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......  CCIIRRKKEEVV  VV  BBOOŽŽÍÍCCHH  DDEEJJIINNÁÁCCHH  

......  SSTTAANNOOVVIISSKKOO  AADDVVOOKKÁÁTTSSKKEEJJ  KKAANNCCEELLÁÁRRIIEE  KKUU    
          SSPPOORRUU  DDAANNIIŠŠ  VVSS..  RREEFFOORRMMAATTAA  
......  VVYYBBRRAALLII  SSII  PPAAVVLLAA  
......  RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  
......  CCIIRRKKEEVVNNÉÉ  PPRREEDDPPIISSYY  KK  VVOOĽĽBBÁÁMM  
......  MMOODDLLIITTEEBBNNÁÁ  RREEŤŤAAZZ,,  TTEERRMMÍÍNNYY  VVOOLLIIEEBB  
......  UUZZNNEESSEENNIIAA  CCOOJJ,,  OOZZNNAAMM  
......  PPRREEČČOO  PPÔÔJJDDEEMM  VVOOLLIIŤŤ  AA  KKOOHHOO  SSII  VVYYBBEERRIIEEMM  
......  KKTTOORRÝÝ  PPRRÍÍSSTTUUPP  JJEE  BBLLIIŽŽŠŠÍÍ  EEVVAANNJJEELLIIUU??  
......  ZZ  VVAAŠŠIICCHH  LLIISSTTOOVV  
  

„VŠETKÝM SME UTLÁČANÍ, ALE NIE POTLAČENÍ;  
SME TIESNENÍ, ALE SI NEZÚFAME; SME PRENASLEDOVANÍ,  

ALE NIE OPUSTENÍ; SME ZMIETANÍ, ALE NEHYNIEME;  
JEŽIŠOVO ZOMIERANIE NOSÍME STÁLE V TELE,  

ABY AJ ŽIVOT JEŽIŠOV ZJAVNÝ BOL NA NAŠOM TELE.“ 
2Korintským 4, 8 – 10 

 

CIRKEV V BOŽÍCH DEJINÁCH 
 

„Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“  
Žalm 62, 2  

 
     Naše duše sú rozbúrené. Leto prišlo akosi priskoro a tempo pra-
covných povinností neutícha. Sme vyčerpaní z horúčav a diára povin-
ností, ktoré musíme ešte pred prázdninami a dovolenkami stihnúť. 
Často už ani nevládzeme večer prehovoriť so svojimi blízkymi a ak sa 

zapojíme do rodinných diskusií sme podráždení, reagujeme neadekvátne. Samozrejme, k vnútornému napätiu ne-
prispieva ani situácia v našej cirkvi.  Oveľa citlivejšie vnímame výzvy a rôzne publikované prejavy, ktoré svojím ob-
sahom neprinášajú ani pokoj, ani povzbudenie, ani duchovnú orientáciu. Myslíme si, že už sa povedalo všetko. Mys-
líme si, že sme už počuli všetko. Všetko, čo sme počuť naozaj nechceli.  Zlomyseľné vyslovené, vykričané, zverejnené 
slová, podpísané i anonymné už našli svoje miesto. Zabodli sa do sŕdc a duší. Účel splnený –  veriaci ľud zneistený 
a dezorientovaný. 
     Čo teraz? Prestať sledovať cirkevné média? Prestať sa trápiť nad anonymnými textami a publikovanou súkrom-
nou korešpondenciou? Prestať čítať e-maily, nedvíhať telefóny, nezapájať sa do diskusií medzi veriacimi? Neviem, 
nepoznám odpoveď. 
     Máme za sebou zložité týždne a niekoľko náročných nedieľ ešte pred sebou. Čakajú nás voľby Predsedníctva 
ECAV, voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV. Napriek všetkým pocitom, ktoré máme, otáznikom či pochybnos-
tiam – pokúsme sa, prosím, tento volebný maratón so cťou zvládnuť a voľby slobodne dokončiť. Pokúsme sa na-
dýchnuť a našu cirkev previesť modlitbami, slušnosťou a s láskou aj cez tieto časy. Naozaj nevieme, aké výsledky 
voľby prinesú, ale dúfame, že naše rozbúrené duše sa utíšia. Napriek všetkým ľudským tvarom a tváram, ktoré cir-
kev má, majme na pamäti, že nás presahuje čosi vyššie – čosi Božské. Trojjediný Boh je správcom nášho malého 
pozemského sveta, správcom vesmíru a časov, ktoré nás a naše deti ešte len čakajú. Všetky vykonštruované obvi-
nenia, túžby po moci a ovládnutí druhého, všetky ublíženia, zlomyseľné šípy, malicherné problémy, klebety 
a nafúknuté pseudoproblémy budú raz len bolestnou epizódou v dejinách našej cirkvi, v dejinách človeka, 
v dejinách, ktoré navždy patria Bohu! A iba Jemu patrí posledné slovo. My sme len čiarka či bodkočiarka vo vetách, 
ktoré sa skladajú do časov a večnosti. 
     Hovoríme si, že sme Ježišovi priatelia, Jeho učeníci, Jeho nasledovníci. Denne k Nemu voláme, modlíme sa k Ne-
mu, berieme Jeho meno do úst. Prosíme, dúfame v pomoc, vyslobodenie, milosť, odpustenie. A ja sa modlím. Nie 
raz Pána prosím o to, aby mi dal jasného ducha, jasnozrivú myseľ a fyzickú silu zvládnuť deň, ktorý je predo mnou. 
     Preto aj teraz vyprosujem u nášho milosrdného Pána Ježiša Krista jasného ducha, dobrú myseľ a pokoj duši pre 
náš – maličký veriaci zástup ľudí evanjelikov augsburského vyznania. Pre nás evanjelikov, ktorí budeme sedieť 
v nedeľu v kostole a dávať svoju dôveru ľuďom, ktorí nás majú viesť a reprezentovať. A prosím za tých, ktorí prijali 
kandidatúru na tieto pozície, aby si uvedomili, že vstupujú do služby, kde si nemajú nechať slúžiť, ale majú slúžiť. 
Bohu a človeku. Amen. 

Eva Bachletová 
 



  

„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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VYBRALI SI PAVLA 
 

     Proti bratovi Jánovi Brozmanovi sa 
rozpútala diabolská kampaň. Diabolská 
svojou formou a intenzitou. Úbohá 
svojím obsahom. Samozvaná cirkevná 
právnička bez akejkoľvek opory 
v cirkevných predpisoch tvrdí, že brat 
Brozman mal ku svojej kandidatúre 
predložiť akýsi dokument. Miloš Klátik – 
po 12tich rokoch v úrade generálneho 
biskupa a docent teológie – nepozná 
platné cirkevné predpisy a fabuluje 
o akomsi dvojitom členstve. Neznalosť? 
Smutné. Úmysel? Tragické. Požiadavky 
pre vstup do ECAV sú popísané 
v samostatnom príspevku bratom fará-
rom Šefrankom.  
     Brat Ján Brozman je členom Cirkev-
ného zboru Obišovce. Všetci ho tam 
poznajú. Poznajú jeho rodinu, poznajú 
jeho príbeh, poznajú jeho vieru 
a poznajú tiež jeho službu. Bol to práve 
Cirkevný zbor Obišovce, ktorý ho po 
návrate z väzenia prijal za svojho člena. 
S celou jeho minulosťou, s celým jeho 
príbehom. Vrátane krstu v Rímsko-
katolíckej cirkvi (mimochodom, ECAV 
a RKC majú podpísanú dohodu 
o vzájomnom uznaní krstu), vrátane 
nehody, vrátane väzenia. Nebohý brat 
senior Fričovský bol až príliš veľký pe-
dant na to, aby opomenul čokoľvek, čo 
by vyžadovali platné cirkevné predpisy, 
keď prijímal brata Brozmana do ECAV. 
Ak by bol potrebný nejaký „výstupný 
list“, brat senior by ho požadoval.  
    Nečudo, že tí, ktorí chovajú a šíria 
osobnú nenávisť nemajú na to žiadne 
reálne dôvody okrem vlastných zlyhaní 
a frustrácií, ktoré si takto potrebujú 
kompenzovať. Preto musia dookola 
opakovať pár holých nezmyslov. Preto-
že skutočnosťou je: brat Brozman je 
mnoho rokov dozorcom v cirkevnom 
zbore Obišovce, je 12 rokov dozorcom 
Východného dištriktu ECAV, je staros-
tom obce Drienovská Nová Ves. Všade, 
kde pôsobí, veci fungujú, prosperujú, 
rastú, rozvíjajú sa.  
     Chápem, že tí, ktorí doviedli cirkev, 
Reformatu, či dôveryhodnosť EPST na 
pokraj fyzickej existencie, sú pri pohľa-
de na službu brata Brozmana plní žiarli-
vosti, nenávisti a škrípu zubami. Na 
jednej strane je to ľudsky pochopiteľné. 

STANOVISKO ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE SCHWARZ 
ADVOKÁTI S. R. O. KU SPORU DANIŠ PROTI REFOR-
MATA O NEPLATNOSŤ OKAMŽITÉHO SKONČENIA 
PRACOVNÉHO POMERU 
 
      Vo veci žaloby Vladimíra Daniša voči spoločnosti REFORMATA spol. s r.o. 
vedenej pred Okresným súdom Bratislava I., č. k. 7Cpr/2/2015 o určenie ne-
platnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy roz-
hodol Okresný súd Bratislava I. dňa 4. 6. 2018 tak, že žalobu zamietol v celom 
rozsahu avšak výlučne z procesných dôvodov. Jediným dôvodom podľa súdu 
bolo to, že žaloba nebola podaná na súde v 2-mesačnej lehote. Žaloba síce 
v danej lehote bola podaná poštou na poštovú prepravu, avšak doručená 
súdu bola až po uplynutí predmetnej lehoty. 
  
Toto bol jediný dôvod, pre ktorý došlo k zamietnutiu žaloby. 
  
      Súd niekoľko rokov viedol dokazovanie o tom, či existovali dôvody na 
okamžité skončenie a či tieto možno považovať za obzvlášť závažné porušenie 
pracovnej disciplíny. Na základe vykonaného dokazovania sudkyňa niekoľko-
krát vyslovila svoj predbežný právny názor (naposledy na záverečnom po-
jednávaní dňa 4.6.2018), že neboli dané dôvody na okamžité skončenie 
pracovného pomeru. Táto skutočnosť jednoznačne vyplýva i zo zvukového 
záznamu priebehu pojednávania, ktorý tvorí súčasť súdneho spisu. 
      Je preto možné konštatovať, že dôvody údajného obzvlášť závažného po-
rušenia pracovnej disciplíny boli účelovo vykonštruované, ergo nezákonné 
s čím sa v konečnom dôsledku stotožnil i súd v rámci predbežného právneho 
posúdenia. Súd niekoľkokrát odmietol argumentáciu spoločnosti REFORMATA 
spol. s. r.o., že dôvody, ktoré kládli Vladimírovi Danišovi za vinu, predstavujú 
obzvlášť závažné porušenie pracovnej disciplíny. 
     V kontexte dôkazov predložených súdu zo strany žalobcu, z ktorých nie 
všetky boli vykonané, bol zrejmý cielený zámer REFORMATY ukončiť pracovný 
pomer s pánom Danišom. Rozsudok súdu prvej inštancie zatiaľ nebol doruče-
ný. Po jeho doručení a po oboznámení sa s podrobnými dôvodmi zvážime 
ďalší právny postup. 

 JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M. 
advokát a konateľ 

SCHWARZ advokáti s.r.o. 
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v ECAV písomne dokladoval svoj vý-
stup z inej (napr. Ríms. kat.) cirkvi? 
Nie. Nič také v CPP nenájdeme. Po-
trebný je akurát, doklad o krste (mô-
že ním byť dokonca aj čestné prehlá-
senie dotyčného a 2 svedkov). Nutná 
je aj príprava. Citát z CPP: „PRIJATIE 
DO ECAV JE MOŽNÉ PO PREDBEŽNEJ 
PRÍPRAVE (ROZSAH KONFIRMAČNEJ 
LÁTKY). AK BOL PRISTUPUJÚCI UŽ 
POKRSTENÝ, KRST NEOPAKOVAŤ. 
DOKLADOM O KRSTE JE PLATNÝ 
KRSTNÝ LIST ALEBO ČESTNÉ PREHLÁ-
SENIE DOTYČNEJ OSOBY A 2 SVED-
KOV (KRSTNÝCH RODIČOV). PRIJATIE 
DO CIRKVI MÔŽE SA USKUTOČNIŤ 
V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH (AJ NE-
ŠPORNÝCH, VEČERNÝCH), ALEBO AJ 
MIMO BOHOSLUŽOBNÉHO RÁMCA 
ZA PRÍTOMNOSTI DVOCH SVEDKOV 
PODĽA PORIADKU UVEDENÉHO 
V AGENDE. O PRIJATÍ DO CIRKVI VYDÁ 
FARSKÝ ÚRAD PÍSOMNÉ SVEDECTVO. 
SÚČASNE ZAZNAMENÁVA PRIJATIE 
DO MATRIKY PRISTÚPENÝCH, AKO AJ 
DO KARTOTÉKY ZBORU“ (Záväzné 
úpravy č. 4/1996 pre cirkevno-
zborovú prax v ECAV na Slovensku 
v znení oznámenia č. 1/2009 písmeno 
F, bod 2). 
     Ak niekto tvrdí čosi iné, tak 
1) buď nepozná platné ev. predpisy, 
alebo 
2) nezmyselne nad rámec predpisov 
vyžaduje od uchádzačov o členstvo 
v ECAV dokumenty, ktoré im platné 
CPP neukladajú dodať (čo je byrokra-
tizmus hraničiaci so šikanou), alebo 
3) naznačuje, že platné predpisy sú 
zlé, nakoľko nevyžadujú niečo, čo by 
podľa jeho mienky vyžadovať mali, 
alebo 
4) svojimi tvrdeniami zavádza verej-
nosť. 

Martin Šefranko, farár 
CZ Bratislava  Legionárska 

AKO JE TO S DÔVODNOSŤOU  
NÁMIETKY 
     Generálny súd ECAV pod vedením 
prof. JUDr. Jána Sváka DrSc. Dňa         
8. 12. 2016 rozhodoval aj o tom, čo je 
a čo nie je dôvodnou námietkou. Vo 
svojom právoplatnom rozhodnutí 
hovorí:  
Zásady pre voľbu do predsedníctiev 
vyšších organizačných jednotiek, me-

dzi ktoré patrí aj voľba dištriktuálneho 
dozorcu ZD, upravujú paragrafy 26 až 
32 CZ č. 11/1994. Súčasťou týchto 
zásad je aj otázka prístupu k tejto 
funkcii a je upravená v paragrafe 30 
ods.5 tohto zákona. Podľa nej je kan-
didát vyradený z kandidátky vtedy, ak 
bola proti nemu vznesená dôvodná 
námietka a hlasovala za ňu nadpolo-
vičná väčšina prítomných členov kan-
didačnej porady. 
Prvostupňový súd rozhodol o porušení 
týchto zásad, a to prioritne z dôvodu 
nepodloženosti námietky voči Bohu-
slavovi Beňuchovi, pretože išlo o sub-
jektívne hodnotenie Bohuslava Beňu-
cha konseniorom Miroslavom Dube-
kom (bod 6 Rozhodnutia prvostupňo-
vého súdu).  
O tom, či ide o subjektívny a neodô-
vodnený názor konseniora Miroslava 
Dubeka hlasovala kandidačná pora-
da, ktorá mala v tomto prípade 16 
členov, a teda nemožno hovoriť 
o subjektívnom názore, ale o názore 
kvalifikovanej väčšiny. Z tohto dôvo-
du považuje odvolací súd tvrdenie 
prvostupňového súdu v bode 6 Roz-
hodnutia za neodôvodnené. 
     V danom prípade z roku 2016 roz-
hodol 1 hlas. V súčasnosti Kandidačná 
porada (KP) na voľbu generálneho 
predsedníctva hlasovala o dôvodnosti 
námietok tak, že v prípade M. Krivdu 
sa s námietkou stotožnilo 23 
a v prípade  I. Lukáča 24 z 31 prítom-
ných členov KP. Podľa platných pred-
pisov a tiež právoplatného rozhodnu-
tia Generálneho súdu ECAV „teda 
nemožno hovoriť o subjektívnom 
názore, ale o názore kvalifikovanej 
väčšiny.“ Výsledky hlasovania jasne 
a jednoznačne dokazujú, že vo všet-
kých troch prípadoch ide o plne dô-
vodné námietky, bez akýchkoľvek 
pochybností.  
     Je poľutovaniahodné, že najvyšší 
predstavitelia ECAV a ďalší signatári 
Výzvy predstaviteľov a členov ECAV 
konajú v priamom rozpore s platnými 
predpismi cirkvi, rozhodnutiami Ge-
nerálneho súdu ECAV, ale aj 
v rozpore s povinnosťami, ktoré vo 
svojom postavení majú – a to je dbať 
na dodržiavanie cirkevných predpi-
sov.    Daniel Mišina 

No nakoľko ide o najvyšších predsta-
viteľov cirkvi, je smutné, že svojím 
konaním dávajú takýto hrôzostrašný, 
hanebný a odstrašujúci príklad.  
     Áno, brat Brozman mal vo svojom 
živote viacero naozaj pohnutých uda-
lostí. V CZ Obišovce sme to všetci 
vedeli. EPST, A. Drobná, ani M. Klátik 
nám nepovedali nič nové, žiaden veľ-
kolepý objav kolesa, ani teplej vody 
sa nekoná. No videli sme radikálnu 
zmenu v jeho živote. Videli sme na 
vlastné oči, čo Pán Boh dokáže. Ako 
dokáže zmeniť život hriešnika. Osob-
ne to vnímam v duchu slov Pána Ježi-
ša, že brat Brozman má preto taký 
zápal pre službu Pánu Bohu, lebo si 
uvedomuje, koľko mu bolo odpuste-
né. Na druhej strane tí, ktorí na neho 
bezdôvodne útočia, si zrejme myslia, 
že sú lepší, že Pán Boh im nemusel 
toľko odpúšťať. Ich správanie opisuje 
Pán Ježiš slovami: Komu sa však málo 
odpúšťa, málo miluje. (Lukáš 7, 47) Je 
to však mylné chápanie. Samotný 
reformátor Martin Luther pri svojej 
smrti povedal: „Sme bedári, to je 
fakt”. Traduje sa, že ide o posledné 
slová Dr. Martina Luthera.  
     Vybrali si Barabáša? Nie, to nie je 
správne prirovnanie. Keď sa pozerám 
na život, obrátenie a službu brata 
Brozmana, oveľa lepším prirovnaním 
je Saul. Áno, ten Saul, ktorého po-
známe ako apoštola Pavla. Preto tvr-
dím: Vybrali si Pavla!  

Daniel Mišina 
 

ČO HOVORIA CIRKEVNÉ PREDPISY 
O VSTUPE DO ECAV 
    Ako pre bratov katolíkov nie sú 
relevantné naše evanjelické cirkevno-
právne predpisy (CPP), podobne sa 
my v ECAV, pri všetkej úcte ku kato-
líckym veriacim, neriadime katolíc-
kym cirkevným právom. Čo hovoria 
naše CPP o členstve v ECAV? „ČLEN-
STVO V EVANJELICKEJ CIRKVI SA NA-
DOBÚDA KRSTOM ALEBO PRIJATÍM 
DO CIRKVI TOHO, KTO BOL POKRSTE-
NÝ V INEJ KRESŤANSKEJ CIRKVI“ (Ús-
tava ECAV, Druhá časť: Členstvo 
v cirkvi, článok 5, bod 1). 
     Čo hovoria naše CPP o prestupe 
z Ríms. kat. cirkvi do ECAV? Požadujú 
niekde to, aby záujemca o členstvo 
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RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  
UPROSTRED 

 

Filipským 2, 14  Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 
15  aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, 
v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. 
 

Efezským 1, 7  V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 
8  v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 
9  zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 
10  na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 
 

     Kresťania ako jasné hviezdy vo vesmíre. Teda takými by mali byť, také určenie nám dal náš Boh. Také určenie majú 
tí, ktorí uverili v evanjelium Ježiša Krista a žijú podľa neho. Alebo ináč, jednoduchšie povedané: tí, ktorí veria v lásku 
zjavenú v Ježišovi Kristovi a žijú v nej a z nej (1Kor 13). Ktorí veria, že hybnou silou vesmíru a života je takáto láska.  
     Problém je v tom, že ľudia tomu už takmer vôbec neveria. Posledné generácie za posledných 100 rokov zažili toľko 
sklamaní, zneužívania moci, vykorisťovania slabých, nedorozumení a neporozumenia, aj v cirkvi, že už prestávajú veriť 
v dobro. Vo víťazstvo dobra a lásky. Akoby v duši človeka zavládla tma. Prestáva vidieť zmysel všetkého snaženia 
o dobro.  
     Biblia dobre pozná túto vnútornú temnotu, toto ľudské tápanie a blúdenie, hľadanie zmyslu, pravdy, spravodlivosti 
a sklamaní. Ale Biblia pozná a zjavuje aj východisko.  
     Boh dal svetu orientačné body v temnote. Ako jasné hviezdy na nočnej oblohe. Prvou a hlavnou je meno: Ježiš Kris-
tus a evanjelium, ktoré priniesol svetu. A potom sú tu ďalšie, menšie pevné a jasné body, ktoré pomáhajú v orientácii 
ľudskému mysleniu a snaženiu. Akési satelity toho veľkého svetla totiž veriaci v Ježiša Krista. A teraz nám Pavel povie 
niečo, čo nám vyrazí dych: „Vy ste takými svetielkami v temnote sveta. Vy, ktorí veríte v Ježiša Krista“. Sme prekvape-
ní!? My, ale ktorí „my“. A ako?  
     V našej malej evanjelickej cirkvi práve prežívame veľmi rušnú dobu. Pohyb, teda duchovný pohyb, túžbu po zmene 
k lepšiemu. A vo voľbách si máme vybrať do čela cirkvi najjasnejšie hviezdy; alebo aj my sami máme byť hviezdičkami 
v temnotách zloby a nenávisti. V chaose súčasného sveta, dnešných dní. Často počúvam od evanjelikov vety: už ani 
nevieme, čo si máme myslieť. Už strácame orientáciu. Tie staré orientačné body akoby strácali silu, jas, objavujú sa 
nové, ktorým nerozumieme. A my sa máme javiť ako jasné hviezdy pre druhých?!  
     Pavel nám chce povedať, že Pán Boh nás potrebuje. Kvôli ľuďom, ktorí stratili orientáciu v živote. On má veľký zá-
mer so svetom ľudí. Totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. A vy, ktorí sa považu-
jete za kresťanov, máte byť ako jasné hviezdy vo vesmíre temnoty. Sme takými? Ako? Čím? Apoštol použil na označe-
nie svetla, ktorým máme svietiť jedno slovo: „úprimnosť“. Strom poznáš po ovocí. Kresťana po úprimnosti. S tým má-
me dosť veľké problémy, pretože ľudia zažili a zažívajú zo strany kresťanov dosť veľa pokrytectva. A pokrytectvo je 
opak úprimnosti. Iné si myslím a iné konám. A navonok tiež iba niečo predstieram. A po čase už iba predstieram.  
     Úprimnosť, dnes hovoríme transparentnosť, je dôležitým prvkom svietivosti. Jej jadrom je pokora, pokánie. Pozna-
nie a verejné priznanie skutočnosti vlastnej existencie. Som taký, aký som, som taký, akým ma vníma moje okolie. Nie 
taký, ako si myslím (L 18, 9 – 14).  
     Toto apoštolovo slovo „úprimnosť“ mi prišlo na myseľ, keď uvažujem nad súčasným duchovným pohybom v našej 
cirkvi, ktoré vrcholí voľbami. Keď uvažujem nad tým, o čo ide v našej cirkvi, v našich cirkevných zboroch a v mojom 
vlastnom živote. Ľudia nás pozorujú a súčasný pohyb v cirkvi odkrýva naše vnútro, našu úprimnosť a neúprimnosť. Ale 
odkrýva ešte niečo hlbšie. Odkrýva naše porozumenie či neporozumenie  „jadra evanjelia“. Nakoľko sme porozumeli, 
aké úmysly má so svetom Boh a ako pri tom chce používať nás. Totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na 
nebi, aj čo je na zemi; Ef 1, 7 – 10). Evanjelista Ján to potvrdzuje slovami nášho Spasiteľa: Ján 3, 17 „Lebo neposlal Boh 
Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil“.  Evanjelium áno, ale – čo je jeho jadrom?! 
     Tu sa dostávame tam, kde sme začali. Ide o to, nakoľko veríme v lásku Kristovu. Nakoľko veríme, že láska Kristova 
mení človeka zvnútra. Nakoľko veríme, že láska Kristova pôsobí mocne a koná aj v súčasnom dianí. Že Boh vedie svoje 
dielo k dovŕšeniu – zjednoteniu v Kristu! V láske.  
     Ale teraz nejde o teóriu, či teológiu, ale o prax, praktický život. Či svietime ako jasné hviezdy uprostred temnoty, 
zloby, neporozumenia – láskou Kristovou. Či jasne ukazujeme, aká veľká je moc Božej lásky, ako nás zmenila a ako 
mení svet, aké možnosti ponúka a dáva. Či sme iní, ako tí druhí!, ktorí už prestali veriť v lásku Kristovu.  Lebo naša vie-
ra sa odohráva uprostred diania. A všetci nás pozorujú ako orientačné body v zmätku a temnote súčasného diania. 
Žijeme „uprostred“, nie v ústraní! 

Jozef Grexa, ev. farár v. v. 
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Milí naši čitatelia, 
pripomíname niektoré cirkevné predpisy o voľbách a pozývame vás voliť. Bratia a sestry, ne-
nechajme sa nahovoriť zlými jazykmi ku bojkotovaniu volieb - škrtaním, dopisovaním a pod. 
Uvedomme si svoju vlastnú zodpovednosť a aj náš prínos ku tomu ako  sa javíme  tomuto sve-
tu.  Ak  budú  voľby zmarené, budú sa musieť opakovať. Nanovo Kandidačná porada s tým is-
tým obsadením a nanovo volebná kampaň a zvolávanie volebných konventov atď. Takto sa 
chceme prezentovať v sekulárnej spoločnosti?  

 
Voľby členov predsedníctiev vyšších organizačných jednotiek sa riadia 
podľa primeraného použitia 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, aby boli voľby transparentné, slobodné a zodpovedne vykonané. 
     Preto vás, bratia a sestry, ktorí máte zmysel pre spravodlivosť a čestnosť, láskavo žiadame, dohliadnite vo svojich 
cirkevných zboroch, príp. ak to môžete zabezpečiť aj v susednom c. zbore, na priebeh volieb. Našou snahou je vyhnúť sa 
manipulácii a zmareniu volieb. 
     Hlasuje sa zásadne tajne. Hlasovať sa musí o kandidátoch v abecednom poradí! Dôležitá je tiež sčítacia komisia. Kan-
didát na funkciu, nesmie predsedať volebnému konventu. Hlasovania sa zúčastňujú IBA ČLENOVIA (ktorí si hradia cir-
kevný 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 
orgánu, dátum a miesto zasadnutia, meno, priezvisko a taký identifikačný údaj člena orgánu, aby bolo možné zapísané-
ho 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 predstaviteľoch, ich voľbách (primerane sa používajú ustanovenia §§ 16  a 17; 
§§26 až 32 
Cirkevné nariadenie č. 1/1995 o voľbách členov predsedníctiev vyšších organizačných jednotiek 
 

§ 1 
Po otvorení zborového konventu predsedníctvo poučí jeho členov o spôsobe volieb členov predsedníctiev vyšších orga-
nizačných jednotiek a o spôsobe sčítania hlasov, podaných na jednotlivých kandidátov na zborových konventoch celej 
organizačnej jednotky. 

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

§ 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 kto-
rých sú uvedení kandidáti v abecednom poradí. 
3/5 väčšina môže rozhodnúť, že sa bude hlasovať verejne. Aj v takomto prípade sa hlasuje o navrhovaných kandidátoch 
v abecednom poradí. Na túto skutočnosť musí predsedníctvo pred hlasovaním upozorniť. 
Každý člen konventu môže dať hlas len jednému kandidátovi, alebo sa zdržať hlasovania, inak je hlas neplatný. 
 

§ 5 
Pred hlasovaním musí predsedníctvo dať spraviť prezentáciu. 
 

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

§ 7 
Duchovný predseda konventu zodpovedá za presné vyplnenie výpisu zo zápisnice a za jeho odoslanie na príslušné mies-
to. 

Redakcia RL 
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OOZZNNAAMM  
DISKUSIA S KANDIDÁTMI  
     V piatok 15. 6. 2018 o 18:00 vás pozývame do nášho kostola na Legionárskej sledovať diskusiu kandidátov na post 
generálneho biskupa ECAV. Pozvanie prijali všetci 4 kandidáti: Ivan Eľko, Sidonia Horňanová, Katarína Hudáková a Marián 
Kaňuch. Moderátorkou večera bude Dagmar Mozolová. Diskusiu organizujú mládežnícke spoločenstvá Offline a Legie+.  
     Mal by byť aj prenos naživo cez internet a následne zverejnený odkaz so záznamom. Pre viac informácií sledujte uda-
losť na Facebooku 
https://www.facebook.com/events/976910205816987/ alebo https://www.youtube.com/channel/UCnrXUwG7q0qB
CD0OxUA9RnA/live  
https://www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy/900-diskusia-kandidatov-na-post-generalneho-biskupa-ecav-piatok-15-
6-o-18-00-novy-ev-kostol                    podľa www.legionarska.sk 

Seniorálne presbyterstvo Dunajsko-nitrianskeho 
seniorátu (SP DNS) na svojom zasadnutí 12. júna 
2018 prijalo nasledovné uznesenie: SP DNS vyjad-
ruje rozhorčenie nad konaním vedenia ECAV v sú-
vislosti s pokusom o marenie demokratických vo-
lieb v našej cirkvi. S radosťou a nádejou vítame 
Pastiersky list biskupa Východného dištriktu ECAV 
na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola k voľbám 
v ECAV v roku 2018. 

„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 reťa-
zi 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. 

Seniorálne presbyterstvo Bratislavského seniorá-
tu (SP BAS) na svojom zasadnutí 6. júna 2018 sa 
vyjadrilo k situácii v ECAV na Slovensku. Protesto-
valo hlavne proti obsahu posledných čísel EPST 
a tiež proti „Výzve predstaviteľov a členov ECAV 
k voľbám“. 
     Nespokojnosť bola vyjadrená k tomu, že sú čle-
novia kandidačnej porady na titulke EPST označení 
ako niekoľko vyvolených a konštatovalo, že ide 
o účelové zavádzanie, pretože kandidačnú poradu 
tvoria Predsedníctva seniorátov a dištriktov, ktoré 
boli riadne zvolené členmi cirkevných zborov. 
     Presbyterstvo tiež konštatovalo, že redakcia 
Posla, ale aj tí, čo podpísali "výzvu" spochybňujú 
svojimi vyhláseniami cirkevno-právne predpisy 
a riadne cirkevné orgány a v podstate aj samot-
ných kandidátov. Názov článku - Vybrali si Barabá-
ša, zavrhlo ako rúhavý. Uznesenie sa dotklo aj bra-
ta Jána Brozmana a diskreditácie jeho osoby v sú-
vise s jeho krstom v RKC, ktorú presbyteri považujú 
za nebezpečnú a tiež za diskrimináciu na základe 
rasovej, etnickej a náboženskej príslušnosti. A tiež 
požiadalo, aby kompetentné orgány vyvodili zod-
povednosť a redakcia EPST sa účastníkom kandi-
dačnej porady ospravedlnila, aby bola stiahnutá 
"Výzva" a zrušená stránka volbyecav.sk. 

 

VOĽBY Predsedníctva ECAV –  
generálneho biskupa a generálneho dozorcu 
 

KANDIDAČNÁ PORADA  
PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  24. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO       štvrtok       
DIŠTRIKTU (seniori a seniorálni      o 16:00h 
dozorcovia) A PREDSEDNÍCTVA   vo Zvolene 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO  
DIŠTRIKTU (biskupi a dištr. dozorcovia)  
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 
Sčítacia komisia                                          14. 7. 2018 

Redakcia RL 

https://www.facebook.com/events/976910205816987/
https://www.youtube.com/channel/UCnrXUwG7q0qBCD0OxUA9RnA/live
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https://www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy/900-diskusia-kandidatov-na-post-generalneho-biskupa-ecav-piatok-15-6-o-18-00-novy-ev-kostol
https://www.legionarska.sk/kto-sme/oznamy/900-diskusia-kandidatov-na-post-generalneho-biskupa-ecav-piatok-15-6-o-18-00-novy-ev-kostol
http://www.legionarska.sk/
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PREČO PÔJDEM VOLIŤ  
A KOHO SI VYBERIEM 
      
     Som farárom vo výslužbe a mám mnoho skúsenosti so zves-
tovaním evanjelia v našej cirkvi. Vstúpil som do tejto služby 
s úprimnou horlivosťou už starší v čase socializmu, keď farárov 
ubúdalo a mladí neprichádzali. Absolvoval som  štúdium teoló-
gie na našej bohosloveckej fakulte, aby som bol na zvestovanie 
náležite pripravený. Napriek tejto príprave sa mi nedarilo odo-
vzdávať ľuďom evanjelium tak, aby ich to oslovilo. Často som 
sa v modlitbách pýtal, v čom je chyba. Po mnohých rozhovo-
roch s farármi i predstavenými aj cirkevníkmi som si uvedomil, 
že naša cirkev upadla do akejsi povrchnosti, formálnosti, du-
chovného spánku, a že je mnoho nevery. Chyba je zaiste aj vo 
mne, ale chyba je aj v spôsoboch a formách nášho zvestovania.  

     Po prevrate v roku 1989 nám svitlo na „lepšie časy“. Uká-
zali sa náznaky duchovného prebúdzania cirkvi. Medzi iným 
vzniklo Modlitebné spoločenstvo (MoS ECAV). Zapojil som 
sa do tohto hnutia, v ktorom boli aj naši biskupi a tam som 
sa stal účastným hlbšieho modlitebného života. V tomto 
hnutí sme sa pravidelne modlievali za „duchovné prebude-
nie v cirkvi“. Modlitba sa stala podstatnou zložkou mojej 
viery a nábožnosti podnes, keď sa denne modlievame 
s manželkou – každodenne pridávame prosby za duchovné 
prebudenie v našej cirkvi.  
     Keď sa pred rokom objavil v našej cirkvi vnútorný du-
chovný pohyb a náznaky prebúdzania, veľmi som sa potešil 
a ihneď som sa k tomuto hnutiu aj pridal. Považoval som to 
za znak vypočutia našich modlitieb. Očakával som, že naši 
čelní predstavitelia to samozrejme tiež porozumejú 
a nielenže sa pridajú, ale prevezmú aj iniciatívu. Bol som 
však prekvapený a trpko sklamaný. Naši čelní predstavitelia 
nielenže neporozumeli dianiu a duchovnému pohybu, ale 
naopak, označili skupinu prebúdzajúcich sa farárov aj laikov 
za rozvracačov cirkvi, ktorí túžia len po moci a sláve. Písal 
som listy generálnemu biskupovi aj dozorcovi, ale nedočkal 
som sa primeranej odpovede.  
     Tak som sa ďalej každodenne modlieval, v spoločenstve 
aj doma za duchovné prebudenie, predkladal som Pánu 
Bohu všetko to, čo sa dialo v našej cirkvi za posledný rok. Až 
pred pár dňami mi Pán Boh odpovedal asi týmito myšlien-
kami: „Stále prosíš za duchovné prebudenie v tej tvojej ma-
lej cirkvi a – čo si myslíš, že JA (Pán Boh) robím za ten po-
sledný rok. Čo si myslíš, kto asi tak vzbudil ten duchovný 
pohyb, tú túžbu po zmene k lepšiemu v srdciach mnohých. 
Predsa JA váš Boh, Duch Svätý. Ale musíte niečo urobiť aj 
vy!“. 
     A tak som sa pridal k tomuto prebúdzaniu v našej ECAV. 
Začal som ho vnímať ako malú reformáciu vnútri cirkvi. Písal 
som, rozprával, podnecoval. Keď moje články prestal uve-
rejňovať EPST,  uverejňovali mi ich v Reformačných listoch, 
ktoré začalo vydávať to prebudenecké hnutie v našej cirkvi. 
Hnutie mocnelo a mohutnelo, ale vedenie cirkvi ho iba od-
sudzovalo a znevažovalo a začalo sa rozdelenie, ako pri kaž-
dom reformačnom, prebudeneckom hnutí. Uvedomil som si 
však aj druhú vec – že to nie je zlé, totiž to rozdelenie 

a diskusie a rozhovory a hádky. To je len súčasť prebúdzania 
a tríbenie pravdy. Konflikt nie je zlý, je znakom prebúdzania, 
problém je len v tom, ako ho riešime. 
     Až nadišli voľby nových čelných predstaviteľov a tu som 
si uvedomil, že to je práve jedna z činnosti, ktorú musíme 
urobiť my, členovia cirkvi, ktorú za nás neurobí Pán Boh. 
Musíme si vybrať a voliť do čela správnych, pokorných 
a v Krista Pána veriacich bratov a sestry. 
     Pán Boh prebudil a predložil nám viacerých. Bolo a je na 
nás, aby sme ich spoznávali, skúmali, rozprávali, modlili sa 
a volili najlepších. Ukazuje sa, že v prvom kole sme volili 
dobre – väčšina dávala hlasy tým, ktorí nielen že to myslia 
dobre, ale sú aj vystrojení Duchom Božím a mocou zhora. 
     Teraz je pred nami rozhodujúce kolo volieb – voľba naj-
vyšších predstaviteľov: generálneho biskupa a generálneho 
dozorcu. Na biskupa máme štyroch kandidátov, v tom nie je 
problém. Ale na dozorcu len jedného – brata Jána Brozma-
na, doterajšieho dozorcu Východného dištriktu. 
Z rozhovorov a tlače som sa dozvedel, že kandidoval aj dru-
hý, doterajší brat generálny dozorca I. Lukáč, ale neprešiel 
cez kandidačnú poradu, kde bola proti nemu vznesená 
oprávnená námietka. 
     Keďže osobne nepoznám ani jedného z týchto bratov, 
urobil som to, čo vždy, otvoril som si podľa rady M. Luthera 
Písmo a rozmýšľal, porovnával. Porovnával som články 
v EPST a iných médiách, verejné vystúpenia a prejavujúce sa 
vlastnosti obidvoch. Dostal som sa až k podobenstvu 
o farizejovi a publikánovi. U brata Brozmana som objavil aj 
pokoru, aj vyznanie o viere v Ježiša Krista, nijaké obviňova-
nie druhých, nijaké seba povyšovanie. U brata Lukáča zase 
len osočovania, obviňovanie, reči predovšetkým 
o financiách, nič o pokání,  nič o Ježišovi Kristovi, nič 
o duchovnom prebudení. Ako by on jediný bol bez viny. Ako 
by bol dozorcom v svetskej podnikateľskej oblasti. Akoby ho 
netrápil duchovný, ale iba finančný stav cirkvi.  
     Po mnohých modlitbách a úvahách som si uvedomil, že 
kandidačná porada mala dobrý dôvod, keď vzniesla a schválila 
námietku proti kandidovaniu brata Lukáča. Uvedomil som si, 
že brat Brozman je dobrým kandidátom, hoci členom našej 
cirkvi nie je od detstva, ale objavil ju až v dospelosti (ako mno-
hí iní). O jeho vhodnosti ma presvedčili dve veci: tou prvou je 
prejav jeho pokory, keď verejne, v tlači priznal a vyznal svoje 
konkrétne hriechy a previnenia. Tou druhou je veta a vyznanie, 
ktorou v týchto dňoch odpovedal na mnohé osočovanie 
a znevažovanie svojej osoby: „v Evanjelickej cirkvi som našiel 
a prijal Ježiša Krista! A táto cirkev sa stala mojím domovom“.  
Skutočne luteránske a pravoverné vyznanie.  
     Brat Lukáč sa mi pri porovnávaní prejavil ako onen farizej, 
ktorý sa cítil dokonalým a obviňoval iba druhých, brat Brozman 
ako publikán, skutočný evanjelik – luterán, človek pokory 
a živej viery v Ježiša Krista. Preto som presvedčený, že 
s dobrým vedomím môžem a budem voliť brata Brozmana, 
pretože mi lepšie zaručuje rozvoj duchovného prebudenia 
v našej cirkvi ako doterajší brat Lukáč. To je moje poznanie 
a ostatné nechávam na láskavých čitateľov a voličov.   

 
Jozef Grexa, ev. farár v. v. 
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KTORÝ PRÍSTUP JE BLIŽŠÍ EVANJELIU? 
 

     Rástol som v Cirkevnom zbore ECAV Opiná. V jeho fílii – sused-
nej obci Kecerovce – bol vtedy rímskokatolíckym farárom Bernard 
Bober. Chodieval slúžiť aj do Opinej.   
     Keď bol nedávno do cirkevných zborov ECAV doručený list          
(z GBÚ zo 7. 6. 2018), podpísaný Predsedníctvom ECAV na Sloven-
sku,  obsahoval aj prílohu, pod ktorou je podpísaný práve spome-
nutý brat Mons. Bernard Bober – v súčasnosti košický rímskokato-
lícky arcibiskup-metropolita.  
     Táto príloha je „šablónou“ – listom, aký posiela Arcibiskupský 
úrad ľuďom, ktorí vystúpili z Katolíckej cirkvi. Uvedeným listom im 
potvrdzuje, že sú exkomunikovaní.  
     Ako evanjelika ma zaujal citát v závere prílohy: „Ak 
v budúcnosti zmeníte svoje rozhodnutie, môžete byť znovu prijatý 
do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi, ktorá Vás neopúšťa 
a stále sa za Vás bude prihovárať u Pána Boha.“  
NEOPÚŠŤA VÁS A MODLÍ SA ZA VÁS – vskutku kresťanský prístup, 
ktorý môže aj nás v ECAV inšpirovať, a z ktorého sa oddá učiť.  
     Katolícky biskup písomne osvedčuje, že ani toho, kto sa rozho-
dol vystúpiť z Katolíckej cirkvi táto neopúšťa  stále sa za neho 
bude prihovárať u Pána Boha.  
     Ostro to kontrastuje s tým, že niektorí cirkevní hodnostári 
a právnici v ECAV požadujú od brata, ktorý do ECAV pred mnohý-
mi rokmi (v r. 1996) vstúpil potvrdenie nad rámec predpisov našej 
ev. cirkvi. Pritom dotyčný brat bol prijatý do ECAV, ňou riadne 
vyslaným a vysväteným  duchovným. Tento farár  zachoval pos-
tup, aký je pri prijímaní do ECAV obvyklý a našimi prepismi stano-
vený.    
     A potom, po 20 či viac rokoch, cirkevní úradníci žiadajú od bra-
ta žijúceho v ECAV vyše dve desaťročia (počas ktorých dostal dô-
veru a bol opätovne zvolený do významných postov v ECAV 
a obetavo v nej slúži) – papier, nech dokáže, že nie je katolík.  
     Predstaviteľ katolíckej cirkvi sľubuje aj tým, ktorí z „jej košiara“ 
odišli modlitby, evanjelická „elita“ kladie dôraz na papier. Pastier-
ke srdce kontra papier. Ktorý z týchto postojov je evanjeliovejší 
(bližší Kristovmu evanjeliu) – evanjelickejší? Som presvedčený, že 
ten prvý.  
     Brat biskup Bober, vďaka za inšpiráciu. 
 
MODLITBA:  
Nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetkých, ktorých si sa dotkol aj cez 
službu evanjelickej cirkvi, ľudí, ktorí v nej žijú a rôznym spôsobom 
slúžia. Ďakujeme za každého, komu si sa v Evanjelickej cirkvi a. v. 
dal spoznať Ty, Ježiši Kriste – ako Spasiteľ a Pán.  
Prosíme, chráň nás pre tým, aby sme v cirkvi hlásiacej sa už svojím 
názvom k evanjeliu, dávali  priestor neevanjeliovým spôsobom. 
Zmiluj sa nad nami. Dávaj nám ľudí so srdcom pastierov. Konaj 
uprostred nás svoje dielo.  Nauč nás hovoriť  „Áno“ tomu, čo je 
Tebe milé a „Nie“ všetkému, čo by nás odvádzalo od  Teba.  
Duchu Svätý, posilni nás!  Daj nám oči otvorené k potrebám ľudí 
okolo nás a silu byť si vzájomne oporou. Pretváraj naše srdcia. 
Vypočuj nás pre svoju lásku a dobrotu. Amen. 
 

Martin Šefranko, farár v CZ ECAV  
Bratislava Legionárska 

 

CHRÁŇ MA PANE, ... 
 

1. Chráň ma, Pane, pri slove tom, 
zjavenom nám v Písme svätom, 

nech z moci Ducha Svätého 
konám verne podľa neho. 

 
2. Chráň mi, Pane, vieru čistú,  

založenú len na Kristu,  
nech Jeho smrť, umučenie  

poslúži mi na spasenie. 
 

3. Chráň ma, Pane, v láske pravej,  
uč ma službe obetavej,  

milovať Teba a blížnych,  
najmä spoločenstvo svätých. 

 
4. Chráň ma vo svojej milosti,  
odpusť hriechy, neprávosti,  
pomôž žiť v pravom pokání  

v slovách, skutkoch aj v zmýšľaní. 
 

5. Chráň ma, Pane, pomáhaj mi,  
keď ma pokúšanie mámi,  

poteš, keď som zarmútený  
a nedaj zúfať v trápení. 

 
6. Chráň ma, Pane, pri tej pravde,  

ktorá naveky zostane,  
nech neodstúpim od Teba,  
kým ma uvedieš do neba. 

 
Evanjelický spevník, pieseň č. 284 
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AD: SOM EVANJELIČKA A URÁŽA MA, ŽE H.E.L.P. 
VYSTUPUJE V MENE VŠETKÝCH EVANJELIKOV 
 

     Už dlhodobo sledujem dianie v našej cirkvi. Čítam EPST, 
ale aj Reformačné listy. Mám tak informácie z viacerých 
uhľov pohľadu a môžem si slobodne utvárať svoj názor.  
     Už dlho ma zarážalo, že sa nenájde nikto, kto by nesúhla-
sil so súčasným vedením EPST, ktorý uverejňuje len po-
chvalné články na svoju prácu. No, po prečítaní článku: Som 
evanjelička a uráža ma, že H.E.L.P. vystupuje v mene všet-
kých evanjelikov, som sa rozhodol napísať svoj názor aj ja. 
V tomto článku môžem súhlasiť len s prvým odsekom.     
     Áno, EPST píše o dianí v cirkevných zboroch, o dianí vo 
svete, ako aj o približovaní dejín a histórie našej cirkvi. Preto 
mi je ľúto, že terajším bulvárnym spravodajstvom ničia jeho 
dobré meno, ktoré mal. Už ho stratil. Pretože aj napriek 
tomu, že sa redakcia snažila tváriť ako nestranná, číslami      
22 a 23/2018 ukázala, na koho strane je.  
     Z toho dôvodu podľa mňa vznikol aj H.E.L.P. A laici, kto-
rým záleží na našej cirkvi si povedali dosť a začali evanjelic-
kú verejnosť informovať o pravdivých veciach, ktoré EPST 
odmieta uverejňovať. Som na nich HRDÝ. A vôbec ma neu-
ráža, že vystupujú aj v mojom mene. Skôr sa rmútim nad 
tým, že EPST je oficiálne periodikum, ktoré popiera slobodu 
a objektívnosť v mene všetkých evanjelikov. Po každom 
prečítaní EPST si poviem, hádam hlbšie sa klesnúť nedá. No, 
žiaľ, redakcia dokazuje opak. Už bulvárne svetské média sú 
čitateľnejšie, ako toto naše evanjelické periodikum.  
     Slávnostné Služby Božie pri oslavách 120 rokov Tranoscia 
som pozeral aj ja. No neúčasť veriacich a veľa prázdnych 
miest v chráme ma zarazila. Aj neúčasť odráža náladu 
v našej cirkvi, aj prácu EPST. Čakal som, že Služby Božie bu-
dú evanjelizačné, a že využijeme príležitosť na pozvanie ľudí 
do cirkevných zborov. No namiesto toho brat generálny 
dozorca Imrich  Lukáč svojím príhovorom poslucháčov 
a divákov prenosu skôr odstrašil. Preto súhlasím 
s napomenutím, ktoré dostal. Nepovažujem to za porušenie 
slobody slova. Brat generálny dozorca Lukáč mal za svoje 
funkčné obdobie dosť priestoru v EPST. Mrzí ma aj to, že za 
tie roky len poukazoval na pochybenia, ale neprišiel so žiad-
nym riešením na nápravu. Sám som dozorcom cirkevného 
zboru. Preto si uvedomujem náročnosť riadenia celej ECAV. 
No, keď máme v CZ problém, hľadáme riešenie, aby sme ho 
odstránili. Ako generálny dozorca mal na to čas aj možnosti. 
No nič sa nestalo, stále len poukazovanie na tie isté pochy-
benia dookola. Som rád, že na neho čítam pochvalné články 
a reakcie ako neurochirurga. Nikde som nečítal nič 
o spochybňovaní jeho profesionálnej práce. Preto nechá-
pem tú obranu jeho profesionality. Hodnotím ho len ako 
generálneho dozorcu, lebo túto jeho pozíciu zastáva na 
pôde našej cirkvi. 
     V článku nepodpísaná sestra vyzýva H.E.L.P., aby si založi-
li sektu. No, ak súhlasím s konaním tohto združenia vzťahu-
jem túto výzvu aj na seba. No žiadnu sektu, ani NOVÚ cirkev 

nechcem. Záleží mi na ECAV na Slovensku a modlím sa za 
ňu. Dúfam, že Pán Boh nám všetkým pomôže prekonať tieto 
pokušenia diabla a prevedie nás do živej a duchovne zrelej 
cirkvi, ktorej bude záležať na evanjeliu a záchrane blízkych 
okolo nás, ale aj v zahraničí.  
     Sme hrdí na svojich predkov. No zabúdame, že dejiny sa 
stále len opakujú. Cirkevné listy vznikli na protest proti po-
maďarčovaniu Slovákov. Chceli povzbudiť a pravdivo infor-
movať slovenských evanjelikov. Vtedy ich tiež vrchnosť ha-
nila, no dnes po 142 rokoch sme na ne všetci hrdí.  
     Preto zahoďme všetky predsudky voči  voľbám. Rešpek-
tujme rozhodnutie kandidačnej porady. Oni predsa kandi-
dátov poznajú najlepšie a určite rozhodli podľa svojho slo-
bodného rozhodnutia. Prevzali zodpovednosť  na seba 
a rozhodli. Tak isto rozhodovali a vyberali kandidátov pred 
6. či 12. rokmi. Pri každých voľbách máme pár kandidátov 
a z nich si vyberáme. Tak prečo zrazu, keď to takto je už 
zaužívané roky a funguje to, niekto delegátov kandidačnej 
porady nazýva hŕstkou vyvolených? Vari len preto, lebo ich 
rozhodnutie sa nezhoduje s niekoho vôľou?   
     U nás na presbyterstve sa modlíme pred každým zasad-
nutím nech nás pri rozhodovaní vedie Duch Svätý. Verím, že 
tomu bolo aj pri kandidačnej porade. Tak, kto sme my, aby 
sme sa priečili vôli Božej a vtláčali mu tú našu? 
     Verím, že sa budeme aj naďalej modliť a konať pod ve-
dením Ducha Svätého. Aj učeníci sa modlili, a keď na nich 
Boh zoslal Ducha Svätého šli a hlásali evanjelium, ale naďa-
lej sa modlili. Modlitba a čin to je tá správna reakcia na Bo-
žie vedenie.   
     Na záver prosím každého: Nehanbite sa za svoj názor. 
Nech už je akýkoľvek. Veď žijeme v slobodnej krajine, kde 
nemusíme mať rovnaké názory. No je dôležité, rozdielnosť 
riešiť diskusiou a v láske. Preto sa slobodne podpisujte pod 
články a diskusné príspevky.   

Martin Drdoš ml.,  
zbor. dozorca CZ Levice 

 

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

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

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

 

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

 

 

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z. je dobrovoľné združenie neordinovaných pracovníkov a členov 
Evanjelickej 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 všet-
kých úrovniach jej správy s dôrazom na rozvoj misijnej a sociálnej práce, ekonomickej spolupráce a duchovný rast 
členov ECAV vo všetkých 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. Členstvo v združení je individuálne ako aj kolektívne. Medzi zasadnu-
tiami Valného zhromaždenia koordinuje činnosť združenia Výkonný výbor, ktorého členmi sú predseda a dvaja 
podpredsedovia združenia, koordinátor členskej základne a tlačový tajomník.  
Podporte, prosíme, 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 čin-
nosť 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 
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 
decentralizácie ECAV na Slovensku a vzniku troch dištriktov, vrátane dôvodovej správy. Do poznámky, prosím, 
uveďte: Decentralizácia 

4. Projekt – Správa o stave ECAV na Slovensku (Biela kniha) – jej súčasťou bude aj prieskum názorov cirkev-
ných zborov a členov cirkvi k aktuálnym otázkam stavu a rozvoja cirkvi. Chceme sa inšpirovať našimi predka-
mi, ktorí zostavili v roku 1930 podrobný Almanach evanjelickej cirkvi tak, aby sme získali ucelený obraz o čin-
nosti 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 prena-
sledovania cirkvi a šírenia informácií o týchto prejavoch. Aj naša ECAV na Slovensku bola v období totality vy-
stavená prenasledovaniu, jej činnosť bola ochromená, a preto sa chceme toto obdobie pokúsiť zmapovať 
s pomocou odborníkov – historikov, vedeckých a akademických pracovníkov. Do poznámky, prosím, uveďte: 
Ústav pamäti 

6. Projekt – Podpora obnovy, ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva vrátane vytvorenia nového centrál-
neho archívu 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 odbor-
níkmi, spolupracovníkmi cirkvi, podporou štátu a našej cirkvi položiť reálne základy nového centrálneho ar-
chívu ECAV, ako aj pomôcť pri budovaní múzea, ktoré by dokumentovalo rozmanitosť duchovného a kultúr-
neho dedičstva ECAV na Slovensku. Do poznámky, prosím, uveďte: Kultúrne dedičstvo 

 

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

Číslo bankového účtu združenie je: IBAN: SK32 7500 0000 0040 2009 7346. Ochotného darcu miluje Boh.  

ĎAKUJEME 
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