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„„VVEERRNNÁÁ  JJEE  TTOO  RREEČČ::    
AAKK  SSAA  NNIIEEKKTTOO  SSNNAAŽŽÍÍ  OO  BBIISSKKUUPPSSTTVVOO,,    

TTÚÚŽŽII  PPOO  ZZNNAAMMEENNIITTOOMM  DDIIEELLEE..    
BBIISSKKUUPP  MMUUSSÍÍ  BBYYŤŤ  BBEEZZ  ÚÚHHOONNYY,,    

MMUUŽŽ  JJEEDDNNEEJJ  ŽŽEENNYY,,  SSTTRRIIEEZZLLIIVVÝÝ,,  RROOZZUUMMNNÝÝ,,  
SSLLUUŠŠNNÝÝ,,  PPOOHHOOSSTTIINNNNÝÝ,,  SSPPÔÔSSOOBBNNÝÝ  VVYYUUČČOOVVAAŤŤ,,  

NNIIEE  PPIIJJAANN,,  NNIIEE  BBIITTKKÁÁRR  AANNII  NNIIEE  ŽŽIIAADDOOSSTTIIVVÝÝ  

NNEEČČIISSTTÉÉHHOO  ZZIISSKKUU,,  AALLEE  MMIIEERRNNYY,,    
NNEEHHAAŠŠTTEERRIIVVÝÝ  AA  NNIIEE  LLAAKKOOMMÝÝ..    

MMÁÁ  SSII  DDOOBBRREE  SSPPRRAAVVOOVVAAŤŤ  DDOOMM    
AA  DDEETTII  UUDDRRŽŽIIAAVVAAŤŤ  VV  PPOODDDDAANNOOSSTTII    

SSOO  VVŠŠEETTKKOOUU  DDÔÔSSTTOOJJNNOOSSŤŤOOUU..    
VVEEĎĎ  AAKK  NNIIEEKKTTOO  SSVVOOJJ  DDOOMM  NNEEVVIIEE    

SSPPRRAAVVOOVVAAŤŤ,,  AAKKOO  SSAA  BBUUDDEE  SSTTAARRAAŤŤ    
OO  CCIIRRKKEEVV  BBOOŽŽIIUU??    ......““    

LLiisstt  aapp..  PPaavvllaa  TTiimmootteeoovvii  33,,  11  --  55  

VOLEBNÉ NEDELE PRED NAMI   
„Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými“ Žalm 119, 130 
 

 

     119. Žalm je nesmierne cennou inšpiráciou práve pre dnešné dni 
v našej cirkvi. Nájdeme v ňom úprimné vyznania viery, túžby po Bohu, 
túžby po spravodlivosti, po ochrane. Nie raz sa v texte žalmu opakuje 
slovo svedectvo, spravodlivosť, zákon Hospodinov. Zároveň žalmista túži 
po poznaní Božích svedectiev, Božích právd, keď píše: „Spravodlivosť Tvo-
jich svedectiev je večná; urob ma chápavým, nech žijem“ Žalm 119, 144. 
A práve to je výzvou aj pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, ktorá žije 
v očakávaní volieb svojich predstaviteľov. Je teda na nás, aby sme sa stali 
chápavými, rozumnými, aby sme verne nasledovali svojho Pána 
a Spasiteľa Ježiša Krista a nechali svoje mysle osvietiť Kristovým svetlom. 
Božím jasom, aby sme opäť poznali, čo je pre naše životy a našu drahú 
cirkev dobré a správne. Volebné nedele, ktoré sú pred nami sa zároveň 
prekrývajú aj s končiacou sa Slávnostnou polovicou cirkevného roka. Prvá 
z nich – 27. máj, pripadá práve na slávnosť Svätej Trojice. Znamená to, že 
k voľbám biskupa Západného dištriktu ECAV by sme mali pristupovať po-
silnení sviatkami Zoslania Ducha Svätého a v deň volieb s pokorou a úctou 
vnímať Božiu majestátnosť Trojjediného Boha. Bude to významný deň, 
lebo tri osoby Boha – Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého sa do-
kazujú skrze všetky časy vo svojej plnosti, svätosti a pravde.  
     Tak, ako sa pripravujeme na slávnostný vrchol cirkevného roka, pripra-
vujeme sa aj na voľby predstaviteľov našej cirkvi. Preto je veľmi potrebné, 
aby sme aj k voľbám pristúpili pripravení tak z formálneho, ako aj duchov-
ného hľadiska. Musíme si byť vedomí zodpovednosti, ktorú máme pred 
Pánom Bohom, pred cirkvou, spoločenstvami, Božím ľuďom, ale aj pred 
verejnosťou tejto krajiny. Prosíme preto cirkevné zbory a ich zodpoved-
ných pracovníkov, aby volebné prípravy nepodcenili, aby na volebných 
konventoch odzneli všetky potrebné informácie, životopisy všetkých kan-

didátov. (CN č. 1/1995 o voľbách členov predsedníctiev vyšších COJ) 
Voľby prebiehajú formou tajného hlasovania, kandidáti majú byť na 
hlasovacom lístku uvedení v abecednom poradí. Aby zároveň bolo za-
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bezpečené riadne sčítanie hlasov, aby nedošlo 
k pochybeniu pri písaní zápisníc a uvádzaní sčíta-
ných hlasov. Veď napokon zápisnice majú byť pod-
písané predsedníctvami cirkevných zborov, a je 
teda dôležité, čo sa vlastne podpíše. Prosíme tiež, 
aby konventuáli, teda riadni členovia cirkevných 
zborov nad 18 rokov, sa rozhodovali v pokoji, slo-
bodne, bez nátlaku a časovej tiesne! 
     V tomto čísle Reformačných listov vám priná-
šame informácie o kandidátoch na biskupa ZD 
ECAV, ich životopisy a rozhovory s nimi, aby ste si 
mohli vytvoriť obraz o bratoch farároch, ktorí 
vstúpili do volebného procesu. Zaiste ani na strán-
kach časopisu nemožno zachytiť všetko 
o kandidujúcich bratoch, avšak nech vám tieto 
texty poslúžia ako inšpirácia pri rozhodovaní sa, 
koho zvoliť za nového pastiera, nového biskupa 
Západného dištriktu. Oslovili sme všetkých piatich 
kandidátov, jeden z nich brat  farár Michal Zajden 
nevyužil priestor na publikovanie svojho životopisu 
a odpovedí na otázky v Reformačných listoch. 

V ďalšom čísle Reformačných listov by sme radi 
publikovali programy, vízie, ciele kandidátov na 
biskupa.  
     Pokúsme sa spoločne dobre na volebné nedele 
v našej cirkvi pripraviť. Modlitbou, pôstom, modli-
tebnými stretnutiami za dobrého pastiera Západ-
ného dištriktu. A pripravme sa aj organizačne, aby 
sme vydali dobré svedectvo o tom, že nám záleží 
na slušnom a transparentom priebehu volieb! 
Nech nám pri tom Pán Boh pomáha. 

Martin Kováč, Eva Bachletová,  
Monika Cipciarová, Ľubo Bechný 
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SEDEM OTÁZOK PRE KANDIDÁTOV  
NA BISKUPA ZD ECAV NA SLOVENSKU 

 
JÁN BUNČÁK, kandidát na biskupa ZD ECAV,  

farár v CZ ECAV Trenčín (POS) 
 
Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde ste 
pôsobili, štúdiá, rodinné zázemie, aké ste zastávali doposiaľ funk-
cie v cirkvi? 
Teológiu som študoval na EBF UK a dva semestre na Univerzite 
v Lipsku. Moji rodičia pôsobili ako zboroví presbyteri, kantori 
a zakladatelia Stanice zborovej diakonie v Cirkevnom zbore Brati-
slava – Prievoz. Mojou veľkou oporou je už 27 rokov manželka 
Zdenka, ktorá mi v cirkevno-zborovej práci ochotne pomáha. Dote-
raz som pôsobil v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore 
v Prahe, v cirkevných zboroch Kuková, Važec a teraz Trenčín. Veľa 
rokov som pôsobil ako seniorálny presbyter, delegát na dištriktuál-
ny konvent i synodu, člen Generálneho súdu ECAV a predseda Se-
niorálnej pastorálnej konferencie. Dva roky som bol povereným 
šéfredaktorom Evanjelického posla spod Tatier. V súčasnosti som 
predsedom Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV 
a predsedom Združenia evanjelických duchovných. 
Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického a. v. 
farára?  
O štúdiu teológie som začal uvažovať v druhom ročníku na gymná-
ziu. Toto rozhodnutie vo mne dozrievalo postupne. A keďže po-
chádzam z rodiny veriaceho profesionálneho hudobníka, tak po 
objavení nasledujúceho citátu Dr. Martina Luthera som vedel už 
celkom presne, kde je moje miesto: „Musik ist die beste Gabe Got-
ttes. Sie hat mich oft so erweckt und bewegt, dass ich Lust zum 
Predigen gewonnen habe“. (Hudba je najlepší dar Boží. Častokrát 
ma tak prebudila a so mnou pohla, že som zatúžil kázať.) 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západného 
dištriktu ECAV? Kto vás nominoval? 
Kandidovať na funkciu biskupa ma už dlhší čas prehovárali niekoľkí 
kolegovia z viacerých seniorátov. Prinútili ma, aby som nad takouto 
možnosťou vážne a zodpovedne porozmýšľal. Rozhodujúcim mo-
mentom v tomto procese bolo, že som bol v rozpätí zhruba pol 
roka dvakrát po sebe zvolený za predsedu ZED. Videl som, že mám 
dôveru bratov a sestier v oltárnej službe. Túto skutočnosť totiž 
považujem pre pôsobenie vo funkcii biskupa za veľmi dôležitú. 
Mám za sebou 30 rokov kňazskej služby, a preto veľmi dobre viem, 
ako kňazi potrebujú niekoho, komu môžu veriť a otvorene s ním 
zdieľať svoje radosti a starosti. V konečnej fáze ma na kandidač-
nom zasadnutí na funkciu dištriktuálneho biskupa navrhol brat 
senior Miroslav Hvožďara z Myjavského seniorátu. 
S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, alebo 
nechcete zmeniť v súčasnom stave cirkvi? 
Program sa dá zhrnúť do troch základných bodov. 1. Je to budova-
nie spoločenstva. Do ECAV nám prenikli všelijaké nešváry, spory 
a nedorozumenia. Chcem napomáhať tlmeniu vášní a do spoločen-
stva cirkvi vnášať pokoj, aby naše spoločné svedectvo o Pánovi 

JÁN BUNČÁK 
ŽIVOTOPIS 

 

Narodil som sa 6. no-
vembra 1964 v Brati-
slave. Moji rodičia pô-
sobili ako zboroví pres-
byteri a  zakladatelia 
Stanice zborovej dia-
konie – Agentúry do-
mácej ošetrovateľskej 
starostlivosti pri Cir-
kevnom zbore Bratisla- 

va – Prievoz. Moje rozhodnutie stať sa kňazom 
bezvýhradne podporovali. 
V rokoch 1983 – 1988 som absolvoval štúdium 
teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
v Bratislave a na Univerzite v Lipsku a vzápätí 
som bol vysvätený za kňaza. 
V rokoch 1988 – 1991 som bol námestným fará-
rom v Kukovej a v Prahe. 
V rokoch 1991 – 1998 som pôsobil ako zborový 
farár vo Važci. 
 

Od roku 1998 som zborovým farárom v Trenčí-
ne. 
Okrem práce v cirkevnom zbore sa podieľam na 
živote cirkvi na rôznych úrovniach. 
Dvanásť rokov som bol členom Generálneho 
súdu ECAV, vyše desať rokov členom synody 
ECAV a seniorálnym presbyterom. V minulosti 
som pôsobil ako predseda Seniorálnej pastorál-
nej konferencie v Liptovsko-oravskom a Považ-
skom senioráte. Dva roky som bol povereným 
šéfredaktorom Evanjelického posla spod Tatier. 
Od roku 2016 som predsedom Dištriktuálneho 
súdu Západného dištriktu ECAV a od roku 2017 
aj predsedom Združenia evanjelických duchov-
ných a členom generálneho presbyterstva. 
Našu cirkev som zastupoval na konferenciách, 
seminároch a teologických študijných kurzoch 
v zahraničí, napríklad v Nemecku, Rakúsku, Ru-
munsku, Slovinsku a Francúzsku. 
Bol som členom delegácie Konferencie európ-
skych cirkví na implementárnom zasadnutí Or-
ganizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
vo Varšave. Slovom aj písmom ovládam nemec-
ký jazyk. 
V roku 1991 som uzavrel manželstvo so Zden-
kou, r. Maslínovou. Pán Boh nám požehnal 
dvoch, dnes už dospelých synov. 
 

V Trenčíne, 18. apríla 2018 Ján Bunčák, v. r. 
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  Ježišovi Kristovi bolo dôveryhodné a k viere v Neho pozývajú-
ce. 2. Rozvoj misie a diakonie. Naša cirkev má veľmi vysoký 
podiel členov nad 65 rokov. Máme povinnosť sa o nich posta-
rať. Takáto starostlivosť o starých a chorých spoluveriacich je 
zároveň výbornou misijnou príležitosťou osloviť ich blízkych 
príbuzných. 3. Dialóg so spoločnosťou. Ako kresťania nežije-
me izolovane. Pán Boh nás postavil do sveta. Chcel by som 
dosiahnuť, aby sa cirkev angažovala nielen v tom, čo ju zau-
jíma, ale aj v tom, čo zaujíma spoločnosť. Cirkev by mala citli-
vo reagovať na problémy spoločnosti a ponúkať jej riešenia 
založené na princípoch kresťanskej lásky, práva 
a spravodlivosti.  
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvorených káuz, 
problémov a naštrbených vzťahov dôvery v našej cirkvi?  
Viaceré kauzy vôbec nemuseli byť. Stačil len o čosi citlivejší 
prístup hneď na začiatku, a mnohým nepekným veciam sme 
sa mohli elegantne a veľkým oblúkom vyhnúť. Ktokoľvek 
z nás môže kedykoľvek pochybiť. Aj farár, aj biskup. Ani jeden 
z nich by sa však nemal hanbiť k omylu sa priznať a preukázať 
úprimnú snahu pokazené napraviť. Veľmi ma preto zarmútilo 
uznesenie presbyterstva Považského seniorátu, ktoré si síce 
priznalo chybu pri jednom zo svojich rozhodnutí, ale uviedlo, 
že ju nemôže napraviť, pretože by sa dopustilo konania 
v rozpore s cirkevno-právnymi predpismi. Už našich konfir-
mandov o Písme svätom predsa učíme, že je mierou 
a pravidlom nášho života. Pri všetkej úcte k cirkevno-
právnym predpisom ECAV ako predseda dištriktuálneho súdu 
so všetkou vážnosťou hovorím: Nemôžeme ich predsa stavať 
nad Písmo sväté. Je nepredstaviteľné, aby sme v evanjelickej 
cirkvi boli schopní povedať, že porušenie zákona nemôžeme 
napraviť, lebo by sme tým porušili zákon. 
Ako budete pastorálne podporovať svojich oltárnych bratov 
a sestry vo svojom dištrikte? 
Chcem im byť stále k dispozícii. Mali by vedieť, že ich prob-
lémy a starosti mi nie sú ľahostajné. Domnievam sa, že na 
funkciu biskupa som kandidátom v najlepších rokoch. Ani 
príliš mladý, ani príliš starý. Mojich rovesníkov a starších odo 
mňa nebudem mať problém pochopiť a mladším zasa budem 
vedieť na základe vlastných mnohoročných skúseností pora-
diť a ich usmerniť. To všetko pri rešpektovaní ich individuál-
nych kvalít, talentov a predpokladov pre cirkevno-zborovú 
prácu. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce a služby 
v cirkevných zboroch? 
Sám ako osoba sotva niečo dokážem. Dôraz by som v tejto 
oblasti chcel položiť na prácu dištriktuálneho vnútromisijné-
ho výboru. Myslím, že by mohol byť iniciatívnejší a aktívnejší. 
Pre inšpiráciu ani netreba chodiť veľmi ďaleko. V mnohom si 
možno nechať poradiť a zobrať príklad z veľmi peknej vnút-
romisijnej práce vo Východnom dištrikte ECAV. 
 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP Mar-
tin Kováč, predseda OZ HELP a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka 
OZ HELP 

 
 

JÁN ČERMÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŽIVOTOPIS 
 

Narodil som sa  10. 12. 1974 v Skalici. Do roku 
1998 som so svojimi rodičmi a sestrou býval 
v Holíči. Tu som bol v cirkevnom zbore pokrstený 
i konfirmovaný. 
     V Holíči som absolvoval základnú školu. Po  jej  
skončení  som študoval na Gymnáziu M. Nešpora 
v Skalici. Štúdium som ukončil v roku 1993 
úspešným zložením maturitnej skúšky. V tom 
istom roku som bol prijatý na štúdium na EBF UK 
v Bratislave. Štúdium som ukončil v roku 1998.  
     Po ukončení štúdia som zložil kaplánske skúš-
ky a bol som vysvätený za kňaza ECAV na Slo-
vensku. Farársku skúšku som zložil v roku 2001. 
    Za kaplána som bol ustanovený do Cirkevného 
zboru Pohronský Ruskov, kde pôsobím aj 
v súčasnosti ako námestný farár. Podľa potreby 
som administroval okolité cirkevné zbory. Cir-
kevný zbor Želiezovce viac ako 10 rokov.  Súčas-
ťou mojej služby, popri zborovej práci, je aj du-
chovná starostlivosť o klientov vo viacerých do-
movoch dôchodcov, o pacientov v Psychiatrickej 
nemocnici v Hronovciach, o odsúdených vo väz-
nici v Želiezovciach a misijná práca s deťmi 
v našom kraji. 
     Do manželstva som vstúpil s Ivanou rod. Jur-
dákovou. Pán Boh nám manželstvo požehnal 
piatimi deťmi. Dcérami Kristínkou a Aničkou 
a synmi Jankom, Ivankom a Miškom. Som vďač-
ný, že ich srdcia sú naklonené Pánovi Ježišovi. 
     Počas ďalšieho života, tak ako Pán Boh dá, by 
som rád zotrval v službe Pána Ježiša podľa Jeho 
vôle. 

V Pohronskom Ruskove, dňa 17. apríla 2018 
Ján Čermák   
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3 dištriktov + spoločné servisné stredisko v určitých 
oblastiach. Pozíciu biskupa vnímam nie ako zástupcu 
cirkvi, ako nadriadeného, ktorý má v rukách všetku 
moc, ale ako služobníka zvoleného na pomoc zbo-
rom na ceste za Pánom Ježišom. 
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvorených 
káuz, problémov a naštrbených vzťahov dôvery 
v našej cirkvi?  
Vnímam ich so zármutkom. Treba ich však rozriešiť 
a uzatvoriť. Cesta k dosiahnutiu tohto cieľa nie je 
jednoduchá. Vedie cez pokánie, cez odpustenie tým, 
ktorí nám ublížili. Pán Ježiš je Svetlo. Aj ten, kto si 
zakrýva oči raz bude musieť uznať pravdu. Moja túž-
ba je pomôcť, aby sa dalo v cirkvi spoľahnúť na slovo 
brata a sestry. Čím viac máme predpisov a nariadení, 
tým viac máme problémov. To neznamená nemať 
predpisy a nariadenia resp. ich obchádzať, či nedodr-
žiavať. Prednosť pred nimi by však mali mať čestnosť, 
čitateľnosť a spoľahlivosť. K tomuto by som chcel 
povzbudzovať všetkých členov dištriktu. 

4. Ako budete pastorálne podporovať svojich oltár-
nych bratov a sestry vo svojom dištrikte? 
Snažil by som sa o osobný kontakt a návštevy kole-
gov. Nie však za účelom kontroly, ale povzbudenia 
k modlitbám a vernosti k službe. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce a služby 
v cirkevných zboroch?  
Uvedomujem si, že máme k dispozícii veľa možností 
a foriem práce. Každý zbor je však iný a ťažko očaká-
vať, že všetko bude fungovať všade. Ich rozvoj by 
som určite podporoval povzbudzovaním cez návšte-
vy v cirkevných zboroch. 
Bolo by dobré, ale to nie je môj nápad, ak by sme 
v cirkvi, resp. v dištriktoch, mali databázu materiálov 
(pre deti, mládež), možností prednášok a podobne, 
ktoré by boli dostupné cirkevným zborom.  
 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie 
HELP Martin Kováč, predseda OZ HELP a Eva Bachletová, 
tlačová tajomníčka OZ HELP 
 

„PRED SVITOM VSTÁVAM; VOLÁM O PO-
MOC; A DÚFAM V TVOJE SLOVO“   

                                                   ŽALM 119, 147 
Milí bratia a sestry, 
     pozývame vás, pridajte sa ku nám a zotrvávajme 
v modlitebnej reťazi za našu cirkev. V modlitebnej 
reťazi pokračujeme každý deň v ranných hodinách 
medzi 6:00 – 8:00, na 5 – 10 minút sa stíšime 
k prečítaniu si Božieho Slova a k vlastnej modlitbe.  
     Prosíme o zaradenie pokázňovej príhovornej 
modlitby na hlavné  Služby Božie v každú nadchádza-
júcu nedeľu. Modlime sa za budúcich biskupov, do-
zorcov a zdarný priebeh volieb. 

SEDEM OTÁZOK PRE KANDIDÁTOV  
NA BISKUPA ZD ECAV NA SLOVENSKU 

 
JÁN ČERMÁK, kandidát na biskupa ZD ECAV, nám. 

farár v CZ ECAV Pohronský Ruskov (DNS) 
 

Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde 
ste pôsobili, štúdiá, rodinné zázemie, aké ste zastávali dopo-
siaľ funkcie v cirkvi? 
Po vyštudovaní EBF UK v Bratislave (v rokoch 1993 –1998) 
som bol vysvätený za kňaza v našej cirkvi. V roku 1998 som 
bol ustanovený za kaplána do Cirkevného zboru Pohronský 
Ruskov. Po zložení farárskej skúšky som bol v tom istom zbore 
menovaný za námestného farára. Na tomto mieste slúžim 
doposiaľ. V prípade potreby som administroval okolité cirkev-
né zbory. Cirkevný zbor Želiezovce viac ako 10 rokov. 
Manželka Ivana rod. Jurdáková pochádza z Hlbokého. Je mi 
veľkou oporou a pomocou pri službe, ktorú konám. Je vlastne 
jej súčasťou. Po 15 rokoch rodičovskej dovolenky pracuje už 
štvrtý rok ako zdravotná sestra  v Psychiatrickej nemocnici 
v Hronovciach. Pán Boh nám požehnal 5 detí. Kristínku, Anič-
ku, Janka, Ivanka a Miška. Teším sa, že deti majú srdcia naklo-
nené k Pánovi Ježišovi. Staršie deti už niekoľko rokov slúžia 
„kantorovaním“ na Službách Božích. Rovnako aj v službe de-
ťom. 
Necelé dva roky som zastával v našom senioráte funkciu se-
niorátneho presbytera, bol som zástupca seniorátu na syno-
de. Bol som seniorátnym zapisovateľom. Sedem rokov som 
bol vedúcim modlitebného spoločenstva v našom senioráte. 
Krátky čas som bol predsedom SPK ZED. 

1. Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického 
a. v. farára?  
Túžba slúžiť Pánu Bohu. Túžba poslúžiť ľuďom okolo seba, aby 
mohli spoznať Pána Ježiša a byť zachránení. Rozhodujúcim 
však bolo Božie povolanie. 

2. Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západ-
ného dištriktu ECAV? Kto vás nominoval? 
Pri modlitbách som vnímal, že ma Boh chce použiť na tomto 
mieste. Je pravda, že som doteraz nezastával nejakú „vyššiu“ 
funkciu v cirkvi. Tak, ako ma Pán Boh posilňoval v službe 
v Cirkevnom zbore Pohronský Ruskov, verím, že v prípade 
zvolenia ma bude povzbudzovať aj na tomto mieste, aby som 
mohol poslúžiť podľa Jeho vôle. 

3. S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, 
alebo nechcete zmeniť v súčasnom stave cirkvi? 
Rád by som s Božou pomocou prispel k tomu, aby sa situácia 
v dištrikte z úradníckeho systému zmenila na bratsko-
sesterské spoločenstvo. Podporoval by som  misijné poduja-
tia. V rámci možností by som sa snažil, aby ich dištrikt priamo 
organizoval,  alebo pomáhal pri ich organizácii. Podporoval by 
som službu neordinovaných vo všetkých oblastiach života 
cirkvi.  
V otázke reštrukturalizácie cirkvi by som sa priklonil k modelu 
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JÁN HROBOŇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIVOTOPIS 
 Narodil som sa dňa 23. 3. 1967 v Revúcej, v rodine 
evanjelického farára Jána Bohdana Hroboňa 
a Milady r. Krištufovej. Mám piatich súrodencov. 
Otec bol v tom čase farárom v  Ratkovskom Bys-
trom. Tam som bol aj pokrstený. 
   Základnú školu som skončil v Lazoch pod Makytou, 
kde som bol aj konfirmovaný. Zmaturoval som na 
gymnáziu v Prešove v r. 1985. 
   V r. 1986 som nastúpil na Evanjelickú bohoslovec-
kú fakultu. Jeden semester som študoval na Luthe-
ran Theological Seminary at  Philadelphia. 
Po  návrate som sa oženil v r. 1991 s Máriou r. Fábe-
rovou. Máme tri deti, Jána, Miloslava a Katarínu. 
   Po ordinácii v r. 1992 som nastúpil ako kaplán do 
cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou. Previedli 
sme generálnu opravu exteriéru kostola. V senioráte 
som vykonával funkciu vedúceho SEM. V r. 1995 som 
absolvoval farársku skúšku a prijal pozvanie brati-
slavského cirkevného zboru, kde som mal na starosti 
prioritne prácu s mládežou. Zaviedli sme mládežníc-
ke služby Božie, ktoré sa stretli s veľmi priaznivou 
odozvou. Vykonával som funkciu predsedajúceho 
farára do r. 2001, kedy sme sa presťahovali do Mar-
tina. Spolupracoval som s Biblickou školou na zalo-
žení Evanjelickej základnej školy v r. 2004. 
   V r. 2011 som prijal pozvanie do cirkevného zboru 
v Bratislave, do  vtedajšej dcérocirkvi Dúbravka a v r. 
2013 sme sa osamostatnili ako cirkevný zbor Brati-
slava – Dúbravka. 
   Od r. 2003 som pôsobil ako zástupca šéfredaktora 
Cirkevných listov, potom ako šéfredaktor a nako-
niec tajomník až do r. 2016. 
Ovládam aktívne anglický jazyk a čiastočne nemec-
ký. 

Ján Hroboň 

SEDEM OTÁZOK PRE KANDIDÁTOV  
NA BISKUPA ZD ECAV NA SLOVENSKU 

 
JÁN HROBOŇ, kandidát na biskupa ZD ECAV,  

farár v CZ ECAV Bratislava-Dúbravka 
 

Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde 
ste pôsobili, štúdiá, rodinné zázemie, aké ste zastávali dopo-
siaľ funkcie v cirkvi? 
Študoval som na EBF UK v rokoch 1986 –1992, jeden semester 
vo Philadelphii (USA) na Lutheran Theological Seminary. Po 
ordinácii v r. 1992 som nastúpil ako kaplán do Cirkevného zbo-
ru Lazy pod Makytou. V Turčianskom senioráte som zastával 
funkciu vedúceho SEM. V r. 1995 som prijal pozvanie bratislav-
ského cirkevného zboru. Venoval som sa prioritne práci 
s mládežou a tiež som tam vykonával funkciu predsedajúceho 
farára. V r. 2001 sme sa presťahovali do Martina. V tomto ob-
dobí som nastúpil do redakcie Cirkevných listov, v ktorej som 
pracoval 12 rokov, postupne ako zástupca šéfredaktora, šéfre-
daktor a tajomník. V TUS som bol dva roky predseda SPK. V r. 
2011 som prijal pozvanie do bratislavského cirkevného zboru – 
do vtedajšej dcérocirkvi Dúbravka, dnes samostatného cirkev-
ného zboru, kde pôsobím siedmy rok. 
Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického   
a. v. farára?  
Bola to služba môjho otca – evanjelického a. v. farára, v troch 
cirkevných zboroch, ktoré sme s ním ako rodina prešli, a potom 
veľmi zreteľné vnútorné povolanie od Boha, ktoré som vnímal 
už od základnej školy. 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západné-
ho dištriktu ECAV? Kto vás nominoval? 
Sú to mnohé hlasy ľudí v cirkvi, ktorí ma k tomu motivovali 
a nabádali, predovšetkým tie z proreformného krídla, ľudia, 
ktorí túžia po zmene v cirkvi. Odvažujem sa veriť, že je to aj 
Boží hlas, ktorý ma k tomu volá, aj keď v spleti tých iných hla-
sov to nie je ľahké rozlíšiť. Moju kandidatúru podal zástupca 
dozorcu BAS a podporilo ju aj bratstvo ZVS. 
S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, 
alebo nechcete zmeniť v súčasnom stave cirkvi? 
Chcel by som sa zasadiť za zmenu atmosféry v cirkvi, najmä čo 
sa týka vzájomných vzťahov, ktoré sú veľmi narušené, až cho-
ré. Sme rozdelení na skupiny, prívržencov, odporcov, konzerva-
tívcov, reformátorov, pietistov, liberálov, chýba atmosféra 
lásky, porozumenia, dôvery, otvorenosti, solidarity v zmysle 
Galatským 5, 13 v láske slúžte si vospolok. 
Cesta premeny je cesta cez pokánie k novému životu.  
Chcem hľadať prepojenia, mosty a tiež sa zasadiť o to, aby tí 
farári a laici, ktorí boli nespravodlivo potrestaní, alebo postiho-
vaní, boli rehabilitovaní. 
Chcem iniciovať evanjelizačné a misijné projekty, ktoré by po-
vzbudili ľudí vo viere a tiež priblížili evanjelium zrozumiteľným 
spôsobom ľuďom, ktorí stratili kontakt s cirkvou a aj neveria-
cim.  
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JÁN JANČO 
ŽIVOTOPIS 

 
   Narodil som sa 26. 8. 1954 
v Drietome okres Trenčín. Moji 
rodičia sú Pavel Jančo a Anna r. 
Bobocká. Pochádzam zo šiestich 
detí. Krstený som bol v Trenčíne. 
V  Trenčianskych   Stankovciach 
som navštevoval vyučovanie ná- 

boženstva. Konfirmovaný som bol 13. 4. 1969. Tu som začal pra-
covať v mládeži a s deťmi. V rokoch 1969 – 1973  som študoval na 
SPŠS v Myjave a zakončil to úspešnou maturitnou skúškou.  
   Po skončení štúdia som sa hlásil na EBF v Bratislave, ale pre 
podmienku Ministerstva Kultúry SR (maturita z gymnázia) som 
nebol prijatý. V rokoch 1974 – 1976 som absolvoval základnú 
vojenskú službu, poddôstojnícku školu a skončil som s hodnosťou 
čatár. Bol som priamym účastníkom spartakiády 1975 ako vojak. 
   1.10.1977 som v chráme Božom Trenč. Stankovciach vstúpil do 
manželstva s Annou r. Šebeňovou. V manželstve sa nám 27. 6. 
1978 narodila dcéra Anna, ktorá po absolvovaní ZŠ a gymnázia 
ukončila Ekonomickú univerzitu v Bratislave.  
   Mojím prvým zamestnávateľom boli Letecké opravovne Trenčín, 
kde som pracoval ako výrobný dispečer od 8. 10.1973 –               
30. 9.1977.  Od 12.10. 1977 som pracoval v Bučine n. p., závod 
Bánovce n. B., ako energetik až do 31. 1. 1982. V roku 1981 – 
1985 som absolvoval pomaturitné štúdium energetického inštitú-
tu ukončené záverečnou obhajobou. Od 1.2.1982 som začal pra-
covať vo Výrobnom družstve (VD) Kovostav Slatinka, ako energe-
tik, neskôr ako ved. PaM, a rok a pol som pracoval ako predseda 
VD Kovostav Slatinka n.B..  
   Pravidelne som pracoval s deťmi a pomáhal pri práci s konfir-
mandami, po roku 1989 aj pri vyučovaní náboženstva. Bol som 
členom synody, ktorá prijala cirkevnú ústavu našej cirkvi v Uhrovci 
22. 6. 1993. 
   Od roku 1989 som členom Vnútromisijného výboru (VMV) našej 
cirkvi a od roku 1993 predseda Evanjelizačnej sekcie, ktorá je ges-
torom mesačníka našej cirkvi Cestou svetla. Podieľame sa na prí-
prave evanjelizačných programov, pre vnútornú potrebu cirkvi 
vydávame evanjelizačnú literatúru. Od roku 2003 som predsedom 
Výboru misie Evanjelickej cirkvi, čo je výbor Synody ECAV. 
   Od 6. 1. 1994 som pôsobil v cirkevnom zbore v Nitrianskej Strede 
ako diakon. Vykonával som všetky služby Božie v troch chrámoch 
zboru počas celého obdobia cirkevného roka a vyučoval evanjelic-
ké náboženstvo v troch skupinách na základných školách, ktoré sú 
na území zboru. V dvoch skupinách som pripravoval konfirman-
dov. V advente a pôste som viedol večierne v dvoch chrámoch 
zboru, raz za mesiac nešporné služby Božie na fílii. Pri 250. výr. 
posvätenia artikulárneho chrámu Božieho v Nitrianskej Strede 
zbor vydal knižne svoju históriu, ktorej som spoluautorom. 
   Od školského roku 1998/1999 som do roku 2002 (po úspešnom 
absolvovaní záverečných štátnych skúšok) ukončil štúdium EBF UK 

Chcem sa podieľať na formovaní efektívnejšej, 
jednoduchšej a decentralizovanej štruktúry 
ECAV. V ekonomickej oblasti sa chcem zasadiť 
za zvýšenie platov farárov, veľmi vážne sa pri-
pravovať na skutočnosť, že by mohlo dôjsť 
k odluke cirkvi od štátu a tiež motivovať 
k efektívnejšiemu darcovstvu. Celkovo by som 
sa rád viac zameral v cirkvi na tých najmenších, 
najnúdznejších a najodkázanejších, lebo voči 
nim máme prvoradú úlohu. 
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvore-
ných káuz, problémov a naštrbených vzťahov 
dôvery v našej cirkvi?  
Predovšetkým normálnou, otvorenou a úprim-
nou komunikáciou. To samozrejme predpokladá 
ochotu z obidvoch strán. Chcel by som, aby 
v cirkvi bolo menej politiky a viac lásky, menej 
paragrafov a viac spravodlivosti, menej intríg 
a viac dôvery, menej konšpirácií a viac otvore-
nosti. Disciplinárne  postihy, súdy  a iné sankcie 
vnímam ako poslednú možnosť nápravy. 
Ako budete pastorálne podporovať svojich 
oltárnych bratov a sestry vo svojom dištrikte? 
Rád by som navštívil čo najviac zborov, samo-
zrejme nielen v nedeľu a na slávnosti, ale aj 
v bežnej každodennej situácii, poznal bližšie 
radosti a starosti spolupracovníkov na Božom 
diele, v čom mohol, usmernil, pomohol. Bol by 
som veľmi rád, keby sa mi podarilo vytvoriť ob-
raz biskupa ako pastiera, nie ako nadriadeného. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce 
a služby v cirkevných zboroch? 
V prvom rade by som si musel vytvoriť tím naj-
bližších spolupracovníkov a spolu s nimi organi-
zovať podujatia na dištriktuálnej úrovni, konfe-
rencie, semináre, workshopy, kde by sme si 
mohli efektívne vymieňať skúsenosti 
a povzbudzovať sa k službe. Veľkou a dôležitou 
témou je vzdelávanie. Vnímam nutnosť zamerať 
štúdium na EBF UK a prípadne aj na Biblickej 
škole v Martine viac smerom k praktickej službe, 
evanjelizácii a misii. Chcel by som pozývať aj 
hostí zo zahraničia, renomovaných odborníkov 
k týmto témam. Predovšetkým sa však chcem 
spoliehať na Božie milostivé vedenie, lebo je to 
Jeho cirkev, nie moja. To, čo je najspoľahlivejším 
„programom“ pre cirkev vždy a všade – Božie 
slovo, modlitba a spoločenstvo, chcem najlepšie 
ako viem, prinášať do života našej cirkvi. 

 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združe-
nie HELP Martin Kováč, predseda OZ HELP a Eva 
Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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v Bratislave odbor Evanjelická 
teológia.  
V septembri 2000 sme začali 
v zbore s výstavbou novej far-
skej budovy, čo vyžadovalo 
veľa energie a času na zabez-
pečenie potrebných finanč-
ných prostriedkov a organi-
záciu prác. V júni 2004 bola 
fara vysvätená. 
Od 1. júla 2004 do 30. 9. 2005 
som pôsobil v cirkevnom zbore 
Liptovský Peter.  
Od 30. 9. 2005 k dnešnému 
dňu pôsobím v cirkevnom zbo-
re Kalná n. Hronom, kde som 
od roku 2008 zborovým fará-
rom. Od roku 2009 do 2. 1. 
2012 som zastával funkciu 
konseniora v Dunajsko-nitrian-
skom senioráte. Od 2. 1. 2012 
do 2. 1. 2017 som bol senio-
rom v  Dunajsko-nitrianskom 
senioráte.  
Od roku 2004 každý rok cho-
dievam s evanjelickou skupi-
nou (ako duchovný sprievod-
ca) v Izraeli po miestach, kde 
žil a pôsobil náš Spasiteľ Pán 
Ježiš Kristus.  

Ján Jančo 
 

 

SEDEM OTÁZOK PRE KANDIDÁTOV 
NA BISKUPA ZD ECAV NA SLOVENSKU 

 

JÁN JANČO, kandidát na biskupa ZD ECAV, 
farár v CZ ECAV Kalná n/Hronom (DNS) 

 

Aká bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku – kde ste pôsobili, štúdiá, ro-
dinné zázemie, aké ste zastávali doposiaľ funkcie v cirkvi? 
Moja služba v cirkvi, začala v rodnom zbore. Spolu s ďalšími som viedol mládež 
v Trenč. Stankovciach. Zastával som funkciu pokladníka a potom som bol dozorcom 
v CZ Slatina n. B. Od roku 1994 som začal pracovať ako diakon v CZ Nitrianska Streda 
pod vedením br. farára O. Koča st. V roku 1993 som bol členom Synody ECAV, ktorá 
prijala Ústavu našej cirkvi. V rokoch 2004 – 2005 som pôsobil v CZ Liptovský Peter. Od  
roku 2005 až doteraz pôsobím v CZ Kalná n. Hronom. V Dunajsko-nitrianskom senio-
ráte som pôsobil ako presbyter, konsenior a vo volebnom období 2012 – 2018 ako 
senior.  
Od roku 2003 som predsedom Výboru misie. Som ženatý od roku 1977 s Annou r. 
Šebeňovou, naša dcéra Anička má už svoju rodinu. 
Čo vás motivovalo ísť na štúdium a do služby evanjelického a. v. farára?  
Na štúdium som sa nedostal, lebo som mal maturitu zo Strojníckej priemyslovky. 
Motivácia to bola duchovná, a potom zborový farár, ktorý bol motorom práce 
v rodnom zbore O. Prostredník st. Mal som podporu v manželke, lebo denné štúdium 
som absolvoval, keď som mal rodinu. A mal som pochopenie vo vtedajšom zbore 
a vedení Považského seniorátu. 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na biskupa Západného dištriktu ECAV? Kto 
vás nominoval? 
Niektoré veci treba robiť odspodu, v zbore a niektoré zmeny treba začať od vrchu. 
Oslovilo ma niekoľko bratov a ďalší ma utvrdili, že skúsenosti zo služby seniora treba 
využiť v prospech zborov. Nominovalo ma terajšie predsedníctvo seniorátu. 
S akým programom a cieľmi prichádzate? Čo chcete zmeniť, alebo nechcete zmeniť 
v súčasnom stave cirkvi? 
Mám rád túto cirkev a túžim, aby čím viacerí našli v nej skutočný duchovný domov 
a túžili v nej aktívne pracovať. Pracovať pre živé zbory a získať čím viacerých pre pre-
svedčenie, že v tejto cirkvi sa oplatí žiť duchovne a je aj treba slúžiť. Vyjsť 
z vychodených koľají, že všetci prídu za nami – potrebujeme podchytiť všetky generá-
cie a vytvárať priaznivé a žičlivé prostredie pre deti, aj mládež a rodiny. A nezabúdať 
na staršiu generáciu. Ak sme sa v uplynulom roku viac zaoberali dielom reformácie, 
tak sa ukázalo, že potenciál ani zďaleka nie je využitý. Ak sme pri tohtoročnom ProCh-
rist z Nemecka počúvali: Vyznanie viery všeobecnej kresťanskej, tak sme sa každý 
večer mohli presvedčiť, že to Vyznanie je aktuálne a jedinečné! Je na nás, aby sme ho 
aj svojim životom priniesli v zboroch i v spoločnosti. 
Ako vnímate a ako chcete riešiť sériu otvorených káuz, problémov a naštrbených 
vzťahov dôvery v našej cirkvi?  
Myslím, že toto je veľký problém a nebude to jednoduché vyriešiť, pretože naštrbená 
dôvera a vzťahy sa stále zhoršujú. Problémy neubúdajú aj preto, že stále to vyzerá, že 
nie je rovnaký meter a ani nároky na všetkých. Keď si dovolí jednotlivec porušiť dis-
ciplínu, a nie je zastavený, odvahu má ďalší ... A podobne je to pri zboroch. Len súdy 
všetko nevyriešia. A tu bude treba skutočné pokánie, ktoré začína tým, že si uznáme 
vinu a chceme to aj napraviť. 
Ako budete pastorálne podporovať svojich oltárnych bratov a sestry vo svojom diš-
trikte? 
Myslím, že farár je ohrozený z každej strany. Žije v rodine, slúži v zbore, v spoločnosti. 
Sú na neho kladené veľké nároky a jeho služba je spojená vždy s veľkými očakáva-
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VÝZVA PRE KANDIDÁTOV 
 
    Čo kandidátov viedlo k tomu, aby kandidovali? Aké sú 
pohnútky ich srdca a mysle? 
    Vychádza rozhodnutie kandidovať, na tak závažný 
a dôležitý post, z túžby slúžiť, obetovať sa, byť dobrým 
pastierom? 
    Alebo je za tým prestíž, postavenie, zabezpečenie, 
honor a úcta? 
    Pretože na tomto poste môžeš slúžiť buď ako Boží, tak 
rovnako aj diablov nástroj. To, že niekto nosí „luterák“ 
ešte nemusí znamenať vôbec nič. Rozhodujúce je ovo-
cie, postoj srdca, charakter a poslušnosť Božiemu slovu. 
     Verím, že keď sa niekto rozhodne kandidovať (v na-
šom prípade už rozhodol), tak si to veľmi dobre premys-
lel a zvážil všetky za a proti. Samozrejme je to múdry 
postoj, ale ak to skončilo tu, v tomto bode, tak je ten 
postoj absolútne nedostačujúci. Ani tvrdenie, že to má 
„od Pána“, že je to „Božia vôľa,“ nemusí nič znamenať.  
Päť kandidátov povoláva Pán? Ktorý? Boh Písma?   
     Chcem ti položiť otázky: Koľko si sa teda za toto roz-
hodnutie modlil a ako? Koľko si sa radil s niekým, kto je 
starší a nastaví ti pravdivé zrkadlo? Komu si „zúčtova-
teľný“, kto vidí tvoje ovocie a povie ti pravdu? Samo-
zrejme v láske, ale pravdu. Máš vôbec vo svojom živote 
niekoho takého? Alebo si vystačíš sám? Ak áno, nie si 
dobrý kandidát, lebo ťa priľahko pohltí moc, pýcha 
a ješitnosť. Zničí ťa! 
     Chcem ti položiť ďalšie otázky: Ako dlho si sa za to 
postil, možno aj odišiel do samoty a bol si sám s Bohom, 
hľadal Jeho tvár, prežil svoju púšť aj pokúšanie a obstál 
si??? Vieš, o čom vlastne píšem? Ak nie, nie si vhodným 
kandidátom! Keď niečo takéto podstúpil samotný Boží 
Syn, pretože ho Duch Boží takto viedol, kto si ty, že si 
myslíš, že poznáš skratky? Aký „duch“ ťa vedie?  
    Skôr ako sa napr. Barnabáš a Pavol stali misionármi, 
čo robili? O Barnabášovi veľa nevieme, ale vieme, že to 
bol muž „dobrý, plný Ducha Svätého a viery“ Sk 11, 24. 
Išiel pre Pavla do Tarzu, kde žil „mimo diania“. A potom 
čítame, že rok pôsobili v Antiochii, že tam boli medzi 
staršími a raz, „keď slúžili Bohu a postili sa“ Sk 13, 2, ich 
Duch Svätý povolal od služby, ktorá zmenila svet. 
    Naozaj vás, milí kandidáti, povolal Duch Svätý? Ako 
veľmi ste si istí? Pretože ľudí, svojich voličov, vám zve-
rený Boží ľud oklamať môžete, ale Boh vidí všetko! A za 
toto rozhodnutie, od prvej myšlienky po posledný sku-
tok budete súdení. Veľmi prísne. Pretože „ak sa niekto 
snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele ...“ 1Tim 
3, 1.  
    Začnite správne, aby ste tak aj skončili, aby ste mohli 
počuť: „dobrý a verný sluha ...“. 

Stanislav Kocka 

niami. Farár a farárske rodiny potrebujú pomoc, nielen 
hmotne, ale aj duchovne a forma pomoci by mala byť 
najlepšie vidieť v zboroch, kde slúžia. Tu sa musia aj 
v zboroch zamyslieť, či odbremenia farára od toho, čo 
môžu urobiť presbyteri, či iní služobníci v zbore. Chcem 
predovšetkým so seniormi a farármi hovoriť, akú po-
moc potrebujú a čo sú ochotní aj prijať. Pastorálne 
chcem každého v jeho službe povzbudiť a ak to bude 
v mojich silách, čo najviac sa s nimi stretávať. A viesť 
ich k tomu, že starší môžu veľmi, veľmi pomôcť mlad-
ším, máme k tomu dosť obdarených bratov farárov. 
Ako chcete podporiť rozvoj foriem práce a služby 
v cirkevných zboroch? 
Pomoc je najviac potrebná pre  zbory, lebo tam sa 
koná služba nesenia evanjelia a všetkých druhov du-
chovnej práce. Pre pracovníkov v zboroch, počnúc od 
farárov sú potrebné vzdelávacie programy, ale aj po-
moc v príprave pre súčasnú spoločnosť. Poľská cirkev 
a tiež Sliezska cirkev, či partnerské nemecké zbory 
pripravujú programy, ktoré sú inšpirujúce a oslovujú 
človeka dneška. Mladá generácia rýchle vstrebáva 
všetky moderné technológie, mali by sme sa aspoň 
pokúsiť dať tejto generácii možnosť a zachytiť ju do 
našich zborov.  
 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP 
Martin Kováč, predseda OZ HELP a Eva Bachletová, tlačová 
tajomníčka OZ HELP 
 
 
 

VOĽBY BISKUPA  
ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU 

Vyhlásenie volebných konventov v cz:      2. 5. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD     27. 5. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD       3. 6. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD     10. 6. 2018 

Zaslanie zápisníc z cz na BÚ ZD     18. 6. 2018 
Zasadnutie sčítacej komisie  
+ dištriktuálne presbyterstvo      20. 6. 2018 
Zaslanie vyhlásenia výsledkov  
volieb do cz        25. 6. 2018 
Doručenie výsledkov volieb do cz    29. 6. 2018 
Vyhlásenie výsledkov volieb v cz      1. 7. 2018 
Apelačná doba uplynie      16. 7. 2018 

   Redakcia RL 
 

  

  

  

Oslovili sme aj  
kandidáta na biskupa ZD  

Michala Zajdena,  
farára v CZ B. Bystrica – Radvaň, 

ktorý sa vyslovil, že publikovanie 
v Reformačných listoch nevyužije. 
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RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  
 

Evanjelium podľa Matúša 7, 17 – 20  
„Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani 
planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí 
poznáte ich“. 
 
    Zvolebnieva sa. Tak ako každých šesť rokov. Nebudem písať o volebnom období, ktoré končí, nech si každý súdny člo-
vek urobí záver sám. A tí, ktorí sú „nesúdni“, tí z princípu, alebo zatemnenia mysle, každú reflexiu odmietnu. Za tých sa 
môžeme len modliť. Písmo nám jasne hovorí, že rozhodujúce je ovocie. Aké ovocie si môžu z posledných šiestich rokov 
života ECAV „odtrhnúť“ naši cirkevníci? Aké ovocie prináša duchovenstvo? Aké ovocie „rodili“ biskupi? Keď sa do toho 
ovocia niekto „zahryzne“, aká bude jeho reakcia? Zvraštene ho odhodí, vypľuje, čo odhryzol a rýchlo si ústa vydezinfikuje 
ústnou vodou s myšlienkou: „Toto je cirkev, toto je láska, toto sú vzťahy? Nikdy viac!“ Navonok to ovocie môže vyzerať 
lákavo, reprezentačne a zvodne, ale vo vnútri je zhnité. To neoklameš. 
    Alebo si človek s ochutnaním ovocia povie: „Konečne, toto som hľadal, po tomto som túžil, toto potrebujem. Slobodu 
v Kristovi, vrúcne a úprimné vzťahy, dôvera, cirkev otvorená pre svet a hľadajúca nové formy evanjelizácie, bohoslužby 
pre všetky generácie, jednoducho, radosť, pokoj a láska v moci Ducha Svätého. Paráda!“. 
    Takže, ako je to s tým naším ovocím? Sme ochotní sa naň pozrieť pravdivo, alebo toho jednoducho nie sme schopní? 
Nie je v mojej kompetencii nikoho „ovocie“ posudzovať. Ak mám byť úprimný, tak musím začať vždy u seba. 
    Ale dovoľte na záver otázku: „Ak tvrdíme, že je vlastne všetko v poriadku, že to len pár krikľúňov zbytočne zveličuje 
drobnosti, tak potom ... prečo ľudia z našej cirkvi odchádzajú? Prečo si rok čo rok odpisujeme stovky cirkevníkov z nášho 
počtu? Prečo mladé a stredné generácie prakticky v mnohých zboroch vymizli? Prečo sme úspešní „pochovávači“, ale 
nuloví evanjelizátori? Prečo? Koho chceme klamať? „Po ovocí poznáte ich!“        Stanislav Kocka 

TVÁRE 
 

Tváre, videla som mnoho tvárí. Bezduché, nadšené, prekvapené, utrápené, zdesené. 
Tváre, ktoré nemajú tvár. Sú iba akousi prikrývkou tela. Natiahnutá koža dobre maskuje zlobu, prázdnotu, smútok, nekonečný 
hnev. Tie tváre sú šedé, akoby popraskané, tisíckami žiliek preteká stravujúca zloba. Každé ráno majú inú farbu. Podľa okolností, 
stavu uspokojenia vášne. Vášne kohosi pokoriť, komusi zlomiť krídla, rozbiť sny. Vášne dychtivého zmocnenia sa tela a rýchleho 
orgazmu. Vášne radosti z moci a vedomia, že ktosi dnes bude ich obeť. Vášne luxusu, vášne majetníckeho postoja k neživým ve-
ciam. Tieto tváre nemajú tvár. A preto sú nebezpečné. 
 

A vidím iné tváre. Odovzdané bolesti, ktoré si deň po dni konštruujú. Odovzdané vymysleným súdom, klebetám, bez štipky jasu. 
Odovzdané krivdám, ktoré sa stali a ktorým tváre nikdy neodpustili. Sú uložené hlboko v ich duši a deň po dni si ich pripomínajú. 
Opájajú sa zradami, ktorých sa dopustili, kochajú sa v bolesti blízkych. Svojou prítomnosťou priam žalujú celý svet. Nemilosrdne, 
neústupčivo, nekonečne. Pozícia obete im svedčí. Nosia ju hrdo, nosia ju ako svoj najdrahší klenot. Svoje trápenie vystavujú na 
obdiv, prenasledujú nás výčitkou svojej existencie. Obete vlastnej duše. 
 

A potom sú tu pôžitkárske tváre. Jasné, radostné, chvejivé. Rozdráždia sa za okamih. Stačí malý podnet tela, chuť pokrmu, vôňa 
sexu. Rozbehnú sa za každým vzruchom. Svoje vrtochy neskrývajú. Tešia sa z nich, odkrývajú najzvláštnejšie pudy, chúťky, priania. 
Žijú naplno. A bez hanby. Občas im závidíme. Ich živočíšnosť, prirodzenú silu. Schopnosť pretrvať. A napokon nás vždy rozosmejú. 
 

A potom sú to tváre ticha. Dôstojného až mučivého ticha. Nánosy prežitého zasunuli do najspodnejších vrstiev pamäte. S nikým 
sa však nedelia. Ani s bolesťou ani s radosťou. Iba mlčia. Bez emócií sa presúvajú a keď sa stratia v čase, nikomu nebudú chýbať. 
Nikto nebude za nimi žialiť, ani na nich spomínať. Tváre ticha jednoducho iba zaplnili priestor - ľudstva. 
 

Svetlé tváre s náznakom aristokracie. Ich majitelia sa zobúdzajú s vedomím vlastnej hodnoty. Sebavedome uplatňujú nároky na 
uspokojenie bytia. Nedajú sa zastaviť. Smelé, svetlé tváre vždy bojujú. Rafinovane rozpočítavajú kroky k víťazstvu. Ak ich pristaví 
prehra či remíza, nezastavia sa. Iba roztrhnú ďalšiu oponu a vrhnú sa k novému územiu. Svetlé tváre vyhrávajú aj naše súboje.     
A z týchto dôvodov, sme im vďační. 
 

A potom sú tváre mnohých farieb. Tváre lásky. Tváre odovzdania sa. Tváre drámy. Tváre, ktoré predstierajú bytie. Tváre krutosti. 

Tváre ohňa. Tváre, ktorých stravuje vlastný život. Tváre, ktoré sa beznádejné rozdali, rozmenili na tisíc iných podôb. Tváre bez 
energie, bez vášne, bez ľútosti. A tváre milosrdenstva, tváre pokoja. Tváre, aké by sme chceli mať... Tváre, ktoré sme stratili, 
tváre, ktoré sme našli a milovali nás.  
 

Je ráno, vstupujem do ulíc. Je plná tvárí. Ktorú si vyberiem?                Eva Bachletová 

http://www.evabachletova.sk/articles/109/tvare
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Milan Rúfus 
Modlitba za rodičov 

 

Pane, ktorý si na nebi, 
zachovaj všetkým deťom mamy. 

Nech ako cesto na chlebík 
im rastú v teple pod rukami. 

 

Podaruj deťom otecka 
na každý deň, 
nie iba včera. 

Bez otecka je ovečka 
zatúlaná a bez pastiera. 

 

Zachovaj nám ich obidvoch, 
veď dve ruky od Teba máme. 
Dve rúčky deťom stvoril Boh: 

pre ocka jednu, 
druhú mame. 

---------------- 
Eva Bachletová 

 

Tak málo úsmevu 
Pamätám si tvár starej mamy 

Bola krásna a ušľachtilá 
A veľmi smutná 

Mala zjazvené srdce 
A pritom neustále 
Rozdávala nádej 

Opustila svoje obydlie 
Stratila domov aj vlasť 

No v tichosti 
odolávala 

vlastným dňom 
krivdám a prehrám 

sklamaniam a zradám 
Strážila nás 

Do poslednej chvíle 
Statočne a verne 
Láskavo a hrdo 

A v jednu nedeľu 
sa všetka jej bolesť vytratila. 
Pokoj jej pamiatke. Amen. 

---- 

Mamine objatie 
Ako bolo v škole? 

Čo spolužiaci? 
Jedla si? 

Klasické otázky 
Našich mám 

Nechýba objatie 
Silné, odpúšťajúce 

Uisťujúce, uzdravujúce 
Objatie 

Mamino objatie. 

Silvia Kučerková 
Mama 

 
Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní. 

A napriek tomu nikdy nesklame. 
A nespomína dlho na prečiny. 

O kom to vravím? Predsa o mame. 
 

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí, 
keď ublížia mu jeho najbližší. 

Po každom páde znova chodiť učí. 
Po každom plači znova utíši. 

 
Mama. Tá večná diakonka skromná. 

Vyperie, žehlí, sedí nad šitím. 
Takejto službe nič sa nevyrovná. 

No iný život bol by nebytím 
 

pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik. 
A dá aj to, čo sama postráda. 

Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. 
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada. 

 
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. 

Hádam viac, než my sami o seba. 
Snáď myslíme si, že by nemusela 

a že nám toľkej lásky netreba. 
 

Nech neradí a nech sa nevyzvedá. 
A vtedy mnohý z nás sa poraní, 

keď rady matky za lesk sveta predá. 
Mama vždy chcela iba ochrániť. 

 
Potom snáď tuší utajenú bolesť 
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad. 

Pridobre pozná naše srdce holé. 
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád. 

 
Prečo to mnohý prineskoro zistí? 
Prečo sa stala mnohým privšedná 
tak ako breza so šumiacim lístím, 

tak ako svetlo každučkého dňa 
 

tak samozrejmé, že ho nevnímame. 
A zabúdame zaň i ďakovať. 

Ale aj jasný musí zhasnúť plameň 
a po lete raz príde inovať. 

 
Tak vážme si ich, kým sú medzi nami. 

A prosme Boha, nech bdie pri nich sám. 
Veď by sme často v svete boli sami 

bez našich dobrých milujúcich mám. 
 
A tým z nich, Bože, čo už s nami nie sú 

a ktoré kryje tichá čierna zem, 
ktorým len sám vieš správne adresu, 

tým pošli od nás tiché – ďakujem. 

Na internetovej stránke .týždeň je prístupná diskusná relácia pod názvom: 

Boj o moc u slovenských evanjelikov 
Prítomní hostia: Martin Kováč, predseda HELP, Eva Bachletová, tajomníčka HELP 
a Vladimír Daniš, bývalý dozorca Západného dištriktu diskutujú s moderátorom 
Štefanom Hríbom o stave ECAV po 28 rokoch slobody na Slovensku. 
Relácia je prístupná na:  
https://www.tyzden.sk/podlampou/47971/pod-lampou-special-boj-o-moc-u-
slovenskych-evanjelikov/ 

 
                             foto zdroj: internet 

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek – po- 
stojme na chvíľku a v modlitbe poďakuj-
me Pánu Bohu za naše mamy, ktoré s nami 
žijú – nesú svoj vlastný kríž, a pritom sú 
nám oporou, pomáhajú nám, modlia sa za 
nás, svoje deti, zaželajme im veľa lásky 
a pevnú vieru v Pána Ježiša Krista ... 
Venujme tichú, vďačnú spomienku tým 
mamám, ktoré nás predišli do večnosti ... 
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Valné zhromaždenie OZ HELP 
 
     V sobotu, 5. mája 2018, sa v priestoroch 
Domu umenia v Piešťanoch uskutočnilo Valné 
zhromaždenie Hnutia evanjelických laických 
pracovníkov (VZ HELP), ktoré modlitbou otvo-
ril predseda OZ HELP Martin Kováč. Valné 
zhromaždenie potom prijalo predloženú sprá-
vu o činnosti, ako aj správu o hospodárení za 
rok 2017 a prvý štvrťrok 2018. Brat Martin 
Kováč prezentoval tiež programové priority na 
nasledujúce obdobie, o ktorých budeme in-
formovať v ďalšom čísle Reformačných listov. 
OZ HELP sa v roku 2017 zameralo na prípravu 
podujatia PRO CHRIST a v tomto roku sa na 
ňom aj aktívne organizačne a finančne po-
dieľalo. Činnosť OZ HELP bola tiež zameraná 
na rozvoj komunikačného nástroja vo vnútri 
cirkvi formou Reformačných listov, ktoré za-
čali vychádzať v marci 2017.  
     Reformačné listy ako komunikačný 
a misijný nástroj je prioritným projektom OZ 
HELP, preto sa rozhodlo občianske združenie 
tento projekt podporiť prijatím pracovníčky 
Evy Bachletovej od apríla 2018, ktorá sa bude 
venovať mediálnej a administratívnej činnosti 
združenia. Valné zhromaždenie po diskusii 
prijalo tieto uznesenia: 

 VZ ďakuje redakcii RL: Monike Cipciarovej, 
Martinovi Kováčovi, Ľubovi Bechnému a Eve 
Bachletovej za ich ochotnú a bezodplatnú 
službu.  

 VZ s pohoršením prijalo nahrávku na ITV 
ECAV, kde bratia Ján Holčík a Imrich Lukáč 
ohovárajú a zavádzajú evanjelickú verejnosť 
falošnými informáciami.  

 VZ rázne odmieta informácie v EPST o roz-
vracaní ECAV Hnutím evanjelických laických 
pracovníkov a konštatuje, že ju rozvracajú 
práve tí, ktorí ohováraním poškodzujú dobré 
meno bratov a sestier ECAV.  

 VZ vyzýva všetkých veriacich ECAV k modlit-
bám a k účasti na voľbách v ECAV a aby volili 
svojich predstaviteľov, ktorí budú zhromaž-
ďovať veriaci ľud, a nie rozptyľovať. 

 VZ konštatuje, že EPST ani po mnohých 
uzneseniach jednotlivých COJ neustúpil 
z ohováračných pozícii a stále dehonestuje 
predstaviteľov cirkvi, ale aj samotný týždenník 
a evanjelické vydavateľstvo Tranoscius, a.s. 

Redakcia RL 
  

VOĽBY Predsedníctva ECAV –  
generálneho biskupa a generálneho dozorcu 
 

KANDIDAČNÁ PORADA  
PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  24. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO       štvrtok       
DIŠTRIKTU (seniori a seniorálni      o 16:00h 
dozorcovia) A PREDSEDNÍCTVA   vo Zvolene 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO  
DIŠTRIKTU (biskupi a dištr. dozorcovia)  
Zaslanie oznámenia 
o voľbách do cirkevných zborov   29. 5. 2018 
voľby v cz    17. 6. 2018 
voľby v cz    24. 6. 2018 
voľby v cz      1. 7. 2018 
Zaslanie zápisníc z cz      9. 7. 2018 
Zasadnutie sčítacej komisie + GP 13. 7. 2018 

          Redakcia RL 
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 Kontakt na tím Reformačných listov:        Redakčná rada: 
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.     šéfredaktorka:  Eva Bachletová             0905 813 782 
Partizánska 2               Monika Cipciarová       0948 254 765 
811 03 Bratislava          Martin Kováč                0905 269 078 

Ľubo Bechný               0905 345 764 
Vaše podnety a skúsenosti čakáme tiež na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese  

listy@evanjelickajednota.sk sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom.  
Viac nezahmlených a pravdivých informácií si môžete prečítať na internetovej stránke www.help-ecav.sk 

 

 
PODPORTE, PROSÍM, NAŠE ÚSILIE ZA OBNOVU CIRKVI – FINANČNE A MODLITEBNE! 

 

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z. je dobrovoľné združenie neordinovaných pracovníkov a členov Evanjelic-
kej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Vzniklo v roku 2013 pod pôvodným názvom Evanjelická jednota. Poslaním združenia je 
podporovať komplexný rozvoj ECAV, uplatnenie jej členov a laických pracovníkov na všetkých úrovniach jej správy s dôra-
zom na rozvoj misijnej a sociálnej práce, ekonomickej spolupráce a duchovný rast členov ECAV vo všetkých regiónoch Slo-
venska. Združenie má široko definované ciele, ku ktorým patria: rozvoj bratsko-sesterských vzťahov a modlitebných spolo-
čenstiev, vzdelávanie laických pracovníkov a prehlbovanie vnútromisijnej práce v cirkvi, podpora aktivít, ktoré vedú 
k obnove jednoty a dôvery v cirkvi medzi ordinovanými (duchovní pracovníci) a neordinovanými ako i podpora vzájomnej 
spolupráce jednotlivých občianskych združení, organizácií a organizačných zložiek v ECAV. Členstvo v združení je individu-
álne ako aj kolektívne. Medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia koordinuje činnosť združenia Výkonný výbor, ktorého 
členmi sú predseda a dvaja podpredsedovia združenia, koordinátor členskej základne a tlačový tajomník.  
Podporte, prosím, finančne alebo modlitebne naše projekty:  

1. Projekt – Budovanie a rozvoj nového komunikačného a misijného nástroja – Reformačných listov, ktoré sú dostupné 
emailom a na internete. Chceme byť moderným evanjelickým médiom, ktoré bude reflektovať činnosť ECAV na Slo-
vensku s misijným zámerom. Do poznámky, prosím, uveďte: Reformačné listy alebo uveďte variabilný symbol číslo: 
4024. 

2. Projekt – Podpora misijných a evanjelizačných aktivít a podujatí – v rámci tohto projektu sa sústredíme na podporu 
osvedčených evanjelizačných projektov ako je napríklad PRO CHRIST, ale aj nových zámerov a aktivít v oblasti misie 
a evanjelizácie vrátane podpory vzdelávania pracovníkov a výmeny skúsenosti. Do poznámky, prosím, uveďte: Misia 

3. Projekt – Zostavenie legislatívneho návrhu (vytvorenie paragrafového znenia) novelizácie ústavy za účelom decentra-
lizácie ECAV na Slovensku a vzniku troch dištriktov, vrátane dôvodovej správy. Do poznámky, prosím, uveďte: Decen-
tralizácia 

4. Projekt – Správa o stave ECAV na Slovensku (Biela kniha) – jej súčasťou bude aj prieskum názorov cirkevných zborov 
a členov cirkvi k aktuálnym otázkam stavu a rozvoja cirkvi. Chceme sa inšpirovať našimi predkami, ktorí zostavili v roku 
1930 podrobný Almanach evanjelickej cirkvi tak, aby sme získali ucelený obraz o činnosti našej cirkvi v období po roku 
1989. Do poznámky, prosím, uveďte: Biela kniha 

5. Projekt – Vytvorenie Ústavu pamäti ECAV na Slovensku – najmä za účelom dokumentácie prejavov prenasledovania 
cirkvi a šírenia informácií o týchto prejavoch. Aj naša ECAV na Slovensku bola v období totality vystavená prenasledo-
vaniu, jej činnosť bola ochromená, a preto sa chceme toto obdobie pokúsiť zmapovať s pomocou odborníkov – histori-
kov, vedeckých a akademických pracovníkov. Do poznámky, prosím, uveďte: Ústav pamäti 

6. Projekt – Podpora obnovy, ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva vrátane vytvorenia nového centrálneho ar-
chívu a múzea evanjelických kultúrnych hodnôt. Táto oblasť je predmetom dlhodobej diskusie v ECAV na Slovensku, 
mnohé kroky sa už podnikli, boli by sme však radi, keby sa nám podarilo v spolupráci s odborníkmi, spolupracovníkmi 
cirkvi, podporou štátu a našej cirkvi položiť reálne základy nového centrálneho archívu ECAV, ako aj pomôcť pri budo-
vaní múzea, ktoré by dokumentovalo rozmanitosť duchovného a kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku. Do po-
známky, prosím, uveďte: Kultúrne dedičstvo 

Ak máte záujem podporiť naše aktivity ako podporovateľ, sympatizant alebo člen HELP, o. z. napíšte nám na adresu 
help@evanjelickajednota.sk a obratom Vám zašleme prihlášku. 

Číslo bankového účtu združenie je: IBAN: SK32 7500 0000 0040 2009 7346. Ďakujeme. 
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