svätej nevinnosti; 
lebo po čom túži človek, tomu slúži, 
a ako mu slúži, tam sa v tom i stuží; 
beží potom človek — a, lebo dobeží, 
lebo i upadne — a potom tak leží.  (K. Kuzmány) 

PhDr. Viera Strapková 
 
 

http://www.ecav.sk/


 

„Povedz trom svojim sestrám a bratom, že máš rada, rád našu cirkev, že Ti na nej záleží! Povedz trom svojim  
sestrám a bratom, že chceš, aby naša cirkev rástla v Božom duchu s Božími ľuďmi a Božími pastiermi na čele!“ 

10/Reformačné listy 16/2018; 27. máj 2018 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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

 

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z. je dobrovoľné združenie neordinovaných pracovníkov a členov Evanjelic-
kej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Vzniklo v roku 2013 pod pôvodným názvom Evanjelická jednota. Poslaním združenia je 
podporovať komplexný rozvoj ECAV, uplatnenie jej členov a laických pracovníkov na všetkých úrovniach jej správy s dôra-
zom na rozvoj misijnej a sociálnej práce, ekonomickej spolupráce a duchovný rast členov ECAV vo všetkých regiónoch Slo-
venska. Združenie má široko definované ciele, ku ktorým patria: rozvoj bratsko-sesterských vzťahov a modlitebných spo-
ločenstiev, 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. Členstvo v združení je individu-
álne ako aj kolektívne. Medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia koordinuje činnosť združenia 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 dostupné 
emailom a na internete. Chceme byť moderným evanjelickým médiom, ktoré bude reflektovať činnosť ECAV na Slo-
vensku 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 podporu 
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, uveďte: Misia 

3. Projekt – Zostavenie legislatívneho návrhu (vytvorenie paragrafového znenia) novelizácie ústavy za účelom decen-
tralizácie ECAV na Slovensku a vzniku troch dištriktov, vrátane dôvodovej správy. Do poznámky, prosím, uveďte: De-
centralizácia 

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 zostavili 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 prenasledovania 
cirkvi a šírenia informácií o týchto prejavoch. Aj naša ECAV na Slovensku bola v období totality vystavená prenasledo-
vaniu, jej činnosť bola ochromená, a preto sa chceme toto obdobie pokúsiť zmapovať s pomocou odborníkov – histo-
rikov, vedeckých a akademických pracovníkov. Do poznámky, prosím, uveďte: Ústav pamäti 

6. Projekt – Podpora obnovy, ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva vrátane vytvorenia nového centrálneho ar-
chívu a múzea evanjelických kultúrnych hodnôt. Táto oblasť je predmetom dlhodobej diskusie v ECAV na Slovensku, 
mnohé kroky sa už podnikli, boli by sme však radi, keby sa nám podarilo v spolupráci s odborníkmi, spolupracovníkmi 
cirkvi, podporou štátu a našej cirkvi položiť reálne základy nového centrálneho archívu ECAV, ako aj pomôcť pri budo-
vaní múzea, ktoré by dokumentovalo rozmanitosť duchovného a kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku. Do po-
známky, 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. 
 
 

kvi v spoločnosti. Spoločným heslom  nášho  hnutia v dnešných pohnutých dňoch, ktoré menia Slovensko, po vražde novinára 
Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je heslo „Za slušnú cirkev v slušnom štáte“. Dôležitou úlohou OZ HELP 
je rozširovanie členskej základne, hľadanie nových členov v jednotlivých seniorátoch, čo by sa mohlo rozbehnúť cez seniorát-
nych koordinátorov. Veríme, že našimi aktivitami a projektmi dokážeme oslovovať členov cirkvi, nových členov ako aj širokú 
verejnosť.                     Ing. Martin Kováč, predseda OZ HELP 
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