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„„KK  HHOOSSPPOODDIINNOOVVII  SSOOMM  VVOOLLAALL  VVOO  SSVVOOJJOOMM  SSÚÚŽŽEENNÍÍ  AA  OONN  MMAA  VVYYSSLLYYŠŠAALL..  

  ÓÓ  HHOOSSPPOODDIINNEE,,  OOSSLLOOBBOOĎĎ  MMAA  OODD  LLŽŽIIVVÝÝCCHH  PPEERRÍÍ,,    
OODD  JJAAZZYYKKAA  PPOODDVVOODDNNÉÉHHOO..  ......  

  PPRRIIDDLLHHOO  BBÝÝVVAAMM  MMEEDDZZII  TTÝÝMMII,,  ČČOO  NNEENNÁÁVVIIDDIIAA  PPOOKKOOJJ..  
  JJAA  SSOOMM  ZZAA  PPOOKKOOJJ,,  AALLEE  KKEEĎĎ  SSAA  OOZZVVEEMM,,  OONNII  SSÚÚ  ZZAA  BBOOJJ..““  

  Žalm 120, 1.2.6.7.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   ÚVODNÍK 
Pred nedávnom som bol na súde. Predvolali ma ako svedka 

v prípade, ktorý sa stal už pred mnohými rokmi, keď z nášho kostola 
ukradol muž – narkoman odkvapový žľab.   Premenil podmienku a bol 
obvinený, stíhaný na slobode. Medzitým si v zahraničí odsedel trest 
za iný čin. Podarilo sa mu úspešne prejsť odvykačkou od drog. Je 
čistý. Zamestnal sa.  Spláca dlhy, aj nášmu  zboru uhradil škodu. Stará 

sa o chorého otca. Na pojednávaní prokurátor v súlade s paragrafmi žiadal pre neho – recividistu niekoľkoročné väzenie. 
Iné ako prokurátor ani požadovať nemohol.  Senát – zohľadniac  celkovú  situáciu   dotyčného, jeho účinnú ľútosť 
i nápravu života uznal, že pre spoločnosť je prospešnejšie, keď onen muž spláca dlhy, pracuje, platí dane a stará sa 
o otca, ako by mal opäť stráviť niekoľko rokov vo väzení na štátne trovy. Sudca obvineného prepustil. – Priamo ukážková 
lekcia spravodlivosti bez zákonníctva.  

 Aj Pán Ježiš rešpektoval pravidlá. Povedal: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon (Mt 5, 17). Zachovával 
zvyklosti ako každotýždenná návšteva bohoslužobného zhromaždenia: Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, 
a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy  (L 4, 16). Nepočínal si však zákonnícky. Ak bolo treba, uzdravoval 
aj v sobotu (L 6, 6 – 11), hoci zákonníkov a farizejov to privádzalo do šialenstva. Ježiš im vytýkal, že zatvárajú kráľovstvo 
nebeské pred ľuďmi (Mt 23, 13). 

Prišlo mi to na myseľ, keď som si prečítal, že známy pár, Adelu a Viktora, nemôže  Viktorov krstný otec (ev. farár) 
zosobášiť, lebo podľa cirkevných predpisov musí byť evanjelický sobáš iba v kostole. Iste, predpis má svoju logiku. Kostol 
je pre sobáš primerané a dôstojné miesto. Je v ňom zabezpečená počuteľnosť aj ochrana pred zlými poveternostnými 
podmienkami. – Nebojte sa kostola!  

No sú prípady, keď je pochopiteľné, že mladý pár túži mať obrad aj hostinu na jednom mieste.  O to viac, ak ide 
o mediálne známych ľudí, ktorým by otravní paparazovia nedali ani na kroku pokoj.  

Evanjelická cirkev bola požiadaná o službu Božím slovom. Na čom jej – nám, potomkom reformácie, viac záleží? 
Na striktnom dodržaní predpisu? Alebo na zvesti evanjelia?  

 Keby snúbenci prosili, aby boli zosobášení pri potápaní sa, zoskoku 
padákom,  výstupe na strmý štít (pri ktorom lapáme po dychu), či na 
bezpečnostne neistých ruinách hradu..., pokladal by som NIE cirkvi za 
pochopiteľné. Veď riziko nečasu či zníženej možnosti (pri potápaní ide až o 
nemožnosť), aby  Božie slovo znelo a bolo snúbencami i sobášnymi hosťami aj 
pozorne počúvané, by bolo namieste. Avšak je správne trvať na NIE pri sobáši 
v peknom areáli, kde zabezpečenie ozvučenia a v prípade zlého počasia aj 
presunu do blízkeho dôstojného priestoru nie je nijakým problémom?   

     V žiadnom prípade neodrádzam od kostola. No premýšľajme: je pri sobáši kľúčovejšie 
samotné miesto jeho konania, alebo to, aby na sobáši mohlo jasne znieť a byť dobre 
počuté Božie slovo, modlitby, požehnanie? Čo by asi povedal Pán Ježiš? 

     Viktorovi a Adele prajme Božie požehnanie a evanjelickej cirkvi múdrosť zhora, 
chrániacu nás pred nerozlišovaním principiálnosti od zákonníctva.  

 Martin Šefranko, ev. farár, Bratislava –Legionárska 
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Správa z Valného zhromaždenia ZED 
 

1. mája 2017 sa uskutočnilo VZ ZED. Po Službách Božích s Večerou Pánovou 

v Mýte pod Ďumbierom, rokovalo 81 ev. duchovných v Hoteli Partizán na Táľoch. 

Nakoľko VZ nebolo zvolané v zmysle vlani prijatého rokovacieho a volebného 

poriadku ZED, prebehla na začiatku pracovnej časti diskusia o tom, či je VZ vôbec 

uznášaniaschopné.  

Predseda ZED Daniel Midriak potvrdil, že nebol striktne dodržaný postup 

zvolania VZ. Po všeobecnom konsenze však deklaroval, že rokovanie účastníci 

pokladajú za legitímne – riadne valné zhromaždenie stavovskej organizácie ev. 

duchovných, uznesenia ktorého budú platné.  

Po prednesení správ hodnotiacich uplynulé obdobie 2016/2017 nasledovala 

rozprava. Diskusia sa týkala najmä tém pripravovaného zákona o služobnom pomere 

farárov, plánov na reštrukturalizáciu cirkvi a aj majetku ECAV v Beckovskej Vieske 

(ZED je jeho podielnikom, no už roky bez benefitov). Niesla sa v kritickom duchu 

k súčasným pomerom v cirkvi, voči neprehliadnuteľným centralizačným snahám a úsilia 

niektorých cirkevných predákov znížiť  právnu ochranu duchovných. Zákon 

o služobnom pomere je už po niekoľkýkrát predkladaný na schválenie, pričom 

pripomienky duchovných zo seniorátov sú prehliadané.     

Čo sa týka zmeny organizačnej štruktúry  ECAV, cirkevné zbory dostali časový 

harmonogram zmien, boli vyzvané na diskusiu, no o konkrétnych krokoch vedia zbory 

a duchovní minimum. Jestvuje len rámec („cestovná mapa“), no nie potrebné 

podrobnosti navrhovaných zmien a ich dopadov. Bez nich je reálna diskusia nemožná. 

Nateraz to vyzerá tak, že väčšmi ako pozitívnu zmenu pre cirkev, sledujú predkladatelia 

navrhujúci pri reštrukturalizácii cirkvi model jedného dištriktu (1D) – teda aj jedného 

biskupa – upevnenie moci terajšieho generálneho biskupa, ktorého druhý mandát 

čoskoro vyprší.  

Silné sklamanie z opakujúcich sa túžob ľudí zastávajúcich post generálneho 

biskupa (v minulosti i dnes) reštrukturalizovať cirkev na konci funkčného obdobia 

priamo a statočne vyjadril petržalský farár Ján Kolesár. Prehovoril z duše väčšiny 

prítomných, čo sa odrazilo aj v uzneseniach VZ ZED 2017. VZ ZED 2017: 

-  Neprijíma správu predsedu ZED.  

- Prijíma správy podpredsedov ZED, správu správcu fondov, správu o hospodárení, 

správu revíznej komisie.  

- Vyjadruje nesúhlas s knihou HON (autor Ivan Mucha). Jej vydanie a spôsob, akým 

bola kauza I. Muchu vrchnostensky riešená, poškodilo ECAV a jej kredit.  

- Odmieta model 1D a dokument Dušana Vagaského: Reforma správy cirkvi 

(pohľad zvnútra).  

- Odmieta zákon o služobnom pomere. Zaväzuje zástupcu ZED v generálnom 

presbyterstve (GP), aby v prípade hlasovania o uvedenom zákone v GP hlasoval proti 

prijatiu zákona o služobnom pomere bez predošlého odsúhlasenia takéhoto zákona 

valným zhromaždením ZED.  

- Zaväzuje predsedu ZED, aby v prípade, že nebude na rokovaní GP hlasovať ako  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

   

 

  
   
 

 
 

      
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAKKTTUUÁÁLLNNEE  DDIIAANNIIEE  
  

Valné zhromaždenie 
Tranoscia, a.s. 

   V piatok, 28. apríla t. r., sa na 

Mestskom úrade v Liptovskom 

Mikuláši konalo Valné 

zhromaždenie Tranoscia, a. s., 

za účasti predstavenstva 

Tranoscia, kde je aj generálny 

dozorca Imrich Lukáč 

a Dozornej rady, ktorej členom 

je aj generálny biskup Miloš 

Klátik. Akcie Tranoscia, a. s. 

vlastní ECAV, dištrikty 

a senioráty (po 100), cirkevné 

zbory a súkromné osoby.  

   V úvode bola prijatá správa 

Tranoscia, a. s. za rok 2016. 

Niektorí akcionári žiadali 

predstavenstvo, aby po prijatí 

uznesenia VZ odvolalo 

šéfredaktorku EPST, avšak 

o tomto návrhu odmietol 

predseda predstavenstva dať 

hlasovať. Zároveň bolo po 

ukončení VZ udelené ocenenie 

predsedníctvom cirkvi aj 

šéfredaktorke EPST Martine 

Kováčikovej. Otázka je, prečo, 

keď synoda v roku 2016 

vyjadrila svoju zásadnú 

nespokojnosť so smerovaním 

týždenníka EPST, rovnako ako 

množstvo seniorálnych 

a zborových presbyterstiev 

a konventov.  

   K obsahu predloženej správy 

VZ Tranoscia, a. s. sa vrátime 

v nasledujúcich vydaniach RL. 
 

 Redakcia Reformačných listov 

 
predseda ZED bol zastupovaný a poveril svojím zastupovaním striedavo podpredsedu za Východný dištrikt (VD) 

a podpredsedu za Západný dištrikt (ZD).  

- Zaväzuje predsedu ZED, aby v prípade,  že nebude na najbližšom rokovaní GP v máji 2017 hlasovať ako predseda 

ZED, poveril svojím zastupovaním sestru Baškovú, podpredsedníčku ZED (za ZD).  

- Zaväzuje predsedu ZED, aby v prípade hlasovania o zákone o služobnom pomere v cirkvi hlasoval za znenie zákona, 

v ktorom pracovný vzťah bude definovaný aj pracovnou zmluvou podľa zákonníka práce.  

- Zaväzuje predsedu ZED, aby požiadal ECAV o potvrdenie podielov na majetku Beckovskej Viesky v prospech ZED 

podľa pôvodného vkladu.   

- Zaväzuje členov Výboru ZED, aby (Výbor ZED) bez uznesenia VZ ZED nerokoval o podieloch Beckovskej.   

- Považuje neprijatie správy predsedu ZED a výhrady, ktoré zazneli v diskusii za vyslovenie nedôvery predsedovi 

ZED, a preto navrhuje zvolanie mimoriadneho VZ ZED za účelom odvolania (súčasného) predsedu ZED a voľby 

nového.   
Rokovanie VZ výstižne hodnotia slová jedného z účastníkov: Som smutný, že ďalšie stretnutie v cirkvi končí uznesením 

o vyslovení nedôvery, a nie silnou pozitívnou víziou, výzvou do budúcnosti, ale rozumiem, že  tak to bolo potrebné. Myslím 

v modlitbách na udalosti, ktoré nás čakajú. Verím, že to najlepšie je pred nami.  

Pán Boh uslyš!                           Martin Šefranko 
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REFORMAČNÉ OKIENKO 

Čas hádzania kameňov 
Politická scéna - nielen tá dnešná - je o tom, kto nájde lepší kameň a hodí ho do protivníka. Nájsť na druhého 

niečo, čo ho znemožní. Čím väčšia špina, tým lepší tromf. Politické diskusie sú takým hádzaním kameňov jedného na 
druhého. Ako malí chlapci, ktorí sa neznášajú a robia si zle. A keď náhodou dobre trafím a ublížim druhému, tak je na 
vine zase on, lebo sa neuhol. Politika bola vždy taká. 

Takto sa, žiaľ, nesprávame len v politike. Takto to funguje v našom bežnom, obyčajnom, každodennom živote. 
V každom vzťahu, ktorý vytváram. Nielen v tom negatívnom, ktorý mám k ľuďom, ktorí sú mi protivní, ktorých 
neznášam a nemám rád, ale aj v tom pozitívnom, ktorý mám k ľuďom blízkym - k rodine, priateľom, kolegom. Aj tam 
často krát lietajú kamene.  

A kamene lietajú aj v cirkvi. Zdá sa mi, ako by sme kopírovali politickú scénu. Nedávno som bol v kine na filme 
„Únos“. Z kina som vyšiel zničený, lebo som si uvedomil, že sa správame rovnako - možno sa hráme na inom piesočku 
a máme menšie lopatky, ale princíp je rovnaký - triafať vieme veľmi dobre. Tam, kde namiesto zvestovania evanjelia 
nastúpi cirkevná politika, nutne lietajú kamene. A namiesto uzdravovania prichádzajú zranenia a bolesť. Lebo, keď 
dostanete šutrom do hlavy, tak to bolí. A kamene veselo lietajú zo všetkých strán.  

Možno je čas na iné hádzanie. Viem, že keď po mne niekto hodí kameňom, je ťažké nevrátiť to späť, alebo si 
nájsť ešte väčší kameň, aby som dal jasne najavo, kde je pravda. Len som si nie istý, či sa dá takýmto spôsobom pravda 
dosiahnuť. Viem, že je ťažké nechať sa obhadzovať kameňmi a nebrániť sa. Ježišova požiadavka „nastaviť druhé líce 
tomu, kto ma udrie“, sa nám zdá utopická. Lenže ono to v skutočnosti nie je tak bezmocné, ako by sa zdalo. Ani to 
neznamená pasivitu alebo rezignáciu. Len to nie je agresívne. Nie je to oplácanie rovnakou mincou. Je to iný prístup a je 
veľmi aktívny a dynamický. Je to Ježišovský spôsob a jedine tento je účinný. A som presvedčený, že práve na tento 
spôsob, na tento prístup je najvyšší čas. Ježiš „nastavil líce tým, ktorí ho bili“. A zdanlivo to skončilo na kríži a v hrobe. 
Lenže kameň, ktorý bol privalený k Ježišovmu hrobu, bol „odhodený“. Nie preto, aby niekoho trafil, aby niekomu 
ublížil. Ale preto, aby uvoľnil miesto láske, pokoju, nádeji, odpusteniu, zmiereniu, životu. Kameň od hrobu bol 
odhodený bokom. Práve teraz je čas, aby sme kamene, ktoré sú nám v ceste, odhadzovali bokom. Aby sme sa o ne 
nepotkli. Aby sme si neublížili. Aby si neublížili iní, ktorí sú s nami na ceste, ani tí, ktorí idú iným smerom. Je čas 
odhadzovania kameňov.           Ján Oslík, evanjelický farár, Modra 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORMAČNÉ VYZNANIE                                                                                                                                       
O obradoch 
 

Boh od nás očakáva lásku, nie vykonávanie rituálov. 
„Lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.“ (Oz 6, 6) 
 
Stredobodom nášho života je Boh, a nie obrady a slávnosti. 
„Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej 
láske, bude s plesaním jasať nad tebou.“ (Sof 3, 17) 
 
Prvoradé sú vzťahy, nie obete a náboženské obrady. 
„Najprv sa zmier s bratom,  a potom príď a obetuj svoj dar.“ (Mt 5, 24b) 
 
jednotlivé časti Reformačného vyznania sme Vám priniesli na pokračovanie.                       Autor: Ján Oslík  Modra, marec 2017 

 
Milí bratia a sestry, 

na stránke  www.buncak.sk si môžete 
okrem iného 

 vypočuť duchovné zamyslenia  
evanjelického farára  

Jána Bunčáka z Trenčína 
https://buncak.sk/category/podcast/ 

http://www.buncak.sk/
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CHARTA 2017                 pokračovanie Charty 2017 
 

VYSVETĽUJÚCE ČLÁNKY CHARTY 
 

Článok V - O rôznom ovocí  
centralizácie a decentralizácie 

 

1. Súčasná organizačná štruktúra bola ustanovená v roku 
1994. Nedoriešila však zjednodušenie organizačnej 
štruktúry cirkvi a optimalizáciu územno-správneho 
členenia cirkvi. Preto už o niekoľko rokov bola v cirkvi 
zriadená reštrukturalizačná komisia, ktorá mala navrhnúť 
zjednodušenie štruktúry cirkvi. Činnosť Generálneho 
biskupského úradu (GBÚ) v podobe politického orgánu 
z 50. tých rokov XX. storočia nebola zrušená, ale naopak 
posilnená. Dnes je to najväčší administratívny útvar cirkvi.  

2. Po mnohých rokoch činnosti reštrukturalizačnej komisie 
sa jej činnosť zúžila len na obhajobu súčasného stavu 
resp. takého modelu, ktorý by zabezpečil pokračovanie 
súčasného predsedníctva ECAV vo funkcii aj na ďalšie 
obdobie. Ich kroky a správanie tomu nasvedčujú.  

3. Táto komisia nerešpektuje uznesenie C3 Synody z roku 
2010 pripraviť zjednodušenie štruktúry cirkvi vytvorením 
troch dištriktov. Naopak, jej favoritom je model zrušenia 
oboch dištriktov, resp. vytvorenie jedného dištriktu pre 
územie celého Slovenska.  

4. Odmietame spochybňovanie úlohy a postavenia 
základných COJ – dištriktov, seniorátov a cirkevných 
zborov – sú historický overené a opodstatnené.  

5. Osobitná a významná je úloha seniorátov najmä 
v pastorálnej spolupráci. Dištrikty majú efektívne 
biskupské úrady. Vedia na svojom území vhodne 
podporovať senioráty a zbory, zabezpečovať potrebnú 
administratívnu podporu a podporné nástroje.  

6. Návrhy na zrušenie súčasných dvoch dištriktov resp. 
zrušenie dištriktov nie sú ničím iným len zásadnou 
centralizáciou ECAV a snahou o zmenu jej 
demokratického a samosprávneho charakteru. 
Centralizácia v tomto prípade by znamenala prevzatie 
všetkých kompetencií dištriktu vedením cirkvi.  

7. Je to katolizácia prostredia našej cirkvi v tom zmysle, že 
ústredné postavenie v ňom bude mať generálny biskup, 
ktorý bude mať takmer neobmedzený časový mandát, 
ktorý bude takmer neodvolateľný a ktorý bude 
nekontrolovateľný. Aká je tenká hranica od slobody 
k diktatúre, stačí nám neurobiť teraz nič.  

8. Takýto generálny biskup by nemal žiadnu kapacitu 
venovať sa problémom v území, venoval by sa 
predovšetkým a opäť iba politike a svojim záujmom, čo by 
cirkev ďalej rozdeľovalo. Seniorom a seniorálnym 
dozorcom by pribudol ešte väčší diel práce, bez 
adekvátnej podpory. Centralizovaný GBÚ by bol vysoko 
formalizovaným štatistickým a riadiacim strediskom pre 
výkon rozhodnutí generálneho biskupa.  
9. Súčasné vedenie cirkvi potrebuje  len  nájsť   inú,  ďalšiu 

formu udržania si moci a vplyvu v cirkvi, namiesto 
transparentného odovzdania končiaceho mandátu, na 
ktorý boli zvolení do funkcií. 
10. Dištrikty majú svoje historické opodstatnenie 
a v ostatných viac ako 200 rokoch boli na území dnešného 
Slovensko minimálne 3 dištrikty. Biskupské úrady 
dištriktov sú bližšie k seniorátom a cirkevným zborom. To 
sa nedá povedať o centralizovanom GBÚ.  

11. Dôležitým kritériom zjednodušenej organizačnej 
štruktúry cirkvi je nadviazanie na overenú historickú 
vývojovú kontinuitu, pri zachovaní demokratického, 
participačného a samosprávneho charakteru našej cirkvi 
vrátane priamej voľby predstaviteľov cirkvi a priameho 
zastúpenia predstaviteľov cirkevných zborov a seniorátov 
v orgánoch vyšších cirkevných organizačných jednotiek.  

12. Súčasťou funkčného modelu cirkvi je rešpektovanie 
najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku, ktorým je Synoda 
ECAV na Slovensku, rešpektovanie zákonnosti a rovnosti 
všetkých členov cirkvi pred zákonom, tak civilným ako aj 
cirkevným. Synoda je zároveň ústavodarný orgán našej 
cirkvi a má najvyššiu právomoc prijímať zásadné 
rozhodnutia a kontrolovať činnosť cirkvi.  

13. Kontrola v cirkvi má byť istená vnútornými 
kontrolnými mechanizmami a skladaním účtov celému 
spoločenstvu na konventoch cirkevných zborov, 
seniorátov a dištriktov, ako aj na synode. Kto spochybňuje 
autoritu synody, ako najvyššieho orgánu cirkvi, navádza 
na zlé cesty a spochybňuje poriadok v našej cirkvi.  

14. Mnohí predstavitelia cirkvi žijú vo falošnej predstave, 
že potrebujeme silné vedenie, či silného generálneho 
biskupa so silnými kompetenciami. Žijú v predstave, že 
takéto vedenie či biskup pre nás vybaví viac a má viac 
kontaktov. Chcú byť vedení silným vodcom, boja sa 
prevziať vlastnú zodpovednosť za svoju budúcnosť.  

15. Čo reálne však takéto vedenie a biskup vybavili, ako 
dopredu posunuli našu cirkev? Nie je to pravý opak? Za 
posledných 10 rokov nastal útlm služby, pokles aktívnych 
pracovníkov v službe ako aj farárov a záujemcov 
o štúdium teológie, nastal pokles dôveryhodnosti 
a dôvery v cirkvi. Nie vedenie cirkvi, či silný biskup alebo 
vodca, ale jedine Pán Ježiš Kristus dá napredovanie, istoty 
a rast. Zrušené boli viaceré výbory cirkvi (napr. výbor 
zahraničnej misie, výbor pre kresťanské šafárenie), 
zrušená bola špecializovaná služba farárov pre mládež 
a diakoniu, Univerzitné pastoračné centrum Mosty bolo 
presunuté pod cirkevný zbor a ďalšie prípady.  

16. Preto je potrebné pripomenúť, že samostatne 
fungujúce a silné cirkevné zbory boli historicky vždy 
základom všetkej služby a združovania sa evanjelikov na 
miestnej úrovni v mestách a obciach. Prijímali farárov do 
služby. Farári v službe pastorálne spolupracovali 
v seniorátoch. Bola to a je veľmi osožná činnosť. 
Biskupské úrady dištriktov na svojom území efektívne 
vykonávali administratívnu, štatistickú a koordinačnú 
úlohu. Nezasahovali však do činnosti cirkevných zborov. 
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19. Systém zamestnávania farárov a kaplánov je 
potrebné reformovať, najmä presunom funkcie 
zamestnávateľa na nižšie COJ - na dištrikty, senioráty 
a cirkevné zbory, ktoré ich budú môcť lepšie podporiť 
v ich službe. Zvýšenie transparentnosti prospeje aj 
systému a priebehu farárskych a kaplánskych skúšok.  
                                                     – pokračovanie nabudúce – 

 
Poďakovanie za postoj a podporu 
     Ku dnešnému dňu (5. 5. 2017) Chartu 2017 podporilo 
632 signatárov.  
Prosíme o zasielanie podpisových hárkov na emailovú 
adresu: help@evanjelickajednota.sk (naskenované) 
alebo listom na adresu: 
Sekcia HELP - EJ, o. z., Partizánska 2, 811 03 Bratislava. 
Ďakujeme za Vašu podporu. 

 

 

 

 

17. Je zjavné, že súčasný GBÚ, ktorý nie je definovaný 
ani cirkevnou ústavou, je predovšetkým mocenským 
nástrojom Predsedníctva ECAV na Slovensku. 
Pokračovanie tohto útvaru by prinieslo iba ďalšie 
prehlbovanie stagnácie cirkvi.  

18. Generálne presbyterstvo by sa malo transformovať 
na Radu ECAV na Slovensku, v ktorej budú mať rovnaké 
zastúpenie všetky tri dištrikty. 

Namiesto GBÚ by spoločné administratívne, informačné 
a dokumentačné činnosti pre cirkev zabezpečovala 
Kancelária ECAV na Slovensku, ktorá by bola 
organizačným útvarom Rady ECAV na Slovensku. 
K pracovníkom tejto kancelárie by patrili: tajomník, 
hovorca, vedúci centrálneho archívu, informačného 
centra a ústavu pamäti ECAV. Ostatné kompetencie 
a činnosti by sa decentralizovali na základné COJ.  

 

OKIENKO MOS                             

Vôňa Kristova 
2Kor 2, 15 – 16 

„Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do 
zahynutia; týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobný?“ 

Ktoré z piatich zmyslov dokážu v nás vyvolať najsilnejšie spomienky? U mňa je to okrem sluchu jednoznačne 
čuch.  Vôňa určitého jedla ma vracia do minulosti k mamkinmu stolu, vôňa mandarínky ma prenáša k vianočnému 
stromčeku ...  

Apoštol Pavol pripomína Korinťanom, že je ešte iná, veľmi špecifická vôňa – „vôňa  Kristova“. „Lebo sme vôňou 
Kristovou Bohu. Pavol nás možno odkazuje na  rímske víťazné pochody. Rimania si dali záležať na tom, aby každý vedel 
o ich víťazstve, preto na oltároch po celom meste pálili kadilo. Pre víťazov to bola príjemná, opojná vôňa. Pre zajatcov 
však väčšinou znamenala otroctvo alebo smrť. V takom zmysle tieto slová prekladá český ekumenický preklad: „Jsme 
totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí 
k zahynutí.“  

My kresťania sme víťazi v Ježišovi Kristovi. Teda mali by sme byť. PRAVDIVOSŤ ČI KLAMSTVO NÁŠHO 
KRESŤANSTVA SA UKAZUJE V OVOCÍ DUCHA, alebo ako to Pavol krásne nazýva – v „našej vôni“, ktorú vydáva náš život 
v praxi.  

Čo je ale pre Boha príjemná vôňa? Čo prinášame Bohu na oltár? Aké „kadidlo“ života spaľujeme, aby to bolo 
Bohu príjemné? V Žalme 4, 6 čítame: „Obetujte správne obete a dôverujte Hospodinovi!“. ČO všetko si pod tým 
predstavíme? Napr. keď kážeme evanjelium o Ježišovi Kristovi ako jedinej ceste pravde a živote. Keď hovoríme o ničivej 
moci zla a hriechu a o ceste z neho skrze kríž a slávne vzkriesenie. Že život s Ježišom Kristom vedie k slobode, rozväzuje 
putá, láme okovy, vyslobodzuje zo zajatia či uzdravuje. Ale takto môžeme „voňať“ len, keď si dáme správny deodorant. 
A ten máme na sebe, v sebe vtedy, keď v nás žije Kristus. Tak ako Pavel píše v liste Galatským: „Lebo vierou ste všetci 
synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“Gal.3,27 – Krista sme si 
obliekli. Alebo: „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“Gal.2,20 

Typická vôňa /či zápach/ sa tiež získava tým, že niekde trávime čas s určitými ľuďmi v určitom prostredí. 
Napáchne naše oblečenie, možno naše vlasy, pokožka, ... občas aj názory a svedomie. Keď trávime čas s Ježišom 
Kristom, je to rovnako. Nasiakneme vôňou neba, vôňou večnosti. Veľmi ľahko sa ale môže stať, že pre mnohých bude 
táto vôňa nepríjemná, usvedčujúca, radikálna – „týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život.“ 

Urobme všetko preto, aby sme boli „vôňou Kristovou“, aby sme na oltári nášho života „spaľovali“ správne veci, 
ktoré budú Bohu príjemnou vôňou. Nech náš život nie je smrad bez ohľadu na to, aké slová hovoríme a aké posty 
zastávame, ale Boží odraz neba a Jeho kráľovstva. Amen.                     

Stano Kocka, predseda Modlitebného spoločenstva 

 

mailto:help@evanjelickajednota.sk


REFORMAČNÉ LISTY 10/2017 5. MÁJ 2017 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLUPRÁCA 
Bratia a sestry, vydávanie Reformačných listov (RL) je postavené na spolupráci, aktívnom prístupe a otvorenosti pomenúvať problémy, 
ale i navrhovať riešenia. Ďakujeme vám za pozdravy a povzbudzujúce slová uznania, a že sa modlíte za našu cirkev. V RL ponúkame 
priestor na prezentovanie informácií o dianí vo Vašich cirkevných zboroch a spoločenstvách. Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a rady 
z Vašej služby a života v cirkevných zboroch. Radi preberieme aj vybrané články z Vašich zborových časopisov. Ponúkame priestor na 
oznamy. Kontaktujte nás, prosíme, na nižšie uvedených adresách. Veríme, že vzájomnou spoluprácou dokážeme budovať jednotu, 
obnovovať dôveru a zvyšovať transparentnosť fungovania cirkvi. Pomôžte nám, prosíme, pri distribúcii Reformačných listov. Nie všetci 
majú a používajú email a internet. Chceme ich doručiť na farské úrady, do kostolov, do našich spoločenstiev a predstaviteľom cirkvi 
v rôznych funkciách. Pomôžte nám takto otvárať a viesť diskusie a dialóg o smerovaní k obnove a rozvoju. Tešíme sa na vašu spoluprácu 
a prosíme o vaše modlitby. Nech vás Pán zachová v pokoji, v láske a v túžbe pomôcť obnove cirkvi.  

Kontakt na tím Reformačných listov:      Zostavili: 
Sekcia HELP – Evanjelická jednota, o. z.           Martin Kováč              0905 269 078 
Partizánska 2               Monika Cipciarová    0948 254 765 
811 03 Bratislava        Eva Bachletová 

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 http://evanjelickajednota.sk 

Zamyslenia Tesnou bránou - rok po ... 
     Možno som zvláštny, ale vždy ma teší, keď dostanem urgentný email ohľadom 
Zamyslení: Prečo dnes nie je na webe nové zamyslenie? Prečo nefunguje nahrávka? 
Nejde mi spustiť pieseň na dnešný deň, čo sa deje?  
     Všetky tieto emaily od vás svedčia o tom, že služba, ktorú konáme je pre vás 
užitočná, nápomocná a využívaná. Že Božie slovo a zamyslenia čítate, počúvate. Že 
každý deň spievate pieseň na Božiu slávu.  
     Audio zamyslenia začali 1. januára 2016. Za rok a 3 mesiace sa okruh čitateľov 
a poslucháčov  rozrástol  z niekoľkých  jednotlivcov na desiatky a v ostatných 
mesiacoch na stovky denne. Som vďačný Pánu Bohu v prvom rade za autorov  

zamyslení, za Modlitebné spoločenstvo ECAV, za vydavateľstvo Vivit, ktoré publikuje zbierku Tesnou bránou, a ktoré nám dalo 
povolenie ku zverejňovaniu. Som vďačný, že Pán Boh si našiel ochotných ľudí z rôznych častí Slovenska, ktorí videli v tejto službe 
potenciál a dali sa nahovoriť, aby pomohli. Som vďačný za tvorcov portálu s piesňami, urobili obrovský kus práce. Poďakovanie patrí 
najmä Cirkevnému zboru Dúbravka, kde časť zamyslení nahrávame a striháme.  
     Tvorba audio zamyslení je radostná, no náročná. Je radostná, lebo nám dáva možnosť zvestovať Božie slovo, slovo o vykúpení 
hriešneho človeka, slovo o nádeji, slovo o živote. Je náročná, lebo si vyžaduje pravidelnosť, vytrvalosť, veľmi rozumné využívanie 
času, žonglovanie s osobnými, rodinnými a pracovnými povinnosťami. Neraz je to len tak o ten povestný chlp.  
     Audio zamyslenia priniesli aj novinku - možnosť počúvania cez podcast na mobilnom telefóne. Som rád, že túto službu mnoho ľudí 
využíva. Možno by v budúcnosti mohlo byť zaujímavé, ak by autorom pomohli s načítaním zamyslení ich domáce cirkevné zbory 
a o pieseň sa postaral zborový spevokol, či kapela. Bolo by to pestrejšie, spoznali by sme nových ľudí, ktorým dal Pán Boh dar 
dobrého čítania, spevu, nahrávania. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať.  
     Hovorí sa, že každý špás niečo stojí. Aké výdavky sme doteraz mali? Stálo to veľa ochoty, schopností a času mnohých skvelých 
ľudí. Ak sa niekto pýta na peniaze, tak 0,-EUR (slovom: NULA EUR). Áno, neminuli sme ani cent! Ak predsa chcete podporiť audio 
zamyslenia, prosím, modlite sa za nás. Finančný príspevok môžete poslať na podporu Modlitebného spoločenstva, Rómskej misie, či 

zahraničnej misie.  A nezabudnite aj dnes počúvať zamyslenie na https://zamyslenia.lutheran.sk                 - Daniel Mišina - 

 

 

Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV 

 
 
 
 

Vo štvrtok, 27. 4. 2017 vo večerných 
hodinách bola vysielaná relácia 

.podlampou, kde diskutovali a odpovede 
na otázky ... čo všetko zmenila 

reformácia?, ako to posunulo kresťanský 
svet?, čo dnes spája katolíkov 

a protestantov a čo ich oddeľuje?, je čo 
oslavovať?  ... hľadali brat farár Ján 

Hroboň, sestra Eva Bachletová a brat 
Karol Moravčík, katolícky kňaz 

s moderátorom relácie Štefanom Hríbom.  
Relácia je prístupná na adrese: 

https://www.tyzden.sk/podlampou/390
36/pod-lampou-500-rokov-od-

lutherovych-poziadaviek/ 

Vážení členovia redakcie Reformačných listov, 
     ako zástanca hodnôt, na ktorých ECAV doposiaľ bola postavená, ako 
sú Božie slovo a demokratické princípy, kde samotní členovia 
cirkvi majú plné právo o všetkom rozhodovať, by som Vám rád 
ponúkol svoju finančnú podporu. 
     Ak by ste vzhľadom na blížiacu synodu ECAV a neskôr aj na blížiace 
sa voľby generálneho biskupa chceli zlepšiť informovanosť členov 
ECAV na Slovensku o dianí v cirkvi a potrebovali by ste k tomu 
finančné prostriedky, prosím, neváhajte ma osloviť. Veľmi rád 
prispejem. 
      V prípade, že by ste potrebovali pomôcť akýmkoľvek iným 
spôsobom, neváhajte ma kontaktovať. Nemôžem sa ďalej prizerať, 
ako cirkev, ktorej moji rodičia, starí rodičia, ja sám a aj 
vzdialenejší príbuzní venovali množstvo svojho času a úsilia, aby 
fungovala ako silnejší nástroj šírenia evanjelia, túto našu snahu 
pár nesprávnymi rozhodnutiami zahodila.                                S pozdravom, Ján Mišák (ml.) 
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