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1. Biblický úvod ku kňažskej správe
Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné činy
Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu? Blahoslavení, ktorí ostríhajú právo a ktorí činia spravodlivosť každým
časom. (ž 106) Amen.
2 Mojžišova 3:11n Mojžiš však odpovedal Bohu: kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov
z Egypta? I riekol mu: veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta,
budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.
Bratia a sestry!
Mojžiš, slávny vodca Izraelského národa, stojí na začiatku svojej cesty. Ešte nevie, čo ho čaká. Teraz ho Pán
Boh iba povoláva do služby pre Hospodina a pre vyvolený národ. Podobne sme na tom aj my. Každý rok sa
stretávame, aby sme hodnotili predchádzajúcu prácu v cirkevnom zbore, ale aj plánovali budúce aktivity a život vo
Vlachove i Gočove po náboženskej stránke. Stojíme dnes znovu na konci jedného a začiatku druhého obdobia, celkom
podobní Mojžišovi.
1. sme priťahovaní zaujímavými vecami. Mojžiš išiel do každodennej služby pastiera na obvyklé miesto. Lenže
tento deň bol iný. Uvidel zázračnú vec – ker, ktorý horel a predsa nezhorel. Niečo také ešte nevidel a preto sa rozhodol
odbočiť z cesty a pozrieť sa na tento čudný úkaz. Aj my sme vo svojom každodennom živote svedkami „čudných
a neočakávaných“ udalostí. Sme priťahovaní na miesto, kde sa deje úžasná vec. Dnes Pán Boh síce nehovorí
z kríka, ale hovorí skrze svoje slovo vždy, keď sa ono káže v chráme na bohoslužbách, na biblických hodinách,
v piesňach na spevokole, na besiedke, náboženstve, modlitebných stretnutiach, konfirmácii atď. K tomuto kázaniu
slova Ježiša Krista sme volaní zvonami, svojim srdcom, túžbou, ktorú môže naplniť iba Boh. Pán Boh nás volá
k zaujímavej a život zvestujúcej veci: Hospodin prichádza k človeku blízko a s Ním sa hriešnik ocitá na svätej
pôde. Nie je to samozrejmosť. Je to dar. Skrze Krista sa nám totiž ponúka Božia blízkosť a tak mnohokrát aj zázraky,
nečakané prekvapenia, hojnosť Božieho požehnania.
Odbočíme my z cesty všednosti a zaneprázdnenosti, aby sme si prišli pozrieť div Božej lásky? Využívame
možnosť stretnúť sa s našim Bohom a počúvať slovo Pána Ježiša Krista? Je pred nami nový rok a mnoho Božích
volaní k zaujímavej veci – k prejavom Jeho lásky a pozvania do služby pre Neho a Jeho ľud v cirkvi i mimo nej.
Odbočíme z cesty a pôjdeme k Bohu?
2. volá nás Boh – rovnaký včera aj zajtra. Aby Mojžiš vedel, s kým má dočinenia, Hospodin sa mu
predstavuje. Hovorí o minulosti, ktorá je s Ním spojená: „ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh
Jákobov“. Zároveň je to však Boh, ktorý je zainteresovaný aj v prítomnosti: „dobre som videl biedu môjho ľudu
v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti“. No Hospodin je Boh,
s ktorým je možné rátať aj do budúcnosti: „zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol
z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom“.
Dnes je Hospodin rovnaký. Naša minulosť, prítomnosť i budúcnosť je spojená s Ním. Aj my môžeme za
predchádzajúci rok vyznať, že Pán Ježiš bol našim Pánom a že len vďaka Nemu sme mohli minulý rok prežiť
v osobnom, rodinnom i zborovom živote. Dnes si tiež máme uvedomovať, že Pán Boh vidí naše rozpoloženie, pozná
naše hriechy a nedostatky, ale aj túžby a nádeje. A práve preto nemusíme mať strach vykročiť aj do nového roku
práce v cirkevnom zbore, lebo On má pre nás pripravené úžasné veci – bude nás vytrhovať z moci hriechu a diabla,
aby nám dal svoje požehnanie tu na zemi a raz aby nás vyviedol z tejto časnosti do krajiny dobrej a rozsiahlej, ktorá je
večným životom pre tých, ktorí veria v Ježiša Krista. V Boha, ktorý sa nemení a preto v Ňom môžeme zložiť svoju
nádej.
3. Pán Boh je nám k dispozícii. Nie však preto, aby sme Ho manipulovali alebo využívali na svoje ciele, ani
preto, aby sme z Neho vyžmýkali splnenie svojich prosieb a žiadostí, ale preto, aby sme mohli vykonávať službu
lásky a zvestovania pre tých, ku ktorým sme poslaní. Mojžiš bol Hospodinom uistený o tom, že do práce pre
Izraelský národ neide sám, ale je s Ním Ten, ktorý ho povoláva. A aby mohol Mojžiš povedať aj Izraelcom, že nekoná
na vlastnú päsť a že má 100% záruku úspešnosti toho, čo príde, povedal mu Hospodin svoje meno. Boží služobník
nemá toto meno zneužívať, ale práve naopak má mu dodávať silu, vytrvalosť, vzbudzovať poslušnosť a byť istotou
budúcich vecí. Pán Boh sa „odhalil“ pred človekom, povedaním svojho mena sa mu dal k dispozícii, aby ľudia
vedeli, že im Hospodin je blízko.

Pán Boh je aj nám k dispozícii, aby sme spolu s Ním vykonali veľké veci pre náš cirkevný zbor, pre cirkev,
rodinu či spoločnosť. To, čo vykonáme teda nebude iba naša práca, ale bude to dielo spolupráce Hospodina
a človeka. Ak nebudeme mať na niečo silu, môžeme ju prosiť od Neho. Ak zlyháme, On má odpustenie. Ak sa
nám niečo vydarí, môžeme za to byť vďační nášmu Bohu. Iba s Pánom Bohom sa dá slúžiť ľuďom, aby poznali, že
Bohu žijeme v tomto živote a raz Mu budeme vzdávať chválu vo večnosti. To je úžasné posilnenie pre prácu v tomto
roku na poli nášho cirkevného zboru.
Nech Ten Pán, ktorý má pre nás pripravené zaujímavé veci, ktorý sa nikdy nemení a ktorý je dispozícii pre
službu ľuďom, nech On požehná naše plány a Jemu nech je od nás za všetko vzdávaná česť a sláva naveky.
S myšlienkou na tieto skutočnosti zhodnoťme uplynulý rok 2010 v našom cirkevnom zbore.

Bohoslužobný život
2. Služby Božie

Účasť: V roku 2010 sa bohoslužby konali pravidelne 66 krát vo Vlachove a 65 krát v Gočove (1 x bohoslužby iba vo
Vlachove kvôli slávnosti konfirmácie). Nedeľné služby Božie boli vo Vlachove o 9:30 a v Gočove o 11:00. Priemerná
účasť klesla na obidvoch miestach, a to z dôvodu úmrtia alebo imobility pravidelných starších návštevníkov. Je
potrebné zo strany vás, ktorí prichádzate pravidelne do chrámu, aby ste pozvali členov svojej rodiny alebo známych,
aby sa pripojili k nášmu spoločenstvu. Priamo z kázne raz vyplynula výzva priviesť na budúcu nedeľu ďalšieho
človeka, ale keď môžem pravdivo skonštatovať úspešnosť tejto výzvy, tak bola mizivá – zodpovedne sa k nej postavili
možno 2 – 3 návštevníci bohoslužieb. V tejto oblasti máme veľký deficit, pretože naše spoločenstvo v chráme sa nám
zužuje namiesto toho, aby rástlo. Občas je to lepšie, keď sú modlenia po pohreboch alebo pri výročiach smrti, ale to je
nárast len v jednu nedeľu, potom už týchto ľudí v chráme nevidíme. Sme v tomto my, ktorí tu prichádzame pravidelne,
zodpovední? Voláme ľudí k tým zaujímavým veciach, ktoré sa tu ponúkajú – ako je Božie slovo, požehnanie či
sviatosti?
Kázne: Kázňové texty som používala podľa „Evanjelického diára“ a počas potrojičných nedieľ, keď je možnosť
vybrať si obsiahlejšiu tému, sme spolu s prvotnými kresťanmi a Pavlom zažívali rast kresťanskej cirkvi, nasledovali ho
na misijných cestách a povzbudzovali sa v dôvere voči Pánu Bohu. V príbehoch zo Skutkov apoštolov sme mohli
zistiť, že Pán Boh sa človeku naozaj dáva „k dispozícii“ v službe evanjelia i praktickej lásky. Tak ako v predošlom
roku sme mali „alternatívne“ prvky bohoslužieb a to v podobe malej zmeny v poriadku, v spoločnom čítaní modlitieb,
v použití pomôcok atď. Všetko je však v službe Božieho slova, ktoré je pri našich stretnutiach najdôležitejšie.
Spev a poriadok bohoslužieb: Poriadok Služieb Božích bol dodržiavaný podľa Agendy, pričom niektoré večerné
bohoslužby mali alternatívny poriadok, keďže na nich prichádza menší počet veriacich, dá sa tu trošku „vymýšľať“ čo
sa týka sledu jednotlivých častí bohoslužieb. Toto naše chrámové spoločenstvo obohatili počas roka spevokoly, deti,
dobrovoľníci s príležitostným programom. Tiež sme sa počas roka naučili znovu nové piesne alebo obnovili zriedkavé
nápevy.
Poďakovanie: Ďakujem bratovi kantorovi, bratovi kurátorovi, bratovi kostolníkovi, ako aj sestrám „upratovačkám“ vo
Vlachove, a tiež sestre kantorke, bratovi kurátorovi a sestrám „upratovačkám“ v Gočove za ich neoceniteľnú službu
nielen počas bohoslužieb, ale aj počas celého roka, kedy prispievajú k dobrému zdaru bohoslužobného života v našom
cirkevnom zbore. Ďakujem vám za všetky milodary, príspevky a ofery, ktorými vyjadrujete svoju vďačnosti voči Pánu
Bohu, lásku k cirkvi i blížnym a svojou štedrosťou pomáhate zvládať ťažké chvíle núdznym. V uplynulom roku sme
prispeli ako CZ na všetky povinné ofery, ale aj na školu v Červenici, na ktorú budeme prispievať každý rok v januári,
potom rodine po zosnulom bratovi farárovi Radimovi Cingeľovi, obetovali ste aj na povodne či pre núdznych na Haity.
Ku žiadnej žiadosti sme sa neotočili chrbtom a to je dobré, pretože aj to je služba cirkvi ako spoločenstva tých, ktorí
sami zažili Božiu lásku a milosrdenstvo. Nech vám váš príspevok Pán Boh odplatí hojnosťou telesných i duchovných
darov.
Kiežby na základe nášho života i pozvania odbočili mnohí zo svojej cesty, aby videli zázrak Božej lásky
prejavený v spoločenstve cirkvi a v Božej prítomnosti a moci medzi nami a v nás.

3. Sviatosti

Krst svätý: v minulom roku sa v našom CZ uskutočnilo 6 krstov detí: 5 dievčat a 1 chlapec – 4 deti boli z Gočova a 2
z Vlachova. Vo Vlachove sme mali 1 krst Bianky Švecovej počas bohoslužieb, čo ma veľmi potešilo, že aj tu sa
konečne prelomila bariéra alebo „strach, hanba???“ z uskutočnenia tejto sviatosti v rámci Služieb Božích. V Gočove
sme mali už aj v minulosti krst za prítomnosti členov CZ a aj v roku 2010 bola takto pokrstená Katarína Krivánska. Vo
Vlachove mimo služieb Božích bola pokrstená Lilien Fischerová a v Gočove súrodenci Matúš a Natália Kravecovi
a Lilien Benediková. Mojou úlohou je viesť s rodičmi pastorálne rozhovory pred krstom, čo sa snažím robiť, aj keď nie
vždy z nich mám dobrý pocit. Možno sa to neskôr odrazí aspoň na tom, že rodičia dajú svoje deti na náboženstvo či
privedú ich na detskú besiedku. Veď v tejto sviatosti nás Pán Boh nielen prijíma do spoločenstva svojich detí, ale
uisťuje nás, že bude verným Bohom, nemeniacim sa podľa nálady či okolností, ale pevný vo svojich zasľúbeniach.
Večera Pánova: táto sviatosť bola prislúžená v uplynulom roku 9 krát vo Vlachove a 9 krát v Gočove s účasťou asi
600 komunikantov – z toho 500 žien a 100 mužov, aj keď presný počet mi nie je známy, pretože sa v tomto sčítaní
neviedli žiadne záznamy. Počas tohto roku sa okrem počtu návštevníkov bohoslužieb, bude zapisovať aj počet tých,
ktorí pristupujú k Večeri Pánovej. Takže sa veľmi bojím, že toto číslo je prehnané, aj keď vo väčšine prípadov ide
k stolu Pánovmu celé spoločenstvo chrámu. Táto sviatosť je úchvatným a hmatateľným svedectvom toho, že Boh sa
dáva človeku k dispozícii ako Spasiteľ, ktorý zomiera za hriešnikov a tak im dáva život.
Večera Pánova v domácnosti: veľmi ma teší, že v minulom roku sme sa aj v tejto „kolonke“ zlepšili. Apriori mi neide
o čísla, pretože viera sa do čísel nedá vtesnať, ide mi skôr o tých, ktorí do chrámu už prísť nemôžu a nemajú možnosť
pristúpiť k tejto sviatosti žiadnym spôsobom. Večera Pánova v domácnosti bola prislúžená 5 členom zboru – 1 mužovi
a 4 ženám. Z toho 3 krát vo Vlachove a 2 krát v Gočove. Niektorých ľudí na túto alternatívu treba pripraviť, keďže
mnohí to ešte stále berú ako „posledné pomazanie“, čo samozrejme nie je pravda. Večera Pánova je predsa uistením
o Božej prítomnosti, odpustení hriechov a posilnením vo viere, čo potrebuje každý – aj ten, ktorý bude žiť deň, aj ten
ktorý tu bude ešte 10 rokov. Je to aj dobrá príležitosť k pastorálnym pohovorom. Už teraz na začiatku nového roku
totiž vidím, že z Božej milosti sa nám v tomto môže a dúfam, že aj bude dariť lepšie, a že sa Večera Pánova
v domácnosti stane radostnou udalosťou pre mnohých. Zároveň chcem podotknúť, že sú starší ľudia, ktorí síce nemôžu
prichádzať na bohoslužby, ale Večeru Pánovu v chráme ešte chcú prijímať a to je naša úloha, aby sme aj naše okolie
informovali o tom, kedy je v chráme prisluhovaná táto sviatosť a že je takisto možnosť byť počas bohoslužieb
v sakristii, ak to zdravotný stav vyžaduje.

4. Konfirmácia

V minulom roku sme mali konfirmáciu 7 detí a to vo Vlachove 26. a 27.6., počas ktorej zaznela alternatívna
kázeň, do ktorej sa zapájali aj samotní konfirmandi. Do prvého ročníka sa neprihlásil nikto, takže tohto roku
konfirmácia nebude. V prvom ročníku, ktorý začal od septembra je teraz 11 detí, 4 chlapci, 7 dievčat, 9 z Vlachova a 2
z Gočova. Tak ako každý rok je veľká bieda s prichádzaním na bohoslužby, pričom mladí sypú výhovorku za
výhovorkou. Podobne je to aj s prípravou na konfirmáciu. Keď im aj poviem, že bude rodičovské a rodičom ukážem
ich písomky, v mnohých prípadoch úplne prázdne, nič si z toho nerobia, pretože vraj aj rodičom je to jedno. V tomto
roku preto plánujem navštíviť rodiny všetkých konfirmandov, aj keď som si vedomá toho, že možno to, že deti
prichádzajú na konfirmáciu je skôr zásluha starých rodičov. No už to, že im rodičia nebránia, je pozitívum, ktoré by
mohlo byť styčným bodom pastorálnych rozhovorov v týchto rodinách. Všetkých týchto konfirmandov poznám ešte
z tunajšej základnej školy, ale zároveň ich už vôbec nepoznám – sú starší, rozumnejší aj väčší špekulanti. Je potrebné
sa za nich modliť a ukázať im, že cirkev je tu aj pre nich, že Boh nie je iba nejaký zlatý deduško v nebi, ale že chce byť
aj ich Priateľom a Vodcom a túži ich povolať do služby v cirkvi i vo svete. Učíme sa z knihy „Verím a sľubujem“
a tiež používame vo väčšej miere Bibliu. Pár krát sme sa pokúšali aj spievať, lenže dnešných mladých nezaujíma
okrem internetu asi nič. Každý z nich je však úžasná bytosť, ktorá má a môže zažiť Kristovu lásku. Je aj na nás, či sa
tak stane a či si oni nájdu miesto v našom CZ. Veď je im tu ponúknuté to, čo potrebujú k večnému životu, množstvo
zaujímavých a úžasných vecí v živote s Ježišom Kristom. Viera je totiž dobrodružstvo, nie nuda. A títo mladí by to
mali poznať na nás počas tých 2 rokov, aby nám zo zboru neodišli a nezabudli na to, čím pre nich Ježiš má byť.

5. Bohoslužobné úkony

Sobáše: svoje manželstvo pred Pánom Bohom v minulom roku spečatili slávnostným sľubom v jednom prípade Róbert
a Monika, pričom v našom cirkevnom zbore nežijú. Kiežby Pán dal v tomto roku viac takýchto radostných príležitostí,
aby aj mladí ľudia vykročiť na spoločnú cestu z našich chrámov.
Pohreby: Pán života a smrti si v minulom roku povolal z tejto časnosti 17 ľudí, z toho 10 žien a 7 mužov, 11 vo
Vlachove a 6 v Gočove a jedno uloženie urny. Boli to vo veľkej miere stáli návštevníci bohoslužieb alebo aspoň ľudia,
ktorí sa k svojej viere verejne hlásili, aj keď nemohli do spoločenstva chrámu už prichádzať. Práve na tých dnes
chceme spomínať s nádejou, že Ježiš Kristus ich priviedol do večného života, nie pre ich zásluhy, ale pre svoju milosť,
ktorú prijímali počas pozemského života. Pohrebné kázne boli pripravované misijne, ale aj so spomienkou na život

zosnulého. V tejto oblasti chcem povedať, že na modlenia pred pohrebami je už konečne na svete pomôcka, ktorá
obsahuje program tohto stretnutia. Myslím, že sa až tak neodlišuje od toho, čo bolo aj doteraz, ale je tam viac priestoru
pre modlitby a Božie slovo, čo považujem za prioritu v takých ťažkých chvíľach lúčenia s milovanými bytosťami.
Prosím, aby ste akceptovali túto zmenu, neprináša nič zlé, práve naopak, okrem piesní a modlitieb je tam krátke
zamyslenie nad Božím slovom a to v žiadnom prípade nemôže nikomu ublížiť. Tiež sa vyskytli nedorozumenia
ohľadom ofier po pohreboch v dome smútku tu vo Vlachove. Chcem zdôrazniť, že na pokladničky na oferu boli dané
zámky z toho dôvodu, že niektorí ľudia mali pocit, že tam peniaze zostávajú bez dozoru, a preto by veľmi ľahko mohol
niekto z pokladničky peniaze vybrať. Nikto týmto spôsobom nie je obvinený, ale skôr sme všetci chránení, aby sa
potom medzi ľuďmi nešírili bludy. Tiež je potrebné pripomenúť, že ofera sa počíta spoločne a potom sa delí presne na
polovicu pre cirkevný zbor a pre obecný úrad. Peniaze, ktoré sa berú do cirkevného zboru, si nenecháva nikto
súkromne, ani ja, ale idú ako príjem do pokladnice zboru. Toto delenie peňazí netrvá tak dlho, no otázka znie: neplatí
sa potom za použitie domu smútku 2 krát? Platí predsa pozostalá rodina a potom znovu po pohrebe zostáva polovica
ofery. Sú ofery pre obecný úrad aj po občianskych pohreboch? Tiež chcem spomenúť – na podnet ľudí aj presbyterstva
cirkevného zboru – či by nebolo dobré dať ešte pokladničky aj na bránu pri vstupe do cintorína, pretože sú ľudia, ktorí
stoja vonku, potom už nemajú možnosť ísť do domu smútku, ale na oferu chcú prispieť. Môžeme o týchto veciach
hovoriť, ale sú to aj záležitosti, o ktorých bude potrebné diskutovať s obecným úradom.

6. Biblická a vnútromisijná činnosť

Dorast, mládež: v tejto kolonke poviem to isté, čo som konštatovala minulý rok. Bohužiaľ. Veľmi ma mrzí, že tu
nemám ani čo napísať. V minulom roku sme sa ani nestretávali a neboli sme ani na výlete. Vidím v tom svoju chybu.
Priznávam a vyznávam, že v práci s mládežou a dorastom mám veľké medzery a nedostatky. Prosím vás o modlitby
a spoluprácu. Mám v hlave plány, ktoré dúfam s Božou pomocou budú zrealizované, takže sa modlím a budem snažiť,
aby na budúci rok bolo aj tu čo napísať.
Biblické hodiny: v uplynulom roku sme sa stretli 28 krát vo Vlachove s priemernou účasťou 5 žien a v Gočove 28 krát
s priemernou účasťou 8 žien. Preberali sme Zjavenie Jána a potom 1 knihu Mojžišovu, s ktorou pokračujeme aj tohto
roku. Učíme sa nové piesne a tiež diskutujeme na témy vyplývajúce z výkladov alebo na aktuálne témy, ktoré sa
dotýkajú života ako takého. Teší ma aj to, že sa v tomto spoločenstve oslavujú aj životné jubileá. Neide tu
o pohostenie, aj keď aj to je super, ale skôr o to, že sa spoločne vieme radovať z úspechov a požehnania v živote tých
druhých. Na biblických hodinách nás Pán Boh vovádza do tajomstiev svojho slova, ale učí nás aj tvoriť jedno
spoločenstvo, za čo som Mu nesmierne vďačná. Kiežby sa k nám pridali aj ďalší a spolu s nami poznávali Boha, ktorý
sa nikdy nemení.
Spevokol: v našom zbore fungujú 2 spevokoly – Agapé vo Vlachove, a cirkevný spevokol v Gočove, ktoré svojim
spevom slúžia väčšinou na službách Božích. Vo Vlachove sme minulý skoro celý rok fungovali iba so ženami, takže
sme boli 8 a v Gočove je počet nezmenený, spolu so mnou 11. Stretávali sme sa pravidelne počas celého roka, niekedy
aj viackrát za týždeň. Vo Vlachove spevokol slúži aj na pohreboch. Je to stabilná súčasť duchovného života v našom
zbore, aj keď by bolo veľmi dobré, keby sa náš počet zvýšil o tých, ktorí sú ochotní slúžiť takýmto spôsobom. Pretože
spevokol to nie je práca pred sviatkami, ale na celý rok. Nech je nám Pán Boh milostivý, aby sme aj naďalej mohli
spievať Jemu na chválu a ľuďom na radosť pri akýchkoľvek príležitostiach.
Skupina a časopis: tieto dve veci som spojila dokopy preto, lebo tu nedošlo k žiadnej zmene počas roka 2010. Aj keď
som mala plány, že obidve veci začnú fungovať, predsa sa to nepodarilo. Takže práca v tejto oblasti zostáva pred nami
ako výzva. Nielen predo mnou, ale aj pred tými, ktorí by sa vedeli do skupiny či časopisu vložiť a využiť tak dary,
ktoré im Pán Boh dal. V tomto smere sme teda neodbočili z vydláždenej cesty a možno sa mnohým zdá, že niečo také
ako je skupina či časopis nie sú potrebné. No musíme vykročiť smerom k tomu, čo aj v tejto oblasti má Pán Boh pre
nás pripravené. Veď aj takto môže prísť nejaký človek k Bohu a viere.
Modlitebné týždne: v minulom roku sme mali 3 modlitebné týždne, každý obsahoval 5 stretnutí aj vo Vlachove aj
v Gočove. V tomto spoločenstve sme sa stretli v pôste, pred reformáciou a v advente, pričom priemerný počet spolu bol
17. Je to čas prípravy na to, čo nás čaká – obdobie Veľkej noci, Pamiatka reformácie či Vianoce, kde je priestor na
modlitby a stíšenie sa pred Pánom Bohom. Tiež sme sa v minulom roku v pôste a advente stretli na večierňach, ktoré
však v zimnom období neboli robené formou bohoslužieb, ale skôr alternatívnych služieb Božích, kde bol znovu
priestor na zapojenie sa tých, ktorí prichádzali. Modlitba je úžasný spôsob stretnutia sa s Bohom, lebo nám pripomína,
že nie sme Bohu ľahostajní, ale že Mu na nás záleží a že sa vo všetkom na Neho môžeme spoľahnúť.
Modlitebné spoločenstvo: toto sme si začali uvedomovať aj v Gočove, preto sme mali – síce iba 6 krát – stretnutie
modlitebného spoločenstva a to s túžbou prednášať Bohu svoje trápenia i radosti. V tomto roku bude toto modlitebné
spoločenstvo, ak Boh dá, pokračovať pravidelnými stretnutiami každý druhý piatok. Práve kvôli vzniku tejto aktivity
je v chráme Božom v Gočove krabička, do ktorej môžu ľudia hádzať námety na modlitby. Škoda, že nie je využívaná

tak, ako by bolo dobré. Na druhej strane, keď nie je záujem o modlitby, tak je to úžasné svedectvo o tom, že všetci
z nás všetko majú, nič nepotrebujú a so všetkým sú spokojní, keď sa nie je začo modliť. Ak je to tak: chvála Bohu, ak
to tak nie je: nehanbime sa dať do krabičky napísaný náš problém, je to anonymné, alebo sa zapojme do spoločenstva
modlitieb tým, že v Gočove budete naďalej prichádzať a vo Vlachove po takom niečom zatúžite a vytvoríme
modlitebnú skupinku aj tu.
Internetová stránka CZ: toto je jedna z vecí, ktoré ma veľmi tešia. V minulom roku sa nám podarilo urobiť
internetovú stánku, na ktorej si ľudia môžu nájsť informácie o našom CZ, aktivitách v ňom, ale aj aktuálne kázne. Aj
keď je stránka ešte vo vývoji a vyžaduje si neustálu prácu, predsa sú na nej už tie základné a potrebné veci. Ďakujem
Peťovi Kirnerovi, ktorý túto stránku spustil a aktualizuje bez nároku na odmenu. Inak by sme za takúto vec museli
zaplatiť minimálne 200 Eur na začiatok a potom každý mesiac nejaký poplatok podľa náročnosti práce. Adresa je
www.ecav-vlachovo.szm.com. Táto adresa je na stránke našej cirkvi aj seniorátu a plánujeme ju dať aj na stránky
Vlachova a Gočova. Aj týmto spôsobom môže náš CZ propagovať svoju existenciu a aktivity.

7. Výchovná práca

Detská besiedka: aj po tejto stránke máme veľký deficit, ktorý vidím najmä v tom, že nemôžem nájsť ochotných
spolupracovníkov pre túto službu. Možno sa aj v tejto oblasti v novom roku polepšíme a Pán Boh nám dá svoju milosť,
aby sme aj túto činnosť v CZ obnovili.
Náboženstvo: neberiem to ako náhradu za detskú besiedku, ale aj v tejto oblasti sa stali pozitívne zmeny. Veľmi sa
teším záujmom o vyučovanie náboženstva v materských školách. V Gočove sme začali už v máji a prihlásilo sa tam 5
detí zo 7 navštevujúcich škôlku. Vo Vlachove sme začali od septembra a z 9 detí, ktoré škôlku navštevujú sa prihlásilo
7. Stretávame sa každý týždeň a na hodinách si povieme biblický príbeh podľa obrázkovej knihy „Biblia pre
drobčekov“, učíme sa piesne, modlime sa, vyrábame nejaké veci a hráme sa. V Gočove sme mali s deťmi príležitosť
nacvičiť program pri príležitosti mesiaca úcty k starším a na vianočné pásmo. Som rada, že sa táto práca ujala, že
môžem k deťom prichádzať, čo je aj podnet k tomu, aby sme v zbore obnovili detskú besiedku. Na základnej škole je
vytvorená skupina z 11 detí zo všetkých ročníkov. Deti potrebujú Krista, a mnohokrát práve ony Mu dokážu dôverovať
viac ako my. Nie nadarmo Pán Ježiš hovorí: „keď nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského“.

8. Presbyterstvo

Je dôležitá súčasť cirkevno-zborového života, ale hádam patrí aj medzi najťažšie. V minulom roku sme sa stretli iba 3
krát na zasadnutí, 2 krát na vyučovaní a 1 krát sme boli spolu na pizzu v Rožňave. Veľký problém je s dochádzkou
presbyterov na tieto stretnutia, a to najmä vo Vlachove. V tomto roku budeme znovu skúšať vyučovanie presbyterov,
ale plánujem aj viac aktivít, počas ktorých by sme spoločne iba tak trávili čas a rozprávali sa, pretože keď máme
spoločne viesť zbor ku sláve Božej, mali by sme si rozumieť a spoločne rozmýšľať o budúcnosti nášho CZ. Kiež nám
dá k tomu Pán Boh silu. Dnes budeme ako členku presbyterstva – z titulu funkcie pokladníčky – voliť Evu Hroncovú,
dúfam, že sa medzi nami bude dobre cítiť a že prinesie trochu mladého ducha medzi nás.

9. Mimoriadne príležitosti

V minulom roku sme mali fašiangové posedenie pre tých, ktorí prichádzajú na biblickú a spevokol, aj vo Vlachove aj
v Gočove. 9.3. sa uskutočnila Seniorátna pastorálna konferencia farárov seniorátu tu vo Vlachove, v rámci ktorej bola
kňazom prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Vo Veľkom týždni pred veľkonočnými sviatkami sme sa stretli pri
židovskej večeri, vo Vlachove v počte 17 a v Gočove v počte 14. Tak ako fašiangové posedenie, aj túto židovskú
večeru plánujem urobiť aj v tomto roku, preto vás prosím, aby ste to potom vzali do pozornosti a zavolali aj ďalších.
V chráme Božom vo Vlachove sa dňa 18.4. uskutočnilo seniorátne stretnutie dozorcov a presbyterov, na ktorom
prednášal br. farár Marek Cingeľ s témou „Služby Božie ako pozvánka pre všetkých“. 9.5. sme si uctili matky, staré
matky pri príležitosti dňa matiek. Naše spevokoly sa zúčastnili prehliadky organizovanej Gem. osvetovým strediskom
a to dňa 22.5. v Dobšinej. Na sviatok Jána Husa sme mali služby Božie alternatívne – čítal sa na nich životopis tohto
svedka viery a tiež sme sa modlili za cirkev – všeobecnú, za našu evanjelickú, ale aj za náš cirkevný zbor. 23.7. sme
v Gočove mali opekačku pre všetkých, ktorí mali záujem. Dňa 5.9. spevokoly vystúpili v rámci stretnutia „Vojdite,
plesajme“, na ktorom okrem našich spevokolov účinkoval aj Gočovan, detský súbor Slniečko a skupina Admirál.
21.10. v našom zbore v kultúrnom dome vo Vlachove vystúpili študenti Evanjelického kolegiálneho gymnázia
z Tisovca s muzikálom „Juraj Thurzo“. 21.11. vystúpil cirkevný spevokol z Gočova na slávnostnom otvorení
obnoveného kultúrneho domu v Gočove s 3 piesňami. 27.11. sa v chráme Božom vo Vlachove uskutočnil koncert
žiakov husľovej školy z Košíc a Vlachova. 28.11. sme sa s niektorými záujemcami zúčastnili koncertu v chráme
Božom v Rožňave, na ktorom vystúpili: skupina Admirál, spevokol CZ Rožňava a detský spevokol Permoníci
z Rožňavy. A záver roka patril tradične vianočným bohoslužbám, ktoré boli znovu obohatené o pekný program aj vo
Vlachove aj v Gočove, vystúpeniu spevokolu Agapé na Gubajke a medzisviatočnému posedeniu na spevokole.

10. Pastorálna starostlivosť

PS sa diala počas prípravy na krst či sobáš, tiež pred prijatím Večere Pánovej v domácnosti a okrem toho počas 10
pastorálnych návštev v domácnosti. V tomto roku je na to „vyhradený“ deň v týždni a to je streda. Verím, že aj týmto
spôsobom môžeme ľudí povzbudiť vo viere a pozvať ich do spoločenstva CZ, na konkrétne aktivity.

11. Mimozborová činnosť

Prispievala som do Evanjelického posla, do Stromíša a vykonávala som funkciu predsedníčky vnútornej misie
v senioráte a predsedu Pastorálnych konferencií v senioráte, no týchto funkcií som sa koncom minulého roku zriekla.

12. Matriky, spisy

Sú na farskom úrade, sú riadne uzavreté k 31.12.2010. Knižnica CZ sa nachádza na farskom úrade alebo v kostole.
Kartotéka CZ sa dokončuje a bude uložená na farskom úrade v elektronickej aj písanej forme.

13. Účasť na seniorátnych aktivitách

Členovia nášho CZ sa v minulom roku zúčastnili týchto seniorátnych aktivít:
20.3. seniorátny konvent Jelšava
3.4. Tichý večer Slavošovce
18.4. Sen. stretnutie dozorcov a presbyterov Vlachovo
23.4. Biblická olympiáda Jelšava
2.5. Sen. stretnutie žien Nižná Slaná
19.9. Sen. stretnutie spevokolov Dobšiná
3.10. Sen. stretnutie presbyterov Ratkovské Bystré

14. Hospodárenie

Finančné správy, ktoré sú súčasťou dokumentov z tohto konventu, budú prednesené samostatne. Rada by som však
spomenula, že v evidencii CZ je teraz 570 prihlásených členov a to vďaka ochote presbyterov, ktorí navštívili
obyvateľov Vlachova. Takže sa nám od poslednej evidencie zvýšil počet o 159 duší. V evidencii sa ešte pokračuje.
Cirkevný príspevok tak ako v minulom roku, aj v tomto novom je na každého pokrsteného člena CZ 5,- Eur.

15. Vykonané, ďalej trvajúce a plánované práce

Z plánovaných prác boli v roku 2010 vykonané tieto práce:
- začalo sa vyučovať náboženstvo v Materských školách
- pripravila sa pomôcka na modlenia pred pohrebami
- vytvorila sa webová stránka CZ
- v Gočove sa začalo pravidelnejšie stretávať modlitebné spoločenstvo
- pripravili sa stretnutia: SPK pre kňazov seniorátu a Sen. stretnutie presbyterov a dozorcov
- opravili sa zvony vo Vlachove
- vykonala sa výmena a oprava bleskozvodu vo Vlachove
- upratala sa veža na kostole v Gočove
- vytvorenie a schválenie štatútu CZ na zborovej aj seniorátnej úrovni.
Práce, ktoré trvajú:
- zabezpečenie protipožiarnych opatrení v CZ
- zistenie stavu majetku v CZ
- obnova niektorých aktivít v CZ – besiedka, dorast, časopis, skupina
- urovnanie vecí ohľadom uličky pri fare s obecným úradom vo Vlachove
- dokončenie evidencie členov CZ
- oprava múrika vo Vlachove aj v Gočove v spolupráci s obecnými úradmi
- upratanie veže na kostole vo Vlachove.
Plánované práce:
- zakúpenie počítača na farský úrad
- zakúpenie projektora pre potreby CZ
- zhotovenie a osadenie informačných tabúľ v priestore fary a kostola v Gočove.

15. Poďakovanie

Na tomto mieste sa chcem poďakovať v prvom rade Pánu Bohu, že nás priťahuje svojim slovom a požehnaním a že
nám dáva šancu byť s Ním aj naveky. Ďakujem sestre Mihókovej, sestre Krivánskej a Polákovej za to, že sa starajú
o moje deti, za ochotu, lásku a starostlivosť, ktoré nám preukazujú. Bez nich by mnoho prác nebolo možné vykonať,
pretože by sa nemal kto starať o Tomáša a Luciu. Ďakujem kantorom, kurátorom, kostolníkom, upratovačkám,
presbyterom, sestre dozorkyni i poddozorkyni vo Vlachove aj v Gočove. Ďakujem za podporu, porozumenie, modlitby,
milodary pre mňa, darčeky pre deti a za každý prejav vašej lásky. Veľmi si to cením a modlím sa za vás, pretože je to
Božia milosť, keď môžeme stretávať vzácnych ľudí. Prosím prepáčte všetko nedokonalé a hriešne, pretože aj ja musím
mnohokrát bojovať s hriechom v srdci. Verte však, že vás považujem za svoju rodinu a rada by som bola, aby sme tou
rodinou v CZ boli. Amen.
Modlitba: Pane Bože, ďakujeme Ti, že nám hriešnikom dávaš tak vzácne veci akými sú Tvoja milosť, láska, slovo,
odpustenie a všetko, čo je nám ponúknuté v Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti, že to nie sú odrobiny, ale hodnoty, ktoré
pre nás znamenajú život časný i večný. Odpusť nám, ak nedokážeme často vybočiť z tej svojej vychodenej cesty na
chodník, ktorý vedie bližšie k Tebe, do Tvojej blízkosti a požehnania. Prosíme: veď nás svojim Duchom aj v tomto roku,
aby sme sa nechali priťahovať Tebou a nachádzali v Tebe to, čo potrebujeme pre časnosť i večnosť. Na Teba sa
chceme spoliehať v osobnom, rodinnom i cirkevnom živote, pretože si Boh nepremenný a večný, čo je jedinou istotou
v našom pominuteľnom a nestálom živote. Prosíme: buď s nami a pri nás, aby sme vedeli, že spolu s Tebou môžeme
kráčať vpred aj v úlohách, ktoré pred seba kladieme v našom cirkevnom zbore. Nech v Tebe nachádzame silu viac Ti
slúžiť a chváliť Ťa svojim životom dnes i naveky. Prosíme Ťa o to, nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen.

