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I. Homiletický úvod
Gal 6,2: Jedni druhých bremená si neste a tak naplníte zákon Kristov.
Bratia a sestry
V roku 1988 režisér LotharWarnek nakrútil film s názvom „Jedni druhých bremená si neste“.
Dej tohto príbehu je situovaný do chudobného, zničeného a nacizmom rozvráteného
Nemecka. Bolo to krátko po II. svetovej vojne, kedy sa začali vytvárať dva myšlienkové
svetonázory, charakterizované západnou demokraciou na jednej strane a sovietskym
komunizmom na strane druhej. V jednom nemeckom sanatóriu sa stretávajú dvaja mladí
ľudia. Jeden bol presvedčeným komunistom, s paradoxne smiešnym menom Jozef
Heiliger(svätý) a druhý bol evanjelický farár Hubert. Obidvaja sú ubytovaní v spoločnej izbe.
Komunista si zavesí nad posteľ portrét Karola Marxa a pred spaním spieva Internacionálu.
Farár si zavesí nad posteľ obraz Martina Luthera a pred spaním spieva Hrad prepevný. Na
začiatku si absolútne nedokážu navzájom porozumieť. Ale po čase začínajú chápať jeden
druhého, jeho ideály, jeho štýl rozmýšľania a správania sa. Film končí veľmi dojemne.
Obidvaja spolubývajúci majú ťažkú chorobu. Evanjelickému kňazovi lieky zaobstará Svetový
luteránsky zväz. On sa ich však vzdá a venuje ich svojmu komunistickému spolubývajúcemu.
Skutočne tak dokázal naplniť slová Písma svätého: Jedni druhých bremená si neste a tak
naplníte zákon Kristov.
Drahí veriaci, verím že toto je jediná cesta, dokonca životný program pre každého jedného
z nás. Tento svet má veľa slov o láske. Ľudia na nás potrebujú vidieť čomu veríme a čo
vyznávame. Pretože mesto, ktoré leží na vrchu nemôže byť skryté. Rovnako aj životy
každého jedného z nás sú odkryté pred tvárou ostatných ľudí. Tých, čo sú v našom cirkevnom
spoločenstve, ale rovnako aj pred neveriacimi, ktorí nás pozorne sledujú.
Som presvedčený, že sme sa toto snažili napĺňať aj v našom spoločenstve. Začali sme sa učiť
chápať druhých, inak rozmýšľajúcich ľudí. Veľmi symbolické to bolo pri letnom detskom
tábore. Na začiatku sme deti rozdelili na niekoľko skupín, v ktorých mali fungovať celý
týždeň. Za tieto skupiny mali súťažiť, bojovať, stavať svoje táboriská. Všetko fungovalo, až
na jednu skupinku. Dievča z tohto tímu sa prišlo sťažovať, že nedokáže vychádzať
s ostanými, preto sa chce vymeniť. Hneď na začiatok som túto možnosť zamietol,
s dievčaťom som sa porozprával a potom som celý týždeň túto skupinu sledoval. Deti sa učili,
čím nemajú toho druhého hnevať. Učili sa spolupracovať, aj keď mali iné plány, iný
myšlienkový svet. Nakoniec sa im to podarilo a veľmi pekne spolu fungovali celý týždeň.
Keď sa to skrátka naučia v detskom veku, v dospelosti budú mať menej problémov začleniť
sa do spoločnosti.
Každý z nás je Pánom Bohom stvorený ako originál. Preto nielen inak vyzeráme, ale sa aj
rozdielne správame, myslíme. Formovaní sme rozdielnym rodinným prostredím, ako aj
spoločenskými hodnotami. Preto sa každý správame a uvažujeme inak. Pokiaľ však
tvrdohlavo nepresadzujeme svoj vlastný názor, potom príde ku konštruktívnemu
napredovaniu – progresu.
Každý jeden z nás sme potrební v našom cirkevnom zbore. Všetci tvoríme jeho pestrú
mozaiku. Ale Pán Ježiš je našou hlavou a nechal nám Písmo sväté. Keď podľa neho žijeme
a riadime naše spoločenstvo, potom duchovne rastieme. Ako hovorí Biblia: Železo sa brúsi
železom a jeden človek brúsi iného (Pr 27,17). Tak sa aj my navzájom brúsime, poznávame,
pomáhame si svojou zbierkou schopností, ktorá je u každého unikátna.
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V zmysle týchto slov sme sa snažili žiť aj v uplynulom roku 2015. Ako sa nám darilo napĺňať
tento biblický odkaz, si vypočujete v mojej kňazskej správe.

II. Podujatia v cirkevnom zbore
P.Č
1.

Dátum
11. – 17. január

2.
3.

08. februára
15. februára

4.

15. marca

5.

20. marca

6.

11. apríla

7.

19. apríla

8.

19. apríla

9.

03. mája

10.

10. mája

11
12.

17. mája
31. mája

13.

21. júna

14.

28. júna

15.
16.

29. júna – 03.
júla
04. júla

17.

06. júla

18.

07.júla -19.
augusta

19.

20. -31.
augusta

20.

30. augusta

Názov podujatia
Aliančný modlitebný
týždeň
Výročný konvent
Detský biblický
maškarný ples
Pôstne stretnutie
dôchodcov
Zborové kolo biblickej
olympiády
Hľadanie detského
veľkonočného pokladu
Spomienka na 100.
výročie narodenia br.
farára J. Lanštiaka
Mimoriadny zborový
konvent
Úvod novozvolenej
sestry kostolníčky
Nedeľa matiek +
vystúpenie detí
Konfirmácia
10. výročie založenia
Wickleffovej misijnej
spoločnosti Slovakia
Zborový výlet
Koniec školského roku
+ vystúpenie detí
Denný letný tábor
Zborový deň
600. výročie upálenia
majstra Jána Husa+
sadenie stromu
reformácie
Dievčatá (F.Hasznosová
a N. Kotlárová
v Pensacole
Návšteva
z partnerského zboru
Pensacola USA
Kázeň: ScottSnyder –
zavŕšenie návštevy z

Miesto
Kostol ECAV a CB
Kostol
Zborové centrum
Zborové centrum
Zborové centrum
Zborové centrum +
cirkevný areál
Kostol

Kostol
Kostol
Kostol
Kostol
Kostol

Kokava nad
Rimavicou +
Kraskovo
Kostol
Zborové centrum +
zborový areál
Malý kostol, zborový
areál + Okolie Levíc
Kostol + zborový areál

USA Pensacola Florida
Levice, Slovensko

Kostol
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Pensacoly
21.

12. septembra

Koncert EVS BAND

Kostol

22.

04. októbra

Poďakovanie za úrody
zeme + vystúpenie detí
Koncert Dychovka +
spevokol Oldřichovice
Kázeň: JiříChodura Oldřichovice
200. výročie narodenia
Ľudovíta Štúra – služby
Božie
Pamiatka reformácie +
reformačná večera
Prezentácia misijnej
služby: Deti Afriky
Stretnutie s imobilnými
dôchodcami
Pečenie zborových
medovníkov
Vianočné vystúpenie na
námestí, deti,
konfirmandi, mládež,
spevokol
Ekumenické slovo
predstaviteľov cirkví
Spoločná rozlúčka so
starým rokom

Kostol

23.

24. októbra

24.

25. októbra

25.

28. október

26.

31. október

27.

06. decembra

28.

06. decembra

29.

08. decembra

30.

20. decembra

31.

22. decembra

32.

31. decembra

Kostol
Kostol
Kostol + spomienka
pri pomníku Ľ.Štúra
v Leviciach
Kostol + zborové
centrum
Kostol
Zborové centrum
Zborové centrum
Námestie Levice

Námestie Levice
Zborové centrum

Stretnutia Dunajsko-nitrianskeho seniorátu
Náš cirkevný zbor patrí do spoločenstva Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zástupcovia nášho
cirkevného zboru sa zúčastňovali aj na stretnutiach, ktoré sa diali na pôde nášho seniorátu.
Členmi seniorátneho presbyterstva z nášho zboru som bol ja a sestra E. Drdošová.
P.Č.
1.
2.

Dátum
28. marca
09.-12. apríla

3.

26. apríla

4.

13. júna
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05. septembra

6.

10. októbra

Názov podujatia
Seniorátny konvent
Po stopách Martina
Luthera
Konferencia
Modlitebného
spoločenstva
Seniorátne stretnutie
dorastu
Seniorátny deň
Seniorátne stretnutie
detí

Miesto
Nemecko
Čankov

Levice
Jabloňovce
Hontianska Vrbica
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Iža

28. novembra

Seniorátne stretnutie
presbyterov
Školenie účtovníkov

Nitra

12. decembra

Organový koncert

Nitra

7.

21. novembra

8.
9.

Celocirkevné akcie
Členovia nášho cirkevného zboru sa zúčastnili aj aktivít, ktoré sa poriadali v rámci celej
ECAV na Slovensku.
Stretnutie v Račkovej doline, dištriktuálne dni VD Stará Ľubovňa, konferencia MoS vo
Zvolene, Konferencia EVS v Piešťanoch, Stretnutie MoS v Herľanoch, Seminár:
Evanjelizácia v meste (Liptovský Mikuláš).

III. Bohoslužobný život
A) Služby Božie
1.Hlavné služby Božie.
Služby Božie sa vykonávali v každú nedeľu v Leviciach o 10.00 h, počas sviatkov podľa
programu zakotvenom v zborovom štatúte. Teším sa, že nám počet ľudí na službách Božích
postupne narastá. Som rád, že sa medzi nami objavujú aj nové tváre, ktoré predtým do nášho
spoločenstva pravidelne nechodili. Nech Pán Boh požehnáva aj naďalej tieto stretnutia.
Želám si, aby vždy platili slová jedného nášho brata, ktoré mi často prízvukuje: „Pán farár,
náš kostol je jedinou oázou pokoja v tomto meste“. V rámci kostola je umiestnená aj
miestnosť pre mamičky s malými deťmi. Takúto miestnosť má máloktorý kostol. Preto ju
môžu navštevovať mamičky aj so svojimi malými ratolesťami. Keďže je miestnosť
zvukotesná, nemusia sa báť, že by vyrušovali ľudí v kostole.
Okrem Levíc som vykonával 2 x v mesiaci služby Božie v Horši a Tlmačoch. Horša je
maličká obec, ktorej obyvateľstvo starne a postupne vymiera. Napriek tomu sú Horšania
veľmi obetaví, radi prichádzajú na služby Božie a starajú sa s láskou o svoj chrám. Aj keď je
to maličké stádočko, predsa vidím drobný posun dopredu, o čosi nás bolo na službách Božích
viac. Po ceste do Horše vždy beriem v Zajačej doline dve sestry, ktoré vozievam na služby
Božie. Nech Pán naďalej požehnáva a rozmnožuje toto stádočko.
V Tlmačoch sa stretávame v priestoroch Centra voľného času, ktoré nám mesto prepožičiava
bezplatne do užívania, za čo sme veľmi vďační. Toto stádočko verných evanjelikov je tiež
maličké, ale životaschopné. Pekne nám začína narastať účasť na službách Božích, preto sme
museli začať dokladať aj stoličky pre návštevníkov. Od septembra 2015 sme začali na
miestnej škole učiť evanjelické náboženstvo, ktoré navštevujú tri deti. V mesiaci december
2015 sa do Tlmáč presťahovala jedna evanjelická rodina zo stredného Slovenska, ktorá si
svoje deti tiež prihlásila na náboženstvo. Preto máme detí už 5. Nech Pán Ježiš teda
sprevádza a požehnáva toto evanjelické spoločenstvo v Tlmačoch.
V Krškanoch sme konali svoju pastoračnú službu v priestoroch zariadenia sociálnych služieb
DOMUM, v ktorom sú umiestnení muži s rôznymi stupňami mentálnej retardácie. Niekoľkokrát som v týchto priestoroch vykonal služby Božie. Nezabudnuteľným duchovným zážitkom
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sa pre mňa stal hromadný krst 31 chovancov, na ktorom poslúžil piesňami aj náš zborový
spevokol a zúčastnili sa ho aj niektorí členovia nášho zboru. Nech Pán Boh požehnáva
naďalej túto misijnú prácu v Krškanoch.
Hlavné služby Božie
Počet
Priemerná účasť na bežných
stretnutí
SB
116
126
125
153

Rok
2014
2015

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s prípravou kostola na sviatky, ktorí prichádzali na brigády,
ktorí pomáhali pri občerstvení pri zborových akciách, ktorí sa zapájali čítaním biblických
textov a ktorí sa modlievali za naše bohoslužobné stretnutia. Ďakujem aj bratovi Ondrejovi
Tomašovskému za celoročnú starostlivosť o kvetinovú výzdobu na oltári.
2. Adventné a pôstne služby Božie.
Stretávali sme sa v pôste na pôstnych službách Božích a v advente na adventných službách
Božích dvakrát do týždňa a to vždy v stredu a v piatok. Počas pôstu sme sa zamýšľali nad
poslednými udalosťami zo života Pána Ježiša, v advente sme preberali knihu proroka
Micheáša.
Pôstne služby Božie
Rok
Počet
Priemerná účasť
2014
10
13
2015
10
21

Rok
2014
2015

Adventné služby Božie
Počet
Priemerná účasť
6
23
6
19

Služby Božie sa vykonávali podľa poriadku Chrámovej agendy, ktorá je bohoslužobnou
knihou našej cirkvi.
B) Sviatosti
1. Krst svätý.
Krst svätý je jednou z dvoch sviatostí našej cirkvi. Krstíme malé deti a tých, ktorí si žiadajú
krst a neboli ako deti pokrstení, krstíme v ich dospelom veku. Počet pokrstených je veľmi
vysoký, zarátať musíme doňho aj 31 dospelých ľudí, ktorých som pokrstil naraz dňa 17. júna
v priestoroch zariadenia sociálnych služieb DOMUM v Krškanoch.
2014
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

2

0

2

Ženy

4

0

Spolu

6

0

2015
Deti

Dospelí

Spolu

4

31

35

4

7

0

7

6

11

31

42

7

2. Večera Pánova.
Večera Pánova je v našej cirkvi považovaná za druhú sviatosť, ktorá je veľmi potrebná
pre duchovný život kresťana. Pretože pod krížom Pána Ježiša skladá svoje hriechy, prijíma
odpustenie a je účastný spoločenstva pri stole Pánovom. Prisluhuje sa pravidelne v rámci
služieb Božích každú prvú nedeľu v mesiaci. Okrem toho podľa štatútu počas sviatkov.
V Horši 2 krát v roku a v Tlmačoch-Lipníku 2 krát v roku. Podľa potreby navštívim ľudí aj v
ich domácnostiach, ako aj v nemocnici, kde im prislúžim túto sviatosť. Štatistické ukazovatele
nám hovoria, že počet sestier narástol, kým počet bratov klesol. Preto povzbudzujem
všetkých, ale hlavne bratov, aby prichádzali k stolu Pánovmu, aby si upevňovali svoje
spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom.

Domácnosti

Kostol

Spolu

Muži

2

371

373

-

75

Ženy

5

853

858

+

73

Spolu

7

1224

1231

-

2

V roku 2014

C) Iná činnosť
1. Sobáše.
Teším sa z pekného nárastu sobášov, pretože v manželstvách sa potom rodia deti, ktoré
rodičia prinesú ku krstu a takto nám vyrastá naša najmladšia generácia.
2014

2015

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

1

1

0

2

1

4

0

5

2. Pohreby.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhate s nábožným spevom na pohrebnom obrade, čím sa zvyšuje
jeho dôstojnosť. Menovite sestrám Božene Macalákovej, Márii Olejárovej a bratovi Jurajovi
Dubovskému. Vždy chodia ochotne, bez finančnej odmeny, nehľadiac ani na počasie
a spievajú na každom pohrebe. Zvlášť je to dobrá reprezentácia našej cirkvi, ak sa pohreb
vykonáva v čisto katolíckej dedine. Pohrebov bolo veľmi veľa. Napriek tomu som rád, že
rodiny svojich zosnulých nedajú pochovať občiansky. Božie slovo si vypočujú na obrade,
potom v nedeľu pri spomienke v kostole a nikdy nevieme, kedy a akým spôsobom ich môže
osloviť. Zvlášť bolestné sú však tie rozlúčky, kedy odchádzajú ľudia na večnosť v mladšom
veku.

2014

2015

Muži

7

14

Ženy

10

12

Spolu

17

26
8

IV. Biblická, vnútromisijná a výchovná činnosť
A) Biblické hodiny
Na biblických hodinách pre dospelých sa stretáme od septembra do júna. Avšak s výnimkou
pôstu a adventu, kedy sa vykonávajú večerné služby Božie. Stretávali sme sa vždy v stredu
v zimnom období o 17.00 h a v letnom období o 18.00 h. Prebrali sme posledné kapitoly 1.
listu apoštola Pavla Korinstkým. Potom sme začali preberať 1. Knihu Samuelovu. Pozývam
všetkých do tohto spoločenstva, kde sa o mnohých veciach, ktoré nás zaujímajú rozprávame
a potom sa za ne modlíme. Takto sa posúvame vo viere stále viac dopredu.
2014

2015
Počet za rok

Priemerná účasť

Počet za rok

Priemerná účasť

13

13

22

14

B) Detská besiedka
Deti sa stretávajú na detskej besiedke vždy v nedeľu doobeda počas služieb Božích pod
vedením sestry Andrejky Čimborovej. V práci s besiedkou jej pomáhali aj sestry Zuzka
Bôžiková, Marcelka Grobařová a Katka Ondusková. Som im vďačný za ich službu, pretože
toto je generácia, ktorá nám rastie. Keď bude dobre formovaná Božím slovom, je predpoklad,
že v dospelosti sa z nich stanú veriaci evanjelici. Deti vystúpili počas niektorých príležitostí
so svojím programom aj na službách Božích. Vystúpili aj na predvianočnom vystúpení na
Námestí hrdinov. Zúčastnili sa aj detského letného tábora v našich cirkevných priestoroch.
Sme radi, že detí chodilo na besiedku viac a povzbudzujeme aj ďalších rodičov, aby svoje
ratolesti privádzali do tohto spoločenstva. V priemere navštevovalo besiedku 11 detí.
C) Konfirmačná príprava
Som rád, že svoju krstnú zmluvu potvrdili a vieru v Pána Boha prijali 3 deti. Stretával som sa
s nimi na spoločnej príprave, bolo to pre mňa veľmi povzbudzujúce. Sú šikovní, veľa sa
pýtajú a podľa možností sa zapájajú do života zboru. Konfirmované boli aj dve dospelé sestry,
s ktorými som sa stretával osobitne, kde sme preberali základné poznatky, ktoré by mal
ovládať dospelý evanjelik. Nech Pán Boh otvorí aj ďalšie srdcia, aby nám stúpal naďalej
počet konfirmadov v detskom veku, ale aj tých dospelých, ktorí boli iba pokrstení a
nekonfirmovaní.
2014
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

0

0

0

Ženy

1

1

Spolu

1

1

2015
Deti

Dospelí

Spolu

1

0

1

2

2

2

4

2

3

2

5

D) Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Priznám sa, že už dlhšie ma trápila skutočnosť, že sa v našom zbore nestretáva mládež. Od
septembra minulého roku sa však podarilo založiť spoločenstvo mládeže, kde začali
prichádzať niektorí naši mladí. Z minuloročných troch konfirmandov chodia dvaja, čo je tiež
veľmi pekné. Je veľmi dobré, keď deti chodia na besiedku, potom na konfirmáciu. Ale ak
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nemajú dobré duchovné vedenie, po konfirmácii sa môžu od Pána Boha vzdialiť. Preto je
mládež miestom, kde môžu riešiť problémy, ktoré prežívajú. Kde nachádzajú správne
duchovné smerovanie. Preto Vás chcem povzbudiť, aby ste svojich mladých sem posielali,
aby si aj s ďalšími vytvorili priateľstvá, ktoré im môžu vydržať na celý život. Pre každého
rodiča je dôležité, aby jeho dieťa sa stretávalo so skupinou, v ktorej sa nepokazí, nič zlé
nenaučí. Ale niečo dobré a múdre sa dozvie a zakomponuje to do hodnotového rebríčka
svojho života. Mládež sa stretáva v sobotu o 18.00 h v priestoroch mládežníckej miestnosti.
Toto spoločenstvo je otvorené všetkým mladým ľuďom po konfirmácii, čiže deviatakom na
základných školách, stredoškolákom, ako aj vysokoškolákom. V priemere navštevuje toto
spoločenstvo 6 ľudí. Od augusta prišiel na ročný misijný pobyt brat Juraj Uhrinčať so svojou
rodinou, ktorý pomáha pri práci s mládežou, vedie rané modlitby a je nápomocný pri službe
v zborových aktivitách.
E) Spoločenstvo evanjelických žien
Toto spoločenstvo sa stretáva každú tretiu nedeľu v mesiaci so začiatkom o 15.00 hodine.
Vedie ho zborová katechétka sestra Jolana Makovicová. Pripravuje si zamyslenia na aktuálne
témy, ktoré spolu v diskusii rozoberajú a modlia sa za ne. Sestry podľa potreby pomáhajú
v cirkevnom zbore. Napríklad pečením medovníkov, alebo zabezpečením stretnutia pre
imobilných dôchodcov. Ochotné sú pomôcť, napiecť a navariť aj pri ďalších podujatiach.
Pozývam aj ďalšie sestry, aby sa formovali Božími vecami aj v tomto spoločenstve.
V priemere navštevuje toto spoločenstvo 6 sestier.
F) Modlitebné spoločenstvo
Modlitebné spoločenstvo sa stretáva vždy v piatok o 18.00 hodine, mimo adventu a pôstu,
kedy sa vykonávali večerné služby Božie. Je to taká pekná otvorená skupinka ľudí všetkých
vekových kategórii. Spoločne si čítame Bibliu, modlíme sa a niekedy sa nevieme rozísť
domov, tak je nám spolu dobre. Pozývam vás aj na túto skupinku, kde človek zažije veľa
pekných a duchovne obohacujúcich vecí. V priemere ho navštevuje 10 ľudí.
G Spevokol
Spevokol sa počas roka stretáva na svojich nácvikoch pod vedením sestry Viery Nehézovej.
Spevom nábožných piesní obohacoval služby Božie. Poslúžil ním pri slávnostiach, sviatkoch
a pri iných podujatiach v cirkevnom zbore. Zároveň cítime, že máme málo mladších členov.
Preto Vás chcem pozvať, aby ste sa zapojili do tohto hudobného telesa. Ak si myslíte, že
neviete až tak spievať, to nevadí. Hlavne treba spievať srdcom a na nácvikoch sa spoločný
spev postupným tréningom zlepšuje.
Som rád, že od septembra sa opäť k nám vrátila sestra Klára Viteková, ktorá nás hrou na
organe doprevádza na službách Božích. Ďakujem aj všetkým, ktorí hrávali v prvej polovici
roka a to sestrám Veronike Tóthovej a Viere Nehezovej. V súčasnosti na nedeľných službách
Božích hráva sestra Klára Viteková, v Tlmačoch sestra Veronika Tóthová a v Horši brat Ján
Kvanka. Nech ich ochotu Pán Boh odmení svojím požehnaním.
H) Rodinné spoločenstvo
Rodinné spoločenstvo sa stretáva každú štvrtú nedeľu v mesiaci o 16.00 h striedavo v našom
zborovom centre a v zborovej miestnosti v Klanej nad Hronom. Stretávajú sa na ňom rodiny
z našich dvoch cirkevných zborov. Veľa sa učíme o výchove detí, o spolužití v manželstvách
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a o mnohých ďalších veciach, ktoré prináša život. Pozývam aj ďalšie rodiny, ktoré by
prichádzali, každý bude určite niečím obohatený. V priemere ho navštevuje 12 ľudí.
I) Sestry vo viere
Sestry sa stretávajú pravidelne každý utorok v týždni o 10.00 hodine. Toto spoločenstvo
dlhoročne viedla naša sestra Júlia Tuhá, ktorá sa však svojej úlohy začiatkom roka 2015
vzdala. Napriek tomu jej chcem poďakovať za všetko, čo za tie roky vo vedení tohto
spoločenstva urobila. Momentálne spoločenstvo nemá svojho vedúceho, ale sestry sa napriek
tomu stretávajú, čítajú si zamyslenia z knihy Tesnou bránou a potom sa modlia za aktuálne
potreby. V priemere toto spoločenstvo navštevuje 7 sestier.
J) Domáca biblická skupinka
Domáca skupinka sa v minulom roku stretávala u brata dozorcu Martina Drdoša ml. V
priemere ju navštevovalo 6 ľudí, kde si čítali Bibliu a spolu sa modlili. Kiež je medzi nami
viac takýchto buniek – spoločenstiev pri čítaní Písma Svätého.
K) Médiá a webová stránka cirkevného zboru
Cirkevný zbor prevádzkuje svoju webovú stránku http://www.ecavlevice.sk/ V rámci tejto
stránky prináša všetky základné informácie o našom duchovnom spoločenstve. Zároveň
uverejňuje všetky novinky a aktuality o živote nášho cirkevného zboru. Na stránke je
umiestnený archív kázní slova Božieho, ktoré sa dajú čítať, ale aj vypočuť vo formáte mp3.
Aktuálne kázne sú vždy vytlačené a ľudia si ich môžu prevziať pri východe z kostola. Slúžia
na lepšie zopakovanie si Božieho slova. Neraz ich naši cirkevníci prinášajú aj nevládnym
členom nášho zboru do ich domácností, aby sa takýmto spôsobom občerstvili Božím slovom.
Cirkevný zbor prevádzkuje ešte jednu internetovú stránku v rámci Facebooku, ktorá prináša
základné aktuality zo života nášho evanjelického spoločenstva. Obidve sú v hojnej miere
navštevované mnohými ľuďmi, domácimi, ako aj návštevníkmi.
Počas minulého roka som poslúžil aj biblickými zamysleniami v médiách a to 10. mája
v evanjelickej internetovej televízii, 17. mája a 25. októbra vo verejnoprávnej STV, v mesiaci
júl v rámci infokanála levickej televízie. Dňa 28. marca bola v rámci seniorátneho konventu
Rimavského seniorátu v Klenovci uvedená monografia ktorú som napísal s názvom: „Dejiny
Malohontského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku“.
L) Zborový list - Siloe
Cirkevný zbor vydával svoj zborový časopis s názvom Zborový list, ktorý bol od nového
roka premenovaný na Siloe. Na jeho stránkach sú uverejňované biblické zamyslenia, postrehy
a aktuality zo života cirkevného zboru. Rozsah jeho strán, ako aj prispievateľov sa rozširuje,
za čo sme vďační. Tento časopis sa dostáva do našich evanjelických domácností v stále
zvyšujúcom sa počte. Nech aj naďalej koná svoju nezastupiteľnú funkciu (archív na webe).
M) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva prebiehalo v Leviciach aj počas uplynulého roka. Ja som vyučoval
náboženstvo na 1. základnej škole, na Gymnáziu A. Vrábla, ako aj na Základnej škole
v Tlmačoch. Sestra katechétka Jolanka Makovicová vyučovala náboženstvo na 4., 5. a 6.
základnej škole. Koncom roka nemohla učiť zo zdravotných dôvodov, preto ju dočasne
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ochotne zastupuje sestra Marcelka Grobařová. Som veľmi rád, že nám pribudlo viac detí
navštevujúcich náboženskú výchovu na našich školách oproti minulému školskému roku.
Teším sa, že sme začali učiť aj na Základnej škole v Tlmačoch. Budem rád, ak sa dostaneme
aj na 2. a 7. Základnú školu v Leviciach, kde sa náboženstvo neučí. Preto je potrebné
povzbudiť rodičov, aby si svoje deti prihlásili na náboženstvo, potom nám riaditelia povolia
otvoriť vyučovanie evanjelického náboženstva. Taktiež budem rád, ak sa dostaneme aj na
ďalšie stredné školy v Leviciach, pretože náboženstvo sa učí zo stredných škôl iba na
gymnáziu.
Naše deti sa zúčastnili aj zborového a seniorátneho kola Biblickej olympiády, vystupovali pri
rôznych príležitostiach v kostole, zapojili sa aj do predvianočného programu na miestnom
námestí.
Školský rok 2015/2016 na všetkých ZŠ v Leviciach + gymnázium
Ročník 1
Ročník 2
Ročník 3
Ročník 4
Ročník 5
Ročník 6
Ročník 7
Ročník 8
Ročník 9
STREDNÁ ŠKOLA
Ročník 1
Ročník 2
Spolu

7
9
7
6
2
12
1
5
1
6
1
57

Vyučovanie evanjelického náboženstva v školskom roku 2015/2016
Názov školy
1. Základná škola
4. Základná škola
5. Základná škola
6. Základná škola
Základná škola Tlmače
Gymnázium A. Vrábla

V.

Deň a čas
Utorok 12.40 h
Utorok 13.50 h
Pondelok 13.00 h
Utorok 13.30 h
Utorok 14.15 h
Utorok 13.30 h
Utorok 14.15 h
Pondelok 13.30 h
Pondelok 07.10 h

Vyučujúci
Martin Riecky
Jolana
Makovicová
Jolana
Makovicová
Jolana
Makovicová
Martin Riecky
Martin Riecky

Pastorálna činnosť kňaza

Pokiaľ to bolo v mojich silách napriek bohatej činnosti nášho zboru, rád som navštívil našich
cirkevníkov aj v ich domácnostiach a to pri rôznych príležitostiach. V niektorých prípadoch
som im prislúžil aj sviatosť Večere Pánovej. Niekedy som ich navštívil aj v priestoroch
nemocnice. Toto sú skutočne veľmi dôležité návštevy, pretože sú v niektorých prípadoch aj
posledné. Niekedy sa mi stane, že ráno mi zavolá rodina, aby som prišiel s Večerou Pánovou
k ich blízkemu, pretože sa boja najhoršieho. Vtedy musím ísť a všetko vtom dni nechať
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bokom aby som mohol takéhoto človeka čo najskôr navštíviť. Stalo sami, že takto som
v priebehu dňa navštívil jednu sestru v nemocnici a na druhý deň zomrela. Alebo jednu sestru
som navštívil v domácnosti a po prijatí sviatosti do pol hodiny zomrela. Skutočne sa teda
takéto návštevy odkladať nedajú a snažím sa ich vykonať čo najskôr. Spolu som navštívil 22
našich cirkevníkov.

VI. Administratívna činnosť
A)
1.

Spravovanie cirkevného zboru
Predsedníctvo.

Predsedníctvo cirkevného zboru tvorili ThDr. Martin Riecky a Martin Drdoš ml. Sme si
navzájom oporou a povzbudením. Každý týždeň začíname spoločnou rannou modlitbou, aby
nás Pán Boh viedol so svojou múdrosťou. Preto ďakujem aj bratovi dozorcovi za jeho
promptnú a horlivú zaangažovanosť pri vedení nášho cirkevného zboru. Rovnako som aj
vďačný za jeho kníhkupectvo Kruh, ktoré ponúka dobrú zdravú duchovnú literatúru všetkým
záujemcom. Dňa 14. februára sa brat dozorca zúčastnil pohrebnej rozlúčky so zosnulým
bratom emeritným biskupom Jánom Midriakom v Prešove.
2.

Presbyterstvo a konvent.

Ďakujem celému presbyterskému zboru za vynikajúcu spoluprácu, ako aj sestre
poddozorkyni, bratovi kurátorovi a ďalším funkcionárom, ktorí si svedomite plnili svoje
povinnosti. Je veľmi pekné, keď sa snažíme pri stretnutí presbyterstva hľadať Božiu vôľu.
Každý z nás máme svoje nápady, ale vždy sa dohodneme na jednom smere cesty. Nikto sa
pritom neuráža, ale chápe, že v pluralite názorov sa navzájom obohacujeme rôznymi
pohľadmi na riešenie situácie a každého názor je pritom dôležitý. Modlíme sa, aby nás Pán
Boh viedol a dával nám poznávať Jeho svätú vôľu pri uskutočňovaní Jeho plánov.Na
zborovom konvente 19. apríla bola zvolená do funkcie kostolníčky a kronikárky sestra Oľga
Schillerová mladšia a tak zaplnila funkciu, ktorá bola dlhšie neobsadená. Dňa 3. mája bola
slávnostne uvedená do funkcie. Som jej skutočne vďačný za jej službu, pretože podstatnú časť
svojho voľného času trávi v kostole, o ktorého prevádzku sa s láskou stará.
Aktuálny zoznam presbyterov k 31.12.2015
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Priezvisko a meno
Čimbora Jaroslav
Drdoš Martin st.
Drdoš Martin ml.
Dubovský Juraj
Gáliková Elena
Grobař Martin
Hasznosová Renáta
Kanisová Iveta
Kováčová Viera
Makovicová Jolana
Mituníková Ľudmila
Ölveczká Eva
Pomothy Dušan
Riecky Martin
Schillerová Oľga
Tomašovský Ondrej
Tóthová Anna
Vecan Tibor
Výbochová Zdenka

funkcia
Presbyter
Presbyter
Zborový dozorca
Presbyter
Presbyterka
Zborový kurátor
Presbyterka
Presbyterka
Presbyterka
Zborová katechétka
Presbyterka
Zborová pokladníčka
Presbyter
Zborový farár
Zborová kostolníčka
Presbyter
Presbyterka
Presbyter
Zborová poddozorkyňa

Bydlisko
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Horša
Levice
Levice
Levice
Levice
Dolná Seč
Levice
Levice
Kalinčiakovo
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B) Zborový archív
Zborový archív obsahuje veľa cenných materiálov, hlavne kníh. Je uložený v suteréne
zborového centra. Takisto máme v našich priestoroch uskladnený aj seniorátny archív, ktorý
je čiastočne uložený. Verím, že po predbežnom prísľube riaditeľky štátneho archívu
v Leviciach, jej zamestnanci budú pokračovať v triedení a katalogizovaní príslušných
písomností.
C) Zborová kronika
Po príchode do nášho cirkevného zboru som viedol kroniku ja, nakoľko sme nemali
kronikárku. Od 19. apríla bola do tejto funkcie zvolená sestra Oľga Schillerová mladšia, ktorá
zachytáva na jej stránky aktuálne udalosti zo života nášho cirkevného zboru. Za jej službu jej
ďakujem, pretože kronika je vždy cenným archívnym materiálom. Ale je aj svedectvom
o duchovnom živote evanjelikov a.v. v Leviciach.
D) Počet členov zboru.
Podľa posledného sčítania obyvateľstva sa v Leviciach hlási k našej cirkvi 2142 ľudí.
Evidovaných v kartotéke však máme iba 811. Je to veľký rozdiel. Verím však, že vytrvalou
činnosťou nášho evanjelického spoločenstva sa iba zo „štatistických“ evanjelikov stanú aj
evanjelici „skutoční“, zaevidovaní, ktorých budeme poznať po mene a budeme ich môcť
osloviť pri rôznych aktivitách konajúcich sa v našom cirkevnom zbore.
E) Fília a diaspory
Do spoločenstva nášho cirkevného zboru patrí fília Horša, kde sa nachádza chrám Boží.
Konáme tu služby Božie dvakrát do mesiaca. Ďalej sem patrí misijné centrum Tlmače-Lipník,
kde sa stretávame taktiež dvakrát do mesiaca na službách Božích. Nemáme tu však kostol, ani
modlitebňu. Stretávame sa v prepožičaných priestoroch Centra voľného času. Od septembra
2015 sme tu začali učiť evanjelické náboženstvo na miestnej škole.
Medzi diaspory, bez chrámu Božieho, kde žije zopár roztratených evanjelikov patria: Čajkov,
Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Krškany, Podlužany, Rybník, Starý Tekov,
Veľké Kozmálovce.
F) Zmeny v zbore
Dňa 19. apríla bola zvolená za zborovú kostolníčku a kronikárku Oľga Schillerová mladšia.
Uvedená do týchto funkcií bola 3. mája.
G) Náboženská literatúra
V minulom roku sme odoberali nasledovné časopisy: Evanjelický posol, Služba slova,
Cirkevné listy, Dúha, Cestou svetla, Rozmer, Ethos, Tvorba-T, Evanjelický východ.
Umiestnené sú v zborovej knižnici, kde si ich môžu cirkevníci prečítať. Rovnako je
v zborovej knižnici množstvo kresťanských kníh na zapožičanie. Knižnica je otvorená vždy
pred službami Božími. Ďakujem všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa podieľali na
prevádzkovaní knižnice a to Elene Gálikovej, Vladimírovi Strhárskemu, Tiborovi Vecanovi.
H) Ekumenické styky
Naši veriaci žili v našom cirkevnom zbore s inoveriacimi príkladným životom a nevyskytli sa
žiadne problémy. Veriaci spolupracujú hlavne s Cirkvou bratskou pri príprave aliančného
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modlitebného týždňa, ako aj pri iných spoločných aktivitách. Dňa 31. mája mala v našom
kostole 10. ročné oslavy svojej existencie ekumenická misijná organizácia Wicleff Slovakia,
na ktorej sa zúčastnili predstavitelia a členovia mnohých protestantských spoločenstiev na
Slovensku. Dňa 13. mája som sa zúčastnil pri inštalácii nového kazateľa Cirkvi bratskej
v Leviciach. Počas predvianočných trhov na Námestí hrdinov sme sa zapojili do vianočného
vystúpenia na pódiu. Okrem nás sa prezentovala aj Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkev
bratská a Rímskokatolícka cirkev. Na záver vianočných trhov som povedal krátke posolstvo
na tribúne, spolu s predstaviteľmi reformovanej cirkvi a cirkvi bratskej. Okrem toho sa raz do
miesiaca stretávam na poradách Evanjelickej aliancie u nás v Leviciach. Levice sú skutočne
multináboženské mesto a preto je pozitívne, keď sa ako kresťania snažíme hľadať vzájomné
porozumenie v zmysle slov: „Svoje si podržať a cudzie si uctiť“.
I)

Funkcie, ktoré vykonáva kňaz vo vyšších grémiách

Počas minulého roku okrem svojej funkcie zborového farára v Leviciach, som bol aj členom
heraldickej komisie ECAV a členom presbyterstva Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

VII. Hospodárska činnosť
A)

Dôležité práce a opravy

Momentálne zbierame potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu našich obidvoch
chrámov Božích. Po zozbieraní potrebného obnosu sa pustíme do potrebných opráv. Ďakujem
všetkým darcom, ktorí s láskou venovali na tento cieľ svoje milodary vo výške 5065 €
a veríme, že s ich pomocou sa postaráme o naše kostoly, ktoré nám naši predkovia odovzdali
ako svedectvo svojej viery v Pána Boha.
B)

Hospodárenie

Cirkevný zbor v uplynulom roku vlastnil dva kostoly v Leviciach a jeden v Horši. Okrem
toho ďalšie dve budovy vedľa starého kostola v Leviciach. Budovu zborového centra, ako aj
farskú budovu. Majetkom cirkevného zboru bola aj poľnohospodárska pôda v okolí mesta
o rozlohe 30 ha. Hnuteľný a nehnuteľný majetok je evidovaný v inventári. Cirkevný zbor
vlastní aj osobné auto značky HyundaiAtos, ktoré slúži pre potreby cirkevného zboru.
Nehnuteľnosti a služobné vozidlo sú poistené v poisťovni Alianz.
Príjmy:

dary a príspevky:
z toho
ostatné príjmy:
z toho

dary:
ofery:
c. prísp:
nájomné
úroky
ostatné

spolu:

Výdavky:

služby:
z toho:

opravy:
cestovné:

21 220,45
6 796,00
8 649,45
5 775,00
24 531,93
22 337,38
21,07
24 510,00
45 752,38

8 861,54
2 928,14
307,46
15

telefón:
poistky:
ostatné:
prevádzková réžia:
z toho:
časopisy:
kanc. potreby:
čist. prostr.
PHM:
ost. mat.
vodné:
el. energia:
plyn:
daň z nehn:
poplatky:
ostatné výdavky:
z toho:
prís. vyš. COJ:
prís. iným COJ
Ost. výd. sp.
spolu:

366,80
802,40
4 456,74
15 565,80
635,90
368,33
81,82
389,81
5 966,96
1 577,74
1 299,70
5 359,97
- 136,90
113,47
5843,51
1 362,43
1 206,91
3 274,17
30 361,85

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015:
MATKOCIRKEV LEVICE
Stav finančných prostriedkov na účte
Stav finančných prostriedkov v pokladni
Stav finančných prostriedkov Benefit konto
SPOLU

36 771,62
2 035,31
15 704,19
54 511,12

FÍLIA HORŠA
Stav finančných prostriedkov na účte
Stav finančných prostriedkov v pokladni
SPOLU

2 889,97
2 703,04
5 593,37

VIII. Homiletický záver
Na záver mi bratia a sestry dovoľte poďakovať za skutočnosť, že sme sa mohli spolu stretávať
v uplynulom roku a navzájom si pomáhať niesť bremená jedni druhých. Pracovali sme na
vinici nášho levického evanjelického Siona a veríme, že nás Pán Boh bude viesť aj naďalej.
Aby naše spoločenstvo bolo čoraz viac príťažlivejšie pre obyvateľov Levíc. Aby v našich
cirkevných priestoroch nachádzali oázu pokoja, bezpečia, lásky a porozumenia. Aby sa medzi
nami každý cítil dobre. Modlite sa prosím aj za mňa, aby mi Pán Boh dával svoju múdrosť pri
vedení a spravovaní nášho cirkevného zboru.
AMEN.

...................................................
ThDr. Martin Riecky
zborový farár
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