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1. Biblický úvod ku kňazskej správe 
 

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.  

 

Matúš 27:11-14 „Ježiša však postavili pred vladára. I spýtal sa Ho vladár: či si Ty Kráľ židovský? Ježiš mu povedal: 

ty hovoríš. A keď veľkňazi a starší žalovali na Neho, nič neodpovedal. Vtedy povedal Pilát: nepočuješ, čo všetko 

svedčia proti Tebe? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil“.  

 

Poznáte príslovie: kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Dnes by bolo modernejšie pozmenené príslovie: kto do 

teba kameňom,  ty do neho ešte väčším – alebo kto do teba kameňom, ty do neho chlebom a poriadne tvrdým – alebo 

kto do teba kameňom, ty do neho chlebom, ale kameňom lepšie trafíš. Za dobré dobré nečakaj sa dnes aplikuje a žije 

viac ako slová z Písma: dobrým premáhaj zlé, ako píše Pavol v liste Rímskym (12:23).  

 

Zlo má mnoho podôb a vyskytuje sa všade tam, kde je človek. Pretože to zlé sa rodí v našom srdci, ako to hovorí Pán 

Ježiš: „dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého“ (Lk 6:45) a ak by 

sme chceli argumentovať, že ľudstvo  je v celku dobré, tak si hneď spomeňme na slová Pána Ježiša bohatému 

mládencovi, ktorý Ho nazval dobrým Majstrom: „čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden Boh“ (Lk 18:18n).  

 

Možno my máme o ľuďoch ideálnu predstavu, ale pravda je taká, že zlo niekedy pochádza od ľudí, od ktorých by ste to 

nečakali a preto je namieste otázka: kedy a akým spôsobom bojovať proti zlu? Treba povedať, že si to vyžaduje 

nesmierne veľkú dávku múdrosti, ktorá pochádza zhora, ako píše Jakub: „múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým 

čistá, potom pokojamilovaná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva“ (Jk 

3:27). Práve táto múdrosť nás učí a motivuje, usmerňuje a vedie tak, aby sme vedeli, kedy máme so zlom 

bojovať a kedy naopak zostať ticho. A ak by ste argumentovali, že proti zlému treba bojovať vždy, tak sa pozrime na 

Pána Ježiša Krista.  

 
Náš Majster nie vždy bojoval proti zlu útokom. Niekedy so zlom komunikoval a inokedy zostal ticho. Vyháňanie 

zástupov z chrámu je radikálny boj o zachovanie náboženskej viery a čistej bohoslužby, miesta, kde môže prísť každý a bude tu mať 

svoj priestor na život dôvery. Jeho bič bol symbolom boja proti zlu, ktoré si uzurpuje miesto, ktoré patrí výhradne Pánu Bohu a človeku, ktorý 
s Ním chce komunikovať a ktorý sa Mu chce klaňať. Sú chvíle, kedy jednoducho nemôžeme zostať stáť mimo a len sa tak prizerať, ako zlo 

preberá vládu. Pán Boh nám dal zodpovednosť a slobodnú vôľu, aby sme ukázali, že stojíme na Jeho strane a že 

dokážeme nastaviť zrkadlo a hranicu tomu zlému tak, aby bolo potlačené a porazené.  

 
Ježišov rozhovor s diablom na púšti je zas komunikácia so zlom, v ktorom však jasne víťazí Božia cesta. Jeho citáty z Písma 

a jasné odpovede na satanovo pokúšanie je jasným dôkazom toho, že človek musí niekedy s pokojom rozprávať so zlom, aby vyšla najavo Božia 
pravda, Pánova vôľa, aby bolo jasné zvestované Božie slovo a preukázaná úprimná dôvera v Hospodina. Sú chvíle, kedy nepomáha kričať a biť 
sa v prsia ani zostať ticho, ale kedy človek musí v pokoji, s nadhľadom, ale v Božom slove  a na jeho základe reagovať, aby bolo preukázané, 

kto je Pánom tohto sveta a ľudského života. Pán Boh nám ponúka v Biblii, v Božom slove zbraň, ktorou môžeme smelo stáť 

zoči-voči diablovi, zlu a s Jeho pomocou môžeme vyznávať svoju vieru a tým motivovať iných k dôvere 

a nasledovaniu Pána Ježiša.  

 

Ježiš stojí pred Pilátom a neodpovedá. Aj to je jeden z možných postojov voči zlu. Ale oveľa viac a jasnejšie vyznieva 
Ježišov postoj ticha voči tomu zlému na kríži. Nebráni sa, nekričí, nekomentuje, nezosiela hromy a blesky, ale práve naopak: 

zostáva pokorný, tichý, ako Baránok, ktorý je vedený na zabitie a nielen to: Ježiš dokonca odpúšťa zlo, ktoré Ho na kríž priviedlo. Niekedy je 
to tak, že človek tichom povie viac ako množstvom slov. Je tým daný priestor na zamyslenie a zároveň toto ticho veľavravne ukazuje, že niet, čo 

povedať. Že všetko, čo bolo potrebné, už povedané bolo alebo že sa netreba sústrediť na slová, ale skutky. Pán Boh nám dáva svojho 

Ducha, ktorý nás naučí, kedy zostať ticho a nebojovať proti zlu, aby sa situácia nezhoršila, ale práve naopak, aby naše 

ticho svedčilo o dobre viac ako naše slová.  

 

Zlo je aj tu. Je v nás, v našich dedinách, v našom cirkevnom zbore. Lebo nikto z nás nie je bez hriechu a nikto nie je 

dokonalý a dobrý, pretože sme ľudia a nosíme si to zlé vo svojom srdci. Napriek tomu pred nás Pán Boh kladie 

úlohu, aby sme tým dobrým premáhali zlo a to v prvom rade v nás a potom aj  v iných ľuďoch, spoločnosti. Na to 

však potrebujeme pomoc Pána Ježiša Krista, lebo ak máme šíriť dobro, tak len skrze Jeho prítomnosť a pôsobenie 

v našom srdci, v našom spoločenstve. Dovoľme Ježišovi v prvom rade premeniť naše srdce a potom skrze našu 

premenu, bude menené aj naše okolie, naše dediny, cirkevný zbor.  

 

K tejto zmene nám slúžia aj aktivity v cirkevnom zbore, kde sa upevňuje náš charakter pod vplyvom Božieho slova aj 

naše vzájomné vzťahy pri spoločných stretnutiach. Kiežby nám Pán Boh pomohol vidieť aj napriek tomu zlému, Jeho 
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dobro, ktorým nám slúžil v minulom roku a nech nám pomáha šíriť Jeho lásku, pokoj a dobro v tomto novom roku 

k nášmu dobru a k Jeho chvále. Amen.  

 

Modlitba: Svojim dobrom premôž v nás, náš nebeský Pane, zlo hriechu, pýchy a nelásky.  Nech Tvoja láska, pokoj a požehnanie zasvietia do 
našich sŕdc tak, aby boli Tvojich chrámom a aby sme my, menení Tebou, menili a pretvárali tento svet na miesto Tvojho prebývania, milosti 
a moci. Buď s nami v tejto chvíli, keď budeme hodnotiť rok 2019 a daj, aby sme sa vedeli správne a reálne pozrieť na to, čo už bolo, ale aj na to 
nové, čo je pred nami, s myšlienkou, že sme len nehodní služobníci a že bez Tvojej pomoci nemáme šancu vykonať nič dobré a požehnané. Zmiluj 
sa nad nami a buď nám stále blízky, aby sme Tebou vedení boli Tvojimi deťmi, ktoré dokážu správne reagovať na zlo a Teba svojim životom 

oslavovať naveky. Amen.  

 

Bohoslužobný život 
 

2. Služby Božie: Bohoslužby sa konali najmä v klasickom nedeľnom termíne a to vo Vlachove o 9:30 a v Gočove 

o 11:00. Ak boli večerné bohoslužby, tie zväčša boli o 16:00 vo Vlachove a o 17:30 alebo 18:00 v Gočove. Počet 

bohoslužieb bol 130, z ktorých sa niektoré konali len vo Vlachove, napr. pri príležitosti  výročného konventu alebo len 

v Gočove, napr. pri spomienke na 60 výročie úmrtia Jura Hronca. Vo Vlachove sa bohoslužieb zúčastnilo 2225 ľudí 

a v Gočove 1453, pričom priemerná účasť vo Vlachove bola 37 účastníkov a v Gočove 24 veriacich. Vo Vlachove 

účasť na bohoslužbách oproti roku 2018 klesla o 228 ľudí. V Gočove počet prítomných na bohoslužbách vzrástol o 93 

návštevníkov. Účasť samozrejme záleží aj odo mňa, keďže kážem a spievam, ale nemôžeme to brať len ako dôvod 

a výhovorku. Otázka totiž je: aký vplyv na svoje rodiny, susedov a okolie máme? Pozývame ich na služby Božie či iné 

aktivity do chrámu? Premáhame zlo, ktoré sa prejavuje odmietaním dobrom a láskou, modlitbami a pozitívnym 

príkladom pre ľudí okolo nás? Jeden mladý muž mi povedal, že jeho stará mama chodí do kostola iba preto, lebo nemá 

čo robiť – možno nedostatočne ukazujeme a prízvukujeme, že do kostola nechodíme preto, lebo zabíjame čas alebo 

preto, lebo je to zvyk, ale že tým živíme svoju vieru, ktorá sa potom môže prejaviť dobrom v bežnom živote.  

 Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú – nielen – k bohoslužobnému životu: 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 najmä za ofery a milodary, ktoré mali 

pomocný charakter a to pre našu Vandičku Kračúnovú, olympijskú medailistku, cirkevný zbor v Levoči na pomoc pri 

havarijnom stave strechy či pre obete výbuchu bytoviek v Prešove.  

 Texty kázní čerpám z publikácie Tesnou bránou alebo sú motivované témou danej nedele. Po Trojici sme sa 

v minulom roku zaoberali listom apoštola Jakuba. V pokázňových modlitbách reagujeme na aktuálne správy, ktoré sa 

šíria zo sveta, zo Slovenska, z nášho okolia alebo z cirkvi.  

Výnimočné bohoslužby: Na Nový rok sme motivovaní heslom na rok, v ktorom sa nachádzame – v 2. nedeľu po 

Zjavení boli prítomným rozdané medovníčky s biblickým kázňovým textom, ktoré napiekli mládežníci – v 5. nedeľu 

po Zjavení sme sa stretli na „Bohoslužbách podľa Tranovského“, kde boli veľkou pomocou kantori a skupina Admirál. 

Tieto bohoslužby sa stretli s pozitívnym ohlasom (za inšpiráciu ďakujem sestre farárke Karmen Želinskej) – po 

službách Božích v 4. pôstnu nedeľu, keď sme hovorili o Ježišovi ako o chlebe, si veriaci mohli vziať pri východe 

z chrámu kúsok chleba – počas nedelí po  Veľkej noci sme v cirkevnom zbore privítali kazateľov z rožňavskej doliny, 

za ich službu im samozrejme ďakujeme a boli to: Karmen Želinská, Lucia Fagová, Jerguš Olejár, Jana Ilčisková – v 2. 

nedeľu po Trojici nás navštívili dobrovoľníci Semfestu. Liturgiou a kázňou poslúžila sestra teologička Nika Sochová 

z Hanušoviec nad Topľou a mladí zaspievali tiež spoločnú pieseň – v rámci dní obce Vlachovo na bohoslužbách 

poslúžil brat farár z Nemcoviec Peter Székely – 1.9. sme mali požehnanie pre deti, žiakov a študentov aj učiteľov, 

profesorov a vychovávateľov do nového školského roka – počas dvoch kázní po Trojici sme mali ako názornú 

pomôcku viery prázdny sklenený pohár a tiež šálku, ktoré nám pripomínali niektoré aspekty kresťanského života – 

minulý rok bol aj rok volebný, takže sa po bohoslužbách uskutočnili volebné konventy – v 22. nedeľu po Trojici sme si 

pripomenuli a modlili sme sa za obete dopravných nehôd – bohoslužby na Pamiatku zosnulých sa uskutočnili 1.11. 

v domoch smútku – v 2. nedeľu adventnú sme si v Gočove pripomenuli Jura Hronca pri príležitosti 60. výročia jeho 

smrti. Na bohoslužbách poslúžil brat farár Jerguš Olejár z Rožňavy a tiež svojim spevom skupina 4G z Rožňavy – 

počas bohoslužieb poslúžili pri rôznych príležitostiach dobrovoľníci pri čítaní textov či pašií, deti z Divadielok 

a hudobnej skupiny, členky spevokolov z Vlachova aj Gočova a tiež členovia folklórnych súborov Stromíš a Gočovan.  

 Bohoslužobný život bol teda veľmi bohatý a dúfam, že tento rok nepoľavíme a aj týmto spôsobom budeme 

bojovať proti zlu v nás a okolo nás.  

 

3. Krst svätý: Tým najväčším dobrom, ktoré premáha naše zlo, je Božia láska, ktorá dokáže odpustiť a ponúknuť 

nové možnosti a cesty absolútne každému. My, Pánu Bohu, nemusíme ani nič dať, ani netreba nič urobiť, aby nás 

miloval. To je dokázané vo sviatosti svätého krstu, prostredníctvom ktorej sme do cirkevného zboru prijali 6 detí a to 2 

dievčatá a 4 chlapcov, z toho 1 krst bol v Gočove, ostatné vo Vlachove. Kiežby sme tieto deti nestratili, ale viedli ich aj 

osobným príkladom dobrou cestou života, za Pánom Ježišom.  
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4. Večera Pánova: Bola prislúžená 9 krát v našom cirkevnom zbore, ku ktorej spolu pristúpilo 406 komunikantov, 

z toho 283 žien a 123 mužov, vo Vlachove 220 a v Gočove 186 ľudí, priemerne k Večeri Pánovej pristupovalo 45 ľudí. 

Večera Pánova v domácnosti nebola v minulom roku prislúžená ani raz, čo je veľmi smutné . Aj táto sviatosť dokáže 

v nás, mocou prítomnosti Pána Ježiša Krista, nájsť to dobré a posilniť nás v jeho konaní v bežných dňoch. Je dobré 

využívať každú príležitosť prijímať telo a krv Pána Ježiša Krista, aby On sám v nás budoval dobro a pokoj, ktoré 

potom môžeme posúvať a šíriť okolo seba ďalej.  

 

5. Konfirmácia: V minulom roku sa ku konfirmácii pripravovalo 8 chlapcov – 3 z Gočova a 5 z Vlachova, ktorí by 

mali byť v tomto roku 2020 konfirmovaní. Boli sme spoločne na 3 dni na konfirmačnom tábore v Poprade – Veľkej 

a to v dňoch 15.-17.7., na ktorom sme absolvovali túru, prehliadku Spišskej Soboty, pozerali sme film a boli sme  

spoznávať aj Kežmarok. Niektorí z konfirmandov sa zúčastnili aj seniorátneho tábora konfirmandov vo Veľkom 

Slavkove, kde sa o nich po všetkých stránkach skvelo postarali služobníci a pracovníci zo Spoločenstva evanjelickej 

mládeže. Tento tábor sa uskutočnil 6.-8.9.2019. Práca s chlapcami je ťažšia ako s dievčatami a ani učebnice „Verím 

a sľubujem“ už nestačia pre túto mladú generáciu. Problém je tiež stretávanie sa, pretože dnešná mládež má veľa 

koníčkov, chodia na výlety, oslavy a majú rôzne iné aktivity, ktoré  im prekážajú v prichádzaní na konfirmáciu. 

Návštevy bohoslužieb sú tiež iba sporadické, keďže mnohokrát z tej danej rodiny do kostola nikto z dospelých nechodí 

a mladí tak nie sú vedení  k viere a zodpovednosti za cirkevný zbor. Vidím aj veľký deficit toho, že tu sa s nimi vo 4 

ročníku ZŠ rozlúčim a potom ich stretávam až v 7 ročníku na konfirmácii a keďže neprichádzajú na mládež, nemajú 

kontakt s cirkevným zborom, je problematické ich znovu zaradiť do cirkvi. Za týchto mladých ľudí sa treba modliť, 

pretože zlo tohto sveta je pre nich lákavé natoľko, že sa radšej dajú ovplyvniť bezbožnosťou, ako dobrom a vierou 

v Pána Boha.  

 

6. Sobáše: V uplynulom roku bol uzavretý iba jeden sobáš, tu vo Vlachove. Máme nádej, že v novom roku ich bude 

trošku viac.  

 

7. Pohreby: V roku 2019 sme sa, v nádeji vzkriesenia a večného života, rozlúčili s 13 členmi nášho cirkevného 

zboru. Pochovaných bolo 6 mužov a 7 žien, z toho 7 z Vlachova a 6  z Gočova. Každá rozlúčka bola ťažká, pretože 

s ľuďmi nám blízkymi, odchádza kus z nás a ich miesto sa nikým iným nedá zaplniť. Veríme však, že vďaka viere 

v Pána Ježiša Krista, máme nádej, že odišli do dobrého sveta, nebeského domova, kde budú spolu s Kristom prebývať 

naveky. Opustili zlo a hriech a budú prebudení k sláve a láske svojho Pána a Spasiteľa. Ďakujem spevokolu Agapé, 

cirkevnému spevokolu z Gočova a súboru Gočovan, za povzbudenie pozostalých formou piesní a sestrám Marte 

Leškovej, Zuzane Sklenárovej a Márii Turicovej za vedenie modlení pred pohrebmi. Je to ťažká služba, ale je potrebná, 

pretože našou úlohou je plakať s plačúcimi.  

 

8. Práca s deťmi: Do tejto kategórie patria  Divadielka, na ktorých sme nacvičovali programy, ktorými sme 

poslúžili na stretnutiach pri príležitosti Dňa matiek, na bohoslužbách v rámci Dní obce Vlachovo, pri posedeniach 

v znamení Úcty k starším a počas vianočných sviatkov. Na tieto pravidelné  nedeľné stretnutia chodí priemerne 7 detí. 

Počas fašiangov sme mali fašiangovú párty pre deti, ktorej sa zúčastnilo 11 detí. Zabavili sa hrami a súťažami, 

z ktorých si domov odniesli aj darčeky. Pravidelnou aktivitou, v spolupráci s organizáciami a spolkami vo Vlachove, sú 

Vlachovskie hry, na ktorých sa zúčastňuje pravidelne viac ako 40 detí aj s rodičmi. Táto spolupráca rôznych 

organizácií je skvelá, pretože vďaka nej deti nielen spoznávajú svoju dedinu, ale upevňujú aj vzájomné vzťahy a učia 

sa nové veci. So staršími deťmi, dorasťákmi, sme boli pri Košiciach v Obišovciach, 10 detí sa zúčastnilo tohto tábora 

v termíne 22.-24.7. Hrali sme sa hry, boli sme v Košiciach na prehliadke mesta, v technickom múzeu a vyšli sme si na 

Obišovský hrad. Ale asi najväčším zážitkom bolo cestovanie vlakom. Tak ako každý rok, aj v roku 2019 sa uskutočnil 

tábor na fare pre najmenšie deti, pričom tie staršie už pomáhajú ako vedúci, na ktorom sa zúčastnilo 25 detí. Čas sme 

trávili najmä tu vo Vlachove, ale boli sme sa pozrieť aj v baníckom múzeu v Rožňave a neobišli sme ani zmrzlinu. 

Tábor sa uskutočnil v dňoch 29.7. až 2.8. Veľkú radosť máme aj z prvého, hádam nie posledného, ročníka 

Olympijských hier v Gočove, do ktorého organizácie sa zapojilo 8 organizácií z Gočova. Prišlo súťažiť 23 detí 

a najlepšie bolo, že toho najväčšieho medveďa vyhral najmenší súťažiaci. Bolo to veľmi milé stretnutie, v ktorom by 

sme chceli pokračovať aj tohto roku. V jeseni mávame jednodňový tábor. V roku 2019 sa uskutočnil 30.10. 

a prítomných bolo 11 detí. Hrali sme sa, vyrábali, prechádzali a pozerali sme príbeh o Babylonskej veži. Počas adventu 

sme pre deti pripravili adventnú párty a hoci účasť nebola veľká (15 prítomných), atmosféra bola príjemná a nielen 

deti, ale aj rodičia sa zabavili, zasúťažili si a strávili spolu pokojný čas.  

V malých deťoch sa ešte stále dá budovať dobro a ukázať im, čo je správne a oni to budú kopírovať, lebo sú ešte 

tvárne. Treba využiť ten čas, kedy deti so svojou detskou úprimnosťou dokážu Pánu Bohu veriť a v tejto viere vedia 

často motivovať aj svojich rodičov.  
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9. Náboženstvá: Náboženstvo sa vyučuje v škôlke v Gočove vo štvrtok o 10:00, v materskej škole vo Vlachove 

v stredu o 15:00 a na základnej škole vo Vlachove vo štvrtok o 13:15. V škôlke v Gočove nechodí iba jedno dieťa, 

ostatné áno, v škôlke vo Vlachove chodia všetky deti, ktoré zostávajú do konca prevádzkovej doby a na základnej škole 

navštevuje náboženstvo 14 detí. Postupujeme podľa určených plánov a na hodine si rozprávame príbehy, hovoríme 

o živote a detských otázkach, kreslíme, vyrábame, hráme sa alebo ochutnávame niečo dobré. V škole sme si určili 

mesačné odmeňovanie za pozornosť, šikovnosť a poslušnosť na hodine, ale prekvapivo všetci sú každý mesiac 

odmenení drobnosťou. Sú tam totiž samé šikovné deti. Som vďačná za dobrú spoluprácu s pani učiteľkami, ktoré  

pomáhajú a  vychádzajú nám v ústrety. Dobro a zlo – tieto dve „hodnoty“ sú pre deti v tomto školskom veku ešte stále 

neisté, nevedia ich rozlíšiť vždy a všade. Preto je potrebné im ukazovať a učiť ich, kedy proti zlu treba bojovať a kedy 

zas naopak odísť od zlého. Mnohokrát ma deti zaskočia svojimi reakciami na to, čo sa učíme a som rada, že nám ich 

Pán Boh zveril. Nech nás v tomto smere nájde ako dobrých sprievodcov na  ceste viery týchto malých bytostí.  

 

10. Mládež: Stretávali sme sa menej frekventovane, keďže mládežníci vyrástli a stali sa študentmi, nemajú veľmi čas 

prichádzať na stretnutia, čo ma veľmi mrzí. Stretávali sme sa zväčša v sobotu o 19:00, preberali sme zásady 

kresťanského života, konkrétne služby, spievali sme piesne, hrali hry a tvorili spoločenstvo. Stretávali sme sa 14 krát a  

najčastejšie v počte 5. Škoda, že konfirmandi o takéto stretnutia nemajú záujem. Svet je dnes zlý a preto mladí 

potrebujú mať život postavený na dobre a láske, ktoré vychádzajú z viery v Pána Ježiša Krista, aby mali jasne 

definované zásady a nezblúdili z dobrých ciest.  

 

11. Hudobná skupina: Poslúžila na bohoslužbách alebo pri akciách v dedinách a tvoria ju 5 členovia, hoci by sme 

samozrejme radi privítali aj viaceré deti.  Veríme, že sa nám aj v tomto novom roku podarí nacvičiť zopár piesní, ktoré 

obohatia duchovný život, rôzne stretnutia v cirkevnom zbore a posilnia poslucháčov vo viere a budú šíriť dobro 

a požehnanie, ktoré je v tých piesňach ukryté.  

 

12. Biblické hodiny dospelých: Tematiku niektorých starozmluvných príbehov sme spolu prechádzali na 24 

biblických hodinách vo Vlachove a v Gočove, na ktorých sa priemerne stretáva 15 prítomných. Je to čas venovaný 

hlbšiemu poznávaniu Písma. Tu sa dá viac hovoriť o viere, svedectve života, osobných skúsenostiach. Tu sa dá lepšie 

pochopiť Božie slovo a nájsť to dobré do života, aby sme mohli bojovať proti zlému. Veríme, že sa budeme aj naďalej 

obohacovať vo vedomostiach a aj praktických dôsledkoch Božieho slova pri ďalších postavách Starej zmluvy.  

 

13. Spevokoly: Dobro  sa určite šíri a zlo poráža aj radosťou. A tú zas môžeme získavať z piesní a spevu. Som preto 

vďačná za členky obidvoch spevokolov vo Vlachove aj v Gočove, ktoré svojimi darmi slúžia na bohoslužbách, pri 

pohreboch, na obecných akciách či na seniorátnych stretnutiach spevokolov. Boli by sme radi, keby sa k nám pridali aj 

ďalšie sestry a bratia, pretože  spievať Pánu Bohu na česť a slávu nikdy nie je na škodu. Učíme sa nové piesne, 

opakujeme staré a snažíme sa svojim dielom prispieť k práci v cirkevnom zbore.  

 

14. Modlitebné týždne, večierne a modlitebné spoločenstvo: Modlitba je súčasťou života s Ježišom 

Kristom. Kto sa nemodlí, mal by zvážiť, či je jeho viera skutočná. Preto máme aj na modlitebné chvíle vytvorený 

priestor v našom cirkevnom zbore. V minulom roku sme mali 3 modlitebné týždne: pôstny, reformačný a adventný, na 

ktorých sa priemerne zúčastňovalo 15 veriacich. Na pôstny a adventný týždeň prichádzajú prípravky z GBÚ 

a reformačný týždeň sme naplnili rozoberaním Modlitby Pánovej – Otčenáša podľa Martina Luthera. Večierne 

prebiehajú tiež v dvoch cykloch – pôstnom a adventnom. V pôste sme sa zaoberali postavou kráľa Šalamúna 

a v advente sme hovorili o symbole svetla v kresťanstve. Modlitebné spoločenstvo sa stretáva každý druhý pondelok 

zväčša o 18:00 v Gočove, s priemernou účasťou 6 prítomných. Preberali sme žalmy a teraz sa zaoberáme vybranými 

staťami z knihy Kazateľ, modlíme sa za témy, ktoré vyplývajú z Božieho slova, z aktuálnych potrieb v cirkevnom 

zbore, pamätáme na ľudí v núdzi a nezabúdame ani na aktuálne témy zo sveta. Kiežby sme dobrom – skrze modlitbu – 

boli naplnení v prvom rade my a cez nás nech Pán Boh bojuje proti zlu v tomto svete, svojou dobrotivosťou.  

 

15. Presbyterstvo: Síce sme si na začiatku roku 2019 stanovili cieľ častejšieho stretávania, nesplnili sme si ho. Ale 

to neznamená, že by presbyterstvo nepracovalo, hoci by sa samozrejme dalo aj viac. Presbyteri sú rozdelení do štyroch 

pracovných komisií: vnútromisijnej, kde je predsedom Peter Kirner, stavebnej, ktorej predsedom je Štefan Bendík 

a finančnej, ktorej predsedníčkou je Jana Teplická a revíznej, kde je predsedníčkou Marta Lešková. Tieto komisie sa 

stretávali aj počas roka, najmä na jeho začiatku a konci, aby pripravili plán  prác a potom aj zhodnotenie vykonaných 

prác v cirkevnom zbore. V roku 2018 boli zvolení do presbyterstva: Jana Teplická, Štefan Bendík a Juraj Ivan a tiež 

brat dozorca Miloš Hajdúk. V roku 2019 boli prevolení do svojich funkcií ostatní presbyteri: Jaroslav Mihok, Marta 

Lešková, Emília Krivánska, Eva Hroncová, Helena Lorinzová, Mária Turicová, Peter Kirner, Zuzana Sklenárová, 

Zuzana Liptáková, Lýdia Hlaváčová a Zuzana Rybárová. V súčasnosti máme teda 14 presbyterov.  Prijať v dnešnej 

dobe funkciu si vyžaduje veľkú odvahu a preto ďakujem tým, ktorí pracujú v cirkevnom zbore a sú nápomocní pri 
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všetkom, čo sa tu deje. Veľmi si to vážim. Lebo aj tým, ako spolu pracujeme a ako sa vieme dohodnúť, pomáhať si 

a nepotápať sa navzájom, ukazujeme na dobro a lásku, ktoré vyplývajú z viery v Pána Ježiša a môžeme tak poraziť 

všetky zlé jazyky ľudí a zlé úmysly toho, ktorý sa snaží bojovať proti Božiemu dielu pri nás a skrze nás.  

 

16. Pastorálna činnosť: Tak ako ma teší práca s deťmi  a aj iné aktivity, tak som pri tejto sekcii trošku smutná, 

pretože sa mi ju nedarí napĺňať tak, ako by som chcela (v minulom roku bolo vykonaných iba 30 pastorálnych 

návštev). Pastorálna práca sa deje v cielených návštevách do domácností veriacich, takisto pohovormi, ktoré si sami 

veriaci vyžiadajú. Pastorálna práca sa deje pred krstami, pohrebmi aj sobášmi a tiež pri stretnutiach na ulici alebo 

vtedy, keď cirkevníci prinesú milodary. Aj tak sa mi zdá, že je to málo a nehovorím to kvôli štatistike, ale kvôli tomu, 

že po takmer 20 rokoch v tomto zbore ešte nie všetkých poznám dobre. A zrazu zistím, že vedľa mňa sedí často žena, 

ktorá píše básne a ja to o nej neviem. Zasiahlo ma to a preto sa modlím, aby mi Pán Boh pomohol preukázať vám 

všetkým, nielen tým, ktorí chodia pravidelne do kostola, ale všetkým cirkevníkom, môj úprimný záujem o váš život 

s tým, že sa minimálne za vaše potreby a túžby budem modliť. Pastorálnu prácu však môže konať aj každý jeden z vás  

vždy, keď pôjde na návštevu k niekomu, kto potrebuje posilnenie a prinesie mu kúsok dobra a nádeje skrze  svoju vieru 

v Ježiša.  

 

17. Virtuálny svet: Náš cirkevný zbor si každý rok platí stránku www.ecav-vlachovo.eu, máme tiež stránku na 

sociálnej sieti a tiež stránku zamyslení Na každý deň. Je to novodobý prostriedok šírenia Božieho slova aj propagácie 

nášho cirkevného zboru medzi ľuďmi. Veríme, že aj touto cestou môžeme do sveta plného zlých správ posielať dobré 

a pozitívne správy o tom, ako Pán Boh pri nás koná a možno aj týmto spôsobom porážať zlé myšlienky a bezbožné 

statusy, ktoré sa šíria po internete.  

 

18. Rôzne: V minulom roku sme mali ďalšie príležitosti rozširovať dobro a bojovať proti zlému: boli sme súčasťou 

nahrávania relácie „Zvony nad krajinou“ do slovenského rozhlasu  -  5x sme sa stretli pri posedení pri čaji, na ktorom 

sme pozerali videá z cyklu Prochrist  - mali sme fašiangové posedenie - pripravovali sme konvent GES v Gočove, 

ktorý bol organizačne náročnejší, ale s pomocou Božou sme to zvládli - stretli sme sa na Sederovej večeri, kde s nami 

prijali  pozvanie stráviť spoločné chvíle aj sestry z CZ Nižná Slaná - na Veľký Piatok sme vo Vlachove mali 

celozborové stretnutie pri hrobe s prispením spevokolov a detí z Divadielok - v minulom roku sme sa pustili do nového 

projektu Noc kostolov, čo bola veľmi vydarená akcia, na ktorej súčasťou programu boli: súbor Gočovan, brat profesor 

Hronec so spomienkami, brat Ondrej Rybár s prednesom básní, bratia kantori, Pekná dolinka, súbor Stromíš, obidva 

spevokoly pri cirkevnom zbore a spoločne sme si tiež zaspievali niekoľko piesní zo spevníka a vypočuli mládežnícke 

pesničky a zamyslenia. Toto stretnutie sme ukončili Večerou Pánovou – s mladými sme sa zúčastnili počas jedného 

dňa Semfestu, ktorý bol už druhý rok v neďalekej obci Lenka - počas Vlachovského jarmoku sme mali otvorený kostol, 

kde bolo pripravené malé občerstvenie a bola možnosť výstupu na vežu – v nedeľu po bohoslužbách v rámci Dní obce 

Vlachovo v popoludňajších hodinách sa uskutočnil koncert skupiny 4G z Rožňavy, čo bol nezabudnuteľný zážitok - 

pripravili sme aj hry pre dospelých, kde sa mohli odreagovať od bežných starostí – 3 x sme sa stretli na filmovom 

klube – pripravovali sme a zabezpečovali Seniorátne stretnutie presbyterov, za čo tiež chcem poďakovať všetkým 

dobrovoľníkom -  minulý rok sme sa skúsili zapojiť do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, pre deti 

do Srbska putovalo 12 balíčkov a finančná výpomoc na cestu, za čo všetkým zúčastneným ďakujem – spevokol 

z Gočova bol súčasťou spomienky na Jura Hronca a prezentácie novej knihy Gočovské dvory -  na záver roka sme sa 

stretli ako presbyterstvo, aby sme spoločne ukončili celý rok a vybudovali si medzi sebou dobré vzťahy.  

 

19. Mimozborová činnosť: Som členka kultúrnej komisie pri Obecnom úrade vo Vlachove, zvestovala som slovo 

Božie v Rejdovej a Vyšnej Slanej, v Roštári a Štítniku, v Kobeliarove a v Rožňave, vykonala som pohreb v Nižnej 

Slanej a krsty a sobáš v Dobšinej, napísala som zamyslenia do publikácie Tesnou bránou, prispela som do časopisu 

Stromíš a mala som zamyslenie na stretnutí presbyterstva GES.  

 

20. Matriky a spisy: sa nachádzajú na farskom úrade. Časť zborovej knižnice v kostole a časť na farskom úrade.  

 

21. Hospodárenie: Správa o hospodárení je súčasťou materiálov ku dnešnému konventu. Chcem tu iba spomenúť, 

že cirkevný príspevok zostáva 6 Eur na člena od krstu svätého, počet členov je 772 a takmer všetci členovia si 

cirkevný príspevok vyrovnali. Zopár tých, čo zväčša zabudli, oslovujeme a tento príspevok si doplácajú alebo sa zo 

zboru odhlasujú a prihlasujú do iných zborov, keďže sa z nášho zboru odsťahovali. Chcem tiež spomenúť, že sme 

v roku 2019 po úspešnom projekte získali z programu MK SR Obnovme si svoj dom 15.000 Eur na obnovu strechy 

v Gočove. Celková suma za celú prácu, s odstránením azbestovej krytiny a z DPH stála 25.320 Eur. Za túto možnosť 

sme Pánu Bohu vďační, pretože je to veľká vec, keď sa  v takom malom spoločenstve podarí takáto obrovská práca.  

 

http://www.ecav-vlachovo.eu/
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22. 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 finančnú podporu, za ich prácu a službu aj pre náš cirkevný zbor. Som 

vďačná, že nachádzam pozitívnu odozvu, keď prídem s nejakým nápadom a že sa spolupodieľame na chode našich 

dvoch dedín. Budem vďačná, keď nám dobré vzťahy vydržia aj v budúcich rokoch ku dobru a budovaniu spoločných 

cieľov.  

 

23. Vykonané práce po materiálnej stránke:  Vo Vlachove sme upravili priestor bývalého pomníka pred 

kostolom s finančným príspevkom obce Vlachovo vo výške 1.500 Eur, za čo sme vďační a urobil sa tiež nájazd do 

areálu kostola, opravila sa fasáda vlachovského kostola na kritických miestach. V Gočove bola zrealizovaná oprava 

strechy na kostole vďaka finančnému príspevku z  MK SR, v celkovej hodnote 25.300 Eur.  

 

24. Plán prác na rok 2020: Plány po vnútromisijnej stránke sú súčasťou materiálov k tejto kňazskej správe.  

Stavebno-technický plán:        

Náter kovového oplotenia  areálu kostola vo Vlachove          

Zateplenie lavíc kurátora a kostolníka – zakúpenie teplovzdušného  ventilátora   vo Vlachove 

Parkové lavičky pred kostolom     vo Vlachove                                                                             

Zo strany Letnej ulice ku kostolu vo Vlachove                                         

Posúdiť technický stav strechy na kostole vo Vlachove a zistiť možnosť opravy – predĺženia plechu od veže                                                                                                                                    

Oprava sprchovacieho kútu na fare       

Vchodové dvere a okná v chodbičke na fare                                                                                                                               

Utesnenie schodišťa na fare (archív)                                                                              
Chodník ku kostolu  /dotácia/  v Gočove                                                                                 

Výmena elektroinštalácie ku zvonom  v Gočove                                                                                

Náter plechovej strechy nad sakristiou v Gočove                                                                     

 

25. Negatívne vplyvy: Ľahostajnosť ľudí, vnímanie cirkvi ako servisnej firmy, alkoholizmus, migrácia za prácou 

alebo štúdiom. Jediné, čo môžeme robiť, je vydávať svedectvo aj tým, že sa budeme medzi sebou navzájom 

a v cirkevnom zbore snažiť o dobro a bojovať proti zlu s múdrosťou Zhora a s pomocou Ducha svätého. Pán Boh si 

totiž to dobré buduje skrze nás, neposlušné nádoby, ktoré sa však dávajú v Jeho rukách kreovať v ľudí, plných dôvery, 

lásky a dobra.   

 

26. Poďakovanie: V prvom rade poďakovanie patrí Pánu Bohu, že má s nami dobré úmysly, ktoré znamenajú nádej 

a budúcnosť v Jeho blízkosti. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám dáva silu a potešuje a pozdvihuje nás v skúškach. 

Ďakujeme Mu za to, že sa o nás neprestajne stará a dáva nám všetko, čo potrebujeme k životu aj odpúšťa hriechy, ak 

konáme zlo. Nech dobro, pokoj a láska, ktoré vyplývajú z kríža Pána Ježiša naplnia naše srdcia, aby sám Pán cez nás 

budoval svoje dobré kráľovstvo na tomto svete. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste aktívni, nápomocní, láskaví 

a obetaví, ďakujem za všetky modlitby, podporu, dobré nápady aj napomenutia. Nech nás náš Pán nadmieru požehná, 

aby sme o Ňom vydávali svedectvo ako jednotlivci aj ako spoločenstvo Jeho cirkvi. Amen.  

 

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujeme Ti za príklad Tvojho života, v ktorom nás učíš kedy máme a kedy nemáme reagovať 

na zlo a bojovať proti nemu a akým spôsobom. Zmeň aj naše srdcia na svoj chrám a daj, aby sme premenení Tvojou 

láskou šírili dobro okolo seba a svojim pričinením bojovali proti zlu vo všetkých jeho podobách. Ďakujeme Ti za 

všetko, čo si nám pomohol aj v minulom roku uskutočniť v našom cirkevnom zbore, bola to Tvoja milosť, ktorá nás 

niesla a prosíme, aby si nás neopúšťal ani v roku novom a aby sme všetky plány uskutočnili, lebo si uvedomujeme, že to 

všetko môžeme vykonať, len ak to Ty budeš chcieť. Daj nám dobrú vôľu konať všetko na Tvoju slávu a nám na spasenie 

a požehnanie života časného i večného. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 


