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I. Homiletický úvod
2. Kráľov 22, 11: Keď kráľ počul slová knihy zákona, roztrhol si odev.
Bratia a sestry
V 7. storočí pred Kristom vládol v Judsku kráľ Joziáš. Keďže chrám stojaci v Jeruzaleme bol
do značnej miery poškodený, rozmýšľal nad jeho opravou. Vyčlenil na túto záležitosť peniaze
a poslal aj ľudí, aby poškodené miesta chrámu zrekonštruovali. Pri prebiehajúcich opravách
v chráme veľkňaz Chilkijá našiel stratenú knihu Božieho zákona. Pisár Šáfán ju odniesol ku
kráľovi Joziášovi a prečítal mu ju. Keď si ju kráľ vypočul, na znak pokory si roztrhol odev.
Následne plakal pred Hospodinom a modlil sa, aby im všetkým odpustil, že sa odklonili od
Božej cesty a nesprávali sa podľa Božieho slova.
Je to taká paradoxná situácia. Zrazu sa našla stratená kniha Božieho zákona, ktorá dovtedy
nikomu nechýbala. Aká bola viera Izraelcov tej doby? Čo všetko k nej popridávali a to až do
takej miery, že im tieto ľudské prídavky vlastne zakryli skutočnú vieru v Hospodina?
Následne vstúpil kráľ do chrámu s judskými mužmi, obyvateľmi Jeruzalema, kňazmi,
prorokmi s ostatným ľudom. Tu sa slávnostne čítal Boží zákon, ktorý objavili. Vtedy kráľ
Joziáš uzavrel zmluvu pred Hospodinom, že bude on osobne, ako aj celý národ hľadať
Hospodina celým svojím srdcom.
Po tomto sľube následne začína reformácia viery Izraelcov. Z chrámu v Jeruzaleme boli
povynášané všetky nádoby zhotovené pre pohanského boha Bála, pre Ašéru a iné pohanské
božstvá. Následne boli tieto veci spálené za hradbami mesta na poliach Kidrón. Potom Joziáš
odstránil kňazov, ktorí prinášali obete pohanským bôžikom, slnku, mesiacu, či hviezdam v
znamení horoskopu (2. Kráľ 23, 5). Zároveň nechal zbúrať príbytky kultickej prostitúcie,
ktoré boli po vzore pohanských božstiev vybudované v priestoroch chrámu v Jeruzaleme.
Pretože pohania mali vo svojich chrámoch tzv. kultické prostitútky, ktorých úlohou bolo
uspokojovať mužov prinášajúcich obete. Preto niečo podobné dali vybudovať predchádzajúci
izraelskí králi v Jeruzaleme, aby nezaostali za „trendom svojej doby“.
Nato kráľ Joziáš v celej krajine zbúral pohanské kaplnky a oltáre démonov, ktoré sa
nachádzali nielen v Jeruzaleme, ale aj po celom Judsku. Odstránil aj kone, ktoré venovali jeho
predkovia božstvu slnka a ich vozy spálil. Následne spálil pohanské oltáre v nádvorí chrámu
v Jeruzaleme, ktoré nechal vybudovať jeho starý otec Menaše. Potom zničil posvätné stĺpy
určené pohanským bohom, ktoré vybudovali jeho predkovia a povytínal posvätné háje, ktoré
boli zasvätené týmto božstvám.
Joziáš ďalej odstránil z celého Judska všetkých vyvolávačov duchov, veštcov a všetkých,
ktorí sa zaoberali okultnými vecami, ktoré odsudzuje Boží zákon. Po tejto očiste zasvätili
slávnosť paschy, ktorá sa nekonala už niekoľko stáročí.
Bratia a sestry, nepripomína Vám to niečo? Aj v starom Izraeli bola potrebná reformácia viery
v Pána Boha podobne, ako tomu bolo v období stredoveku v našej Európe. Keďže sa cirkev
vzdialila od svojho poslania, Hospodin poslal prorokov, ktorí ju viedli k návratu k Písmu. Bol
to lyonský kupec Peter Vald v 12. storočí, John Wickliffe v 14. storočí, Ján Hus v 15. storočí,
Martin Luther, Ján Klavín v 16. storočí. Títo ľudia dávali do popredia Bibliu, na ktorej mala
byť založená viera kresťanov. Podobne ako v dobe judského kráľa Joziáša, rovnako to bolo aj
v strednej Európe: písmo sväté bolo pre väčšinu ľudí neznáme. Biblia bola odsunutá na
vedľajšiu koľaj. Mnohí kňazi Bibliu vôbec nemali a ani raz v živote ju nečítali. Preto Luther
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preložil Bibliu do nemčiny, podobne ako 200 rokov pred ním ju preložil Wickliffe do
angličtiny. Písmo sväté sa začalo vysvetľovať v kostoloch, čítali si ho ľudia v domácnostiach.
Zreformoval sa bohoslužobný život. Sviatosť Večere Pánovej sa po dlhých stáročiach začala
znovu prisluhovať biblickým spôsobom tela a krvi Kristovej. Zreformovala sa vierouka a ľud
bol vedený a vyučovaný vo viere v Pána Boha.
Počas minulého roku sme si pripomínali aj okrúhle 70. výročie príchodu slovenských
evanjelikov zo zahraničia do vtedajšieho Československa. My sme sa zamerali na príchod
slovenských evanjelikov z Nyíregyházy v dnešnom Maďarsku, do Levíc a blízkeho okolia.
Keď odchádzali v 18. storočí na „Dolnú zem“, brali si so sebou práve Kralickú Bibliu
a Tranovského kancionál, čiže Písmo sväté a spevník. S týmito knihami sa vracali aj v roku
1947 späť na Slovensko pretože vedeli, aký dôležitý poklad je ukrytý v Božom slove.
Počas minulého roku sme si pripomínali aj 200. výročie narodenia J. M. Hurbana. Bol to
velikán, ktorý prerástol svoju dobu. V prvom rade mal pokorné srdce pred Hospodinom
a v druhom rade mu bola Biblia živým pokrmom jeho kresťanskej duše. Všetko čo v živote
vykonal, sa odvíjalo od jeho osobnej viery v Pána Boha. Bojoval za očistenie evanjelickej
cirkvi a. v. v Uhorsku, ktorá bola ovplyvnená maďarizáciou, ktorú podporovala vtedajšia
evanjelická cirkevná vrchnosť. Hurban sa nebál postaviť aj proti vlastnej cirkevnej hierarchii
keď videl, že odbočila od Písma svätého. Bojoval za čistotu viery a za pozdvihnutie
slovenského národa. Poznáme ho aj ako jedného z čelných signatárov novej spisovnej
slovenčiny, ktorá sa uzákonila v obci Hlboké na fare, kde celý život pôsobil ako kňaz.
Dňa 10. septembra sme upevnili identitu nášho evanjelického spoločenstva v Leviciach aj
našimi vonkajšími symbolmi, v podobe erbu a cirkevnej pečate. Lutherova ruža je symbolom
evanjelikov po celom svete. Ale náš nový erb je symbolom konkrétne nášho spoločenstva,
čiže evanjelikov žijúcich v Leviciach.
V tomto našom spoločenstve sme prežívali veľa pekných chvíľ. Som rád, že sme sa mohli
zúčastniť na kajúcej tryzne, ktorá sa konala 1. apríla v synagóge v Leviciach. Určená bola za
židovské obete, ktoré skončili nevinnou smrťou v koncentračných táboroch. Toto podujatie
poctili svojou návštevou mnohí predstavitelia židovskej náboženskej obce na Slovensku,
verejného kresťanského, ako aj štátneho života. Kiež nás Pán Boh vedie a požehnáva. Ako
jeden z výsledkov tohto stretnutia sa vytvorila ekumenická modlitebná skupinka, ktorá sa
schádza pravidelne na modlitbách venovaných za duchovné prebudenie v našom meste.
Schádzajú sa na nej členovia aj z nášho spoločenstva, ako aj z ďalších kresťanských
spoločenstiev. Veríme, že svojimi modlitbami pripravujú pôdu pre duchovné prebudenie
v Leviciach.
Silným dojmom na nás pôsobil aj podjavorinský kraj, ktorý sme navštívili v rámci zborového
výletu. Prijali nás bratia a sestry z môjho rodného cirkevného zboru v Novom Meste nad
Váhom, kde sme sa na službách Božích delili o svoju vieru. Potom sme sa presunuli na Starú
Turú, kde sme išli po stopách sestier Royových a sledovali sme ich dôrazy misijnej práce
začiatkom 20. storočia.
Už tradičným podujatím sa v našom zbore stáva zborový deň, na ktorom sa stretne
spoločenstvo celého cirkevného zboru. Začína sa doobedňajšími službami Božími, pokračuje
spoločným kotlíkovým gulášom a mnohými hrami určenými pre naše deti a mládež. Aj
minuloročný zborový deň bol veľmi pekný, dokonca aj počasie bolo príjemné. Preto sa deti
zahrali a dospelí sa navzájom medzi sebou dobre porozprávali. Aj toto utužuje našu vieru.
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Bratia a sestry, počas minulého roku sme okrem iného veľa spomínali na to, čo znamenalo
byť evanjelikom v predchádzajúcich stáročiach. Svoju históriu poznať musíme, pretože každá
stavba má svoj základ. Podobne má aj cirkev svoj základ, na ktorom stojí a jej uholným
kameňom je samotný Pán Ježiš Kristus. Do ďalších rokov sa chceme zamerať viac na
skutočnosť: Čo znamená byť evanjelikom v súčasnej postmodernej dobe? Čo znamená byť
veriacim kresťanom dnes na našom Slovensku?
Napriek tomu, že sme v roku 2017 veľa spomínali, nezostali sme iba pri spomienkach. Okrem
takýchto podujatí sme konali v našom cirkevnom zbore mnoho iných aktivít, kde sme sa
snažili deliť sa s prežívaním našej viery. O všetkom tom živote v cirkevnom zbore, ako sme
ho prežili, si teraz vypočujete na základe rôznych štatistických ukazovateľov v kňazskej
správe.

II. Podujatia v cirkevnom zbore (ktoré sme priamo organizovali, alebo
aspoň čiastočne sme sa podieľali na ich organizácii)
P.Č
1.

Dátum
08. – 14. január

2.

22. januára

3.

04. februára

4.

05. februára

5.

05. februára

6.
7.

19. februára
12. marca

8.

19. marca

9.

24. marca

10.
11.

01. apríla
02. apríla

12.

23. apríla

13.
14.

28 -30 apríla
07. mája

Názov podujatia
Miesto
Aliančný modlitebný
Kostol ECAV, CB
týždeň
a REF
Ekumenické služby
Centrum voľného času
Božie v Tlmačoch
Tlmače Lipník
Lipníku
Koncert hudobnej
Kostol
skupiny Lamačské
chvály
Zborový výročný
Kostol
konvent
Plukovník Marián
Kostol Horša
Bodolló vykonal služby
Božie v Horši
(generálny vojenský
duchovný)
Biblický maškarný ples
Zborové centrum
Pôstne stretnutie
Zborové centrum
dôchodcov
200 rokov od narodenia
Kostol
J. M. Hurbana
Zborové kolo biblickej
Zborové centrum
olympiády
Kajúca tryzna
Synagóga v Leviciach
Plukovník Marián
Centrum voľného času
Bodolló vykonal služby
Tlmače Lipník
Božie v Tlmačoch
Lipníku (generálny
vojenský duchovný)
70 rokov od príchodu
Kostol
slovenských evanjelikov
z Nyíregyházy
Tábor otec a syn
Jabloňove
Pamiatka posvätenia
Kostol
chrámov
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15.
16.

14. mája
21. mája

Slávnosť konfirmácie
Zborový výlet

17.

26. mája

18.

28. mája

19.

25. júna

Konfirmandi na
lezeckej stene
Pamiatka posvätenia
chrámu
Služby Božie vykonal
Axel Rickelt z Nemecka
Leto na hrade

20.

01. júla

21.

02. júla

22.

10. – 14. júla

23.

16. júla

24.

18 – 21. júla

25.

03. septembra

26.

10. septembra

27.
28.

22 – 24.
septembra
28. októbra

29.

31. októbra

30.

01. októbra

31.

30. októbra

32.
33.

5. a 12.
decembra
10. decembra

34.

17. decembra

35.

18. decembra

36.

21. decembra

37.

31. decembra

Koniec školského roku
+ Zborový deň
Denný letný tábor
Mimoriadny zborový
konvent
Dorastenecký tábor
Začiatok školského
roku s požehnaním
Uvedenie erbu nášho
cirkevného zboru
Tábor otec a syn
Deň Dunajskonitrianskeho seniorátu
500. výročie reformácie
(reformačná výstava)
Poďakovanie za úrody
zeme + vystúpenie detí
Služby Božie – Marián
Bodolló (generálny
vojenský duchovný)
Pečenie a zdobenie
vianočných medovníkov
Stretnutie s imobilnými
dôchodcami + Večera
Pánova
Vianočné vystúpenie na
námestí, deti,
konfirmandi, spevokol
Predvianočný koncert
ZUŠ Levice
Ekumenické slovo
predstaviteľov cirkví
Spoločná rozlúčka so
starým rokom

Kostol
Nové Mesto nad
Váhom, Stará Turá,
Veľká Javorina
Kontakt café
Kostol v Horši
Kostol
Hrad, Levice
(koncert, svedectvá)
Kostol, cirkevný areál
Zborové centrum +
zborový areál
Kostol
Tisovec
Kostol
Kostol
Pružiná
Kostol
Kostol
Kostol
Kostol Horša
Zborové centrum
Zborové centrum
Námestie hrdinov,
Levice
Kostol
Námestie hrdinov,
Levice
Zborové centrum
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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 (Martin Riecky) a sestra Eva
Drdošová.
P.Č.
1.

Dátum
31. marca

2.
3.

01. apríla
22. apríla

4.

21. mája

5.

28. mája

6.

24. septembra

7.

28. októbra

8.

12. novembra

9.

18. novembra

10.

26. novembra

Názov podujatia
Seniorálne kolo
biblickej olympiády
Seniorálny konvent
Seniorálne stretnutie
dorastu
Modlitebné
spoločenstvo
Seniorálne stretnutie
evanjelických žien
Oslobodení Božou
milosťou – 500 rokov
reformácie
Seniorálny deň
Stretnutie
presbyterov DNS
Seniorálne stretnutie
mládeže
Krvavý trón –
divadelná hra

Miesto
Pribeta
Hontianska Vrbica
Nitra
Želiezovce
Nové Zámky
Nitra

Levice
Kalná nad Hronom
Jur nad Hronom
Nový Tekov

Celocirkevné akcie
Členovia nášho cirkevného zboru sa zúčastnili aj aktivít, ktoré sa konali v rámci celej
ECAV na Slovensku: stretnutie v Račkovej doline, dištriktuálne dni VD v Starej Ľubovni,
konferencia MoS v Modre, konferencia EVS v Žiline, stretnutie MoS v Herľanoch.
Krásne bolo aj stretnutie s názvom Oslobodení Božou milosťou, ktoré sa konalo
v septembri minulého roku v Nitre. V rámci 500. výročia reformácie sa konali oslavy po
jednotlivých seniorátoch a na náš Dunajsko-nitriansky seniorát prišiel rad v nedeľu 24.
septembra. Stretnutie začalo službami Božími s prisluhovaním sviatostí Večere Pánovej a
pokračovalo poobedňajšou prezentáciou nášho seniorátu. V rámci neho boli ocenené
pamätnou medailou reformácie osobnosti, ktoré sa pričinili o rozkvet nášho Dunajskonitrianskeho seniorátu. Na podnet presbyterstva nášho cirkevného zboru bol ocenený aj
brat emeritný farár a senior Ján Dobák.
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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, ktorý je zakotvený v zborovom štatúte a podľa poriadku chrámovej agendy. Som
rád, že služby Božie sú priestorom, kde sa stretávajú všetky generácie nášho cirkevného
zboru. Teším sa, keď na nich vidím rodičov s malými detičkami, ktoré už od malička rastú
s tým, že kostol je priestor, kde chodievame v nedeľu duchovne načerpať. Teší ma, keď vidím
na službách Božích aj tváre niektorých našich dorastencov a mládežníkov. Oni sa stretávajú v
týždni na svojich skupinkách, ale nedeľa je priestor, kde sa na službách Božích schádzajú
všetky generácie. Aj stredná generácia má priestor v kostole, je to nosná generácia a tešíme
sa, že ju máme medzi nami. Rovnako dôležitá je aj tá najstaršia generácia. Musíme si ju vážiť,
pretože oni tento zbor budovali keď boli mladší a odovzdávali nám štafetu viery. Dôležití sú
aj tí najstarší z nás, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje sa pravidelne zúčastňovať služieb
Božích, alebo už prísť medzi nás vôbec nemôžu. Viem o mnohých z nich, ktorí za náš
cirkevný zbor modlia. Je to veľmi dôležité, bez ich modlitieb by Božie dielo nepokračovalo
medzi nami. Preto aj keď fyzicky nie sú medzi nami, spojení sme v jednom duchu. Ďakujem
všetkým, ktorí im nosíte kázne, aby si ich doma čítali. Niektorí z nich sledujú dianie v našom
zbore aj prostredníctvom médií. Vďaka za všetky tieto vymoženosti súčasnej doby.
Okrem Levíc som vykonával 2 x v mesiaci služby Božie v Horši a 2 x v mesiaci služby Božie
v Tlmačoch. Horša je maličké spoločenstvo evanjelikov. Niekedy si možno myslia, že sa
scvrkávajú a svoju budúcnosť nevidia ružovo. Ale aj tá budúcnosť je v Božích rukách. Ale
sme Pánu Bohu vďační, že v minulom roku sme generálne opravili organ, ktorý bol už
v katastrofálnom stave. Teraz opäť po rekonštrukcii slúži veriacim na službách Božích..
Chcem Vás viacerých pozvať do modlitieb za túto obec. Modlime sa nielen za Levice, ale aj
okolie a majme na mysli aj Horšu, aby Pán Boh do tohto spoločenstva priviedol ďalších ľudí,
ktorí ho duchovne obohatia. Nech Hospodin žehná túto obec.
V Tlmačoch sa stretávame v priestoroch Centra voľného času, ktoré nám mesto bezplatne
prepožičiava, za čo sme veľmi vďační. Určite by sme boli radi, keby sme mali na Lipníku
aspoň maličký kostolík, možno sa raz tak stane. Vďaka Bohu za toto stádočko, ktoré je trošku
väčšie ako v Horši a hoci sú bez svojho chrámu, radi navštevujú nedeľné služby Božie. Sú
takou malou evanjelickou diasporou v katolíckom mori, ktoré ich obklopuje, ale sú verní a to
je povzbudzujúce. Na miestnej základnej škole učím aj evanjelické náboženstvo, ktoré
navštevuje 6 detí. Možno to nie je veľa, ale vďaka Bohu za nich a prosím o modlitby aj za
túto školu, aby Pán Boh oslovil rodičov, ktorí by si prihlásili svoje deti na náboženstvo. Nech
Hospodin žehná toto mestečko.
Každú prvú nedeľu v mesiaci som konal služby Božie v domove dôchodcov Fénix. Som rád,
že sa môžeme stretávať v kaplnke tohto domova. Na služby Božie prichádza v priemere 10
obyvateľov tohto zariadenia. Je to také milé stretávanie sa pri Božom slove, piesňach
a modlitbách, z ktorého čerpajú dôchodcovia posilnenie a povzbudenie pre svoj život.
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. Som vďačný sestre Helene Rehákovej,
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ktorá sa s nimi stretáva v utorok na pravidelnej biblickej skupinke. Veľmi sa na ňu vždy tešia
a ona im primeraným spôsobom zvestuje Božie slovo. Nie je to jednoduché, vyžaduje si to
veľa síl a lásky. Modlime sa za ňu, za túto skupinku, za chlapcov v ústave, aby toto Božie
dielo Pán Ježiš Kristus požehnával a chránil pred všetkými útokmi diabla.
Hlavné služby Božie
Počet
Priemerná účasť na bežných
stretnutí
SB
124
161
121
163

Rok
2016
2017

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. Všetkým, ktorí svojimi
svedectvami viery sa podelili na službách Božích. Rovnako aj tým, ktorí navštívili určité
kresťanské akcie, o ktorých nám v kostole povedali svoje svedectvo viery. Ďakujem aj bratovi
Ondrejovi Tomašovskému za celoročnú starostlivosť o kvetinovú výzdobu na oltári. Ďakujem
aj bratovi Milanovi Výbochovi za jeho službu ozvučovania kostola, nahrávanie kázni, ktorú
zabezpečuje každú nedeľu a zároveň sa snaží aby bola aparatúra vždy v tom najlepšom
poriadku. Cirkevný zbor, to by vždy malo byť také živé spoločenstvo veriacich, ktorí sa delia
so svojím prežívaním viery. Čím viac života medzi nami, tým je naše kresťanstvo
autentickejšie. Nech nás v tomto aj naďalej vedie a vyučuje Pán Boh.
Keďže som počas materskej dovolenky sestry farárky Eleny Fajnorovej administrátorom
cirkevného zboru v Čankove, konal som tam služby Božie každú nedeľu po obede o 14.00 h
striedavo v Santovke, Brhlovciach a Čankove, ako aj v domovoch dôchodcov v Santovke
a Domadiciach.
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 preberali 10
egyptských rán. V advente sme si zase všímali listy Pána Ježiša Krista siedmim cirkevným
zborom, ako sú uvedené v Zjavení Jánovom. Na adventných službách Božích som zaviedol
malú novinku, v ktorej by som chcel pokračovať aj v ďalších rokoch. Po kázni slova Božieho
sa okrem mojej modlitby môžu zapojiť aj druhí ľudia, ktorí to tak cítia. Keď som študoval
teológiu, vtedajší brat generálny biskup J. Filo nám na prednáškach prízvukoval, že aj toto je
spôsob, ako zapájať ľudí do rámca služieb Božích. Pretože bohoslužobné zhromaždenia,
nemôžu byť úlohou jedného muža, ale viacerých ľudí, ktorí sa tvorivým spôsobom zapájajú.

Rok
2016
2017

Pôstne služby Božie
Počet
Priemerná účasť
10
17
10
18

Adventné služby Božie
Rok
Počet
Priemerná účasť
2016
6
22
2017
6
18
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Služby Božie sa vykonávali podľa poriadku chrámovej agendy, ktorá je bohoslužobnou
knihou našej cirkvi. Snažme sa podľa možností budovať svoj vzťah s Pánom Bohom aj na
týchto stretnutiach.
B) Sviatosti
1. Krst svätý
Krst svätý je jednou z dvoch sviatostí našej cirkvi. Nejedná sa pritom iba o symbol, ale
o reálne živé spoločenstvo s Bohom. Biblia hovorí: „Kto uverí a bude pokrstený, bude
spasený“. Dôležité je, aby sme boli nielen pokrstenými, ale aby sme vo svojom živote nosili
aj živú vieru v Pána Boha. Som rád, ak rodičia prinášajú svoje dieťa k tejto sviatosti.
Rovnako ma teší, že v Leviciach je pekný zvyk, krstiť ľudí počas nedeľných služieb Božích.
Bohoslužobné spoločenstvo umocňuje atmosféru krstu svätého, pretože dieťatko sa stáva
súčasťou spoločenstva levických evanjelikov, ktoré sa stretáva každú nedeľu v kostole na
službách Božích. Krstov bolo skoro o polovicu menej ako v roku 2016 a rovnako ako v roku
2015. Kiež je čo najviac tých, ktorí sú pokrstení a zaštepení do vínneho kmeňa Pána Ježiša
Krista.
2016
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

11

1

12

Ženy

7

1

Spolu

18

2

2017
Deti

Dospelí

Spolu

5

0

5

8

6

0

6

20

11

0

11

2. Večera Pánova
Večera Pánova je v našej cirkvi považovaná za druhú sviatosť, ktorá je veľmi potrebná pre
duchovný život kresťana. Opäť táto sviatosť podobne ako krst nie je iba symbol. Toto tvrdí
reformovaná cirkev, rovnako aj mnohé malé protestantské denominácie. Podľa učenia našej
evanjelickej cirkvi vo Večeri Pánovej zakúšame pravé osobné spoločenstvo s Pánom Ježišom
Kristom. Chlieb si navonok zachováva svoju podstatu, ale duchovne s ním je prepojené telo
Kristovo. Podobne víno si zachováva svoju vonkajšiu podstatu, ale duchovne je s ním
prepojená krv Kristova. Preto sa jedná o živé spoločenstvo s Božím Synom, ktorý sa nás
v tejto sviatosti dotýka a pôsobí v nás vždy niečo nové. Večera Pánova sa prisluhuje
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 tiež 2 krát v roku. Podľa potreby
navštívim ľudí aj v ich domácnostiach, ako aj v nemocnici, kde im prislúžim túto sviatosť.
Som vďačný, že ste prijali službu sestry Kataríny Rieckej a brata Ivana Křišťana, ktorí
pomáhajú s distribúciou tela Kristovho a tým pádom sa samotné prisluhovanie Večere
Pánovej urýchli. Teší ma aj skutočnosť, že podľa štatistických ukazovateľov oproti roku 2016
cítime enormný nárast ľudí, ktorí pristupujú k tejto sviatosti. Je to vždy znak vnútorného
pokánia, túžba po Božom konaní a Božej milosti. Nech nás v tomto aj naďalej Pán Boh
požehnáva, aby sme s pokorným srdcom predstupovali pred Hospodina. Keď kráľ Joziáš
počul slová knihy Božej, ktorá sa našla v chráme, okrem iného si roztrhol šaty a zasvätil
v celom Izraeli hod Paschy, ktorá sa nesvätievala medzi judejcami už celé stáročia. My
kresťania vieme, že Pascha sa stala predobrazom sviatosti Večere Pánovej. Pretože pri
poslednej večeri na zelený štvrtok slávil Pán Ježiš Kristus so svojimi učeníkmi slávnosť
Paschy. Vtedy ju zmenil a namiesto nej pre kresťanov ustanovil sviatosť Večere Pánovej.
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Domácnosti

Kostol

Spolu

Oproti roku 2016

Muži

4

418

422

+ 64

Ženy

8

966

974

+ 93

Spolu

12

1384

1396

+

157

C) Iná činnosť
1. Sobáše
Výber správneho životného partnera je pre kresťana druhou najdôležitejšou záležitosťou
v jeho živote, ktorá stojí hneď po odovzdaní svojho srdca Pánovi Ježišovi. Pretože s kým
budem žiť celý život, vychovávať svoje deti, to nie je jedno. Preto je vždy dobré, ak do stavu
manželského vstupujú obidvaja veriaci ľudia. Pretože žiť v manželstve duchovne je dôležité.
Životný partner je dôležitou oporou a pomocou v dobrom aj v zlom. Ak sú obaja veriaci,
môžu sa od začiatku spolu modlievať, neskôr sa môžu modlievať aj so svojimi deťmi.
Modlitba je dýchanie pre kresťanské manželstvo. V minulom roku sme mali približne
o polovicu menej sobášov, ako v roku 2016. Avšak v roku 2016 ich bolo zas veľmi veľa
oproti štatistickému priemeru. Teší ma však, že na rok 2018 mám už teraz nahlásených 5
sobášov. Nech Pán Boh požehnáva naše manželstvá a rodiny, pretože oni sú základnými
bunkami aj nášho cirkevného spoločenstva.
2016

2017

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

Evanjelické

Krížne

Požehnanie

Spolu

1

9

1

11

2

2

0

4

2. Pohreby
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú s nábožným spevom na pohrebných obradoch, čím sa
zvyšuje ich dôstojný priebeh. Menovite sestrám Božene Macalákovej, Márii Olejárovej
a bratovi Jurajovi Dubovskému, ktorí ma ochotne sprevádzajú na pohreboch a pomáhajú so
spievaním. Týmto spôsobom pomáhajú k dôstojnému vykonaniu pohrebnej rozlúčky.
Pohrebov bolo menej ako v roku 2016. Nech Pán Boh poteší všetkých, ktorí v minulom roku
stratili svojich blízkych a odprevadili ich na poslednej ceste. Pre veriaceho človeka však
smrťou všetko nekončí. Ľudská existencia pokračuje ďalej, keď sa postavíme raz pred Pána
Boha, ktorý prehodnotí náš pozemský život. Pokiaľ sme nosili na svete živú vieru, Pán Ježiš
bude naším advokátom, ktorý sa nás zastane a privedie nás do Božej prítomnosti.
Veľmi silný moment v tejto súvislosti som prežíval, keď som navštívil v nemocnici jedného
policajta. Celý život odmietal vieru a do kostola nechodil. Na smrteľnej posteli sa však
zmieril s ľuďmi, s Bohom, prijal sviatosť Večere Pánovej a ako veriaci človek odišiel na
druhý svet. Bolo mu však ľúto, že vyše 50 rokov svojho života premrhal. Žime preto tak, aby
nás Pán Ježiš našiel pripravených, keď sa nás rozhodne odvolať z tohto sveta.
2016

2017

Muži

9

6

Ženy

10

9

Spolu

19

15

11

IV. Biblická, vnútromisijná a výchovná činnosť
Počas minulého roku sa schádzal v našom cirkevnom zbore každý štvrtý pondelok v mesiaci
vnútromisijný výbor. Úlohou tohto výboru je organizovať akcie v našom cirkevnom zbore.
Som Pánu Bohu vďačný za každého člena, ktorý aktívne pomáha pri organizovaní mnohých
aktivít. Vždy sa snažíme o to, aby sme sa pri našich podujatiach zamerali na všetky generácie
ľudí, od tých najmenších až po tých najstarších. V minulom roku sme mali aj niekoľko
okrúhlych akcií, ako napríklad 70. výročie príchodu Slovákov z Nyíregyházy. Sme Pánu
Bohu vďační, že sme si túto udalosť pripomenuli, nakoľko oni po príchode do Levíc sa stali
súčasťou nášho cirkevného zboru a aktívne sa zapájali pri organizovaní jeho bohoslužobného
a vnútromisijného života.
Ďalšou okrúhlou aktivitou bolo 200. výročie narodenia J. M. Hurbana. Pánu Bohu vďačíme za
jeho život, nakoľko bojoval proti liberalizmu v cirkvi, ktorý sa vo svojej dobe spájal
s maďarizáciou. Zároveň sa vždy zasadzoval za práva Slovákov v Uhorsku. Táto slávnosť
bola umocnená odhalením jeho busty vedľa už existujúcej busty K. Kuzmányho. Túto
Hurbanovu bustu sponzoroval miestny odbor Matice Slovenskej a jej umiestnenie je viac ako
symbolické. Po smrti K. Kuzmányho sa stal biskupom „patentálnej superintendencie“ práve J.
M. Hurban. Slávnosť bola umocnená aj návštevou poslankyne Evy Smolíkovej.
Medzi jesenné okrúhle oslavy patrilo odhalenie vonkajších symbolov nášho cirkevného zboru
ktorými sú erb a pečať. Krásnym aktom poslúžil hlavný herold Slovenska Ladislav Vrteľ.
Zároveň bola odhalená výstava historických artefaktov, ktoré sa spájajú s reformáciou
Martina Luhthera. Išlo o zapožičanú súkromnú zbierku reformovaného brata farára Bélu
Pohockého ml. a jeho otca zo Širkoviec. Sme vďační aj sestre farárke Zuzane Moncoľovej,
ktorá nám pomohla túto zbierku vybaviť pre náš cirkevný zbor. Na chóre kostola bola
odhalená výstava replík gobelínov s tematikou histórie evanjelickej cirkvi na Slovensku za
500 rokov od reformácie.
Ďalšou okrúhlou udalosťou bolo samotné 500. výročie reformácie, ktoré sa uskutočnilo dňa
28. októbra v našom cirkevnom zbore, ako deň Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Slávnosť sa
začala službami Božími za prítomnosti farárov a cirkevníkov z celého seniorátu. Udalosť bola
umocnená aj hudobnou mládežníckou kapelou z cirkevného zboru v Novom Meste nad
Váhom. Na stretnutí boli ocenení pamätným listom vybraní neordinovaní členovia
z cirkevných zborov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktorí sa zaslúžili o jeho rozkvet. Na
podnet presbyterstva nášho cirkevného zboru takýto pamätný list prevzal aj brat emeritný
dozorca Michal Michalko.
Okrem týchto udalostí sa konali aj ďalšie menšie akcie, ktoré si môžete všimnúť v tabuľke
uvedenej na začiatku kňazskej správy. Preto skutočne ďakujem všetkým členom
vnútromisijného výboru, ako aj ďalším, ktorí nám pomáhali pri organizovaní cirkevných
aktivít v priebehu roka. Zloženie vnútromisijného výboru sa v priebehu roka čiastočne
zmenilo. Sestra Eliška Kanásová sa vzdala členstva zo zdravotných dôvodov. Na jej miesto
bol zvolený brat Marián Bielik. On je začlenený do práce medzi kresťanskými policajtami
v našom meste a som rád, že sme sa mohli podieľať spolu na kajúcej tryzne v synagóge dňa 1.
apríla, ktorú organizovalo toto spoločenstvo. Ďalej zorganizovali koncert Lamačských chvál
4. februára v našom kostole, ktorého sa zúčastnilo množstvo kresťanov z rôznych cirkevných
spoločenstiev. Zorganizovali aj tábor „otcov a synov“, na ktorom sa zúčastnili aj niektorí
členovia nášho zboru, čo bolo veľmi dôležité pri vzťahu medzi otcami a synmi s dôrazom na
pestovanie mužskej identity v biblickom zmysle. Kresťanskí policajti organizovali aj ďalšiu
akciu s názvom Leto na hrade, ktorá sa konala 1. júla. Stretli sa tu členovia mnohých
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kresťanských spoločenstiev. Takže spolupráca medzi
a kresťanskými policajtmi je veľmi úzka a veľmi požehnaná.

naším

cirkevným

zborom

Aktuálny zoznam členov vnútromisijného výboru k 31. 12. 2017
Predsedníctvo
Martin Riecky
Martin Drdoš ml.
Členovia vnútromisijného výboru
Marián Bielik
Andrea Čimborová
Milena Greksová
Marcela Grobařová
Jolana Makovicová
A) Biblické hodiny
Na biblických hodinách pre dospelých sa stretávame počas roka 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. Preberali sme záverečnú časť života kráľa
Dávida. Keďže v našom meste existuje mnoho siekt, preto sme začali rozoberať učenie tých
najznámejších, ktoré sa vyskytujú aj v našom meste. Diskusia bola vždy veľmi živá. Som
Pánu Bohu vďačný, že mnohí členovia nášho zboru si urobili v týchto veciach jasno. Dokonca
sa stali prípady, kedy niektorých našich ľudí volali k sebe scientológovia, ale naši cirkevníci
sa im nedali. Dokonca im svedčili o svojej viere v Pána Boha a zároveň aj o tom, že vedia
o čom je scientológia a ako je toto učenie bludné. Bohu vďaka, nedajme sa premôcť zlému,
ale dobrým premáhajme zlé. Na jeseň sme sa na biblických hodinách venovali téme
reformácie. Rozoberali sme základné dôrazy nášho učenia a porovnávali ich s niektorými
inými cirkevnými učeniami. Tiež sa jednalo o živú diskusiu a som rád, že počet
navštevujúcich tieto stretnutia sa zvýšil. Nech nás Pán Boh vedie aj ďalej, pretože čím viac
budeme poznávať Božie slovo, tým viac budeme zakorenení vo viere a potom sa nedáme
zviesť rôznymi falošnými učeniami.
2016

2017
Počet za rok

Priemerná účasť

Počet za rok

Priemerná účasť

28

11

21

15

B) Detská besiedka
Deti sa stretávajú na detskej besiedke vždy v nedeľu doobeda počas služieb Božích pod
vedením sestry Andrei Čimborovej. V práci s besiedkou jej pomáhali aj sestry Zuzana
Bôžiková, Marcela Grobařová, Milena Greksová, a Martina Benčová. Sestra Katarína
Ondusková, ktorá nám tiež pomáhala s besiedkou sa v priebehu minulého roka odsťahovala aj
so svojou rodinou do Rakúska. Veľmi ma teší, že je u nás zvykom, že deti chodia do kostola
pre požehnanie a odtiaľ idú na besiedku. Nie vo všetkých zboroch to takto funguje.
V mnohých zboroch idú na besiedku priamo a do kostola už nejdú. Tento náš variant
považujem za lepší, lebo deti sú na začiatku v kostole, kde si uvedomujú že sú súčasťou širšej
rodiny evanjelikov. Následne potom idú na detskú besiedku s požehnaním. Dokonca viem
o jednom cirkevnom zbore, z ktorého boli u nás ľudia na návšteve. Tak sa im zapáčilo toto
požehnávanie detí, že to zaviedli aj vo svojom cirkevnom zbore, kde to dovtedy nerobili.
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Som vďačný aj za detský kútik v kostole, kam chodia rodičia s najmenšími detičkami, ktoré
ešte nechodia do besiedky. Som rád, keď je takýchto rodičov s detičkami čo najviac, pretože
aj tie najmenšie ratolesti sú súčasťou nášho spoločenstva veriacich evanjelikov.
V priemere sa stretávalo na besiedke 10 detí. Vystúpili podľa potreby v kostole na službách
Božích, ako aj na Námestí hrdinov v Leviciach počas predvianočných trhov. Nech Pán Boh aj
naďalej prácu s nimi požehnáva, nakoľko je veľmi dôležitá. Ja sám ako dieťa som chodil na
besiedku a dnes viem, že práve tam sa kládli základy mojej viery a dodnes si s láskou
spomínam na vedúcu besiedky, ktorá bola už staršou sestrou, ale žiarila navonok Božou
láskou.
Vďačný som aj besiedkárkam, ktoré aj v minulom roku zorganizovali detský letný tábor.
Veľmi sa osvedčilo, že sme vytýčili hornú hranicu detí zúčastňujúcich sa tohto tábora. Tou
hranicou je 6 trieda na základných školách. Takto je na tábore jednoliatejšia skupina, ktorej sa
dá lepšie a hlbšie venovať. Tento tábor sa niesol v znamení kráľovnej Ester. Sme radi, že ako
dobrovoľníčky nám pomáhali aj dve američanky z nášho partnerského zboru Pensacola na
Floride a to sestry Mary Phifer a Angelina Barco.
C) Konfirmačná príprava
Počas minulého roku bolo konfirmovaných 8 detí a v priebehu roka 1 dospelý. Teším sa
z nich, nech ich Pán Boh požehnáva. Konfirmandi sú vlastne tou kategóriou, ktorá navštevuje
aj stretnutia dorastu. Po konfirmácii máme pre nich pripravené spoločenstvo pokonfirmačnej
mládeže a boli by sme radi, keby si na ňom našli svoje miesto a rástli tak vo viere, a prežívali
na ňom mnohé zážitky.
V roku 2018 bude konfirmovaných 10 konfirmandov. Po prevzatí administrovania cirkevného
zboru Čankov mám okrem nich ďalších 6 konfirmandov. Spolu ich ako skupinu 16 detí
pripravujem tu v Leviciach, nakoľko deti z Čankova študujú na základných školách
v Leviciach, odkiaľ spoločne s našimi prídu do nášho zborového centra, kde sa im venujem.
2016
Deti

Dospelí

Spolu

Muži

4

1

5

Ženy

4

1

Spolu

8

2

2017
Deti

Dospelí

Spolu

5

1

6

5

3

0

3

10

8

1

9

D) Dorast
Veľmi dobre sa nám rozbieha práca s naším dorastom. Vďačný som sestre Milene Greksovej,
s ktorej pomocou sa venujeme tejto skupine mladých. Sú to vlastne konfirmandi, ktorí okrem
konfirmačnej prípravy navštevujú tieto stretnutia. Hovoríme o tom, aký reálny dopad má naša
viera na život dorastenca. Spolu sa niekedy hráme aj rôzne hry. Nech Pán Boh sprevádza tieto
stretnutia, aby sa naši mladí mohli dobre duchovne formovať.
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E) Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa začalo znovu stretávať od septembra minulého roka
každý piatok o 17.00 h. Veľmi prelomovým bol v tejto oblasti letný dorasteneckomládežnícky tábor. Doteraz sa v našom zbore konali v posledných rokoch iba letné detské
tábory. Nakoľko tie prvé generácie detí už odrástli a posunuli sa do dorasteneckého veku,
rozhodli sme sa, že v roku 2017 spravíme dva tábory. Jeden bude klasický denný letný tábor
pre deti do 6. triedy základnej školy. Počnúc konfirmandami a pokonfirmačnou mládežou
sme spravili riadny tábor. Vyhliadol som lokalitu v okolí Tisovca na chate, ktorá patrí
miestnemu evanjelickému cirkevnému zboru. Prežili sme tam niekoľko dní s našimi mladými,
ktorí si vytvorili medzi sebou hlbšie vzťahy a prežili sme tam aj veľa duchovných vecí. Som
vďačný aj všetkým dospelým, ktorí pri tomto tábore pomáhali. Po tomto tábore od septembra
sme vytvorili skupinu pokonfirmačnej mládeže. Chcem Vás poprosiť o Vaše modlitby za
týchto mladých, s ktorými sa stretávam ja a sestra Milena Greksová. Nakoľko mám však
administrovanie cirkevného zboru v Čankove, nemôžem sa našim mladým poriadne venovať.
Preto je veľmi dôležité, aby sme našli niekoho z nás, ktorý by sa stal vedúcim mládeže
a venoval sa im takpovediac „naplno“. Modlite sa za tohto človeka a keď sa nájde, budeme za
neho Pánu Bohu vďačný.
F) Spoločenstvo evanjelických žien
Toto spoločenstvo sa stretáva každú tretiu nedeľu v mesiaci so začiatkom o 15.00 hodine,
v letnom čase o 16.00 h. Vedie ho zborová katechétka sestra Jolana Makovicová. Pripravuje
si zamyslenia na aktuálne témy, ktoré spolu v diskusii rozoberajú a modlia sa za rôzne
aktuálne veci. Sestry podľa potreby pomáhajú v cirkevnom zbore pri zabezpečovaní rôznych
akcií. Som Pánu Bohu vďačný za toto spoločenstvo a za všetko, ako sa môžu zdieľať so
svojou vierou. Viem, že sú to hlboké rozhovory a rovnako aj modlitby. Som rád, že začali
medzi nás chodiť aj sestry zo Žemberoviec. Nech sa vo viere povzbudzujú, aby mohli
podobné spoločenstvo založiť aj vo svojom cirkevnom zbore.
G) 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 spoločenstvo, ktoré je venované v prvom rade
modlitbám. Odznie na ňom síce aj výklad Božieho slova s krátkou diskusiou, potom sa však
modlíme za to, čo nám Pán Boh dá na srdce. Prežívame pritom radosť a pokoj. Inokedy
duchovne bojujeme na modlitbách za problémy, ktoré prichádzajú. Nech Pán Boh požehnáva
modlitebníkov, aby cirkev rástla a žila na spoločných modlitbách.
H) Spevokol
Spevokol sa počas roka stretáva na svojich nácvikoch pod vedením sestry Ľudmily
Vecanovej. Podľa potreby spevokol vystúpil pri rôznych zborových príležitostiach na
službách Božích. Sme radi, že nám pribudli aj noví členovia a túžime, keby nás posilnili ešte
ďalší, nakoľko väčšina členov spevokolu sú už ľudia v dôchodkovom veku.
Ďakujem sestre Kláre Vitekovej, ktorá nás hrou na organe sprevádza na službách Božích. Jej
organové stvárnenie sakrálnej hudby je vysoko profesionálne, ako aj prežité celým srdcom.
Ďakujem aj sestrám Viere Nehézovej ktorá pravidelne hráva na službách Božích v domove
dôchodcov Fénix, ako aj sestre Gizele Gunárovej, ktorá v prípade potreby vypomáha hraním
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na organe v našom cirkevnom zbore. Ďakujem aj Mariánovi Berénimu, ktorý nám rovnako
podľa potreby vypomohol hraním na organe.
I) 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 Kalnej nad Hronom. Sú to pekné stretnutia, na
ktorých sa stretávame ako rodiny a učíme sa, čo o rodinnom a manželskom živote hovorí
Písmo sväté. Veľa toho sa dozvieme a zároveň sa spolu modlíme za naše manželstvá, naše
deti. Príležitostne sa neformálne stretneme pri spoločnej opekačke, či iných akciách. Toto
spoločenstvo koordinuje brat Ľuboš Hasič z Kalnej nad Hronom a slúži nám živými
biblickými zamysleniami. Pozývam medzi nás hlavne mladé rodiny, verím že každý sa
v tomto kruhu bude cítiť dobre.
J) Sestry vo viere
Sestry sa stretávajú pravidelne každý utorok v týždni o 10.00 hodine. Toto spoločenstvo nemá
oficiálneho vedúceho, ale čiastočne ho koordinuje sestra Eva Drdošová. Jedná sa o sestry
v dôchodkovom veku, ktoré napriek vyššiemu veku sú stále dušou mladé. Ich túžbou je tvoriť
spoločenstvo pri Božom slove, biblických zamysleniach, ktoré si čítajú. Veľa sa modlia za náš
cirkevný zbor, čo si veľmi vážime, nakoľko každá modlitba je veľmi dôležitá a ľudí spája
spolu pre dobré Božie dielo.
K) Domáca biblická skupinka
Domáca skupinka sa v minulom roku stretávala striedavo u brata dozorcu a sestry
poddozorkyne. V priemere ju navštevovalo 5 ľudí, kde si čítali Bibliu a spolu sa modlili. Je to
veľmi pekné, ak sú aj takéto domáce spoločenstvá, na ktorých majú ľudia túžbu stretať
sa a rozoberať slovo Božie.
L) Médiá a webová stránka cirkevného zboru
V rámci nášho cirkevného zboru minulý rok pracval aj mediálny výbor, ktorý sa stretával
každý prvý pondelok v mesiaci. Jeho členovia pripravovali mesačník nášho cirkevného zboru
Siloe. Som rád, že si toto periodikum našlo svoje miesto v radoch členov nášho cirkevného
zboru. Teší nás, že máme mnohých prispievateľov. Rovnako nás bude tešiť aj do budúcnosti,
ak ktokoľvek bude chcieť niečím prispieť do tohto nášho zborového listu, môžete tak urobiť.
Každému Vášmu príspevku sa budeme tešiť. Naďalej sme sa rozhodli, že toto periodikum
bude bezplatné, aj keď ročné náklady na jeho vydávanie sa pohybujú vo výške 1 600,60 €
ktoré uhrádza cirkevný zbor. Napriek tomu vydávanie tohto periodika môžete vždy podporiť
svojím milodarom určeným na tento cieľ.
Cirkevný zbor prevádzkuje svoju webovú stránku http://www.ecavlevice.sk/ Táto stránka
prešla novým dizajnom, na ktorom pracovala sestra poddozorkyňa Zdenka Výbochová.
Stránka je spracovaná príťažlivým a prehľadným spôsobom, aby sa každý návštevník vedel
pohodlne na nej orientovať. Zachytáva základný prehľad udalostí, akcií v našom cirkevnom
zbore, ako minulých, aj plánovaných. Archivujeme na nej v elektronickej podobe čísla nášho
časopisu Siloe. Zároveň sú tam zachytené aj kázne slova Božieho zo všetkých príležitostí, ako
v textovej podobe, tak aj vo formáte mp3, ktoré sa dajú vypočuť. Stránka mala v roku 2017 až
12 114 návšteníkov. Zároveň kázne slova Božieho v objeme 50 kusov tlačíme každú nedeľu
a po službách Božích si ich záujemci môžu zobrať na čítanie domov. Často ich ľudia nosia
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chorým, alebo nevládnym členom nášho zboru, ktorí sa nemohli zúčastniť našich
bohoslužobných stretnutí.
V rámci
sociálnej
siete
facebook
náš
zbor
prevádzkuje
svoju
stránku
https://www.facebook.com/ECAVLevice/
ktorá tiež prináša aktuálne dianie z nášho
cirkevného zboru. Vidíme, koľkým ľuďom sa tieto akcie páčia (lajkujú ich), tešíme sa, že je
táto stránka hojne navštevovaná.
O obidvoch internetových stránkach mi niekedy ľudia hovoria z rôznych kútov Slovenska, že
ich sledujú, čítajú si, či naše Siloe, alebo kázne slova Božieho, alebo iba sledujú akcie, ktoré
sa u nás konajú. To nás napĺňa veľkou bázňou pred Pánom Bohom za túto službu
prostredníctvom médií, kde sa evanjelium aj naším pričinením šíri po celom Slovensku.
Môžeme povedať, že informácie o našom zborovom spoločenstve sa šíria po celom svete,
pretože si ich prostredníctvom internetu môže prečítať človek na celom svete, či žije
v Amerike, Japonsku, či na Kanárskych ostrovoch. Aj takto pozitívne sa dá využívať internet
pre šírenie Božieho slova a Božieho kráľovstva.
Ďakujem aj sestrám Ľ. Opaternej a Ľ. Jancíkovej, za jazykovú korektúru.
Svoju úlohu zohráva aj výstava vo vestibule kostola, ktorá zachytáva dianie v našom
cirkevnom zbore počas jedného roka. Je aktualizovaná ku koncu júna, k termínu zborového
dňa. Vyrába a stará sa o ňu sestra Andrea Čimborová. Mnoho ľudí sa pri nej pristaví a sleduje,
čo je tam zachytené. Pri rôznych aktivitách v našom cirkevnom zbore sa pristavujú aj mnohí
hostia, ktorí takýmto pútavým spôsobom sledujú, čím žije spoločenstvo nášho cirkevného
zboru.
Členovia mediálneho výboru k 31. 12. 2017
Predsedníctvo
Martin Riecky
Martin Drdoš ml.
Členovia vnútromisijného výboru
Ľudmila Jancíková
Ján Skorka
Zdenka Výochová
M) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie náboženstva prebiehalo v Leviciach aj počas uplynulého roka. Ja som vyučoval
náboženstvo na I. základnej škole, II. základnej škole, na Gymnáziu A. Vrábla, ako aj na
Základnej škole v Tlmačoch. Sestra katechétka Jolana Makovicová vyučovala náboženstvo na
4., 5. a 6. základnej škole. Som vďačný Pánu Bohu za dynamický rast počtu detí na
náboženstve, ktorých je dnes 81. ( v roku 2014 ich bolo 41). Modlime sa, aby Pán Boh dával
sily nám, ktorí ich učíme a rovnako aby požehnával vedenia škôl, aby nám vždy vychádzali
v týchto veciach v ústrety. Na niektorých školách to nie je problém, ale na iných musíme
doslovne bojovať za každého jedného žiaka.
Naše deti sa zúčastnili aj zborového a seniorálneho kola Biblickej olympiády, vystupovali pri
rôznych príležitostiach v kostole, zapojili sa aj do predvianočného programu na Námestí
hrdinov v Leviciach.
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Školský rok 2017/2018 na všetkých ZŠ v Leviciach + gymnázium A. Vrábla v Leviciach
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

12
12
6
9
8
10
3
11
1
4
5
81

Vyučovanie evanjelického náboženstva v školskom roku 2017/2018
Názov školy
1. Základná škola
2. 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 13.45 h
Pondelok 14.00 h
Piatok 12.35 h
Utorok 13.30 h
Utorok 14.15 h
Utorok 13.30 h
Utorok 14.15 h
Streda 13.25 h
Pondelok 7.10 h

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

Pastorálna činnosť kňaza

Aj počas minulého roku som navštevoval našich veriacich podľa potreby, väčšinou na
požiadanie a v niektorých prípadoch som prislúžil aj sviatosť Večere Pánovej. V niekoľkých
prípadoch som navštívil ľudí aj v nemocnici v Leviciach, rozprávali sme sa, modlili
a niektorým som prislúžil aj sviatosť Večere Pánovej. Vykonal som 17 pastorálnych návštev
a cítim, že by ich mohlo byť viac. Ale veľa času a síl mi odčerpáva administrovanie
cirkevného zboru v Čankove, o ktorý sa musím rovnako starať, ako o náš levický a okrem
iného navštevovať v jeho území dva domovy dôchodcov a to v Santovke a Domadiciach, kde
sa konajú aj pravidelné služby Božie.
Okrem pastorálnych návštev som počas minulého roka poslúžil aj niekoľkými prednáškami.
Dňa 22. apríla som prednášal žiakom na 1. základnej škole o J. M. Hurbanovi, v rámci 200.
výročia jeho narodenia. Dňa 2. júna sme s priateľmi uviedli krásnu knihu s názvom: Čo sa
robí v cirkvi evanjelickej Augsburského vyznania v Uhorsku? Napísal ju Michal Bodický a ja
som túto knižku editoval a pripravil som ju po vyše sto rokoch do tlače. Ďakujem všetkým,
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ktorí túto publikáciu finančne podporili. Ďakujem dozorcovi cirkevného zboru v Nitre bratovi
Jánovi Hubovi, v ktorého vydavateľstve Slovenský chov táto publikácia vyšla. Ďakujem
bratovi dozorcovi Martinovi Drdošovi ml., že ju cez kníhkupectvo Kruh predávame do celého
Slovenska. Nech si túto publikáciu Pán Boh použije a nech vedie ľudí k základným Božím
princípom. Dňa 26. júna som sa zúčastnil stretnutia mužov v cirkevnom zbore Nitra, kde som
hovoril o svojom živote a priblížil som zároveň postavu Michala Bodického, prvého dekana
Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Dňa 15. novembra som poslúžil prednáškou
na tému: Reformácia v Malohonte na evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej
v Rimavskej Sobote. Dňa 29. novembra som rovnakou prednáškou o reformácii poslúžil
v rámci celofakultnej prednášky na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Dňa
26. novembra som o Martinovi Lutherovi a reformácii prednášal v Cirkvi bratskej
v Leviciach.

VI. Administratívna činnosť
A)
1.

Spravovanie cirkevného zboru
Predsedníctvo

Predsedníctvo cirkevného zboru tvorili ThDr. Martin Riecky a Martin Drdoš ml. Aj
v minulom roku sme spolu smeli spolupracovať pri vedení nášho cirkevného zboru. Je vždy
dôležité, aby vedenie zboru malo na veci jednotný názor. Vďaka Bohu aj v minulom roku sme
s bratom dozorcom veľmi dobre spolupracovali. Veľa a pravidelne sa o veciach v našom
cirkevnom spoločenstve rozprávame a veľa a znovu pravidelne sa za veci modlíme. Pán Boh
nám potom dáva spoločné vízie, ktoré sa snažíme v našom spoločenstve veriacich evanjelikov
postupne realizovať. Som vďačný bratovi dozorcovi aj za jeho kníhkupectvo Kruh, ktoré nás
zásobuje dobrou kresťanskou literatúrou. Brat dozorca cestuje so svojou literatúrou po
rôznych kresťanských akciách po celom Slovensku a aj takýmto spôsobom ľuďom slúži
Božím slovom a aj takto šíri dobré meno nášho evanjelického cirkevného zboru v Leviciach.
2.

Presbyterstvo a konvent

V rámci nášho cirkevného zboru sa v minulom roku stretávalo presbyterstvo na svojich
pravidelných zasadnutiach každý tretí pondelok v mesiaci. Ďakujem celému presbyterskému
zboru za vynikajúcu spoluprácu, ako aj sestre poddozorkyni, bratovi kurátorovi a ďalším
funkcionárom, ktorí si svedomite plnili svoje povinnosti. Som rád, že sme sa navzájom
prijímali ako bratia a sestry v Kristovi. Vždy sme sa snažili riešiť veci operatívne a čo
najlepšie ako vieme. Modlili sme sa a spoločne hľadali Božiu vôľu. Každý z presbyterov má
svoje dary a charizmy a som rád, že nimi môžeme pomáhať budovať náš evanjelický Sion
v Leviciach. Služby v presbyterstve sa začiatkom roku 2017 vzdal brat Tibor Vecan z dôvodu
vysokého veku. Na jeho miesto nastúpila dovtedajšia náhradníčka sestra Viera Holáková.
V priebehu roka sa služby presbytersky vzdala sestra Viera Kováčová z rodinných
a pracovných dôvodov. Na jej miesto nastúpil dovtedajší náhradník brat Dušan Uňatinský.
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Aktuálny zoznam presbyterov k 31. 12. 2017
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

Holáková Viera
Kanisová Iveta
Makovicová Jolana
Mituníková Ľudmila
Ölveczká Eva
Pomothy Dušan
Riecky Martin
Schillerová Oľga
Tomašovský Ondrej
Tóthová Anna

Uňatinský Dušan
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

Podlužany
Kiar
Starý Tekov
Levice
Levice
Horša
Levice
Levice
Levice
Levice
Dolná Seč
Levice
Levice
Kalinčiakovo

B) Zborový archív
Zborový archív sa nachádza v dvoch miestnostiach. V jednej miestnosti sú uschované všetky
historické listiny, písomnosti a knihy, týkajúce sa histórie cirkevného zboru. Novšia časť
archívu bola presunutá do špeciálnej miestnosti, do ktorej boli vyrobené na to určené drevené
police a následne boli písomnosti z posledných dvadsiatich rokov rozčlenené podľa položiek,
zadelené do šanónov a prehľadne usporiadané do spomenutých políc. Keď niečo potrebujeme
nájsť z nedávnej histórie, vieme kam máme ísť, ktorý fascikel vytiahnuť a príslušnú
písomnosť vyhľadať. Toto uloženie je presné, systematické a účelné.
C) Zborová kronika
Kronikárkou bola v minulom roku sestra Oľga Schillerová mladšia. Je veľmi dobré, keď sa
zachytávajú udalosti v našom zbore aj takýmto spôsobom. Po rokoch budú stále vzácnejšie.
Ktokoľvek sa do nich rád začíta a vyhľadá informácie o dianí v našom cirkevnom
spoločenstve v posledných rokoch.
D) Počet členov zboru
Podľa posledného sčítania obyvateľstva sa v Leviciach hlási k našej cirkvi 2 142 ľudí.
Evidovaných v kartotéke však máme iba 815. V štatistike pri sčítaní obyvateľstva je
zachytený aj Čankov, ktorý činí približne 300 ľudí, preto reálny počet členov nášho zboru
podľa sčítania obyvateľstva bude 1 800 ľudí. Takže približne 1 000 evanjelikov nemáme
vôbec evidovaných. Verím však, že aspoň niektorých sa nám podarí nasmerovať do nášho
spoločenstva veriacich ľudí a zapojiť ich do činnosti nášho cirkevného zboru.
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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.
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
Počas minulého roku sa služby v presbyterstve vzdali brat Tibor Vecan a Viera Kováčová. Na
ich miesto nastúpila sestra Viera Holáková a brat Dušan Uňatinský. Služby vo
vnútromisijnom výbore sa vzdala sestra Eliška Kanásová a na jej miesto nastúpil brat Marián
Bielik. Služby v hospodárskom výbore sa vzdal brat Ondrej Janovický a na jeho miesto
nastúpil brat Milan Výboch.
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, hlavne sestre Elene Gálikovej a bratom Tiborovi Vecanovia
Vladimírovi Strhárskemu.
H) Ekumenické styky
Naši veriaci žili v našom cirkevnom zbore s inoveriacimi príkladným životom a nevyskytli sa
žiadne problémy. Tradičným ekumenickým stretnutím je aliančný modlitebný týždeň.
Vďačný som Pánu Bohu aj za spoločenstvo kresťanských policajtov, z ktorých je brat Marián
Bielik členom nášho cirkevného zboru. Konajú veľa misijných aktivít pre naše mesto, ako aj
pre náš cirkevný zbor. Som rád, že sa vytvorila ekumenická modlitebná skupinka za naše
mesto Levice. Navštevujú ju aj sestry z nášho cirkevného zboru. Spolu sa modlievajú za
duchovné prebudenie v našom meste, aby moc temnoty ustupovala a Božie evanjelium aby
prichádzalo medzi ľudí.
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, členom presbyterstva Dunajsko-nitrianskeho seniorátu,
administrátorom cirkevného zboru Čankov.
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VII. Hospodárska činnosť
A)

Dôležité práce a opravy

Minulý rok v rámci nášho cirkevného zboru pôsobil hospodársky výbor, ktorý sa stretával na
svojich zasadnutiach každý druhý pondelok v mesiaci. Pripravuje, hodnotí a prináša svoje
návrhy týkajúce sa hospodárskeho chodu nášho cirkevného zboru na zasadnutia presbyterstva,
ktoré o nich zároveň diskutuje. V priebehu roka sa členstva v hospodárskom výbore vzdal brat
Ondrej Janovický a na jeho miesto bol zvolený brat Milan Výboch.
Z investičných opráv sa vykonávala iba drobná údržba malého a veľkého kostola. Osadený
bol baner pri vchode do nášho cirkevného areálu, pripomínajúci 500. výročie reformácie Dr.
Martina Luthera, osadená bola aj busta J. M. Hurbana.
Konvent nášho cirkevného zboru odsúhlasil, že sa budeme venovať v prvom rade generálnej
oprave exteriéru malého kostola. Chceme zrekonštruovať jeho fasádu, oplechovanie, žľaby,
odviesť od múrov stekajúcu dažďovú vodu. Na tento účel zbierame milodary. Keďže je kostol
pamiatkovo chránenou stavbou, musí nám k tomu vydať potrebný súhlas Krajský pamiatkový
úrad v Nitre. Ten nám ho vydá, ale najskôr musíme dať vyhotoviť reštaurátorský výskum
interiéru a exteriéru kostola, pripraviť posudok statického zabezpečenia, odborný posudok
vlhkostných pomerov stavby, archeologický výskum. Samozrejme všetky tieto posudky budú
stáť určité finančné prostriedky. Až keď ich budeme mať vyhotovené, nám Krajský
pamiatkový úrad v Nitre udelí súhlas na rekonštrukciu malého kostola. Vyhotoví sa projekt,
vyhlási sa verejná súťaž a môžeme sa pustiť do samotnej realizácie obnovy malého kostola.
Všetok tento postup bude stáť veľa úsilia, času, ako aj finančných zdrojov. Prosíme o Vaše
modlitby, ako aj finančnú podporu, aby sa toto dielo obnovy podarilo.
Ďakujem aj bratovi Martinovi Drdošovi st. a Michalovi Kanisovi, ktorí ochotne počas roka
prichádzali a kosili trávnik okolo našich cirkevných budov. Zároveň ďakujem aj všetkým
skupinkám, ktoré v priebehu roka ochotne prichádzali a upratovali kostol aj so zborovým
centrom.
Členovia hospodárskeho výboru k 31.12.2017
Predsedníctvo
Martin Riecky
Martin Drdoš ml.
Členovia hospodárskeho výboru
Martin Grobař - predseda
Jaroslav Čimbora
Iveta Kanisová
Ivan Křišťan
Milan Výboch
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 Hyundai Atos, ktoré slúži pre potreby cirkevného zboru.
Nehnuteľnosti a služobné vozidlo sú poistené v poisťovni Alianz.
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Hospodárenie za rok 2017
Príjmy:

dary a príspevky:
z toho
ostatné príjmy:
z toho

Výdavky:

25 439,46
dary:
9 573,00
ofery:
10 280,46
cirkevný prísp. 5 586,00
27 136,31
nájomné
27 113,22
úroky
23,09

spolu:

52 575,77

služby:
z toho:

11 580,43
6 290,52
189,48
872,04
230,00
899,32
3 099,07
23 932,79
573,50
394,95
161,72
519,26
7 879,28
752,35
2 815,38
10 069,52
630,95
135,89
7 106,15
929,91
2 021,10
4 155,14
42 619,37

opravy:
cestovné:
telefón:
revízie:
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:

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017:
MATKOCIRKEV LEVICE
Stav finančných prostriedkov na účte
Stav finančných prostriedkov v pokladni
Stav finančných prostriedkov Benefit konto
SPOLU
FÍLIA HORŠA
Stav finančných prostriedkov na účte
Stav finančných prostriedkov v pokladni
SPOLU

39 667,47
1 679,88
30 740,67
72 088,02

2 889,97
1 517,70
4 407,67
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VIII. Homiletický záver
Bratia a sestry, začali sme túto kňazskú správu Joziášovou reformou viery Izraelcov
v judskom kráľovstve. Reforma, reformácia je potrebná. Naša evanjelická cirkev má
prívlastok, podľa ktorého je Ecclesia reformata semper reformanda – je reformovaná a stále
sa reformujúca. Proces reformácie sa neskončil pred 500 rokmi, ale trvá až do súčasnosti.
Reformovať máme vždy svoje srdcia, svoj život viery pred Pánom Bohom.
S inými vierovyznaniami budeme spolupracovať, ale na jasných biblických princípoch, ktoré
nám zverili naši reformační otcovia a my sa ich chceme aj naďalej držať. Za naše
presvedčenie naši predkovia trpeli, kládli svoje životy a v týchto jasných dôrazoch viery
chceme pokračovať v budovaní nášho evanjelického spoločenstva v Leviciach aj naďalej.
Nech nám Pán Boh v tom pomáha a vedie nás so svojím požehnaním aj počas celého roku
2018.
AMEN.

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