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I. Homiletický úvod 
Zj 22,13 

Ja som alfa a omega, prvý a posledný, začiatok a koniec. 

 

Bratia a sestry! 

 

Počas adventného a pôstneho 

obdobia sa nachádza na oltári 

a kazateľnici fialové rúcho. Viete 

aký biblický nápis zdobí toto rúcho? 

Nebudem Vás, napínať, ale žiadny. 

Je na ňom zobrazená otvorená 

Biblia, v ktorej sú  umiestnené dve 

grécke písmená: alfa  a omega. Pri 

pohľade na ne nám prídu na um 

slová Pána Ježiša Krista zo Zjavenia 

Jánovho: Ja som alfa a omega, prvý 

a posledný, začiatok a koniec. (Zj 

22,13) 

 

V závere minulého roka sme na službách Božích preberali na pokračovanie tému desať egyptských 

rán. Tieto pohromy boli ničivé, ale ako začali, tak aj skončili. Pán Boh ich ničivú moc dopustil, ale 

mal ich absolútne pod kontrolou. Stali sa však pre celé generácie Izraela silným svedectvom o tom, 

že moc Hospodinova je veľká a keď ich bude ochraňovať, nemusia sa ničoho báť. Zároveň to bolo 

svedectvo pre okolité národy o tom, ako boli Egypťania pokorení izraelským Bohom Hospodinom. 

Skrátka, nedalo sa to nikde zamlčať. 

 

Dnes nás neničia egyptské rany, ale nachádzame sa uprostred pandémie ničivého koronavírusu.  

Kristus je však počiatok a koniec. Alfa je začiatok, prvé písmeno gréckej abecedy. Vírus, ktorý 

donedávna ničil celý svet, je pomenovaný ako delta, to je štvrté písmeno gréckej abecedy. Teraz sa 

zistil ešte infekčnejší variant, ktorý dostal meno omikron podľa 15. písmena gréckej abecedy. 

Neviem, koľko variantov koronavírusu sa ešte objaví. Ale pravdepodobne budú pomenované po 

ďalších písmenách gréckej abecedy. To posledné písmeno gréckej abecedy je písmeno omega.  

 

Z tohoto pohľadu nám to má iný význam. Kristus je alfa a omega, prvý a posledný, počiatok 

a koniec. Keď dopustil túto pandémiu, tak jej raz urobí koniec a to bude tá omega. Naozaj neviem, 

dokedy bude ešte trvať. Ale viem, že prostredníctvom tejto pandémie si Boh priťahuje ľudské duše 

viac k sebe. Rozprávam sa s veľkým množstvom ľudí. Mnohí zhodne potvrdili, že teraz svoju vieru 

prežívajú vo svojom živote intenzívnejšie a majú možnosť poznať Boha oveľa osobnejšie ako 
kedykoľvek predtým. 

   

Rok 2021 bol náročný pre každého jedného z nás aj pre spoločenstvo nášho cirkevného zboru. Keď 

som si koncom roka 2020 ťahal biblický veršík na rok 2021, do stal som nasledujúce slovo: 

Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď Jeho milosť nepomíňa, obnovuje nás každým rádnom, 

veľká je Tvoja vernosť. (Žalospevy 3,22 – 23). Priznám sa, že som najskôr nerozumel, čo mi chce 

Pán Boh prostredníctvom tohto slova na rok 2021 povedať. Ale čoskoro som porozumel. Na 

Vianoce roku 2020 bol vyhlásený našou cirkvou dobrovoľný lockdown pre jednotlivé cirkevné 

zbory. My sme sa za to najskôr modlili a potom sme tento lockdown využili. O niekoľko mesiacov 

som si uvedomil, že sme urobili správne. Práve vo vianočnom období sa Levicami a okolím šíril 
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delta variant koronavírusu, ktorým sa nakazilo veľké množstvo ľudí. Keby sme sa počas sviatkov 

stretávali na službách Božích, nakazených by bolo v našom zbore ľudí oveľa viac. 

 

Potom prišiel nový rok 2021 a to bol 

už vyhlásený povinný lockdown na 

celom území Slovenska. Mesiace 

január až marec boli pritom veľmi 

ťažké. Na priame následky 

koronavírusu začali zomierať mnohí 

ľudia na celom Slovensku aj 

v našom cirkevnom zbore. Mnohí 

z nich boli aktívnymi členmi 

v živote nášho evanjelického 

spoločenstva. Mnohých sme poznali 

z rôznych cirkevných akcií či ako 

pravidelných návštevníkov služieb 

Božích.  

 

 

Začiatok roka 2021 bol naozaj 

veľmi zložitý. Každú chvíľu som chodil pochovávať do domu smútku či krematória. 

V nemocniciach alebo v domácnostiach som navštevoval chorých, ktorí sa týmto vírusom nakazili. 

S niektorými som sa ešte pomodlil. Iní  už nevnímali okolie, preto som sa za nich pomodlil nad  

nemocničným lôžkom a snažil som sa potešiť a povzbudiť zarmútenú rodinu. Vedel som, že im 

nedokážem pomôcť. Jediné, čo som mohol, bolo aspoň ich vypočuť, povzbudiť a spolu sa 

pomodliť. 

 

Celý život cirkvi sa dramaticky zmenil. Museli sme sa vzdať našich pravidelných akcií pre našich 

najmenších, deti a mládež. Cítime, že nám to všetkým veľmi chýba, rovnako aj našim najmenším, 

ktorí sa tešili na rôzne podujatia pripravované v cirkevnom zbore pre nich.  

 

Rovnako nám chýbali aj stretnutia pre ďalšie generácie ľudí v cirkevnom zbore. Najhoršie znášali 

samotu z odlúčenia naši najstarší členovia cirkevného zboru, ktorí sú už nevládni. Vždy 

počas adventu sme robievali stretnutia pre imobilných dôchodcov, kde sme im prislúžili sviatosť 

Večere Pánovej. Pripravili sme im vianočné balíčky, rozprávali sme sa s nimi a  modlili sa za nich. 

Ani toto stretnutie nebolo v minulom roku možné z dôvodu pandémie. 

 

Rovnako sme sa nemohli stretnúť na zborovom dni, kde sa stretali všetky generácie od našich 

najmenších až po tých najstarších. Deti mali vždy pripravené športové aktivity, ochotné sestry 

napiekli koláče a bratia navarili kotlíkový guláš. Spolu sme sa cítili veľmi dobre a utužovali 

spoločenstvo pri vzájomných rozhovoroch. Ale ani toto stretnutie sa nemohlo v priebehu minulého 

roku uskutočniť. Aj keď už bolo teplé obdobie, pandémia stále niekde visela vo vzduchu. 

 

Náboženská výchova sa učila iba dovtedy, pokiaľ to bolo možné. Len čo sa nemohli miešať triedy, 

náboženstvo sa už vyučovať nemohlo. Preto sme na našich najmenších nemali veľký dosah 

evanjeliom, ani sme pre nich nemohli robiť žiadne cirkevné podujatia v priebehu roku, ako tomu 

bolo pred pandémiou. Prežívali sme to veľmi bolestne. 

 

Život cirkevného zboru sa zúžil iba na naše domácnosti. Osobné domáce pobožnosti sú základom 

pre každého veriaceho. Ale veriaci kresťan túži aj po širšom spoločenstve s ostatnými bratmi 
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a sestrami vo viere. Kázne slova Božieho sme nahrávali a zavesili na webovú stránku cirkevného 

zboru. Takýmto spôsobom sme prežili vianočné sviatky v roku 2020, rovnako aj veľkonočné 

sviatky v roku 2021. Postupne sme sa po technickej stránke stále zdokonaľovali a snažili sa priniesť 

poslucháčom čo najlepší obsah, ale aj zvuk, obraz a technické spracovanie každej bohoslužobnej 

príležitosti. Počas vianočných sviatkov v roku 2021 sme sa pustili aj do online  prenosu z našich 

služieb Božích. Vďačný som všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali a venovali svoj čas 

i energiu, aby zvesť slova Božieho bola pripravená na každú príležitosť prostredníctvom internetu. 

 

Od 25. apríla sa čiastočne uvoľnili podmienky stretávania sa na službách Božích aj v živote cirkvi. 

Leto bolo pokojnejšie, hoci sme sa samotného vírusu úplne  nezbavili. Namiesto detského letného 

tábora pre deti sme uskutočnili Letnú biblickú školu. Miesto mládežníckeho výletu sme uskutočnili 

v obmedzenej forme niekoľkodenný mládežnícky výlet. Všetko sa však muselo  odohrávať 

v obmedzenom počte a za dopredu stanovených prísnych  pandemických opatrení. 

 

Na pozadí ničiacej pandémie koronavírusu sme prežili veľmi krásne dni s bratmi a  sestrami z našej 

fílie Horša, kde si miestni evanjelici pripomenuli okrúhle dvestoročné jubileum  posvätenia svojho 

chrámu Božieho. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup západného dištriktu Ján Hroboň. 

Prítomných pozdravila aj sestra seniorka Dunajsko - nitrianskeho seniorátu Mária Popičová. 

Prítomný bol aj primátor Levíc Ján Krtík a zúčastneným sa v mene mesta Levice prihovoril aj  dnes 

už žiaľ zosnulý zástupca primátora Csaba Tolnai. Bolo to veľmi milé a povzbudzujúce stretnutie. 

 

Počas jesene sa opäť vírus začal šíriť celou 

spoločnosťou. To sa odrazilo aj na živote 

cirkvi. Pokiaľ sa ešte dalo, ľudia sa na 

službách Božích a rôznych biblických 

skupinkách stretávali naživo. Služby Božie 

boli rozdelené osobitne pre zaočkovaných 

a osobitne pre nezaočkovaných. Postupne, 

ako sa pandemické opatrenia sprísňovali, 

biblické skupinky začínali fungovať 

v online priestore internetu. Na týchto 

fórach sa ľudia stretávali, počúvali 

biblické výklady, rozprávali sa o Božom 

slove, modlievali sa. Bolo pre všetkých 

vzácne vidieť sa, počuť, porozprávať a 

hlavne povzbudiť a pomodliť sa aspoň 

takýmto spôsobom. 

 

Od 26. septembra sme konali služby Božie zvlášť pre očkovaných a zvlášť pre neočkovaných. 

Neočkovaní sa zúčastňovali bohoslužobného života pomenej. Niektoré cirkvi alebo aj naše cirkevné 

zbory konali služby Božie iba pre zaočkovaných. Mne však bolo nezaočkovaných ľúto. Aj keď ich 

neprichádzalo na služby Božie mnoho, nechcel som ich nechať bez Božieho slova, preto, pokiaľ sa 

dalo, konali sme služby Božie osobitne aj pre túto skupinu členov nášho cirkevného zboru. 

 

Vianočné služby Božie v roku 2021 sa uskutočniť mohli, ale boli obmedzené kapacitou maximálne 

30 ľudí. Služby Božie sme robili počas každej príležitosti dvakrát. Zároveň sme robili z každej 

bohoslužobnej príležitosti aj online prenos, ktorý mnohí sledovali na facebookovej stránke nášho 

cirkevného zboru. Deti z detskej besiedky si svoje básničky nahrali doma a prostredníctvom 

internetu si pripravili svoje krátke vianočné pásmo. Tieto ich príhovory boli premietané v rámci 
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štedrovečerných služieb Božích a potom sme pásmo zavesili aj na webovú stránku nášho 

cirkevného zboru, kde si ho ktokoľvek môže pozrieť. 

 

Biblickým zamyslením k prvej adventnej nedeli som prispel aj do facebookovej skupiny: Levice 

v obrazoch. Predvianočný príhovor nahralo so mnou aj Mestské kultúrne stredisko v Leviciach 

a pred Vianocami ho uverejnili na svojej internetovej stránke. Pred Vianocami som sa dňa 17. 

decembra prihovoril občanom na Námestí hrdinov v Leviciach pri odhalení dreveného Betlehema 

v životnej veľkosti. 

 

Biblickými zamysleniami som sa prihovoril aj v rámci našej internetovej evanjelickej televízie. 

Snažil som sa prispievať biblickými zamysleniami a článkami do Evanjelického posla spod Tatier, 

Tranovského kalendára, Tesnou bránou a do iných cirkevných periodík. 

 

Pandémia mala rôzne účinky aj na naše medziľudské vzťahy. Na jednej strane bol tento účinok 

pozitívny, lebo  sa veľa vzťahov medzi ľuďmi v našom zbore  zlepšilo. Mnohí bratia a sestry začali 

mať k sebe bližšie. Boli sme si vzácni, keď sme nemohli byť spolu fyzicky, aspoň sme boli spolu 

prostredníctvom internetu. Mnohým ľuďom pomohla pandémia utriediť si vo svojom živote 

priority. Niektorí  dokonca začali rozmýšľať o zmysle svojho života, ktorý dovtedy nehľadali. 

 

Pandémia však mala na druhej strane aj negatívny vplyv. Spoločnosť sa stala silne polarizovanou. 

Ľudského zla, horkosti, nenávisti bolo všade okolo nás veľmi veľa. Niekedy tieto praktiky sveta 

presakovali aj do cirkvi.  Boli ľudia, ktorí sa im otvorili a uverili rôznym konšpiračným teóriám. Za 

všetkým vo svete videli celosvetové sprisahanie najvyšších elít sveta. Do ich životov sa vkradol 

strach, upodozrievanie a nenávisť. Toto všetko postupne začalo z ich sŕdc vytláčať Božiu lásku. 

Akoby prestali veriť, že Boh má všetko pod kontrolou a nevymkla sa mu z nej ani táto pandémia. 

 

Spoločnosť sa čoraz viac začala rozdeľovať na zaočkovaných a nezaočkovaných. Jedni druhých 

obviňovali z toho, kto môže za súčasný katastrofálny stav spoločnosti. Lenže v určitej forme sa to  

začalo prenášať aj na vzťahy medzi kresťanmi v cirkvi.  

 

Osobne si myslím, že aj vakcína je záchrana, ktorú nám Pán Boh posiela. Napriek tomu 

neodsudzujem nikoho, kto sa rozhodne odmietnuť vakcínu zo zdravotných dôvodov alebo 

z osobného presvedčenia. Kristus nás učí milovať ľudí bez rozdielu či sú zaočkovaní, alebo nie sú 

zaočkovaní. Prekvapený som však bol z tvrdení niektorých ľudí, ktorí vakcínu označujú za nástroj 

diabla. Dokonca označujú tých, ktorí si vakcínu nechali vpichnúť, ako málo veriacich. Nie je to nič 

iné, ako zamaskované posudzovanie druhého človeka a Pán Ježiš nás pred týmto životným 

postojom varuje slovami: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete 

súdení a akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané. (Mt 7,1) 

 

Keď som sa dal očkovať, riadil som sa radami odborníkov a v modlitbách som sa pýtal 

Všemohúceho, ktorý má ten najvyšší doktorát na svete. Prijal som vedenie, aby som sa nechal 

zaočkovať a vôbec som v tom nevidel žiadny problém. Rovnaké usmernenie vydali aj naši biskupi, 

ktorí povzbudzujú ľudí na očkovanie. Tak isto prijali Božiu odpoveď k tejto veci vo svojich 

modlitbách. Dr. Martin Luther v 16. storočí prežil niekoľko morových epidémií. Ako sa správal? 

Nešíril žiadne poplašné správy. Dodržiaval všetky protipandemické opatrenia, ktoré nariadil štát, 

a rovnako povzbudzoval ľudí, aby konali podobne.  

 

Koncom roku 2021 bol v našej cirkvi spustený dlho pripravovaný nový elektronický informačný 

systém. Úlohou každého cirkevného zboru bude vytvoriť novú aktuálnu kartotéku členov svojich 

cirkevných zborov. K tomu slúži nový Evidenčný list člena cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 
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augsburského vyznania na Slovensku Levice. Toto tlačivo si môže každý, kto tak ešte neurobil, 

vziať v kancelárii cirkevného zboru alebo v knihkupectve Kruh. Nachádza sa aj na webovej stránke 

nášho cirkevného zboru http://www.ecavlevice.sk/evidencny-list-clena/. Ďakujem sestre 

poddozorkyni Zdenke Výbochovej, ktorá toto tlačivo vytvorila so všetkými potrebnými 

náležitosťami. Všetky osobné údaje členov sú chránené v zmysle GDPR o ochrane osobných 

údajov. Ďakujeme všetkým, ktorí toto tlačivo už vyplnili a prosíme tých, ktorí tak ešte neurobili, 

aby vyplnený evidenčný list odovzdali v kancelári farského úradu. Ďakujeme. 

 

Rok 2021 bol po všetkých stránkach veľmi ťažký a zložitý. Keby Pán Boh nebol s nami, neviem, 

akoby sme ho prežili. Ale Pán Ježiš je alfa a omega, prvý a posledný, počiatok a  koniec všetkého. 

On mal pod kontrolou rok 2021 a veríme, že bude mať pod kontrolou aj rok 2022. Do jeho 

láskavých rúk vkladáme aj naše evanjelické spoločenstvo v Leviciach s prosbou, aby nás aj v roku 

2022 ochraňoval a viedol  svojou múdrosťou a požehnaním. 

 

Teraz sa spoločne podrobne pozrime na okolnosti,  ktoré sme prežívali v našom cirkevnom zbore 

počas  roka 2021. 
 

II. Podujatia v cirkevnom zbore, 
ktoré sme priamo organizovali alebo aspoň čiastočne sme sa podieľali na 

ich organizácii 
 

 

 

P.Č Dátum Názov podujatia Miesto 

  ZATVORENÉ  

KOSTOLY 

1. januára – 18. 

apríla 

  SLUŽBY BOŽIE NA 

DVAKRÁT (kapacita 

max 100 ľudí) 

25. apríla – 24. mája 

1. 16. mája Slávnostné služby Božie 

pri príležitosti 200. 

výročia posvätenia 

kostola v Horši 

Kostol v Horši 

2. 25. júna Ekumenické 

bohoslužby na kalvárii 

Kalvária - Levice 

3. 27. júna Slávnosť konfirmácie Kostol 

4. 12 – 16 júla Detská letná biblická 

škola 

Zborové centrum 

5. 21. júla Modlitby za mesto 

Levice 

Kostol 

6. 24 – 30 júla Mládežnícky biblický 

výlet 

Brezová pod Bradlom 

- Matejková 

7. 5. septembra Služby Božie na 

začiatku školského roka 

Kostol 

  SLUŽBY BOŽIE 

OSOBITNE PRE 

OČKOVANÝCH A 

NEOČKOVANÝCH 

26. septembra –  

 14. novembra 

8. 03. októbra Poďakovanie za úrody Kostol 

http://www.ecavlevice.sk/evidencny-list-clena/
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zeme 

  SLUŽBY BOŽIE IBA 

PRE 

ZAOČKOVANÝCH 

21. novembra 

  ZATVORENÉ 

KOSTOLY 

28. novembra 

– 12. 

decembra 

  SLUŽBY BOŽIE NA 

DVAKRÁT (kapacita 

max 30 ľudí) 

19. decembra  

– 31. 

decembra 

9.  17. decembra Príhovor pri odhalení 

dreveného Betlehema 

Námestie 

Hrdinov v 

Leviciach 

 
 

 

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 za náš zbor boli zborový farár Martin Riecky a sestra Eva Drdošová. 

Členkou Hospodárskeho výboru Západného dištriktu bola sestra Evka Ölveczká. 

 

 

P.Č. Dátum Názov podujatia Miesto 

1. 12. júna Seniorátne stretnutie 

žien 

Kostol - Levice 

1. 18. júla Seniorálny konvent Pukanec 

2. 11. septembra Seniorátny deň Jabloňovce 
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Celocirkevné akcie 
 

      Z dôvodu koronakrízy sa neuskutočnili ani plánované celocirkevné akcie. 

 
 

 

III. Bohoslužobný život 

 

A) Služby Božie 

 

1. Hlavné služby BožieC 

 

Celý rok 2021 prebiehal na pozadí pandémie koronavírusu. Najskôr to bol variant delta, ktorý sa od 

polovice roku stal u nás dominantným. Išlo o veľmi agresívnu mutáciu. Ku koncu roka sa začal šíriť 

variant omikron. 

 

Z predchádzajúceho roku sme začali využívať všetko, čo sme sa v mediálnej oblasti naučili. Nikto 

z nás neštudoval dramaturgiu ani filmárčinu, ale robili sme veci v najlepšej viere, ako sme vedeli. 

Bolo by možno pohodlnejšie si niekde sadnúť, vyložiť si nohy a ľuďom odporučiť, aby sledovali 

náboženské vysielanie v rozhlase, televízii či prostredníctvom internetu. Ale touto cestou sme ísť 

nechceli. Čo sme sa naučili v roku 2020, to sme v plnej miere začali využívať v roku 2021. Počas  

každej jednej nedele sme sa vám snažili  prihovoriť prostredníctvom našej internetovej stránky, kde  

sme uverejňovali kázne slova Božieho. Tak isto sme sa vás snažili informovať aj o aktuálnom  dianí 

v našom cirkevnom zbore a o všetkých súvisiacich opatreniach. Využívali sme na to aj náš zborový 

časopis Siloe, ktorý naši ochotní presbyteri každý mesiac roznášali do vašich schránok, za čo som 

im zo srdca vďačný. Napriek tomu, že bolo všetko zavreté, stále bolo o čom písať a aj takýmto 

spôsobom vás povzbudzovať  a mať s vami určitý kontakt. 

 

Sme radi, že ste mnohí sledovali webovú stránku nášho cirkevného zboru. Snažili sme sa naše 

vstupy robiť po mediálnej, ale aj obsahovej stránke čo najzaujímavejšie. Som vďačný všetkým, 

ktorí mi v tejto službe pomáhali. 

  



Výročná kňazská správa za rok 2021 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Levice 

           návrh na schválenie 

 

10 

Do nového roku 2021 sme vstúpili teda netradične už so zatvoreným kostolom, ale otvorenými  

srdcami prinášať Vám pravidelne radostnú zvesť evanjelia Pána Ježiša Krista. Priznám sa však, že 

som nečakal, že kostoly budú zavreté až tak dlho. Každú nedeľu ráno som prišiel do ticha nášho 

chrámu, kde som sa pred oltárom modlieval za celý náš cirkevný zbor, za všetkých vás, bratia 

a sestry, za vaše rodiny, za vašich blízkych a známych. Aby sa Vás Pán Boh dotýkal a oslovoval, 

keď budete sledovať zvesť slova Božieho z nášho chrámu aj z iných cirkevných zborov. 

 

Kostoly sa nakoniec otvorili od 25 apríla, práve na tretiu nedeľu po Veľkej noci, počas ktorej si 

každoročne pripomíname pamiatku posvätenia našich chrámov Božích. Pre nás v Leviciach to bolo 

veľmi symbolické, že kostol, dlhšie obdobie zavretý, bol otvorený práve na pamiatku jeho 

posvätenia. Ak Pán Boh dá a pandemické opatrenia to dovolia, na 3. nedeľu po Veľkej noci, 8. mája 

2022 si budeme pripomínať okrúhle 20. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho. 

 

Naši veriaci v Horši majú chrám Boží starší, pretože 16. mája 2021 si pripomínali jeho okrúhle 200. 

výročie posvätenia. V Leviciach máme síce o jednu nulu menej, budeme si pripomínať výročie 

dvadsiate, no sme za to Pánu Bohu vďační, Lebo si neviem predstaviť, že by sme tento kostol so 

zborovým centrom stavali v súčasnosti. 

 

Postupne, ako sa začala pandemická situácia zlepšovať, začal som od júna pravidelne konať služby 

Božie v Horši aj v Tlmačoch – Lipníku. Bohoslužby na týchto miestach som musel prerušiť na 

jeseň, keď sa koronavírus opäť začal šíriť a prichádzali stále tvrdšie hygienické epedemiologické 

opatrenia. 

 

Od 26. septembra som začal konať služby Božie osobitne pre nezaočkovaných o 9.00 hod  

a osobitne pre zaočkovaných a prekonaných o 10.15 hod. Od 14. novembra sa opatrenia sprísnili 

natoľko, že stretávanie sa nezaočkovaných ľudí už nebolo možné. Pre všetkých, ktorí dovtedy na  

tieto služby Božie radi prichádzali a zrazu to už nebolo možné, prišlo veľké sklamanie a smútok.  

Ale všetci sme rozumeli vážnej situácii v celej republike a zariadili sme sa podľa toho, čo štát 

nariadil. 

 

Od 28. novembra do 12. decembra boli všetky kostoly na Slovensku zatvorené, lebo vírus sa  

dramaticky rozšíril. Opäť sme prešli na nahrávky kázni slova Božieho, ktoré sme uverejňovali na 

našej internetovej stránke. Aj naši presbyteri rovnako ochotne roznášali každý mesiac do 

evanjelických domácností zborový časopis Siloe.  

 

Do poslednej chvíle sme tŕpli, či budú kostoly počas vianočných sviatkov zatvorené, alebo budú za 

určitých podmienok otvorené. Vláda nakoniec rozhodla, že kostoly budú otvorené, ale 

s maximálnou kapacitou 30 ľudí v režime OP. Opäť to bola nová situácia, na ktorú sme museli 

zareagovať. Nevedeli sme, koľko ľudí počas sviatkov príde do kostola. Koľkí sú zaočkovaní a koľkí 

nie. Koľkí sa budú báť prísť a koľkí nie. Nakoniec sme sa rozhodli, že z každej vianočnej slávnosti 

budeme robiť online prenos v rámci našej internetovej stránky a na facebooku. Na túto možnosť 

sme sa pripravili už začiatkom leta, keď sme zmenili dodávateľa internetového pripojenia zo 

spoločnosti T-com, na spoločnosť Swan. Obsah poskytovaných dát potrebných pre  online prenosy 

bol neporovnateľne vyšší a cena omnoho výhodnejšia. Vďaka tomu sme mohli počas Vianoc tieto 

prenosy zrealizovať. Mladších a strednú generáciu, ktorí majú dobré pripojenie na internet, sme 

požiadali, aby služby Božie sledovali prostredníctvom internetu. Staršej generácii, ktorá na internet 

väčšinou prístup nemá, sme umožnili priamu účasť na službách Božích, ktoré sme robili počas 

každej sviatočnej príležitosti na dvakrát.  
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Chcem sa poďakovať aj neordinovaným pracovníkom v našom cirkevnom zbore, ktorí ma ochotne 

zastúpili v nedeľu na službách Božích. Niekedy sa totiž stáva, že som buď na dovolenke, alebo na 

tábore s mladými, alebo som ako konsenior pozvaný na slávnosť v niektorom cirkevnom zbore, 

ktorá sa koná v nedeľu. Preto miesto mňa títo ochotní bratia a sestra vykonali tzv. čítané služby 

Božie. Ďakujem  za túto službu bratovi Ivanovi Křišťanovi, bratovi dozorcovi Martinovi Drdošovi 

a sestre katechétke Jolanke Makovicovej. 

 

Rok 2021 bol veľmi náročný. Museli sme v ňom reagovať na aktuálne zmeny a opatrenia, ktoré 

mali dosah aj na bohoslužobný život v našom cirkevnom zbore. S Božou milosťou sme všetko 

zvládli a veríme, že v roku 2022 všetko s Božou pomocou znovu rovnako zvládneme.  

  

2. Adventné a pôstne služby Božie 

 

Pôstne a adventné stredtýždňové služby Božie sa pre pandémiu koronavírusu v minulom roku 

nevykonávali. 

 

B) Sviatosti 

 

1. Krst svätý 

 

Napriek tomu, že pandémia koronavírusu trvala počas celého roku, mali sme v našom cirkevnom 

zbore pomerne dosť krstov. Ako sa na jar kostoly začali postupne otvárať, prichádzali rodičia 

s prosbou o krst. Počas leta sme krstili skoro každú druhú nedeľu, Na jeseň, len čo sa pandémia 

začala opäť šíriť, krsty sa stávali zriedkavejšími. Nech Pán Boh požehná všetkých pokrstených 

a dáva rodičom a krstným rodičom múdrosti a Božieho vedenia, aby svoje ratolesti sprevádzali po 

ceste viery. 

  

2020                                    2021 

 Deti Dospelí  Spolu  Deti Dospelí Spolu 

Muži 7 0 7  6 1 7 

Ženy 4 0 4  10 0 10 

Spolu 11 0 11  16 1 17 

 

2. Večera Pánova 
 

V súvislosti so sviatosťou Večere Pánovej som si uvedomil veľkú vďaku voči Pánu Bohu, že sme 

bez problémov prešli na nový spôsob prisluhovania Večere Pánovej, vychádzajúci 

z epidemiologických opatrení vlády, ktorá na začiatku pandémie zakázala pitie zo spoločného 

kalicha  a nariadila miesto tejto formy nalievať víno do osobitných malých kalíštekov. Bola to 

zmena, keď sme sa po 500 rokoch museli vzdať pitia zo spoločného kalicha, Ale myslím, že každý 

túto zmenu prijal, lebo sme si všetci uvedomovali na jednej strane príkaz vlády a na strane druhej 

hrozbu z možnej nákazy koronavírusom. Celkom dobre sa osvedčila forma prijímania sviatosti 

Večere Pánovej postojačky namiesto kľačania pred oltárom, kde by sme nemohli kľačať vedľa seba 

a týmto spôsobom by to bolo za súčasnej situácie veľmi zdĺhavé. Prijímanie postojačky v zástupe je 

plynulejšie a pri zachovávaní rozostupov aj efektívnejšie. Sviatosť Večere Pánovej stále prijímame 
pod obojím spôsobom chleba a vína, len forma jej prijímania sa zmenila. Som však vďačný,  že ju 

všetci prijali a  že v dobe koronakrízy je to ten najlepší variant, ktorý sme v našom cirkevnom zbore 

mohli využívať. Ďakujem aj pomocníkom, ktorí mi pri distribúcii tela Kristovho pomáhali: svojej 

manželke Kataríne a bratovi Ivanovi Křišťanovi. 
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Večera Pánova sa teda prisluhovala vždy vtedy, keď to bolo možné a ako to situácia dovolila. 

Určite by sme ju prisluhovali aj častejšie, keby sme nemali kostoly zavreté. Preto si vážim, že 

k tejto sviatosti napriek ťažkému obdobiu pristúpilo 563 ľudí, z toho 179 mužov a 384 žien.  

         

C) Iná činnosť 

 

1. Sobáše 

 

Aj napriek ťažkej pandémii sa uskutočnilo niekoľko sobášov. Teším sa z nich a prajem mladým 

párom, aby žili v láske a kráčali cestou viery. Sobášov by bolo aj viac, avšak mnohí 

z pandemických dôvodov prekladajú svoje sobáše na neskoršie obdobie. Žiaľ, má to aj opačný 

efekt, niektoré páry začnú žiť spolu ešte bez sobášneho zväzku a narodia sa im aj deti. Nie je to 

dobrý smer. Sobášne hostiny môžu počkať, ale počas leta, keď je nebezpečenstvo infekcie 

koronavírusu najmenšie, je najlepšia možnosť pre uzavretie manželstva v chráme Božom pred 

tvárou Božou aj pred tvárou prítomných zhromaždených. Pretože, ak veriaca dvojica reálne počíta 

s Pánom Bohom od začiatku svojho vzájomného manželského spolužitia, problémy, ktorým budú 

spoločne v budúcnosti čeliť, s Božou pomocou ľahšie zvládnu. 

 

 

2020                                                                       2021 

Evanjelické Krížne Požehnanie Spolu Evanjelické Krížne Požehnanie Spolu 

0 1 0 1 0 4 0 4 

 

 

2. Pohreby 

 

Pohrebné obrady sa konali tiež na pozadí pandémie koronavírusu. Začiatok roku 2021 bol pritom 

najťažší. V mesiacoch január až marec zomrelo veľké množstvo našich bratov a sestier. Mnohí 

z nich zomreli na priame následky infekcie koronavírusu. Na večnosť odišli aj mnohí aktívni 

členovia nášho cirkevného zboru. Zvlášť bola smutná smrť brata farára Vladimíra Macaláka, lebo 

pohrebný obrad prebiehal za tých najprísnejších protipandemických opatrení, ktoré platili 

s minimálnym množstvom zúčastnených ľudí. Smútili sme aj za naším bývalým dozorcom 

Dušanom Macákom, ktorého po dlhej chorobe povolal Pán Ježiš k sebe do večnosti. Ja som ho už 

ako dozorcu nezažil, ale z rozprávania som vedel, že sa snažil plniť zo srdca všetky svoje cirkevné 

povinnosti, ako sám najlepšie vedel. Veľmi bolestná bola aj smrť brata Martina Drdoša st., ktorý 

bol aktívnym členom cirkevného zboru a pomáhal pri jeho činnosti ako sám najlepšie vedel  

a vládal. Na ceste do večnosti sme odprevadili aj nášho bývalého presbytera doktora Tibora Vecana. 

Rovnako sa nás bolestne dotkla smrť našej spolusestry Márie Olejárovej, ktorú sme poznali ako 

horlivú návštevníčku služieb Božích a rôznych vnútromisijných stretnutí, kde rada pomáhala. Do 

vypuknutia pandémie chodievala spolu so mnou na pohrebné rozlúčky, kde pomáhala s nábožným 

spevom aj s ďalšími. Bolestná bola smrť  jednej z našich najstarších členiek cirkevného zboru Anny 

Šűvegešovej, ktorá zomrela v 92. roku života a až do posledných chvíľ navštevovala pravidelne 

služby Božie v našom kostole. Aj Horša pocítila smrť mnohých svojich členov. Počas rokov 2020 – 

2021 som tam pochoval skoro polovicu pravidelných účastníkov služieb Božích, čím sa toto 

spoločenstvo ešte viac zmenšilo. Zomreli mnohí ďalší v našom zbore, ktorých by som mohol 

spomenúť a zostalo po nich prázdne miesto. Či už v kostolnej lavici, ale aj v našich srdciach. Nech 

Pán Ježiš poteší všetky zarmútené rodiny, ktoré počas minulého roku odprevadili na večnosť 

svojich blízkych. 

 



Výročná kňazská správa za rok 2021 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Levice 

           návrh na schválenie 

 

13 

 
 

 2020 2021 

Muži 7 14 

Ženy 12 12 

Spolu 19 26 

 

 

IV. Biblická, vnútromisijná  a výchovná činnosť 

 
Celý rok 2021 sa odohrával na pozadí pandémie koronavírusu aj v tejto oblasti. Z toho dôvodu sme 

nemohli robiť naše misijné stretnutia na pôde nášho cirkevného zboru. Celá misijná služba sa 

konala iba v obmedzenom počte a väčšinou sa okrem leta presunula do internetového priestoru. 

Napriek tomu všetkému chcem poďakovať vnútromisijnému výboru v našom cirkevnom zbore, že 

pracoval aj v takýchto sťažených podmienkach a koordinoval aspoň niektoré aktivity, ktoré sa nám 

podarilo uskutočniť.  Ďakujem im za ochotu, nápady, myšlienky a modlitby. Ďakujem aj všetkým 

ostatným z cirkevného zboru sa všetku kreativitu, ktorú vyvinuli v týchto ťažkých podmienkach, 

počas ktorých nebolo možné vzájomné stretávanie sa. Ďakujem aj kresťanskej policajnej asociácii, 

s ktorou úzko spolupracujeme. 

 

 

 

 

 
 

Do nového roku 2021 sme vkročili so zatvorenými kostolmi. Tie sa otvorili až od 25. apríla. 
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Evanjelici žijúci v našej fílii Horša svätili 16. mája okrúhle 200. výročie posvätenia chrámu 

Božieho. Pri tejto príležitosti zostavila sestra Miroslava Mituníková brožúrku s názvom: „200 rokov 

kostola evanjelickej a. v. cirkvi v obci Horša.“ Túto publikáciu vydal náš cirkevný zbor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V spolupráci s Kresťanskou policajnou asociáciou sme dňa 25. júna konali na kalvárii v Leviciach 

Ekumenické bohoslužby pre príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej 

republiky. Slovo Božie kázal nový generálny duchovný, ktorým je brat farár Viktor Sabó. 
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Slávnosť konfirmácie sa konala dňa 27. júna. Toto bola už druhá slávnosť, ktorá sa presunula 

z tradičného májového termínu na koniec júna. Letné obdobie bolo vhodné na konanie takejto 

hromadnej slávnosti, lebo vtedy platili minimálne pandemické opatrenia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto denného letného tábora pre menšie deti sme v dňoch 12. – 16. júla usporiadali Letnú 

biblickú škola. Boli sme veľmi radi, že hoci v obmedzenom počte, ale predsa sme sa mohli venovať 

aj našim najmenším. Deti sa so svojimi vedúcimi premenili na malých pátračov, ktorí hľadali 
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poklady Božieho slova. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a realizovaní tohto milého 

podujatia.  

 

 
 

 

Mládežnícky biblický výlet sa konal v dňoch 24. – 30. júla 2021 v Brezovej pod Bradlom, časti 

Matejková. Keďže aj letné obdobie bolo poznamenané pandémiou, mohli sa tohto výletu zúčastniť 

iba mladí v obmedzenom počte. Veľmi by sa to zišlo hlavne mladším, konfirmandom – 

dorastencom. Ale skutočne sme mohli zobrať iba niekoľko ľudí. Počas výletu sme rozoberali 

Ježišove výroky: „Ja som.“ Trávili sme čas spolu, poznávali sme okolie a snažili sme sa navzájom 

budovať a povzbudzovať vo viere. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Služby Božie na začiatku školského roka s požehnaním študentov a učiteľov sa uskutočnili dňa 5. 

septembra. 
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Pánu Bohu sme ďakovali za tohoročnú úrodu dňa 3. októbra. Do oltárneho priestoru sme 

symbolicky naaranžovali plodiny, ktoré sme zozbierali z našich sadov, polí, viníc a záhradiek. Aj 

napriek ťažkému roku sme mali byť Pánu Bohu za čo vďační. 

 

 
 

V predvianočnom čase bol na Námestí hrdinov v Leviciach inštalovaný drevený Betlehem, ktorý 

vytvoril pán Matej Nagy z Dolného Pialu. Pri jeho odhalení sa prihovorili zástupcovia  

Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej a. v. cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi a Cirkvi 

bratskej v Leviciach. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Počas vianočných sviatkov platilo obmedzenie pri stretávaní sa v priestoroch chrámu. Služieb 

Božích sa mohlo zúčastniť maximálne 30 ľudí, ktorí boli zaočkovaní alebo prekonali koronavírus. 

Z toho dôvodu si naši najmenší pripravili vianočný program tak, že si svoje básničky nahrali doma. 
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Takto vzniklo vianočné pásmo s názvom: Keby Ježiš prišiel dnes. Dá sa pozrieť na: 

https://www.facebook.com/ECAVLevice/videos/584091605986321 

 

 
 

Aktuálny zoznam členov vnútromisijného výboru k 31. 12. 2021 

 

Predsedníctvo 

Martin Riecky 

Martin Drdoš ml. 

Členovia vnútromisijného výboru 

Marián Bielik 

Andrea Čimborová 

Milena Greksová 

Marcela Grobařová 

Jolana Makovicová 

 

 

 

A) Biblické hodiny 

 

Nový rok 2021 pokračoval uzavretím kostolov, lebo pandémia koronavírusu sa šírila veľmi 

intenzívne. Odzrkadlilo sa to aj na stretnutiach na biblických hodinách. Keď sa po Veľkej noci 

kostoly otvorili, na biblických hodinách sme sa začali stretávať až od polovice mája. Niektorí ľudia 

sa stále báli možnej nákazy, preto nás ostala iba malá hŕstka. Podobný scenár sa odohral aj 

v septembri. Keďže niektorí boli očkovaní a iní zase neočkovaní, boli stretnutia viac ako 

problematické. Potom mi Pán Boh vnukol myšlienku, aby sme presunuli naše stretnutia do online 

priestoru, kde sme sa mohli stretávať bez ohľadu, či sme zaočkovaní, alebo nezaočkovaní. Postupne 

som oslovoval aj takých ľudí, ktorí dovtedy biblické hodiny nenavštevovali. Všetci boli väčšinou 

doma a stačilo iba zopár klikov na počítači a človek sa dostal do nášho spoločenstva biblickej 

hodiny, ktoré prebiehalo prostredníctvom videokonferencií na gmaili. Dokonca aj niektorí starší 

členovia zboru sa naučili pracovať s touto technológiou a nemali problém sa do tohto fóra zapojiť. 

Keď nám pandémia hodila do cesty kameň, Pán Boh ukázal cestu. Rozoberali sme spolu 7 listov zo 

Zjavenia Jána. Potom sme začali podrobne rozoberať 1. list apoštola Jána. Pre mňa to boli veľmi 

osobné stretnutia, na ktoré sme sa všetci tešili a mnohí sme sa nevedeli dočkať, kedy už príde streda 

večer. Tešili sme sa, že aj keď nemôžeme byť spolu osobne, predsa len sa takýmto spôsobom 

vidíme a počujeme. Môžeme sa modliť za svoje potreby a nechať sa viesť Božím slovom. V tomto 

https://www.facebook.com/ECAVLevice/videos/584091605986321
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stretávaní pokračujeme aj v roku 2022 a pozývam doň aj ďalších. Pokojne sa na mňa  obráťte a ja 

každému vysvetlím, ako sa na tieto stretnutia v online priestore pripojiť. Stretávame sa každú stredu 

večer o 18.00 hod.  

 

2020                                                                        2021 

Počet za rok Priemerná účasť Počet za rok Priemerná účasť 

12 8 15 13 

 
B) Detská besiedka (predkladá Andrejka Čimborová) 

 

Deti sa stretávajú na detskej besiedke vždy v nedeľu doobeda počas služieb Božích. Najskôr sú deti 

prítomné na úvodnej liturgii a počas 2. piesne dostanú požehnanie od pána farára. Potom sa odoberú 

do priestorov detskej besiedky.  

 

Vedúcou detskej besiedky je sestra Andrea Čimborová. Detskú besiedku ďalej vedú Marcela 

Grobařová, Milena Greksová a Michaela Drdošová. 

 

Preberajú na nich pútavým spôsobom biblické témy so združenia „Tim 2,2“, ktoré sú spracované 

tak, aby deti za 5 rokov prebrali celú bibliu. Ďalej sa učia pesničky, biblické veršíky, spoločne sa 

hrajú, riešia biblické kvízy, tajničky alebo si vyrábajú zaujímavé drobnosti. 

 

Deti sa rady učia o Pánu Bohu a my im rady zasievame semienka viery do ich srdiečok. Nech Pán 

Boh požehnáva spoločenstvo našich najmladších, za ktorých sme vďační. 

 

Keď to bolo možné, priemerne sa stretávalo na besiedke 6 detí, pod čo sa podpísali aj opatrenia 

v terajšej neľahkej situácii. Keď nám nebolo možné sa stretnúť na besiedke osobne, komunikovali 

sme spoločne v online priestore. Posielali sme deťom linky na zaujímavé biblické príbehy, zasielali 

sme im materiál, ktorý si s pomocou rodičov mohli vypĺňať, prípadne plniť dané úlohy. 

 

S pomocou  rodičov sme natočili aj vianočné pásmo s názvom: „Keby Ježiš prišiel dnes“. Premietli 

sme ho na štedrovečerných službách Božích. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom 

za ich ochotu a úsilie, ktoré pri tom vynaložili. 

 

Cez leto sa deti zúčastnili denného biblického tábora v našich cirkevných priestoroch. Nech Pán 

Boh aj naďalej prácu s deťmi požehnáva, pretože je veľmi dôležitá.  

 

 

 

 

 

C) Konfirmačná príprava 

 

Konfirmačná príprava prebieha počas dvoch školských rokov. S deťmi preberáme konfirmačnú 

príručku Verím a sľubujem a snažíme sa poznané pravdy aplikovať do praktického života. Aj 

stretávanie sa konfirmandov bolo poznačené pandémiou. Pokiaľ bol lockdown, stretávali sme sa 
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online spôsobom prostredníctvom discordu. Bol to aký-taký kontakt, ale stretnutia prostredníctvom  

internetu nenahradia stretnutia prezenčnou formou. Slávnosť konfirmácie bola opäť z mesiaca máj 

presunutá až na záver júna, v tom čase platili minimálne pandemické opatrenia.  Slávnosť sa 

uskutočnila dňa 27. júna. Už niekoľko rokov si však uvedomujem nepriaznivú skutočnosť v našom 

cirkevnom zbore. Akoby sa slávnosť konfirmácie týkala iba konkrétnych rodín konfirmandov. 

Pretože, keď vyhlásim termín konfirmácie, polovica ľudí, ktorí chodievajú do kostola pravidelne,  

nepríde. Toto nie je zdravý jav, pretože konfirmácia sa týka celého cirkevného zboru, do 

spoločenstva ktorého sú konfirmandi slávnostne prijatí. Cirkevný zbor by sa mal vtedy za nich 

modliť, aby sa Pánu Bohu nestratili. 

 

 

2020                                                                                2021 

 Deti Dospelí Spolu Deti Dospelí Spolu 

Muži 5 1 6 2 0 2 

Ženy 4 0 4 4 0 4 

Spolu 9 1 10 6 0 6 

 

 
 

D) Dorast 

 

Stretnutia dorastu sme mávali v rámci konfirmačnej prípravy. Pripravoval som si pre nich aktuálne 

témy, ktoré by ich mohli zaujímať. Zároveň priliehajúce hry, kvízy. Učili sme sa modlievať 

vlastnými slovami. Bol som celkom milo prekvapený, že reagovali veľmi pozitívne. Naším cieľom 

je ich po konfirmácii zapojiť do spoločenstva mládeže, kde by stavali múry viery na základy, ktoré 

už boli položené. Tu je však stále veľký problém, v riešení ktorého dosť zlyhávame. Na jednej 

strane nám veľmi nepraje koronakrízové obdobie. Veľmi by sa našim mladým zišli letné biblické 

tábory, na ktoré však ísť nemohli, lebo sa všetko mohlo odohrávať vo veľmi oklieštenej forme. 

Rovnako by im pomohli aj spoločné stretnutia s pokonfirmačnou mládežou, ktoré tiež nemohli byť, 

keďže sme sa stretávali iba vo virtuálnom priestore a po uvoľnení opatrení sa veľké skupiny 

nemohli spolu miešať. Prosím všetkých o modlitby, aby sme týchto mladých nestrácali. Naším 

cieľom je ich viesť vo viere, lebo čím budú starší, tým viac bude nástrah, ktoré im do cesty postaví 

život. Keď sa naučia žiť s Bohom v tomto najťažšom tínedžerskom období, v dospelosti sa im bude 

kráčať životom oveľa ľahšie. 
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E) Spoločenstvo evanjelickej mládeže (správu predkladajú Dalibor Hanus a Miška  Drdošová) 

 

Začiatok roku 2021 sa opäť niesol v duchu zatvorených kostolov, a teda aj zákazu stretávania sa 

našej mládeže. Avšak vďaka vymoženostiam modernej doby sme sa začali stretávať aspoň v online 

svete, kde sme sa spoločne mohli zamýšľať nad Božím slovom, zdieľať sa a aj sa spoločne zabaviť 

prostredníctvom rôznych online hier. Online priestor umožnil niektorým našim mládežníkom 

zúčastniť sa aj kurzu pre lektorov práce s mládežou. Po opätovnom otvorení kostolov sme sa aj my 

začali stretávať naživo. Zároveň sme začali spoluprácu s mládežníkmi z CZ Plavé Vozokany 

a Tekovské Lužany, ktorí sa občas zúčastňovali na našich stretnutiach, a tak sme utužovali 

priateľstvá medzi našimi zbormi. Naša mládež sa zapájala aj do rôznych stretnutí ako napr. 

Celoslovenské stretnutie mládeže alebo online SEMfest.  

 

Letné prázdniny sa niesli v duchu letných táborov. Niektorí naši mladí sa v rámci spolupráce s CZ 

Plavé Vozokany rozhodli pomôcť s organizáciou Letnej biblickej školy, aby sme aj v tomto 

menšom cirkevnom zbore mohli privádzať mladých k viere a prostredníctvom nás mohli spoznávať, 

aký milosrdný je náš Pán. Naši mladí pomáhali aj na Levickom dennom tábore, kde sme si opäť 

užili s našimi deťmi a zahrali sa na pátračov Ježišovho života. A nakoniec sme si išli spoločne 

oddýchnuť a načerpať duchovné sily počas spoločného výletu do misijného strediska v Brezovej 

pod Bradlom - Matejkovej.  

Nový školský rok sme otvorili spoločnou opekačkou a prespávačkou, kde sme strávili krásny čas 

pri Božom slove a spoločných rozhovoroch. Veríme, že nový rok 2022 nám prinesie lepšie 

podmienky na spoločné stretnutia, veľa nových príležitostí a zážitkov. 

 

 

F) Hudobný život v cirkevnom zbore (správu predkladá Marián Beréni) 

 

Bohužiaľ aj tento rok bol poznačený pandémiou covid-19. Aj zo strachu, ktorý panuje medzi 

ľuďmi, sa žiaľ prestal stretávať spevácky zbor. Príležitostne však nacvičili  piesne a pri slávnostiach 

aj v iných zboroch doplnili svojím programom služby Božie. Hudobná skupina tiež nezaháľala a 

nacvičovala piesne, ktorými obohatila nielen bohoslužby, ale aj rôzne iné akcie.  Tak isto klesol aj 

náš počet. Aktuálne sú v skupine piati ľudia.  Tento počet klesol aj preto, že niektorí členovia buď 

nemali čas, alebo pre opatrenia už nemohli ďalej pokračovať, keďže nespĺňali kritéria OP. Aj 

napriek ťažkostiam zbor stále funguje a snaží sa obohatiť služby Božie. V rámci zborovej činnosti 

sa uskutočnil aj koncert Lenky Filipovej. V senioráte prebiehal zber informácií o hudobnej stránke,  

náš zbor sa zapojil tiež. V budúcom roku by sme chceli zorganizovať večer pri piesňach Taizé. Za 

modlitby budeme vďační, pretože v tejto dobe nič nie je isté, istá je len Božia láska, ktorá je nad 

nami. 

 

 

G) Spoločenstvo evanjelických žien (správu predkladá Jolanka Makovicová) 

 

V roku 2021 sme sa po uvoľnení pandemických opatrení stretli iba raz. Sestry z dôvodu opatrení do 

spoločenstva nechodili. Na stretnutí sme sa modlili za cirkevný zbor a za chorých ľudí. Téma bola 

venovaná modlitbe. 

 

H) Spevokol  

 

Spevokol sa počas pandemického roku 2021 nestretával. Stretol sa iba príležitostne na nácviku, keď 

jeho členovia zaspievali na službách Božích v kostole v Čankove pri príležitosti dňa obce. 
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V minulom roku hrával na službách Božích brat Marián Beréni, za čo mu srdečne ďakujem. Som 

rád, že má mnohé kreatívne nápady, vďaka ktorým sa snaží stvárniť hudobnú zložku služieb Božích 

čo najzaujímavejšie. 

 

Príležitostne nám na službách Božích hrou na organe poslúžila aj pani riaditeľka ZUŠ Pála Kadosu 

v Leviciach Klára Viteková. Príležitostne vypomohla aj sestra Gizela Gunárová. Hrou na organe 

v domove dôchodcov Fénix vypomáhala, pokiaľ vládala a mohla, aj sestra Viera Nehézová. V Horši 

nás zase hrou na organe sprevádzal brat Ján Kvanka. Všetkým som za ich službu vďačný, nech ich 

Pán Boh požehnáva. 

 

 

I)  Rodinné spoločenstvo 

 

Rodinné spoločenstvo sa strelo iba dvakrát a to v obmedzenom počte, lebo celý rok bol poznačený 

koronavírusom. Neuskutočnilo sa ani seniorátne stretnutie rodín, ktoré sa malo uskutočniť na jeseň 

v Nitre. Dúfam, že v roku 2022 sa budeme môcť stretávať častejšie. 
 

 

 

J)  Sestry vo viere (správu predkladá Evka Drdošová) 

 

Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. M 18,20  

Skupinka Sestry vo viere je malou skupinkou, ktorú tvoria sestry v dôchodkovom veku. 

Evidovaných je nás 13 sestier, ale z toho už tri sestry zo zdravotných dôvodov medzi nás nechodia. 

Najstaršia Betka  mala 88 rokov a najmladšia Danka mala 59 rokov. Dve sestry – Marienka 

Olejárová a Lenku Lehotkajovú sme odprevadili na poslednej ceste. Aj toto patrí k nášmu životu. 

Schádzame sa  pravidelne v utorok o 10.00 h. Za tie roky sa z nás vytvorila taká malá rodina.  Aj 

keď sme každá iná a máme svoje starosti a radosti, nemáme problém sa s nimi podeliť a potom sa 

za ne pomodliť, navzájom sa povzbudiť. Cítiť medzi nami Božiu prítomnosť. Ten pocit sa nedá 

slovami vyjadriť, ten sa musí zažiť. Na našich stretnutiach si čítame zamyslenia na každý deň - 

Tesnou bránou, potom prečítaný text rozoberáme a spoločne sa nad ním zamýšľame. Pokračovali 

sme v čítaní  knihy  – Žalmy na kazateľnici. Sú to kázne a žalmové texty vynikajúceho teológa a 

kazateľa, ktorým docent Ján Grešo nesporne bol. 

 

Tento rok nám opätovne priniesol veľkú skúšku od Pána Boha, ale zároveň nám dal aj príležitosť, 

ako ju zvládnuť. Väčšiu časť roka sme sa nemohli stretávať, ale aspoň vďaka moderným 

technológiám sme mohli zostať v spojení. Sestrám, ktoré majú modernejšie mobily, som posielala 

zamyslenia z facebooku alebo z internetu. Keď niekto potreboval modlitbu za rodinu, priateľa, tak 

sme si to napísali alebo zavolali, tým sme zostávali aj v duchovnom spojení a pomáhali si navzájom 

aspoň takýmto spôsobom. Pre staršie členky nášho spoločenstva bolo toto obdobie ťažšie, lebo 

nemajú prístup na internet, no mohli sme si aspoň telefonovať. Aj napriek tejto nepriaznivej situácii 

sme sa nevzdávali a keď sa uvoľnili opatrenia, opäť sme sa začali stretávať. Za to patrí veľká vďaka 

Pánu Bohu.  

 

Na záver by som chcela pozvať aj ďalšie sestry, ktoré túžia po spoločenstve a spoločných 

modlitbách  
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K) Ekumenická modlitebná skupinka (správu predkladá Jolanka Makovicová) 

 

Ekumenická modlitebná skupinka sa stretávala hlavne počas leta, lebo vtedy boli epidemiologické 

podmienky najprijateľnejšie.  Stretávali sme sa striedavo na viacerých miestach. Delili sme o to, čo 

sme počas týždňa prežili. Modlili sme sa za naše mesto Levice, za vládu, poslancov, farárov a za 

naše cirkevné zbory. 
 

L) Modlitebná skupinka sestier (správu predkladá Milenka Greksová) 

 

Keďže rok 2021 bol pre pandémiu ťažký, veľmi sme sa osobne nestretávali. Viac sme 

komunikovali cez internet, kde sme si písali o našich radostiach a starostiach a potom sme sa v 

tichosti našich domácností modlili. O to vzácnejšie boli pre nás chvíle, keď sme sa aspoň na chvíľu 

mohli stretnúť. Ďakujem nášmu Bohu, že nás aj v tomto roku viedol vo svojej múdrosti a 

požehnaní, že nás všetkých ochraňoval a držal vo svojom náručí.  
  

M) Modlitebná skupinka mladých sestier (správu predkladá Katarína Riecka) 

 

Naša modlitebná skupinka týmto rokom vstúpila do druhého roku svojej existencie s nádejou, že 

tento rok bude vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu lepší. Táto skupinka počtom 5-6 sestier 

sa budovala minulý rok od základov a postupne sa pretvára na  spoločenstvo  žien, ktoré túžia po 

Božom slove viac a viac ako aj po vzájomnej blízkosti a zdieľaní sa so svojim radosťami 

i starosťami. Duchovné povzbudenie cez príbehy o biblických ženách nachádzame v knihe 

Zvestovateľky  od Rút Krajčiovej. Práve cez tieto príbehy sa snažíme viac poznať a pochopiť, ako sa 

Boh v dejinách Starej zmluvy dokazoval i v životoch úprimne veriacich žien. Každý príbeh 

z dávnych čias sa snažíme sprítomniť a cez diskusiu pochopiť, čo chce Pán Boh práve cez toto 

posolstvo povedať nám, súčasným ženám. Po prebratí textu a diskusii nasledujú spoločné modlitby, 

v ktorých sa modlíme za našich manželov, naše rodiny, za zvládnutie starostí, no s bázňou v srdci 

ďakujeme i za radosti a požehnania, ktoré od nášho Pána dennodenne prijímame. Práve skrze toto 

spoločenstvo si každá z nás veľmi dobre uvedomuje, že tento dar stretávania sa a vzájomného 

zdieľania sa je darom milosti a veľkého požehnania od Pána Boha. Ak aj Ty, milá sestra, hľadáš 

spoločenstvo veriacich žien, sme tu pre Teba. (Momentálne sa stretávame dvakrát do mesiaca - 

v stredu o 17:00 v detskej besiedke.)  

 

N) Spoločenstvo mužov. 

 

Stretnutia bratov na mužskej skupinke sa tiež odohrávalo na pozadí koronakrízy roku 2021. Pokiaľ 

sa dalo, stretávali sme sa v online priestore internetu, prostredníctvom videokonferencií na  gmaili. 

Po skončení lockdownu sme sa stretávali už prezenčne. Počas adventu 2021 sme z dôvodu 

opätovnému lockdownu prešli opäť na stretnutia dištančnou formou prostredníctvom internetu. 

Preberali sme postavu Ježišovho učeníka Jakuba. Potom sme na pokračovanie rozoberali postavu 

biblického patriarchu Jákoba. Teším sa z tohto bratského spoločenstva. Mužská spiritualita je iná 

ako ženská. A v čisto mužskom prostredí vnímame hlavne mužské biblické vzory, hľadáme ich 

pozitíva a negatíva. Všetko je to inšpirácia pre náš život, na čo sa zamerať a čoho sa zase na druhej 
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strane vyvarovať. Pozývam do tohto spoločenstva aj ďalších bratov, aby sme spoločne zdieľali 

mužskú spiritualitu a posúvali sa vo vzťahoch a viere hlbšie. Stretávame sa každý druhý a štvrtý 

utorok v mesiaci o 18.30 hod. 

 

 

  

 

O)  Médiá a webová stránka cirkevného zboru 

 

Mediálny výbor sa schádzal a pracoval celý čas na pozadí koronakrízy. To, čo sa nám osvedčilo 

v roku 2020, sme rozvíjali v pandemických podmienkach roku 2021.  

 

 

 

Pokračovali sme vo vydávaní nášho zborového časopisu 

Siloe. Išlo o jubilejný XX. ročník jeho vydávania. 

Pripravujeme ho v redakčnej rade nášho cirkevného 

zboru a napriek tomu, že sme veľa vnútromisijných 

aktivít nemali, stále bolo o čom písať. Snažili sme sa 

informovať o aktuálnom dianí v cirkevnom zbore, 

o aktuálnych pandemických opatreniach, ktoré majú 

dosah aj na celú cirkev a o všetkom zaujímavom, čo sa 

deje. Nie je pritom jednoduché vydávať mesačník. Ale 

vďaka ochotným spolupracovníkom sme každý mesiac 

pre vás pripravili aktuálne číslo. Počas ťažkých období 

epidémie sme každé číslo vďaka našim  ochotným 

presbyterom distribuovali do vašich domácností. Každé 

jedno číslo sme následne zavesili aj na webovú stránku 

nášho cirkevného zboru, aby bolo k dispozícii aj pre 

tých, ktorí sa pohybujú v internetovom priestore. 

Ďakujem teda všetkým, ktorí stoja pri zrode, tlačení 

a distribúcii tohto nášho periodika. 

 

Cirkevný zbor  prevádzkuje svoju webovú stránku 

http://www.ecavlevice.sk/  V rámci facebooku máme 

tiež svoju vlastnú stránku 

https://www.facebook.com/ECAVLevice/  V minulom roku sme začali využívať aj náš youtube 

kanál https://www.youtube.com/channel/UCEJq4hchasb-B0QIrTrgx7A 

 

Počas celého obdobia, 

keď boli zatvorené 

kostoly, sme robili 

nahrávky kázni slova 

Božieho, ktoré sme 

hneď zavesili na  

webovú stránku nášho 

cirkevného zboru, kde 

ju sledovali mnohí 

ľudia. Keď boli kostoly 

v lete otvorené, kázne 

http://www.ecavlevice.sk/
https://www.facebook.com/ECAVLevice/
https://www.youtube.com/channel/UCEJq4hchasb-B0QIrTrgx7A
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slova Božieho sme nahrávali a následne zavesili na webovej stránke cirkevného zboru. Túžili sme 

však robiť aj živé prenosy, ale zistili sme, že nám k tomu nepostačuje naše dovtedajšie internetové 

pripojenie. Po dlhších diskusiách sme zmenili poskytovateľa internetového signálu a rozhodli sme 

sa pre spoločnosť Swan. Ich pokrytie dátami ako aj cenová ponuka bola jednoznačne 

najkvalitnejšia. Vďaka tomu sme sa mohli koncom roku 2021 odhodlať na vysielanie online 

prenosov z našich služieb Božích. Keďže začalo platiť obmedzenie, že kapacita kostola mohla byť 

naplnená maximálne pre 30 ľudí v režime OP, čiže očkovaní a prekonaní, bolo nám ľúto všetkých, 

ktorí sa z rôznych príčin na naše služby Božie nedostali a boli takýmto spôsobom ukrátení o súčasť 

spoločenstva Božej rodiny. Preto sme hlavne pre nich začali konať online prenosy zo služieb 

Božích. Popritom sme zistili, že ich okrem našich ľudí sledujú online prenosy aj ľudia z rôznych 

miest Slovenska. Preto sme radi, ak môžeme evanjeliom poslúžiť aj takýmto spôsobom. 

 

Ďakujem aj sestrám Ľubici Opaternej a Ľudmile Jancíkovej za jazykovú korektúru kázní aj 

zborového časopisu Siloe. 

 

Teším sa, že na pôde nášho cirkevného zboru funguje už niekoľko rokov naše kníhkupectvo 

KRUH, ktoré prevádzkuje brat dozorca Martin Drdoš. Zásobuje náš cirkevný zbor aj všetky okolité 

či vzdialenejšie zbory dobrou a kvalitnou duchovnou literatúrou. Nech Pán Boh tento priestor stále 

viac napĺňa, aby požehnanie prostredníctvom kvalitnej kresťanskej literatúry prichádzalo do 

mnohých domácností. 

 

Členovia mediálneho výboru k 31. 12. 2021 

 

Predsedníctvo 

Martin Riecky 

Martin Drdoš ml. 

Členovia mediálneho výboru 

Miška Drdošová 

Zdenka Výbochová 

 

P)  Vyučovanie náboženstva 

 

Vyučovanie náboženstva prebiehalo v Leviciach aj počas uplynulého roka. Vyučoval som 

náboženstvo na 1. základnej škole, 2. základnej škole, na Gymnáziu A. Vrábla  aj na Základnej 

škole v Tlmačoch. Sestra katechétka Jolanka Makovicová vyučovala náboženstvo na 4., 5. a 6. 

základnej škole. 

 

Keď som pred vyše siedmimi rokmi prišiel do Levíc, začínal sa školský rok 2014/2015. Na 

náboženstve sme mali vtedy 40 detí. Postupne počty narastali, avšak nie veľmi dramaticky. Rásť 

začali až v posledných dvoch rokoch. V tomto školskom roku 2021/2022 je na náboženskú výchovu 

prihlásených 104 detí. Pýtal som sa, ako je to možné? Kde sa zobralo toľko detí? Potom som našiel 

odpoveď. Keď som prišiel do nášho cirkevného zboru, každý rok postupne narastal počet rodičov, 

ktorí si prinášali svoje deti na krst. S každou rodinou pritom vediem pastorálny rozhovor pred 

krstom. Každej rodine prízvukujem, ako funguje náš cirkevný zbor. Koľko aktivít máme pre deti 

a pre dospelých. Výsledok je však taký, že rodičia s krstnými rodičmi si väčšinou moje slová 

vypočujú, ale potom ich medzi nami opäť nevidíme. Môže sa zdať, že to semienko evanjelia, 

zasiate do zeme, odumrelo a už z neho do budúcnosti nič nebude. Avšak minulý a rovnako aj tento 

školský rok prihlásili rodičia do prvých ročníkov základných škôl na náboženskú výchovu presne 

tie deti, ktoré som po svojom príchode do Levíc krstil. Navonok to vyzeralo, že sa počas tých rokov 

nič nedeje. Ale ono sa deje, len my to nevidíme. Semienko evanjelia začalo klíčiť a my sme vďační 
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za tých žiakov, ktorých máme prihlásených. Keby ich rodičia pred rokmi nedali pokrstiť, nemali by 

sme ich dnes na hodinách náboženstva. Vždy sa preto modlime, keď vidíme, že si niekto prináša 

svoje deti ku krstu, aby semienko evanjelia vzklíčilo a v pravý čas prinášalo bohatú úrodu. Modlime 

sa, aby deti zatúžili po Bohu a otvárali mu svoje detské srdiečka. Modlime sa za ich rodičov, aby 

rástli vo viere v Boha. Nie je v našich silách, aby sme to zasiate semeno evanjelia oživili. To je 

v rukách Božích. Ale verím, že keď sa pravidelne budeme za tieto deti a ich rodiny modlievať, 

príde medzi tieto deti aj medzi našich mladých dorastencov duchovné prebudenie. Pozývam vás, 

aby ste sa za nich všetkých pravidelne modlievali. 

 

Môžeme sa samozrejme pýtať, kto sú ich rodičia, prečo ich veľmi nepoznáme?  Podstatná časť detí 

prihlásených na náboženstvo patrí do nášho cirkevného zboru. Hodiny náboženstva navštevujú však 

aj niektoré deti z okolitých cirkevných zborov, ktoré študujú v Leviciach na školách. Na 

náboženstve máme deti aj z katolíckych rodín, dokonca aj z ateistických rodín. Je to teda také širšie 

spektrum. Vnímam to tak, že nám toto množstvo Pán Boh zveril. Aby prešli takpovediac našimi 

rukami, aby sme im mohli vsunúť hodnoty evanjelia.   
 

Vyučovanie náboženstva aj celý učebný proces na školách prerušila opäť koronakríza. Napriek 

tomu však počas minulého roku prebehla biblická olympiáda, ktorá sa uskutočnila online formou. 

Naše deti sa zúčastnili na veľmi dobrých miestach v seniorálnom, niektoré aj v celoslovenskom 

kole. Veľmi sa z toho tešíme. 

 

Teraz by som chcel krátko zhodnotiť, ako sa nám darilo na jednotlivých školách. 

 

1.základná škola /ZŠ Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 34/ (vyučujúci: Martin Riecky)  

 

Na prvej základnej škole náboženská výchova prebiehala bez problémov. Spolupráca s vedením 

školy bola dobrá. Zintenzívnila sa ešte zvolením novej zástupkyne pre druhý stupeň. Konečne po 

dlhom čase nám mierne narástol počet detí na 1. stupni. 

 

2.základná škola,/ZŠ Ul. Sv. Michala 42/  (vyučujúci: Martin Riecky) 

 

Náboženská výchova sa na tejto škole dynamicky pekne rozvíja. Momentálne najviac detí 

navštevuje evanjelické náboženstvo v Leviciach na tejto škole. Zvlášť ma to teší preto, lebo po 

mojom príchode do Levíc som zistil, že na tejto škole sa evanjelické náboženstvo vôbec neučilo. 

Spolupráca s vedením školy je bezproblémová a  maximálne nám vychádza v ústrety. 

 

4.základná škola/ZŠ Ul. Pri Podlužianke 6 /(Vyučujúci: Jolanka Makovicová) 

  

V druhom polroku minulého školského roku sa náboženstvo pre pandémiu vôbec neučilo. Na 

náboženstvo  je prihlásených o dvoch žiakov viac. 

 

 6. základná škola/ ZŠ Saratovská 85/ (Vyučujúci: Jolanka Makovicová) 

 

Počas minulého školského roku sa evanjelické náboženstvo začalo vyučovať hneď po uvoľnení 

protipandemických opatrení. Na tejto škole pribudli na náboženstve tiež dvaja žiaci.. 

 

Gymnáziu Andreja Vrábla Levice (vyučujúci: Martin Riecky) 
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Gymnázium je momentálne jediná stredná škola v Leviciach, na ktorej sa učí evanjelické 

náboženstvo. Teším sa vždy na zvedavých študentov a ich zaujímavé otázky. Počas lockdownu 

prebiehalo vyučovanie náboženstva dištančnou formou prostredníctvom Discordu. 

 

Základná škola Tlmače (vyučujúci: Martin Riecky) 

Na tejto základnej škole v čisto katolíckom prostredí máme zopár evanjelických detí. Teším sa, že 

sa s nimi môžem stretávať a spolu môžeme učiť viac a hlbšie poznávať Pána Ježiša Krista. 

 

Školský rok 2021/2022 na všetkých ZŠ v Leviciach + gymnázium A. Vrábla v Leviciach 

 

Ročník 1 13 

Ročník 2 11 

Ročník 3 16 

Ročník 4 5 

Ročník 5 11 

Ročník 6 15 

Ročník 7 12 

Ročník 8 10 

Ročník 9 5 

STREDNÁ ŠKOLA  

Ročník 1 a 2 6 

Spolu 104 

 

 

 
 

Vyučovanie evanjelického náboženstva v školskom roku 2020/2021 

 

Názov školy Deň a čas Vyučujúci 
       1. Základná škola Utorok 12.35 h 

Utorok 13.30 h 
Martin Riecky 

      2. Základná škola Pondelok 12.45 h 

Pondelok 14.00 h 
Martin Riecky 

4. Základná škola Pondelok 13.30 h Jolana 

Makovicová 
6. Základná škola Utorok 13.30 h Jolana 
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Utorok 14.15 h Makovicová 
      Základná škola Tlmače Streda 13.25 h Martin Riecky 
     Gymnázium A. Vrábla Pondelok 7.10 h Martin Riecky 

 

 

V. Pastorálna činnosť kňaza 

 
Aj počas roku 2021 som pastorálne sprevádzal ľudí, s ktorými som sa stretával. Za niektorými som 

prichádzal osobne do ich domácností. V niektorých prípadoch som prislúžil aj sviatosť Večere 

Pánovej. Prichádzal som aj do nemocníc, kde ležali ľudia s rôznymi formami zdravotného 

ochorenia. Boli ľudia, ktorých postihla vážna choroba, iní sa zase pripravovali na smrť. 

S niektorými som sa osobne modlil. Boli však aj takí, ktorí boli napojení na prístrojoch 

a nereagovali na vonkajšie podnety. Vtedy som sa pomodlil aspoň nad ich lôžkami spolu 

s najbližšími, ktorí stáli naokolo. Navštevovali ma aj ľudia, ktorí túžili po povzbudení, lebo sa 

dostali do zdravotných, finančných alebo manželských problémov. Pandemický rok 2021 rozkolísal 

životy mnohých ľudí. Som vďačný Pánu Bohu, že aspoň s niektorými som sa mohol stretať a 

v spoločných modlitbách im v dramatických situáciách prinášať všetky potreby života pred Božiu 

tvár. Počas roku 2021  som vykonal 35 pastorálnych návštev. 

 

VI. Administratívna činnosť 

 
A) Spravovanie cirkevného zboru 

 

1. 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. Nie je ľahké stáť v takejto 

náročnej funkcii, preto bratovi dozorcovi ďakujem za jeho službu v cirkevnom zbore. Pravidelne 

sme sa spolu stretávali a hľadali na modlitbách odpovede na otázky, ktoré prinášal život na pozadí 

pandémie covid 19. Som rád, že aj vďaka svojim ďalším pozíciám v iných organizáciách, ktoré 

zastáva brat dozorca vo svetskej sfére, máme veľmi dobrú spoluprácu s týmito organizáciami. 

 

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, podobne aj sestre poddozorkyni, bratovi kurátorovi a ďalším 

funkcionárom, ktorí si svedomite plnili svoje povinnosti. Každý z nich má pritom svoju rodinu aj 

svoje vlastné povolanie. Všetko, čo robia na pôde nášho zboru, robia vo svojom voľnom čase. 

Ďakujem aj sestre kostolníčke, ktorá sa s láskou stará o priestor kostola, vymieňa oltárne rúcha 

a dozerá na to, aby v kostole prebiehalo všetko tak, ako má. S kvetinovou výzdobou jej v tom 

pomáha brat Ondrej Tomašovský, vďaka ktorému kvetinové dekorácie vždy osviežia a okrášlia 

priestor chrámu Božieho. Veľmi si ich službu vážim, nech im ich úsilie Pán Boh odplatí svojím 

požehnaním. 
 

Ďakujem aj našim presbyterom za ich zanietenú a príkladnú službu, ktorú konali na pôde nášho 

cirkevného zboru. Aj táto ich služba sa odohrávala na pozadí pandémie koronavírusu. 

 

Každú nedeľu stojí pred kostolom presbyterská služba, ktorá víta prichádzajúcich ľudí na služby 

Božie. Okrem toho kontrolujú, aby mal každý prítomný na tvári respirátor a popri tom striekajú 
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prichádzajúcim dezinfekciu na ruky. So sprísňujúcimi sa opatreniami sa ľudia podľa nariadenia 

vlády musia pri príchode zapisovať  na služby Božie. Našlo sa na začiatku zopár jednotlivcov, ktorí 

sa nechceli zapísať. Presbyteri im to však všetko trpezlivo vysvetľovali, až sa samotné zapisovanie 

stalo pre ľudí samozrejmosťou. Neskôr, keď sa opatrenia sprísňovali, presbyteri kontrolovali 

prichádzajúcim do chrámu potvrdenia, či sú očkovaní, alebo prekonali koronavírus. Tiež sa našlo 

zopár jednotlivcov, ktorí vyhlásili, že je to ich osobná záležitosť. Presbyteri im s láskou 

vysvetľovali, že je to nutné a ide o nariadenie vlády, ktoré musíme rešpektovať. Nakoniec  to všetci 

ľudia pochopili a dnes už všetci automaticky tieto potvrdenia pri príchode do chrámu presbyterskej 

službe predkladajú bez vyzvania. Vďaka tomu môžeme povedať, že každý človek, ktorý sedí 

v kostole, má na tvári respirátor, ruky má dezinfikované a každý z nich má pri sebe potvrdenie 

o očkovaní alebo prekonaní koronavírusu. Za túto náročnú, ale veľmi dôležitú službu našim 

presbyterom veľmi ďakujem. 

 

  

 

Aktuálny zoznam presbyterov k 31. 12. 2021 

 

P.č. Priezvisko a meno funkcia Bydlisko 
1. Belušová Viera Presbyterka Levice 

2. Bielik Marián Presbyter Starý Tekov 
3. Boroviak Tibor Presbyter Levice 

4. Čimbora Jaroslav Presbyter Levice 

5. Drdoš Martin ml. Zborový dozorca Levice 

6. Gonda Daniel Presbyter Tlmače 
7. Greksová Milena Presbyterka Levice 
8. Grobař Martin Zborový kurátor Podlužany 
9. Hámorník Pavol Presbyter Jur nad Hronom 

10. Kanisová Iveta Presbyterka Levice 

11. Kyška Ján Presbyter Hronské 

Kľačany 
12. Makovicová Jolana Zborová katechétka Levice 

13. Mituníková Ľudmila Presbyterka Horša 
14. Ölveczká Eva Zborová pokladníčka Levice 

15. Pastierová Iveta Zborová účtovníčka Levice 

16. Riecky Martin Zborový farár Levice 
17. Schillerová Oľga Zborová kostolníčka Levice 

18. Uňatinský Dušan Presbyter Levice 

19. Výbochová Zdenka Zborová poddozorkyňa Kalinčiakovo 

 

B) Zborový archív 

 

Minulý rok som zborový archív upratal, teraz je pekne chronologicky roztriedený. Nachádzajú sa 

v ňom písomnosti od roku 1830 až do súčasnosti. Sú to všetko veľmi zaujímavé dokumenty, ktoré 

hovoria o tom, ako žilo evanjelické spoločenstvo v Leviciach v minulosti i súčasnosti. 

 
C) Zborová kronika 

 

V minulom roku bola kronikárkou sestra Oľga Schillerová mladšia. Je veľmi dobré, keď sa 

zachytávajú udalosti v našom zbore aj takýmto spôsobom. Samozrejme, v dnešnej dobe je potrebný 
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moderný elektronický spôsob zachytávania informácii. Napriek tomu má pre historikov význam  aj 

tradičné ručné písomné zachytávanie udalostí, akými ako spoločenstvo veriacich evanjelikov  

v Leviciach žijeme. 

 

D) Počet členov zboru 

 

Podľa posledného sčítania obyvateľstva sa v Leviciach hlási k našej cirkvi 2 142 ľudí. Evidovaných 

v kartotéke však máme iba 812.  

Od septembra tohto roku  naša cirkev spustila dlho pripravovaný komplexný elektronický 

informačný systém. 

Jednou z najdôležitejších funkcionalít je evidencia členov cirkevných zborov, ktorá prinesie: 

 prehľadnejšiu evidenciu členov cirkevného zboru 

 zreálnenie počtu členov cirkevného zboru 

 spracovanie údajov členov cirkevného zboru na základe aktuálnych právnych predpisov 

 zamedzí duplicitnému prihláseniu sa členov v dvoch zboroch 

 zjednoduší proces prihlasovania a odhlasovania sa z/do cirkevného zboru, napríklad pri   

sťahovaní. 

Preto je úlohou nášho cirkevného zboru vytvoriť novú kartotéku našich členov so všetkými 

potrebnými údajmi na  evidenciu člena cirkevného zboru. 

K tomu slúži nový Evidenčný list člena Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku Levice (ďalej len Evidenčný list). Tento dokument je vytvorený v súlade s 

cirkevnými právnymi predpismi a to najmä podľa Cirkevného nariadenia č. 1/2006 o evidencii 

členov cirkevného zboru a na základe Cirkevného zákona č. 6/2020 o Elektronickom informačnom 

systéme ECAV na Slovensku. 

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa § 16 odstavca d) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje uvedené v Evidenčnom liste sú 

spracúvané Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Levice, Československej armády 18/A, 934 01 

Levice, IČO: 34008241 a Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku, Palisády 736/46, 

811 06, Bratislava, IČO: 00179213 ako prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov 

registrovanej cirkvi ECAV na Slovensku. 

S údajmi pracujú len náležite poučené a poverené osoby a to prostredníctvom zabezpečeného 

prístupu k systému. Poverenými pracovníkmi sú brat farár, brat dozorca a sestra poddozorkyňa. S 

údajmi sa bude v nevyhnutnom rozsahu oboznamovať aj sestra pokladníčka, ktorá eviduje zaplatené 

členské príspevky. 

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými 

predpismi na ochranu údajov. 

V evidenčnom liste nájdete aj časť, kde si môžete vybrať, či súhlasíte, že budete informovaní o 

činnosti a aktivitách nášho cirkevného zboru elektronicky na mail, SMS-správou alebo výnimočne 

aj telefonicky, taktiež, či súhlasíte, aby vám boli zasielané pohľadnice s gratuláciami k okrúhlym 

narodeninám. Túto časť sme zaradili do Evidenčného listu s ohľadom na rešpektovanie vašej 

preferencie. Sľubujeme, že informácie budeme zasielať v rozumnej miere a určite vás nebudeme 

„spamovať“ množstvom správ. Budeme však veľmi radi, ak sa o našich aktivitách dozvie čo najviac 

ľudí, najmä členov zboru. 
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Pokiaľ zmeníte svoj názor, súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo naopak prihlásiť sa na odber 

informácií, gratulácií. 

Ak máte viac otázok, môžete nás kontaktovať, radi na ne zodpovieme. 

 

 

Postup na  vyplnenie Evidenčného listu člena 

1. Každý člen cirkevného zboru si prevezme tlačivo v kancelárii cirkevného zboru alebo v 

Kníhkupectve Kruh. Tlačivo je aj prílohou časopisu Siloe 11/2021 a taktiež je prístupné tu na 

webovej stránke.  Ak si stiahnete tlačivo z webu, je spracované ako formulár, do ktorého môžete 

priamo vpisovať a následne len vytlačiť a podpísať. 

  

2. Tlačivo je potrebné vyplniť úplne a pravdivo. 

Ak si nepamätáte údaje o vašom krste alebo konfirmácii, prosíme, uveďte aspoň rok. Údaje o 

zamestnaní sú dobrovoľné. 

Údaje, ktoré poskytnete o vašich rodinných príslušníkoch (manžel, manželka, otec, mama), 

uvádzajte iba s ich súhlasom.  Údaje o členoch rodiny slúžia na priradenie základných rodinných 

väzieb. Tieto údaje nie sú povinné, ak rodinný príslušník nie je členom ECAV. 

  

3. Za správnosť údajov zodpovedá podpísaná osoba. V prípade neplnoletých členov je to ich 

zákonný zástupca. 

  

4. Podpísané tlačivo odovzdajte bratovi farárovi v kancelárii Cirkevného zboru ECAV Levice 

alebo bratovi dozorcovi v Kníhkupectve Kruh. Evidenčné listy je možné zaslať  aj poštou alebo 

v zalepenej a označenej obálke (Evidenčný list) vhodiť do poštovej schránky cirkevného zboru. 

Tlačivá nám nezasielajte elektronicky na email!!! 

  

5. Vaše údaje zaregistrujeme v kartotéke Cirkevného zboru ECAV Levice a následne ich 

poverení pracovníci zaznamenajú do elektronického systému ECAV. 

 

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 v našom cirkevnom zbore neudiali žiadne personálne zmeny. 
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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. Tak isto je v zborovej knižnici k dispozícii 

na zapožičanie množstvo kresťanských kníh. Knižnica je otvorená vždy pred službami Božími. 

Ďakujem sestre Elene Gálikovej, ktorá sa o tento priestor stará, časopisy a knihy ukladá 

a katalogizuje. 

 

H) Ekumenické styky 

  

Naši veriaci žili v našom cirkevnom zbore s veriacimi iných konfesií príkladným životom 

a nevyskytli sa žiadne problémy. Počas minulého roku sme nemali väčšie ekumenické stretnutia, 

ani už tradičný aliančný modlitebný týždeň.  Stretli sme sa s členmi iných cirkví počas modlitieb za 

mesto Levice. V predvianočnom čase som sa na Námestí hrdinov  v Leviciach prihovoril spolu 

s predstaviteľmi ostatných cirkví pri príležitosti odhalenia dreveného Betlehema. 

 

I) Funkcie, ktoré vykonáva kňaz vo vyšších grémiách 

  

Počas minulého roku som bol okrem svojej funkcie zborového 

farára v Leviciach aj konseniorom Dunajsko - nitranskeho 

seniorátu, členom heraldickej komisie ECAV, členom archívnej 

rady ECAV, členom presbyterstva Dunajsko - nitrianskeho 

seniorátu, predsedom Hospodárskeho výboru v Dunajsko -

nitrianskom senioráte, tajomníkom Združenia evanjelických 

duchovných za Dunajsko - nitriansky seniorát, predsedom 

seniorálnej podporovne Dunajsko - nitrianskeho seniorátu. Tieto 

funkcie si vyžadujú svoj čas, miesto, stretnutia, rokovania a som 

vďačný Pánu Bohu, že mi doprial aj zdravie a čas, aby som mohol 

byť na  miestach, stretnutiach a rokovaniach tam, kde to bolo po-   

trebné. 

 

 

 

 

 

VII. Hospodárska činnosť 

 
A)  Dôležité práce a opravy 

 

Minulý rok v našom cirkevnom zbore 

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.  
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V rámci plánovanej investičnej stratégie nášho cirkevného zboru sa na jar uskutočnila záverečná 

tretia etapa rekonštrukcie strechy. Tentokrát sa zateplila a vyhotovila nová strecha nad zborovým 

centrom a vestibulom kostola.  Máme teda novú strechu na kostole, farskej budove a zborovom 

centre, zvnútra je zateplená, čo sa premieta v nižších nákladoch na vykurovanie v zimnom období. 

Zároveň v horúcich letných dňoch sa strešná krytina až tak veľmi neprehrieva. Vďační sme  firme 

Izomer, ktoré zrealizovala všetky tri etapy prác nového zastrešenia. Naša dlhodobá spolupráca 

s firmou sa naozaj osvedčila kvalitou vykonaných prác aj na cenovými ponukami.  

 

Začiatkom leta sme riešili prehĺbenie studne pri kostole, odkiaľ sa pomocou čerpadla rozvádza voda 

na zavlažovanie trávy. V posledných rokoch sme si uvedomovali, že sa čerpadlo dosť často kazí. Po 

analýze problému sme zistili, že studňa je plytká, pretože sa postupne zanáša pieskom. Čerpadlo 

s vodou nasávalo aj piesok, čo ho poškodzovalo. Preto sme  si objednali firmu, ktorá pomocou 

vŕtacej súpravy studňu o niekoľko metrov prehĺbila, čím sa napojila na priame výdatné podzemné 

žriedlo vody.  Odvtedy nemáme problém so zavlažovaním a veríme, že studňa bude dlhé roky 

slúžiť svojmu účelu. 

  

Keďže máme strechu 

na veľkom kostole 

a priľahlom zborovom 

areáli vymenenú, na 

jeseň sme sa podľa 

plánovaného zámeru 

pustili do zateplenia 

prednej časti veľkého 

kostola a následnom 

zhotovení novej fasády. 

Už niekoľko rokov si 

uvedomujeme, že 

murivo na kostole 

chátra a miestami 

odpadávajú veľké kusy 

omietky. Preto chceme poškodené múry veľkého kostola nielen zrekonštruovať, ale hneď aj 

zatepliť, čím zabránime ich zvetrávaniu. Bude to mať priaznivý dopad aj na vykurovanie kostola, 

kde budeme musieť menej kúriť. V letnom období bude zároveň v priestore kostola chladnejšie, 

lebo zateplenie kostola zabráni enormného prehrievaniu kostolných múrov. Prvá časť sa nám 

podarila. Chcem sa poďakovať všemohúcemu Pánu Bohu, ktorý všetky práce požehnal. Ďakujem aj 

všetkým z vás, ktorí ste sa o to pričinili a finančne ste na tento účel prispeli. V blízkej dobe sa 

chceme pustiť do zateplenia  zadnej časti kostola aj s novou fasádou. Ide o severnú stranu, ktorá je 

najviac schátraná a doslovne je už v dezolátnom stave. Preto sa chcem na vás všetkých obrátiť 

s prosbou o finančnú podporu. Veríme, že s Božou pomocou sa v blízkej dobe budeme môcť do 

tejto prepotrebnej rekonštrukcie pustiť. 

 

V poslednom období sme zistili, že veľká kovová brána, ktorou sa vchádza do cirkevného areálu, sa 

veľmi často kazí. Po obhliadke a analýze problémov, ktorú vykonal privolaný technik, sme zistili, 

že celý systém, ktorý otvára bránu, je už opotrebovaný, zastaraný a nemá význam ho  opravovať. 

Preto sme nechali urobiť nové automatické ovládanie brány, ktoré dnes funguje prostredníctvom 

nainštalovanej aplikácie do mobilných telefónov. Po jej inštalácii do mobilného zariadenia a zadaní 

telefónneho čísla do systému si takýmto spôsobom vedia vybrané osoby otvoriť vstupnú kovovú 

bránu. 
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Vďačný som aj všetkým, ktorí počas roku chodievali na brigády a pomáhali takouto službou. 

Ďakujem aj ochotným bratom, ktorí prichádzali počas roku a kosili trávnik. Aj všetkým, ktorí pleli 

burinu, strihali kríčky a starali sa o to, aby náš areál bol čistý a upravený. Nech toto úsilie Pán Boh 

každému vynahradí svojím požehnaním. 

 

 
 

 

 

 

Členovia hospodárskeho výboru k 31.12.2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 aj farskú budovu. 

Majetkom cirkevného zboru bola aj poľnohospodárska pôda v okolí mesta s rozlohou 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.  

 

Každý rok zvykneme poslať štedrovečernú oferu na konkrétny cieľ, ktorý si na presbyterstve 

dohodneme. Na štedrý večer nebolo v kostole tak veľa ľudí, ako zvyklo byť pred pandémiou. Ich 

limit bol obmedzený na 30. Keďže sme mali služby Božie nadvakrát, konali sa pre 60 ľudí. Na 

presbyterstve sme sa rozhodli, že chceme touto, aj keď nie veľkou oferou, pomôcť nejakému 

malému cirkevnému zboru a  finančne ho podporiť. Rozhodli sme sa, že to bude maličký cirkevný 

Predsedníctvo 

Martin Riecky   

Martin Drdoš ml. 

Členovia hospodárskeho výboru 

Tibor Boroviak 

Jaroslav Čimbora  

Martin Grobař 

Ivan Křišťan  

Ján Kyška 

Milan Výboch  
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zbor v Zlatých Moravciach. Ďakujem teda všetkým darcom, ktorí na tento cieľ prispeli. Nech ich 

Pán Ježiš odmení svojím požehnaním. 

Hospodárenie za rok 2021 
 

  Príjmy z majetku:              25 425,19 

Príjmy:  dary a príspevky:   27 604,76 
  z toho   dary:                10 922,00 

     ofery:         8 686,06 

     cirkevný prísp.   7 997,00 

ostatné príjmy:         818,06 
  z toho   úroky          12,72 

     ostatné                   805,34 

                                                                                                                                                                    

  príjmy celkom                53 848,01 

 

 

Výdavky:  služby:      42 139,36 

  z toho:  opravy:   34 220,83 

    cestovné:          17,34 

    telefón:        579,40 

    revízie:       1436,00 

    poistky:        858,06 

    ostatné:     5 027,73 

  prevádzková réžia:                  16 165,99 

      z toho: časopisy:      1 194,10 

    kanc. potreby:            741,20 

    čistiace prostr.         520,18 

    PHM:                     230,12 

    ost. mat.      3 649,78 

    vodné:          767,81 

    el. energia:       2 611,94 

    plyn:       5 445,69 

    daň z nehnut:         920,10 

     úrok:              2,37 

    poplatky:           82,70 

   

ostatné výdavky:     12 361,74 

       z toho: prís. vyš. COJ:     7 826,99 

    prís. iným COJ            1 810,00 
    Ost. výd. sp.         2 724,75 

  spolu:       70 667,09 
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Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021: 
 

MATKOCIRKEV LEVICE                  

Stav finančných prostriedkov na účte                     11 584,43 

Stav finančných prostriedkov v pokladni             2 371,26 

Stav finančných prostriedkov Benefit konto           26 852,48 

SPOLU               40 808,17 
 

FÍLIA HORŠA 

Stav finančných prostriedkov na účte             5 400,25 

Stav finančných prostriedkov v pokladni                    501,28 

SPOLU                       5 901,28 

   

 SPOLU CELKOM                          46 709,70 

 
 

 

 

VIII.  Homiletický záver 
 
Bratia a sestry –  rok 2021 bol pre mnohých nás atypický, poznačený pandémiou koronavírusu, 

ktorá sa premietla do medziľudských vzťahov a mala vplyv aj na život v našom cirkevnom zbore. 

Kristus je však alfa aj omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Bez Jeho pomoci by sme 

zahynuli a každé dobré dielo, ktoré konáme, by sa rozplynulo kdesi v nenávratne. Ale Božia ruka 

nás neopustila ani v tých najťažších momentoch, keď sa múry celej spoločnosti otriasli v základoch. 

Jemu sa pandémia spod rúk nevymkla. On má všetko pod kontrolou a keď to uzná za vhodné, 

spôsobí jej koniec. Len sa Ho vierou pevne držme, On sa už o nás v každej jednej našej potrebe 

postará a prevedie nás aj celé naše evanjelické spoločenstvo v Leviciach cez súčasnú pandémiu 

koronavírusu.  
 

 

 

 

 
 

 

                               ................................................... 
ThDr. Martin Riecky 

zborový farár - konsenior 

 


