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1.Biblický úvod ku kňazskej správe
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
Židom 13:8 „Ježiš Kristus Ten istý včera, dnes i naveky“.
Dnešná nedeľa patrí Svätej Trojici. Uzatvára slávnostnú polovicu cirkevného roka, v ktorej sme si pripomínali, že
máme jedného Boha, ktorý sa však prejavuje v 3 podobách. Pri všetkých troch veľkých sviatkoch hovoríme však vždy
o jednom Bohu: na Vianoce vyzdvihujeme lásku nebeského Otca, ale tá sa zjavila vstúpením Ducha Svätého do Márie
a narodením Krista. Na Veľkú noc vyzdvihujeme lásku Pána Ježiša, ktorého nebeský Otec obetoval a Duch Svätý
naplnil, aby splnil poslanie Spasiteľa. Počas Letníc vyzdvihujeme lásku Ducha Svätého, ktorého nám poslal Otec aj
Syn. A dnešná nedeľa uzatvára tieto „rozdrobené“ činy Trojice do jednej osoby, podstaty, činnosti: Boh je v Trojici
jeden. Dnešný text síce hovorí o Ježišovi, ale my z Božieho slova vieme, že to isté platí aj o zvyšných dvoch osobách Trojice.
Trojjediný Boh má v rukách minulosť – to, čo sme pokazili, neurobili, to, čo nevieme alebo nemôžeme napraviť. To,
čo sa už nevráti a čo sme premeškali. Boh má v rukách naše minulé hriechy a zlyhania a má dosah na to, čo sme my
už zanechali minulosti. Je to Boh, ktorého môžeme poznávať v príbehoch Biblie a pritom vedieť, že sa na Ňom nič
nezmenilo. Je to dobrá správa pre nás a naše nedostatky, akúkoľvek podobu majú. Minulý rok sme možno v mnohom
zlyhali aj v cirkevnom zbore, keďže sme boli postavení pred novú situáciu. Dnes môžeme iba s ľútosťou pozerať na
príležitosti, ktoré sme nevyužili. Ale zároveň smieme hľadieť na Toho, ktorý má v rukách uplynulý čas. Dôverujme
Mu a prosme o odpustenie, lebo On môže a chce odpustiť to, čo sme pokazili.
Trojjediný Boh má v rukách prítomnosť – vieme, že my, ľudia, nevlastníme z času nič, len ten malý mihotavý
okamih, ktorý aktuálne žijeme. Predsa musíme konštatovať, že ani to nedokážeme využiť správne a naplno. Čas života
sa tak rýchlo míňa a my niekedy nevieme rýchlo reagovať na jeho premenlivosť a tak nám pomedzi prsty preteká
množstvo vzácnych okamihov. Lenže Boh nám pripomína, že tam, kde my zlyhávame, On zvíťazí – kde sme my slabí,
On je silný – kde sa my nevieme rýchlo a správne rozhodnúť, On činí veľké a dobré rozhodnutia – tam, kde nemáme
schopnosti konať dobro, On ho koná za nás – tam, kde sa podceňujeme, On nás používa ako svoje nástroje. Aj teraz
máme v rukách aktuálny okamih, ale on sa už aj minul. Je našou úlohou správne využiť čas života, aj v súkromí aj
v cirkevnom zbore, lebo rýchlo prejde a my odletíme. Vďaka Bohu za Jeho moc nad našimi životmi a za to, že Jeho
moc sa v našej slabosti stáva dokonalou. Nech nám dá Trojjediný Pán múdrosť, aby sme správne využili čas života.
Trojjediný Boh má v rukách aj budúcnosť – nevieme, čo bude o hodinu a nieto ešte plánovať niečo na dlhší čas.
Koľkí si aj v tomto uplynulom týždni ešte plánovali, čo všetko urobia a dnes už ich plány neexistujú. Akoby sa vrece
roztrhlo so správami o smrti mladých ľudí. Preto by sme mali plánovať, ale vždy s myšlienkou „ak Boh bude chcieť“.
Áno, ak nám Pán dá svoju milosť, dá nám ešte pár dní či rokov života, budeme môcť uskutočniť Jeho vôľu a naše
plány. Možno sme frustrovaní z tejto situácie, ľudí nepribúda, ale ubúda, cirkev stagnuje alebo upadá a my už nemáme
dosť síl ísť dopredu. Ale Boh je už tam, v tom zajtrajšku, v ďalších rokoch pozemskej existencie. Na to sa určite
môžeme spoľahnúť. Dôverujme Trojjedinému Bohu, že On svoje plány s nami uskutoční. Či už tie pozemské alebo
večné. Otvorme oči a držme sa ten nádeje, že to čo zasľúbil sa stane realitou. Je to dobrý štart pre budúce plány.
Jeden a predsa traja. Pozemská matematika ani rozum to nechápe. Ale srdce plné viery tomu rozumie veľmi dobre.
Trojica to je Boh, ktorý si vystačí sám a predsa tvorí človeka. Boh, ktorí nepotrebuje nikoho a predsa nás
povoláva do služby. Je to Boh, ktorý stojí na základnom kameni lásky a predsa sa s touto láskou delí s nami.
Vďaka nebeskému Otcovi, Ježišovi i Duchu Svätému, že sme Mu stáli za to, aby nás povolal na túto zem. Dnes
ďakujeme za všetko, čo sme prežili a prosíme o odpustenie. Ďakujeme za prítomný okamih a prosíme o jeho múdre využitie. Ďakujeme za
pohľad nádeje do budúcnosti a spoliehame sa na Pánove sľuby. A to všetko tak v osobnom, ako aj zborovom živote.
Boh v Trojici jeden je stále Ten istý, včera, dnes i naveky. Spoľahnime sa na Neho aj v ďalších rokoch života. Amen.
Modlitba: Trojjediný Bože, Ty si náš nebeský Otec, ktorý si nás stvoril, si náš Spasiteľ, ktorý si zomrel za naše hriechy, si náš Potešiteľ
a Radca, ktorý napĺňaš naše srdcia vierou. Skláňame sa pred Tebou a prosíme o odpustenie všetkého, v čom sme v minulosti ako cirkevný zbor
zlyhali. Vyprosujeme si múdrosť pre okamih života, ktorý máme ako tak v moci, aby sme ho správne využili na Tvoju chválu a blížnym na
spasenie. A ďakujeme Ti za nádejou, s ktorou smieme hľadieť do budúcnosti nášho cirkevného zboru, cirkvi a sveta. A ak by prišiel čas nášho
odchodu z tohto sveta, ďakujeme Ti, že smieme vidieť ďalej, až za smrť do Tvojho kráľovstva. Prosíme: požehnaj si nás, ochraňuj, veď, buď
prítomný pri každom jednom z nás a daj nám prijať a žiť vo svetle Tvojej lásky. Buď stredom nášho cirkevného zboru a nám daj vieru, ktorá
žije pre spoločenstvo cirkvi, aby sme pochopili, že aj my sme zodpovední za to, ako to tu v cirkvi a na svete vyzerá. Zmiluj sa nad nami.
Amen.
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Bohoslužobný život
Všetko bolo v uplynulom roku čudné a aj tento rok vyzerá, že sa bude niesť v podobnom režime. Naučili sme sa niečo nové, ale predsa len nám
chýba ľudský kontakt, stretávanie sa, akási sloboda pre vyznávanie a praktizovanie viery. Ale ako cirkev sa musíme prispôsobiť zásadám
tohto sveta, no zároveň od nich zostať slobodní, ak nám berú to, čo nám dáva Pán Boh, lebo Jeho treba viac poslúchať ako ľudí.
2.Služby Božie: Bohoslužby v počte 44, 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. Vo Vlachove sa bohoslužieb zúčastnilo 1390 ľudí a v Gočove 878, pričom priemerná účasť vo Vlachove
bola 33 účastníkov a v Gočove 20 veriacich. Počas pandémie sme namiesto bohoslužieb určitý čas distribuovali
vytlačené kázne do domácností, zamyslenia sa vysielali formou obecného rozhlasu vo Vlachove, kázne boli
zverejňované na webovej stránke, založili sme youtobový kanál s krátkymi zamysleniami, pri sviatočných chvíľach, aj
s piesňami a na sociálnej sieti boli zverejňované zamyslenia v skupine „Na každý deň“, ktoré svojím spôsobom
nahrádzali klasické stretávanie. Cirkevníci boli formou obecných rozhlasov vždy informovaní o bohoslužbách, ktoré
boli vysielané v rozhlase či televízii. Natočili sme aj dvakrát bohoslužby pre potreby GES.
Väčšinu textov, ktoré slúžili ako inšpirácia kázní, som si vyhľadala v Písme sama, na základe aktuálnej situácie,
nedeľnej príležitosti alebo na základe textov v Agende. V nedele po Trojici sme preberali list apoštola Pavla
Filipským.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú pri roznášaní kázní či natáčaní videí. Nesmierne si to cením. Ak by mal
niekto záujem a chuť pomôcť, samozrejme to radi prijmeme.
Pandémia nám otvorila oči, aby sme videli kvalitu svojej viery. Keď sa pozrieme do uplynulého roka – aká bola naša
zbožnosť, keď sme nemohli ísť do kostola? Využili sme každú príležitosť, ktorých nebolo až tak veľa, aby sme išli do
spoločenstva a počúvali Božie slovo? A ako využijeme ten čas, ktorý nám Pán Boh ešte dáva? Rátame vôbec
s Trojjediným Bohom v našom živote?
3.Krst svätý: Náš Trojjediný Pán nás pozýva do spoločenstva veriaceho ľudu aj formou sviatosti svätého krstu.
Táto sviatosť bola prislúžená v roku 2020 4x, pokrstené boli 3 dievčatá a 1 chlapec, všetky deti vo Vlachove.
Keď sme neprichádzali do chrámu, mali sme čas riešiť svoj osobný život s Kristom, utvrdiť sa v tom, že aj my Mu
patríme, sme pozvaní do vzťahu s Ním, čo demonštroval aj vo sviatosti svätého krstu. Aj my sme boli pokrstení už
dávnejšie, ale má tá minulá udalosť vplyv na náš aktuálny život a pomáha nám s nádejou hľadieť aj do budúcnosti?
Uvedomujeme si, že nepatríme sebe, ale Jemu a že preto On má právo na náš život? Dokážeme sa Mu zveriť
v cirkevnom zbore, vo svojom praktickom živote natoľko, že očakávame splnenie Jeho vôle a sme rozhodnutí ju
poslúchať?
4. Večera Pánova: Bola prislúžená 8 krát v našom cirkevnom zbore, ku ktorej spolu pristúpilo 504 komunikantov,
z toho muži 126, ženy 378, pričom najväčšia účasť na VP bola na konfirmačnej slávnosti, priemerne k Večeri Pánovej
pristupovalo 45 ľudí. Večera Pánova v domácnosti bola prislúžená iba raz vo Vlachove, čo je veľmi smutné .
Pri tejto sviatosti môžeme s pokorou hľadieť na svoje previnenia, ktoré nevieme zmeniť, no náš Trojjediný Pán je
verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil. A zároveň v znamení tohto odpustenia môžeme hľadieť do budúcich dní
s nádejou, že Boh je už tam a pripravuje nám z milosti miesto pri stole nebeskej hostiny.
5. Konfirmácia: V minulom roku sa konfirmovalo 8 chlapcov – 3 z Gočova a 5 z Vlachova a 1 dievča z Gočova.
Výučba bola tiež veľmi náročná, keďže sme sa mohli stretávať iba v obmedzenom čase a slávnosť sme museli
vystihnúť tak, aby sme dodržali všetky opatrenia, ale zároveň, aby táto slávnosť nič nestratila zo svojej výnimočnosti.
Stalo sa tak 12.7. v Gočove. Od septembra minulého roku sa ku konfirmačnej slávnosti pripravujú 2 chlapci a 6
dievčat, 4 z Vlachova a 4 z Gočova. Vyučovanie prebiehalo v rámci stretnutí v kostole vo Vlachove alebo online
stretnutí.
Trojjediný Boh sa k nám priznáva v krste svätom a my k Nemu zase tak oficiálne na konfirmácii. Má to byť naša
odpoveď na Jeho lásku. Rozhodnutie pre život s Bohom je to najdôležitejšie, pretože ovplyvňuje našu časnosť
i večnosť. On mladých učí byť rozumnými a počítať správne dni, hoci ešte majú celý život pred sebou. Mladí ľudia
a deti potrebujú naše modlitby, aby sa rozhodli kráčať za Trojjediným Pánom.
6. Sobáše: V uplynulom roku bol uzavretý iba jeden sobáš, tu vo Vlachove. Epidemiologická situácia mladých ľudí
odradila od sobášov a svadieb alebo úplne zastavila ich túžbu kráčať oficiálne bok po boku až do smrti. Hoci
nadľahčene povedané: pandémia bola zároveň dobrým podnetom pre preverenie úprimnosti vzťahov.
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Viera v živote kresťanov je dôležitá a nemala by chýbať ani v partnerskom vzťahu. Ak však iba jeden verí a svoju
vieru aj praktizuje, je veľmi ťažké obstáť pri tom druhom, ktorému na viere nezáleží. Ale Pán Boh, ako Trojjediný
Pán, má moc nás udržať vo viere, hoci by sa proti nám postavilo veľké množstvo ľudí.
7. Pohreby: V roku 2020 sme sa, v nádeji vzkriesenia a večného života, rozlúčili s 13 členmi nášho cirkevného
zboru. Pochovaných bolo 5 mužov a 8 žien, z toho 7 z Vlachova a 6 z Gočova, jeden pohreb v Gočove vykonali
farárovci z Rožňavy. 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.
Pán Boh s nami znáša bolesť nad stratou milovaných ľudí. Chýbajú nielen v rodinách, ale aj v spoločenstve obce či
cirkvi. A hoci by sme ich chceli udržať na tomto svete, nie je to v našej moci. Pán Boh nám však otvára nové obzory
cez nádej večného života. On je už tam, v budúcnosti, a pripravuje miesta v nebeskom kráľovstve pre svojich verných.
Kiežby sme sa Trojjedinému Bohu dali povzbudiť, keď sa nám zdá, že smrť má posledné slovo. Ježiš je Víťaz, na to
nesmieme zabúdať.
8. Práca s deťmi: Aj táto práca bola sťažená kvôli pandémii. Na Divadielkach sme sa stretli iba pár krát. A počas
roka sa nám nepodarilo zorganizovať veľa podujatí okrem Vlachovských hier, v spolupráci s organizáciami
a spolkami vo Vlachove a fašiangovej párty v úzkom kruhu. Je mi ľúto, že táto práca – z objektívnych dôvodov –
stagnovala. Preto som na sociálnej sieti vytvorila skupinu „Ďalší deň s Ježišom nielen pre deti“, kde sme na začiatku
intenzívnejšie, teraz len v týždňových intervaloch, najmä so sestrou farárkou Karmen Želinskou, pridávali zamyslenia
a aktivity pre deti. Teraz to vyzerá znovu biedne s touto prácou.
Napriek tomu alebo práve preto musia viac rodičia, krstní či starí rodičia, pracovať s deťmi samostatne. Otázka je, či
samotní rodičia sú veriaci aj prakticky a dokážu sa s deťmi pomodliť, prečítať a vysvetliť im Písmo. Tak ako sme
presvedčení, že deti – bez školy – nebudú mať vedomosti, tak som aj ja presvedčená, že deti bez možnosti stretávať sa
v cirkevných zboroch naživo, budú ďaleko od Pána Boha. Hoci On má svoje cesty a spôsoby, aby ich oslovil na ich
ceste týmto svetom.
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. Som vďačná, že počas pandémie, určitý čas
fungovali školy a mohla som vyučovať aspoň náboženstvo. Deti veľmi rady kreslia, strihajú, vyrábajú, spievajú
a tancujú a stále im treba niečo nové ukazovať, aby ich to zaujalo. Som rada, že na náboženstve v škole sa vie väčšina
z detí pomodliť vlastnými slovami a niektoré si naozaj veľmi dobre a dlho pamätajú príbehy, ktoré sa učíme.
Nevieme, ako tieto deti dopadnú, čo sa týka ich viery. Hoci sú pokrstené a tak rodičia a krstní rodičia dali sľub o ich
kresťanskej viere, je viac ako pravdepodobné, že tá v rodinách absentuje. Niekedy by bolo potrebné o viere učiť viac
rodičov, ako deti. Aj starí rodičia sa niekedy boja čokoľvek svojim deťom povedať o ich kresťanskej výchove. Preto
tieto malé stvorenia musíme dávať do rúk nášho Trojjediného Pána, aby ich On sám našiel na cestách života
a priviedol k viere. Aj my ostatní v cirkevnom zbore sme za tieto deti zodpovední do určitej miery. Ak už nemôžeme
nič iné urobiť, modliť sa môže každý.
10. Mládež: V kruhu priemerne 6 ľudí sme sa na mládeži stretli 28 krát. Preberáme témy ohľadne kresťanskej viery,
rozprávame sa o aktuálnom dianí, spievame, hráme a zdieľame sa s tým, čo prežívame.
Škoda, že tieto stretnutia nič nehovoria mladšej generácii. Konfirmácia je fakt duchovnou smrťou, ak vôbec tie deti
predtým duchovne žili. Už nič iné nezostáva len porúčať ich Pánu Bohu do starostlivosti a modliť sa, aby v budúcich
rokoch života našli cestu za Pánom Ježišom.
11. Hudobná skupina: Stretávali sme sa menej, a v inom zložení. Pripravovali sme piesne k videám na internet,
vystúpili sme na bohoslužbách a slávnosti konfirmácie. Intenzitu stretnutí by sme radi zvýšili.
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 12 prítomných. Prechádzali sme 3 a 4
knihu Mojžišovu.
13. Spevokoly: Ďakujem členkám spevokolov vo Vlachove aj v Gočove za ich službu. Hoci nás nepribúda, predsa
len sa verne snažia konať aj túto službu na základe svojich darov. Radi by sme privítali aj nové členky. Oslovené ženy
často iba sľubujú a pri tom to aj zostáva.
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To, čo poviem platí pre všetky oblasti vnútornej misie: Akoby sa dnes ľuďom nič nechcelo, akoby nič nepotrebovali.
Stali sme sa ešte viac uzavretými do seba. A to vidno nielen v cirkvi, ale aj v obci aj v štáte. Sadli sme si za počítač,
v pohodlí svojho domova a jediné, čoho sme schopní, je kritika tých, ktorí sa ešte zo všetkých síl snažia niečo robiť.
14. Modlitebné týždne, večierne a modlitebné spoločenstvo: V minulom roku sme mali 1 modlitebný
týždeň: hovorili sme o Božích rukách a každý deň sa ho zúčastnilo 12 prítomných. Pôstny modlitebný týždeň bol
roznášaný v tlačenej forme do domácností. Večierne boli iba v advente v počte 2 a v pôste boli distribuované do
domácností. Modlitebné spoločenstvo sa stretlo 9x s priemernou účasťou 6 prítomných v Gočove. Zaoberáme sa
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.
Náš Trojjediný Boh počuje modlitby svojich verných. Nie vždy dá to, čo chceme, ale vždy dá, čo potrebujeme. Kiežby
sme nestratili chuť a silu modlitbou naplniť svoj život: prosiť za minulé hriechy, prosiť o múdrosť pre dnešok
a o nádej pre zajtrajšok.
15. Presbyterstvo: Stretli sme sa 4x, z toho bolo raz neformálne stretnutie pri opekačke. Vďaka všetkým členom
presbyterstva a nielen im za pomoc, podporu a nadšenie pre prácu v cirkevnom zbore. Je to práca bez odmeny,
niekedy sa nedostáva ani to „ďakujem“, je to služby často bez ovocia, ale je potrebná.
Pán Boh – v Trojici jeden – nás k tejto službe povolal. Ale ona sa nesmie viazať iba na funkciu v presbyterstve, ale
musí byť viditeľná v živote každého kresťana. Preto ďakujem aj všetkým tým, ktorí nie sú členmi presbyterstva, ale na
CZ im záleží a pomáhajú v ňom ako môžu. Náš Trojjediný Boh to vidí a nenechá to bez odmeny.
16. Pastorálna činnosť: Aj táto oblasť sa zmenila. Vykonala som 53 pastorálnych návštev, telefonátov,
komunikovala som na sociálnej sieti. Iste sa to nevyrovná osobnému kontaktu, ale aj toto je forma ako povzbudiť
iných ľudí. A nie je to úloha iba kňaza. Pastorálnu činnosť – slovom či praktickou pomocou – môže vykonávať každý.
Preto vám všetkým, ktorí ste počas pandémie, a nielen počas nej, boli pomocou psychickou, duchovnou či praktickou
pre ľudí vedľa vás, chcela poďakovať za váš diel služby. Pán Boh sa cez nás skláňa ku svojím maličkým, biednym,
opusteným, chorým, smutným. Dajme sa Mu do služby aj naďalej. Tento svet potrebuje vidieť a vnímať lásku
a zbaviť sa sebectva a túžby po samote.
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. Tiež existuje skupina „Ďalší deň s Ježišom nielen pre deti“
a kanál na Youtube so zamysleniami.
Tento spôsob sme sa museli naučiť akceptovať. A hoci sa už môžeme stretávať, práca v online priestore je tiež veľmi
dôležitá. Zamyslenia zdieľajú aj členky Spoločenstva evanjelických žien či internetové rádio Pokoj. Kiežby Pán Boh
umožnil, aby sme sa mohli stretávať naživo. Ale ak by to možné nebolo, kiežby nám dal do srdca túžbu, mať
spoločenstvo s Ním aj touto modernou formou. Ak dnes niekto povie, že nemôže počúvať Božie slovo, že na to nemá
možnosti, tak klame. Tých možností je toľko, že si stačí iba vybrať. Pozývam vás, ktorí ste zdatní na internete, aby ste
sa stali členmi a odoberali príspevky, o ktorých som hovorila.
18. Rôzne:
- v Gočove sme vystúpili so spevokolom na uvedení knihy Emílie Ivanovej
- vo Vlachove so spevokolom sme spievali pri spomienke na Hanu Meličkovú (120.výročie narodenia)
- stretávali sme sa na Posedení pri čaji – duchovné zamyslenia, videá z Prochristu
- uskutočnilo sa u nás Seniorátne presbyterstvo
- zúčastnili sme sa porady predsedníctiev GES k finančnému zabezpečeniu cirkvi
- v septembri sa uskutočnila ďalšia Noc kostolov vo Vlachove aj v Gočove, na ktorej vystúpili aj svetské organizácie
z našich dedín
- prispeli sme deťom do Srbska balíčkami v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok 11 ks + 100
Eur
- zorganizovali sme v spolupráci s obcami projekt Koľko lásky sa zmestí aj pre našich seniorov, ku ktorej sa pripojilo
veľmi veľa dobrovoľníkov, za čo sme vďační.
19. Mimozborová činnosť: Som členka kultúrnej komisie pri Obecnom úrade vo Vlachove a mala som zamyslenie
na stretnutí presbyterstva GES. Bola som prítomná ako dobrovoľníčka na testovaní.
20. Matriky a spisy: sa nachádzajú na farskom úrade. Časť zborovej knižnice v kostole a časť na farskom úrade.
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21. Hospodárenie: Správa o hospodárení je súčasťou materiálov ku dnešnému konventu. Chcem tu iba spomenúť,
že presbyterstvo a finančná komisia navrhuje zvýšiť cirkevný príspevok zostáva zo 6 Eur na člena od krstu svätého,
na 10 Eur na člena od krstu svätého (schválené na konvente 30.5.2021). Počet členov je 760. Od nového roku sme
povinní prispievať na fond zabezpečenia cirkvi v sume 4.214 Eur. Pre náš CZ je táto suma - pri pohľade do
budúcnosti – likvidačná. Minimálne však znamená obmedzenie činnosti či prác na majetku CZ. Preto musíme
pristúpiť k zvýšeniu spomínaného príspevku. Minulý rok – vzhľadom na situáciu – sa znížil príjem milodarov a ofier.
Musíme pozerať, čo s nami bude po stránke finančnej. Ak by sme totiž neboli schopní prispievať, hrozí zlúčenie
s iným CZ. V Gočove prebehla nákladnejšia oprava chodníka ku kostolu s finančnou pomocou Ministerstva financií
v sume 2552 Eur.
Peniaze nie sú všetko, ale bez nich ani ako cirkev v tomto svete fungovať nemôžeme. Výška financií v CZ sa odvíja
od aktivity a účasti na podujatiach organizovaných cirkvou a na ochote ľudí prispievať na cirkev. Je to naša cirkev
a preto sme všetci spolu zodpovední za to, ako vyzerá po všetkých stránkach.
22. Spolupráca so samosprávou: Ďakujem obidvom bratom starostom Ing. Petrovi Pakesovi a Ing. Milanovi
Mlynárovi, poslancom a pracovníčkam Obecných úradov za dobrú spoluprácu. Modlím sa, aby nám vydržala aj
v budúcich rokoch.
23. Vykonané práce po materiálnej stránke:
Náter kovového oplotenia areálu kostola vo Vlachove - trvá
Zateplenie lavíc kurátora a kostolníka – zakúpenie teplovzdušného ventilátora vo Vlachove - uskutočnené
Parkové lavičky pred kostolom vo Vlachove - uskutočnené
Oprava vežových hodín vo Vlachove - uskutočnené
Posúdiť technický stav strechy na kostole vo Vlachove a zistiť možnosť opravy – predĺženia plechu od veže - trvá
Oprava sprchovacieho kútu na fare - uskutočnené
Vchodové dvere a okná v chodbičke na fare - uskutočnené
Utesnenie schodišťa na fare (archív) - uskutočnené
Chodník ku kostolu /dotácia/ v Gočove - uskutočnené
Výmena elektroinštalácie ku zvonom v Gočove - trvá
Náter plechovej strechy nad sakristiou v Gočove - trvá
24. Plán prác na rok 2020:
Pravdupovediac tu nemám ani čo povedať. Dokončíme úlohy, ktoré nám zostali z minulého roku, ale na nejaké veľké
plány sa dať nemôžeme, pretože situácia sa bude opakovať a v septembri je avizované ďalšie zatváranie, ak nie skôr.
Nebude možné sa nielen stretávať, ale aj finančná situácia sa zhorší.
Z vnútromisijných aktivít by sme chceli zrealizovať minimálne Vlachovskie hry, Olympijské hry v Gočove, Noc
kostolov v obidvoch kostoloch, Nedeľu Tranovského a možno ešte nejaké výlety s konfirmandmi či staršími deťmi.
Potrebné je kvôli plesni na fare výmaľba vnútorných priestorov fary, čo presbyterstvo na základe názoru stavebnej
komisie odporúča schváliť v rámci plánu prácu v tejto kňazskej správe.
25. Negatívne vplyvy: Okrem tých klasických, ako je ľahostajnosť ľudí, vnímanie cirkvi ako servisnej firmy,
alkoholizmus, migrácia za prácou alebo štúdiom, je tu negatívny vplyv aj pohodlnosť ľudí a celá táto situácia, v ktorej
nie je často nápomocný ani štát. necháme sa prekvapiť, čo bude v tomto svete ďalej, ale mali by sme sa pripraviť aj na
to, že toto môže byť posledný čas tohto sveta. Ale koniec to ešte nebude, ešte sa viac rozšíri zlo a dobro bude viac
ticho, aby sa ukázalo, aký je človek hriešny a ako veľmi potrebuje Boha ako Stvoriteľa, Spasiteľ a Vykupiteľa.
26. Poďakovanie: Ďakujem vám všetkým za všetko, čo robíte pre CZ alebo pre mňa a moju rodinu. Ak by sme sa –
z nejakých dôvodov – museli rozlúčiť, človek nikdy nevie, modlím sa, aby sme sa neodklonili od tej pravej cesty a vždy
dávali dôraz na to podstatné a to je vzťah s Trojjediným Pánom. Prajem vám, aby ste boli požehnaní a požehnaním všade,
kam vás Pán Boh postavil a posiela. Aby ste vedeli, že je vám odpustené a vy sa minulosťou nemusíte trápiť. Prajem vám,
aby ste sa v prítomnosti rozhodovali vždy pre Boha a nie proti Nemu. A prajem vám požehnanú budúcnosť na tomto
svete, ale najmä vo večnosti. Kiežby sme ako cirkevný zbor jeden druhého podporovali, podržali, kiežby sme si navzájom
pomáhali a preukazovali si lásku. Nech je medzi nami prítomný Boh, Ten istý včera, dnes i naveky. Amen.
Modlitba: Trojjediný Pane, chválime Ťa za to, čo robíš v nás, skrze nás a pri nás v tomto svete. Ďakujeme Ti za Tvoje
predchádzajúce požehnanie, lebo ono nás previedlo cez ťažké životné obdobia a dodávalo silu v trápení. Ďakujeme Ti
za aktuálne príležitosti, možnosti a podnetné okolnosti, ktorými nás formuješ, aby sme sa na Teba viac a viac
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podobali. Ďakujeme Ti, že aj do budúcich dní nemusíme pozerať so smútkom. Čokoľvek príde, Ty si už tam,
v budúcnosti a čakáš nás, aby si nás privítal tam, kde žiješ a kraľuješ, požehnaný Boh v Trojici jediný. Amen
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