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1. Biblický úvod ku kňažskej správe
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Ján 4:5-14 „Tak prišiel Ježiš v Samárii do mesta, menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob synovi Jozefovi.
Tam bola Jákobova studňa. Ježiš ustatý cestou, sadol si pri studni. Bolo asi na poludnie. Tu prišla žena zo Samárie
načrieť vody. I povedal jej Ježiš: daj sa mi napiť! Učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Povedala Mu žena
Samaritánka: ako môžeš Ty, Žid, pýtať si vodu odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi.
Riekol jej Ježiš: keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí – daj sa mi napiť – ty by si Jeho prosila a On by ti dal živej
vody. Povedala Mu: Pane, ani načieradla nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Či si Ty väčší ako
otec Jákob , ktorý nám dal túto studňu, aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? Odpovedajúc jej Ježiš riekol:
každý, kto pije z tejto vody, bude zase smädný. Kto však by pil z vody, ktorú mu dám ja, nebude smädný naveky, ale
voda, ktorú mu dám ja, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu“.
Každý človek má obľúbencov a potom ľudí, ktorých „nemusí“ aj tých zopár medzitým. Na základe tohto delenia je
potom rozdelené aj naše správanie k jednotlivým blížnym. Samozrejme nikto nechce, aby bol každý našim najlepším
priateľom, Pán Boh nás iba žiada, aby sme – podobne ako On – neboli prijímačmi osôb. Iste je to ťažké, pretože tu veľkú
úlohu hrajú sympatie, vzťah iných k nám a ďalšie okolnosti. Napriek tomu sa máme snažiť, aby sme každému bez rozdielu boli blížnymi –
aby sme si navzájom pomáhali a niesli bremená tých druhých. Sami to nedokážeme, pretože nás obmedzuje už spomínané delenie na priateľov
a nepriateľov. Preto potrebujeme inšpiráciu od Pána Ježiša a následne sa potrebujeme modliť, aby nám On sám pomohol byť blížnym každému.
Text, na základe ktorého sa chceme zamýšľať nad životom v našom cirkevnom zbore za rok 2018 je veľmi známy.
Príbeh o Ježišovi a žene Samaritánke. Keby sme nevedeli, aké mali tieto dva národy – Židia a Samaritáni – vzťahy,
potom by sme to neriešili. Lenže ich vzájomný konflikt zvýrazňuje to, čo Ježiš v jedno sparné poludnie robí:
rozpráva sa so ženou! - už to je neprípustné, na verejnom mieste! – hrôza, a tá žena je Samaritánka – mal by
byť za to minimálne ukameňovaný! No Ježiš nerieši, čo kto povie, ale z lásky ku každému stvoreniu otvára debatu.
Ježiš je už raz taký: nepozná človeka, ku ktorému by sa neozval, neprihovoril, s ktorým by si nechcel vypestovať
vzťah. Veď také obyčajné slovo má moc povzbudiť toho, koho na svojich cestách stretneme. Na dedine je tých slov
veľa – často však plných ohovárania, výčitiek, nepriateľstva. Selektujeme ku komu sa ozveme, s kým sa pozdravíme,
s kým budeme hovoriť. Ježiš nás však učí – svojim rozhovorom so Samaritánkou – že by sme mali osloviť každého,
s kým sa stretneme. Ani nevieme, ako liečivo môže naše slovo pôsobiť v živote toho druhého. Preto by sme aj
v cirkevnom zbore mali komunikovať s každým a osloviť každého, bez rozdielu. Nielen ja, ako farárka, ale aj vy,
ako veriaci: lebo je to naša úloha: byť tu pre každého.
Ježiš však nezostáva iba pri slovách typu: ako sa máš? Darí sa ti? Ako deti a manžel? A čo práca? Nezostáva iba na
povrchu, nedrží sa iba zdvorilostných fráz, ale ide do hĺbky. Nepýta sa, aby si splnil povinnosť, ale komunikuje, aby
pomohol v ťažkosti, ponúkol posilnenie, aby potešil v trápení. Samaritánke ponúka život: nie tento pozemský,
lebo ten sa udržuje vodou, po ktorej je človek o chvíľu smädný. Ježiš ponúka život večný, ktorého zdrojom je On ako
Darca vody života. Z Neho prúdi sila, radosť, pokoj, požehnanie, ktoré pôsobia blahodarne na našu dušu, ducha aj telo.
Táto voda života – skrze moc Ducha svätého - sa nikdy neminie, ale mení pozemské putovanie človeka: jeho postoje,
priority, náplň života. A to je našou úlohou: nielen hovoriť o bežných a povrchných veciach, ale aj o duchovnom
požehnaní a Božej láske voči človeku. Je našou úlohou pozývať, volať, motivovať ľudí, aby prišli ku zdroju živej, nikdy sa nekončiacej,
vody: ku Pánovi Ježišovi. Iste Ho každý môže stretnúť v osobnej modlitbe doma, pri čítaní Božieho slova, ale najmä v cirkvi, kde sa Jeho slovo
káže a sviatosti prisluhujú. Stále sa sťažujeme, že je všade málo ľudí, otázka znie: či ich voláme ku zdroju života, či ich
pozývame do cirkvi, či sme nezleniveli motivovať členov svojej domácnosti ku aktivite v cirkevnom zbore.
Máme pred sebou nový rok, možno by sme mohli viac ľudí pozývať ku Kristovi a na aktivity, ktoré z Božej milosti
plánujeme konať.
Pán Ježiš nám totiž dáva ten mandát, poveruje nás tou úlohou, aby sme v tomto svete boli ako On – zdrojom života.
Kto sa totiž skutočne napije zo živej vody, ktorá prúdi z Ježiša, sám sa stáva jej zdrojom. To neznamená, že sme takí
dobrí, ale že sme akoby kanálom, cez ktorý Duch svätý môže pôsobiť v tomto svete. Čo to znamená? Že sme
pripravení byť otvorení pre pôsobenie Ducha Božie, že Mu dávame priestor, konáme, k čomu nás vedie
a nekonáme, od čoho nás odhovára. To však predpokladá, že vzťah s Ním aj naďalej pestujeme. Niekto múdry raz povedal: že
človek môže dať iba to, čo má – oveľa viac to platí v duchovných veciach. Iste Pán Boh si môže použiť aj neveriaceho, aby konal Jeho vôľu. No
oveľa viac koná v tomto svete cez tých, ktorí sú Jeho. A preto by sme mali dbať o svoje duchovno, aby sme mohli dať život, vodu
večnosti, ponúknuť nádej spasenia, aj iným. Niekedy si myslíme, že sa stačí „napiť“ raz za mesiac na bohoslužbách –
no nestačí to. Občas si myslíme, že sa stačí „napiť“ len na bohoslužbách a budeme nevyčerpateľným zdrojom, no nie je
to pravda. Ak máme iných ovlažovať Božou láskou, musíme mať stále mokré srdce, musíme stále prijímať vodu života
od Krista. Ak bude naše srdce suché, bez Božieho slova, bez práce Ducha svätého, nielen že my vyschneme, ale ani
iným nemôžeme občerstviť život a podať ruku ku spaseniu. Neochabujme a buďme stále zdrojom života pre tých,
ktorí ho hľadajú, aj pre tých, ktorí nechápu, čo im chýba.

Počas uplynulého roku sme dostali mnoho možností osloviť ľudí, ponúknuť im vodu života, aj my sami sme mali
možnosť byť zdrojom večného života a služobníkmi Ducha svätého. Boli sme? Využili sme každú možnosť? Nech to
už Pán Boh posúdi.... Amen.
Modlitba: Buď voči nám milostivý, Pane Ježiši Kriste, keď sme v uplynulom roku nevykonali ani to, čo sme boli
povinní vykonať a nieto ešte niečo navyše. Odpusť nám, ak robíme rozdiely medzi ľuďmi a nemáme silu osloviť
každého. Odpusť nám, že sme nie vždy ponúkli Tvoje slovo, volali ľudí k Tebe, odpusť nám, že sme sa hanbili alebo báli
oslovovať iných Tvojou láskou. Buď nám milostivý, ak sme bránili Duchu svätému, konať skrze nás v tomto svete veľké
veci. Chceme s Tvojou pomocou učiniť pokánie aj nápravu a preto prosíme: daj nám čas, aby sme Ti mohli slúžiť ešte
lepšie ku Tvojej sláve naveky.
Bohoslužobný život
2. Služby Božie: v prvom rade ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave a realizácii bohoslužieb. Od tých,
ktorí odmecú chodník až po kantorov, od upratania kostola až po spev na bohoslužbách, od zvonenia po otvorenie
dverí, od domácich modlitieb za zbor až po ofery a milodary. Ďakujem zo srdca všetkým vám, ktorým osud nášho
cirkevného zboru leží na srdci a ktorí - napriek mnohým odmietnutiam – zostávate stále Božími služobníkmi
a pozývate do spoločenstva cirkevného zboru ďalších ľudí, oživujete vlažných kresťanov, povzbudzujete tradičných
evanjelikov k aktívnemu kresťanskému životu.
Bohoslužby sa konajú v našom cirkevnom zbore pravidelne v nedeľu o 9:30 vo Vlachove a 11:00 v Gočove,
spolu sa konali 128, s priemernou účasťou vo Vlachove 40, v Gočove 23, teda spolu priemerná účasť je 63 duší.
Nebudem sa sťažovať, že je to málo, pretože každý, kto sa podieľa na bohoslužbách si myslím, že robí svoju službu
dobre a jedno, či je tu 10 alebo 100 ľudí. Hoci naša povinnosť pozývať iných do spoločenstva, k vode života, stále trvá.
Možno by sme sa mali obzrieť za seba na našu aktivitu v tomto smere a opýtať sa: koľkých som pozval, bez ohľadu na
to, či prišli, do spoločenstva veriaceho ľudu. Lebo my môžeme iba pozývať, prísť musia sami.
Na bohoslužbách pri rôznych príležitostiach vystupovali spevokoly, deti, folklórne súbory. Niektoré bohoslužby boli
zamerané tématicky, iné – napr. po Trojici – mali spoločnú nosnú tému a to obraz Ježiša Krista v svätostánku.
Počas roku 2019 máme v pláne: nedeľu podľa Tranovského – bohoslužby konané na základe Tranosciusu, Pôstne
bohoslužby pre mladých, po Veľkej noci chceme pozvať kázať kazateľov z rožňavskej doliny, plánujeme bohoslužby
na koniec školského roka, slávnostnejšie bohoslužby v rámci Dní obce Vlachovo s kazateľom bratom farárom Petrom
Székelym, bohoslužby na začiatok školského roka, spomienkové bohoslužby pri spomienke na Jura Hronca.
Kiežby sme využili tieto príležitosti a volali ľudí k vode života a kiežby Pán Ježiš svojou láskou oslovil tých, čo medzi
nás prichádzajú tak, aby ostali a slúžili.
3. Krst svätý: táto sviatosť bola prislúžená 2 chlapcom, 6 dievčatám a 1 dospelej spolusestre, z toho v Gočove
3 krsty a vo Vlachove 6 krstov. Rodičia detí sa hlásia k nášmu cirkevnému zboru, ale mnohí, síce s trvalým pobytom
u nás, však bývajú mimo územia nášho cirkevného zboru. Verím však, že aj prislúženie svätého krstu je volaním
rodičov a detí k Pánovi Ježišovi. Iste sú aj takí, ktorí deti dajú pokrstiť, ale neskôr v cirkevnom zbore nie sú viditeľní,
ale väčšina rodičov následne po krste dá deti aj na náboženstvá aj na konfirmáciu. Deti sú budúcnosťou nášho zboru,
preto je potrebné venovať im špeciálny záujem. Ony ako prvé v rodine často pijú z tej vody života a tak môžu byť
misionármi svojich rodičov či starých rodičov.
4. Večera Pánova: je sviatosť, v prevažnej miere prisluhovaná v chráme Božom, až na jeden prípad domáceho
prislúženia Večere Pánovej jednej spolusestre vo Vlachove. V chráme bola Večera Pánova prislúžená 8 krát
s celkovou účasťou 519 duší, z toho 75 mužov a 444 žien. V tejto sviatosti sme napájaní vodou živého Božieho slova
a Jeho prítomnosti, aby sme boli aj naďalej poslami Jeho lásky a spasenia pre všetkých, s ktorými sa stretávame.
Kiežby nám k tomu dal Pán Ježiš silu a odvahu, veď vo Večeri Pánovej poznávame, že On nepozná posudzovanie
a prijímanie osôb, ale že Jemu je milý každý, kto žije vo viere v Neho.
5. Konfirmácia: svoj krst potvrdila aj konfirmačným priznaním jedna sestra v Gočove. Konfirmácia mladých však
nebola, ale vďaka Pánu Bohu v septembri sa na konfirmačnú prípravu prihlásili 8 chlapci, z toho 3 z Gočova, 5
z Vlachova. Teším sa, že po dlhšej odmlke, môže začať nanovo práca s touto skupinou mladých ľudí. Konfirmácia sa
vyučuje v sobotu o 17:00 vo Vlachove. V lete plánujeme konfirmandský výlet.
6. Sobáše: boli dva, pekne rozdelené – 1 vo Vlachove a 1 v Gočove, jeden evanjelický, druhý krížny. Jeden
manželský pár je súčasťou nášho cirkevného zboru, druhý si vyžiadal sobáš u nás, pretože sa im s detstvom
spájali pekné spomienky na gočovský kostol. Treba povedať, že na sobáši v Gočove, bolo veľa mladých ľudí
z veľkomiest a ako sami hovorili, mysleli si, že to bude nudná záležitosť, ale boli nesmierne vďační a niektorí sa hneď

pýtali, či sa aj oni môžu prísť zosobášiť na Gemer. Je to vzácna vec, hoci možno len kvôli dobrému dojmu, ale predsa
sú ľudia oslovovaní – možno ešte viac striktní ateisti ako vlažní evanjelici. Sám Ježiš hovorí: radšej nech sme studení
alebo horúci, takto keď sme vlažní, sme nepoužiteľní...
7. Pohreby: sa v našom cirkevnom zbore uskutočnili v počte 10, jeden pohreb som robila v Krásnohorskom
Podhradí, rodáčke z Vlachova. Vo Vlachove sme odprevadili 5 členov cirkevného zboru, v Gočove rovnako 5,
z toho bolo 6 mužov a 4 ženy. Pohreby sú jedinečnou príležitosťou na oslovenie ľudí, ktorí do kostola nechodia a sme
vďační za to, že rodine pomáhame preniesť ich ťažký kríž a smútok aj tým, ako ich sprevádzame v deň pohrebu. Za
službu pri modleniach pred pohrebom ďakujem sestre Marte Leškovej vo Vlachove a sestrám Márii Turicovej
a Zuzane Sklenárovej v Gočove. Ďakujem aj spevokolu Agapé za spev piesní, ktorým tiež uľahčujú najbližším niesť
ich smútok. Naozaj za túto službu ďakujem, pretože si vyžaduje čas a prípravu. Nech Pán Boh odplatí potešením aj
vám, milé sestry.
8. Práca s deťmi: sem môžeme zaradiť pravidelné stretávanie Div a dielka (Div Božej lásky a dielka sú deti, ktoré
Pán Boh vytvoril), kde sa hráme, rozprávame a nacvičujeme programy. V minulom roku sme vystúpili na Deň matiek
s básničkami, v rámci Mesiaca úcty k starším vo Vlachove aj v Gočove so scénkou, ktorej pointa bola v tom, že doba
sa mení a mladí neradi počúvajú starších, no nakoniec si mnohokrát spomenú na rady a myšlienky rodičov či starých
rodičov, zväčša však až vtedy, keď ich už nemajú a na Vianočnej besiedke vo Vlachove sme vystúpili so scénkou: Kde
sú Vianoce? – našli sme ich v betlehemskom dieťati a Jeho láske voči človeku. Spomeniem aj balónovú párty pre deti
vo februári, ktorá sa deťom páčila, najmä tým najmenším, keď mohli pukať balóny. Začiatkom júla sme, spolu
s ostatnými organizáciami vo Vlachove, pripravili Vlachovskie hry, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 35 detí. Do tejto
sekcie patria aj tábory – veľký letný, ktorý mal ako vždy úspech a na ktorom sa zúčastnilo viac ako 30 detí. Mali sme
tému „Ester“ a spoločne sme vyrábali rôzne veci, robili si pracovné listy, boli sme sa voziť na vetrieske, strieľali sme
zo vzduchovky, zo štvrtka na piatok sme mali prespávačku kostole a večerné pečenie pizze, a vo štvrtok nás tiež
navštívil brat farár Roman Dovala spolu so svojimi dcérami a manželkou, ktorí pre nás pripravili koncert a bublinovú
šou, ktoré sa deťom aj rodičom veľmi páčili. V deň Pamiatky reformácie sme zorganizovali jednodňový tábor s témou
Hellowen vs. Pamiatka zosnulých, počas ktorého sme boli tradične zapáliť sviečky na cintoríne. Záver roka sme
venovali čakaniu na Mikuláša, pri ktorom sa zúčastnilo 21 detí, veľa maličkých. Toto stretnutie bolo spojené s hrami
a súťažami.
V novom roku, ak Pán Boh dá, by sme chceli deti znovu pozvať ku pitiu živej vody v rámci našich akcií, pripravených
práve pre ne: Div a dielka pravidelné stretnutia, Fašiangová párty, Deň detí v Gočove, Vlachovskie hry vo Vlachove,
detský tábor pre menšie deti vo Vlachove, jednodňový jesenný tábor, Mikuláš. A keďže na tábore zvykne byť veľký
vekový rozdiel, rozhodli sme sa, že pre tie staršie deti urobíme 3-dňový výlet do okolia Košíc.
9. Náboženstvá: deti sa často doma nedozvedia o Pánovi Ježišovi takmer nič. Preto je potrebné, aby sme dávali
dôraz na prácu s deťmi v rámci táborov, ale aj vyučovania náboženstva, hoci raz za týždeň tie deti veľa nenaučím.
A potom príde redaktorka z rozhlasu a opýta sa detí: aké pesničky sa spievajú v kostole? A odpoveď znie: Kukulienka,
kde si bola  Náboženstvo sa vyučuje v škôlke v Gočove vo štvrtok o 10:00, na ktoré prichádzajú zväčša všetky deti,
ak sú všetky je ich 16. Náboženstvo v škôlke vo Vlachove je v stredu o 15:00, kde sú prihlásené všetky deti – 12.
Výklad je tu krátky, len pár minútový, pretože deti nie sú ešte schopné dlho počúvať a potom sa hráme, niečo
vyrábame alebo sa pri jedení sladkého rozprávame. V škole sa náboženstvo vyučuje vo štvrtok o 13:15 a hoci by malo
trvať ako vyučovacia hodina, zväčša sa do toho nezmestíme, keďže musíme prebrať 4 témy, pre každý ročník jednu za
45 minút. Žiaci tu počúvajú príbehy aj z iných ročníkov, čo ich obohacuje o ďalšie vedomosti z Písma, ale zároveň si
vždy vyvodíme dôsledok aj do ich praktického života. Náboženstvo v škole navštevuje 16 detí. Kiežby sa z nich raz
stali tí, ktorí sú zdrojom živej vody pre ich rodičov a príbuzných a priateľov.
10. Mládež a hudobná skupina: keďže z mládežníkov sa stali vysokoškolskí študenti, nie sú stále doma a keď sú
doma, majú veľa iných záujmov, stretávanie mladých sa nám zúžilo a tým aj nácviky skupiny. Stretli sme sa iba 24
krát s priemernou účasťou 5 ľudí a hovoríme na stretnutiach o osobnom duchovnom raste. Mladí sú nápomocní pri
táboroch s deťmi, vlachovskom jarmoku, pri tvorbe plagátov a webstránky. S mladými sme boli na turistickom výlete
na Tomášovskom výhľade a na mládežníckom stretnutí Semfest v Lenke. Skupina v minulom roku vystupovala na
sobáši v Betliari. Počas nového roku plánujeme: pôstne bohoslužby pre mladých, mládežnícky výlet, turistický výlet
nielen pre mladých a tiež sa plánujeme zúčastniť tohtoročného Semfestu.
11. Biblické hodiny pre dospelých: stretli sme sa 24x2 s priemernou účasťou 14 žien, z toho 4 vo Vlachove
a 10 v Gočove. Pokračovali sme v téme Reformácia - dejiny a učenie. Učíme sa nové veci, nové piesne, mali sme aj
kvízy a rozprávame sa nielen o výklade, ale aj o bežných životných skúsenostiach. Modlím sa, aby sa aj tieto stretnutia
stali pitím živej vody z Ježišovej lásky a múdrosti pre náš praktický život a aby to, čo sa učíme obohacovalo nás, ale aj
tých, ktorých nám Pán Boh dáva do cesty. V roku 2019 sa zameriame na najznámejšie príbehy zo Starej zmluvy,
počnúc stvorením sveta.

12. Spevokoly: fungujú v dvoch skupinách vo Vlachove aj v Gočove. Členkami sú len sestry. Napriek tomu, že ja –
ako dirigentka – nie som profesionálka a že nám hlasivky starnú a nie vždy vládzu, snažíme sa slúžiť na bohoslužbách,
pohreboch, pri obecných akciách a reprezentujeme cirkevný zbor aj na seniorátnych aktivitách, v minulom roku to bolo
v Štítniku. V repertoáry spevokolov je viac ako 150 piesní. V novom roku by sme chceli, okrem pravidelných
vystúpení, obohatiť deň matiek, Noc kostolov, bohoslužby v rámci Dní obce Vlachovo, bohoslužby na Kajúcu nedeľu,
spomienkové bohoslužby na Jura Hronca, bohoslužby na Poďakovanie za úrody, reformačné bohoslužby. Prameň vody
pôsobí občerstvujúco, kiežby Pán Ježiš takto používal aj náš spev pre tých, ktorí nás počúvajú.
13. Modlitebné týždne, večierne, modlitebné spoločenstvo: mali sme pôstny a adventný modlitebný
týždeň s priemernou účasťou 14 prítomných. Večierne sa uskutočnili v pôstnom a adventnom období
s priemernou účasťou 15 a 13 duší. Modlitebné spoločenstvo sa stretáva iba v Gočove – v uplynulom roku to
bolo 14 krát s priemernou účasťou 8 prítomných a modlitebné premýšľanie je pripravované na základe knihy
Žalmov. Modlitebné podnety vychádzajú z prečítaného biblického textu, ale aj aktuálnych podnetov zo života.
Modlíme sa za chorých, umierajúcich, študentov, starších, za vládu, za cirkev a za všetko ostatné. Kiežby Pán Boh
vypočul naše prosby a prebudil vodou života ku činnosti a službe mnohých ďalších vlažných kresťanov.
14. Presbyterstvo: sa stretlo v minulom roku 6 krát. V súčasnosti je 14 členov presbyterstva. Presbyteri sú
rozdelení do 4 pracovných skupín: vnútromisijná, finančná, stavebno-technická a revízna komisia. Každá z nich má
svojho predsedu, ktorý dbá na ich pravidelné stretávanie výstupy, ktoré sú podnetom pre stretnutia presbyterov.
Predsedov si určili presbyteri na svojom stretnutí, keďže tieto komisie majú iba poradný hlas: za vnútromisijnú je
predsedom Peter Kirner, za finančnú Jana Teplická, za stavebno-technickú Štefan Bendík, za revíznu Marta Lešková,
ktorá dnes bude volená za členku revíznej komisie. Na tomto konvente sa uskutočnia aj voľby väčšiny presbyterov.
Pred rokom sme volili brata dozorcu Miloša Hajdúka a presbyterov: Janu Teplickú, Štefana Bendíka za Vlachovo
a Juraja Ivana za Gočovo. Ich mandát pokračuje. Ostatní doterajší presbyteri boli oslovení pre ďalšiu spoluprácu.
Niektorí z nich nehodlajú pokračovať a preto im týmto chcem vysloviť poďakovanie za ich doterajšiu službu, nápady,
čas a pomoc pre rast tohto cirkevného zboru: ďakujem bratovi Viliamovi Alexaiovi a manželom Jánovi a Júlii
Mihálikovcom. Nech im Pán Boh mnohonásobne vráti, čo Mu v službe cirkvi, dali.
15. Pastorálna činnosť: vykonaných bolo 58 pastorálnych návštev a pohovorov. Musím sa priznať, že toto je
moja slabina v službe, ktorú nejako dlhodobo neviem prelomiť. Patria sem aj pohovory pred krstom, sobášom,
pohrebom, pri Večeri Pánovej v domácnosti. Vyznávam v tomto svoje nedostatky. Odpusťte mi.
16. Virtuálny svet: keďže v minulom roku nejaký heker napadol našu stránku, museli sme ju úplne nanovo
vybudovať, ale vďaka Bohu sa nám to podarilo. Ako cirkevný zbor teda fungujeme aj vo virtuálnom priestore na
doméne www.ecav-vlachovo.eu, máme skupinu na sociálnej sieti Cirkevný zbor ecav Vlachovo a tiež je založená
skupina Na každý deň, kde sa v pracovné dni pridávajú zamyslenia, momentálne na tému knihy Prísloví. Nech Pán
Ježiš aj týmto spôsobom vyleje svojho Ducha na tých, ktorých oslovujeme.
17. Rôzne: tradíciou sú tu fašiangové posedenie v Gočove, sederove večere pred Veľkou nocou, otvorený kostol na
vlachovský jarmok s pripraveným občerstvením (langoše, priestor na hru pre deti, premietanie rozprávok) a výstupom
na vežu, hry pre dospelých, ktorých sa zúčastnili 11 prítomní, filmové kluby so známymi filmami, ako je napr. Chatrč,
zazneli prednášky Mikiho Liptáka o závislosti a práci Ducha svätého, prednáška Zuzky Vaľovskej o návšteve Izraela,
prednáška Jozefa Turica o návšteve v Afrike, pripravili sme biblickú olympiádu pre GES, zúčastnili sme sa
seniorátnych aktivít a tiež Dištriktuálneho dňa v Poprade. Počas nového roka máme naplánované aj tieto aktivity –
okrem pravidelných: prípravu Seniorátneho konventu GES v marci, Stretnutie pri hrobe na Veľký Piatok, Noc
kostolov v máji – kostoly budú otvorené večer a pripravený program, koncert Miriam Kaiser v rámci Dní obce
Vlachovo, filmové kluby do Veľkej noci do konca júna, posedenie pri čaji od januára do marca a od októbra do
decembra, v spolupráci s Maticou pár prednášok o osobnostiach Slovenska, výlety do Ochtinskej jaskyne a do Poľska,
opekačku v teplých mesiacoch. Kiež nám dá Pán Boh sily a veľa dobrých nápadov, aby sme vodu života rozliali cez
pôsobenie Ducha svätého na čo najväčšie masy.
18. Mimozborová činnosť: som členka kultúrnej komisie pri Obecnom úrade vo Vlachove, zvestovala som slovo
Božie v Horných Salibách, napísala som zamyslenia do publikácií Hrad prepevný a Tesnou bránou, prispela som do
časopisu Stromíš a Evanjelický Posol a poslúžila som zamyslením na biblickej olympiáde.
19. Matriky a spisy: sa nachádzajú na farskom úrade. Časť zborovej knižnice v kostole a časť na farskom úrade.

20. Spolupráca so samosprávou: týmto chcem poďakovať pánom starostom vo Vlachove Ing. Petrovi Pakesovi
a v Gočove Ing. Milanovi Mlynárovi, poslancom a pracovníčkam Obecných úradov za pomoc, pochopenie,
ústretovosť, za poskytovanie priestorov, za ich prácu a službu aj pre náš cirkevný zbor. Verím, že aj s novými
poslancami vytvoríme niečo pekné pre ľudí z našich dedín tak, aby sa im tu dobre žilo.
21. Hospodárenie: správy o hospodárení sú súčasťou materiálu ku konventu. Spomeniem len, že ďakujem tým,
ktorí pracujú s financiami v našom cirkevnom zbore za ich náročnú službu. Najmä chcem poďakovať sestre Marte
Leškovej, ktorá vykonávala službu účtovníčky a verím, že ju Pán Boh za to nadmieru požehná. Počet veriacich
v evidencii ku koncu roku 2018 je 522. Teraz v januári sme robili „poriadok“ v platičoch cirkevného príspevku,
z ktorého nám vzišiel aj zoznam neplatičov, ktorí budú oslovení listom. Predpokladáme, že stav v evidencii sa nám
teda v tomto roku zmení. Cirkevný príspevok zostáva nezmenený 6 eur od krstu. Sme vďační Pánu Bohu za
všetkých, ktorí prispeli na chod nášho cirkevného zboru čo aj len pár centami, pretože si vážime každé ochotné srdce.
Chcem však špeciálne poďakovať rodine Jána a Márie Hlaváčových, ktorí ako milodar darovali bránky a bránu
do areálu kostola vo Vlachove v sume 2700 Eur.
22. Vykonané práce:
- stabilizácia oltára a vyhotovenie oltárnej dosky a oprava oltárneho stola vo Vlachove za 250 Eur
- zastrešenie múrika okolo kostola vo Vlachove za 10.000 Eur
- vyhotovenie žiadosti na MK SR v programe „Obnovme si svoj dom“ na opravu strechy na kostole v Gočove v sume
25.300
23. Plán prác: z vnútromisijnej komisie a zo stavebno-technickej komisie vzišli tieto návrhy na práce v roku 2019,
ktoré vidíte vysvietené na plátne. Čo sa týka stavebno-technickej činnosti, ak Pán Boh dá, chceli by sme vo Vlachove
upraviť priestor bývalého pomníka pred kostolom vo Vlachove a urobiť nájazd do areálu kostola – požiadali sme obec
o príspevok v sume 1500 Eur, uskutoční sa oprava fasády kostola na kritických miestach, dokončia sa strielne na
múriku, budeme sa snažiť spojazdniť vežové hodiny, vymenia sa niektoré ohrevné panely v kostole. V Gočove je
takýto plán: oprava strechy na kostole – žiadosť MK SR 25.300 Eur, oprava chodníka ku kostolu – výjazdové
rokovanie vlády 2000 Eur, spojazdnenie vežových hodín.
24. Negatívne vplyvy: ľahostajnosť ľudí, vnímanie cirkvi ako servisnej firmy, alkoholizmus, migrácia za prácou
alebo štúdiom. Jediné, čo môžeme robiť, je vydávať svedectvo. Nechávať sa naplniť vodou života a potom sa stať jej
prameňom. No to, ako ľudia zareagujú je už ich rozhodnutie a práca Ducha svätého v nich. Robme, čo najlepšie to,
k čomu sme povolaní a ostatné nechajme na Pána Boha.
25. Poďakovanie: v prvom rade ďakujem Pánu Bohu za to, že nám tak dlho zachováva milosť. Ďakujem za skúšky
a nezdary, pretože nám ukazujú, že nie sme dokonalí a potrebujeme Pána Ježiša. A ďakujem aj za všetko, čo sa
podarilo, pretože to nám pomáha udržiavať sa v nádeji, že Pán má pre nás pripravené ešte lepšie veci. Ďakujem vám
všetkým za to, čo robíte pre tento zbor a ľudí v ňom, za to, že sa staráte o majetok, ktorý nám zverili predkovia.
Ďakujem za inšpiráciu i kritiku, ktorá ukazuje správny smer. Modlite sa za mňa a ja sa modlím za vás. Nech Pán Ježiš
vyleje svojho Ducha na svoj ľud aj vo Vlachove aj v Gočove, aby sme boli prameňov vody života, ktorá bude prúdiť
ku spaseniu mnohých. Amen.
Modlitba: Buď s nami, Pane Trojjediný a veď nás svojou milosťou k lepším veciam, k novým ránam, k vedomiu, že
nás neopúšťaš, a že príde čas, keď zložíme všetky bremená. Dovtedy nás posilni svojim Svätým Duchom a láskou
Ježiša Krista. Amen.

