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Vážení členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bratia a sestry! 

     Výzva predstaviteľov a členov ECAV k voľbám, ktorá bola publikovaná v piatok, 1. júna 2018 (podvečer), na strán-
ke www.ecav.sk, bezprecedentným, protiprávnym a neprijateľným spôsobom zasahuje do prebiehajúcich volieb v našej cirkvi. 
     Kandidačná porada (KP), ktorá rozhodla o vylúčení Imricha Lukáča a Milana Krivdu z kandidatúry na voľby generálneho do-
zorcu a generálneho biskupa, má, podľa platných zákonov cirkvi, za úlohu posúdiť spôsobilosť kandidátov a má plné právo 
a úlohu nevhodných kandidátov vylúčiť. Kandidačnú poradu tvoria obaja dištriktuálni biskupi a dištriktuálni dozorcovia, ako aj 
všetci seniori/seniorky a všetci seniorálni dozorcovia, s výnimkou generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV ju tvorí      
32 najvyšších predstaviteľov ECAV. Títo predstavujú legitímne zvolených predstaviteľov ECAV, ktorí majú podporu a dôveru 
svojich voličov. Každý zo 14 seniorov, ktorí sú členmi kandidačnej porady, dostal k svojej voľbe súhlas od Predsedníctva ECAV    
(t. j. generálneho biskupa a generálneho dozorcu). Ide teda o kvalifikovanú a reprezentatívnu skupinu, ktorá je zriadená cirkev-
ným zákonom na to, aby posúdila spôsobilosť kandidátov na jednotlivé posty. Kandidačná porada bola zostavená a postupovala 
presne v zmysle platných cirkevnoprávnych predpisov (CPP) tak, ako aj pri doterajších podobných voľbách. 
     Dôvodné námietky voči Imrichovi Lukáčovi a Milanovi Krivdovi sú jednak vecou rôznych káuz a udeľovania alebo neudeľova-
nia súhlasov, ale majú aj hlbšiu príčinu: títo predstavitelia ECAV sa vo svojich funkciách výrazne podpísali na úpadku členstva 
cirkvi a na takej polarizácii vzťahov v cirkvi, aká nemá v novodobých dejinách ECAV na Slovensku obdobu. Je preto úplne na-
mieste, že veľká časť evanjelikov túži po zmene. Cez svojich zástupcov, členov kandidačnej porady povedala, že takých predsta-
viteľov cirkvi, akých máme teraz, viac nechceme. Rovnako to vnímame v prípade volieb dozorcu VD, kedy Jaroslav Mervart – 
v súčasnosti predseda predstavenstva Tranoscia –  sa podpísal na osočujúcej a manipulatívnej kampani, ktorú Evanjelický posol 
spod Tatier (EPST) už dlhodobo vedie voči oponentom súčasnej cirkevnej garnitúry. 
     Výzva predstaviteľov a členov ECAV k voľbám nabáda voličov v našej cirkvi k protiprávnym krokom, akým je dopísanie mena 
svojho kandidáta, čím vytvára predpoklad k anulácii volieb. Ako demagógiu a manipuláciu vnímame aj titulnú stránku                  
EPST č. 22/2018  s názvom: 24. 5. 2018 – Deň, keď niekoľko vyvolených rozhodlo za vás a aj niektoré články v tomto čísle EPST,  
ktorými podsúva nepravdivý názor, že kandidačná porada znemožnila slobodné voľby.  
     Vyzývame teda všetkých, ktorým záleží na pravde, práve a spravodlivosti v našej evanjelickej cirkvi, aby  ignorovali Výzvu 
predstaviteľov a členov ECAV k voľbám. Vyjadrite svoj názor vo voľbách spôsobom, ktorý stanovujú platné cirkevnoprávne pred-
pisy. 
     Vyzývame tiež signatárov Výzvy predstaviteľov a členov ECAV k voľbám, aby stiahli túto protiprávnu a manipulatívnu výzvu. Je 
hrubým a neprípustným zásahom do slobodných volieb v cirkvi. Svedčí tiež o tom, že naši predstavitelia, po uplynutí svojho 
mandátu, nedokážu odísť so cťou, ale poburovaním a nabádaním voličov k nezákonnému správaniu sa ďalej polarizujú už aj tak 
veľmi rozdelenú a traumatizovanú evanjelickú verejnosť.  
Účastníci kandidačnej porady: 
Peter Synak, zást. sen. dozorcu BAS;  Renáta Vinczeová, sen. dozorkyňa DNS;  Miroslav Hvožďara, senior MYS;   Vladimír Malý, 
sen. dozorca MYS;  Ján Hruška, senior KOS;  Radoslav Gdovin, senior GES;  Martin Chalupka, senior ŠZS;  Marián Damankoš, sen. 
dozorca ŠZS;  Ján Beňuch, sen. dozorca TUS; Tomáš Hyben, sen. dozorca TAS; Roman Žilinčík, tajomník pre cirk. školy ZD, pred-
sedajúci; Roman Porubän, farár v Kežmarku, predsedajúci; Igor Hano, zástupca dozorcu ZVS 

http://www.ecav.sk/%20/%20_blank
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Ďalší signatári: 
1.   Ján Bunčák, farár v Trenčíne 
2.   Tomáš German, farár v Blatnici 
3.   Daniel Koštial, farár v Banskej Bystrici 
4.   Slávka Koštialová, farárka v Banskej Bystrici 
5.   Vlastimil Synak, člen CZ Nitra 
6.   Pavel Tomka, farár v Krpeľanoch 
7.   Zuzana Moncoľová, farárka v Hont. Vrbici 
8.   Michal Tekely, nám. farár v Zemianskych Kostoľanoch 
9.   Bohuslav Beňuch, zbor. dozorca v Dudinciach 
10. Radomír Vařák, konsenior POS 
11. Samuel Linkesch, farár v Košiciach 
12. Jozef Pacek, farár v Kremnici 
13. Maroš Šefranko, farár v Bratislave Legionárska 
14. Daniel Kobyľan, člen CZ Košice 
15. Stanislav Páťal, zbor. dozorca v Bratislave Dúbravke 
16. Boris Mišina, farár vo výslužbe 
17. Tibor Molnár, farár v Mengusovciach 
18. Jaroslav Petro, farár v Obišovciach 
19. Vladimír Daniš, člen CZ Bratislava Staré Mesto 
20. Martin Kováč, člen CZ Bratislava Legionárska 
21. Eva Bachletová, členka CZ Bratislava Legionárka 
22. Branislav Rybnikár, člen CZ Sobotište, gen. presbyter 
23. Ján Hroboň, farár v Bratislave Dúbravka 
24. Daniel Mišina, člen CZ Bratislava Dúbravka 

 
25. Ľubo Bechný, člen CZ Žilina 
26. Ján Jančo, farár v Kalnej nad Hronom 
27. Emília Mihočová, nám. farárka – tajomníčka pre vnú- 
       tornú misiu VD 
28. Vladimír Zeman, zbor. dozorca v Banskej Bystrici 
29. Martin "Miti" Kováč, člen CZ Bratislava - Rača 
30. Eva Oslíková, nám. farárka v Modre 
31. Ján Oslík, farár v Modre 
32. Roman Roskoš, nám. farár v Klenovci 
33. Milan Ilušák, zbor. dozorca na Starej Turej 
34. Miroslav Čurlík, zbor. dozorca v Prešove 
35. Ľudovít Hroboň, farár v Lučenci 
36. Mária Hroboňová, nám. farárka v Lučenci 
37. Ľubomír Badiar, zbor. dozorca v Košiciach 
38. Jozef Grexa, farár vo výslužbe 
39. Ondrej Kolárovský, farár v Košiciach - Terasa 
40. Božidara Bašková, nám. farárka v Kšinnej 
41. Samuel Schvarc, člen CZ Bratislava Legionárska 
42. Ján Moncoľ, člen CZ Hontianska Vrbica 
43. Ján Štefan, zborový dozorca v Rožňave 
44. Viliam Solárik, farár v Rožňave 
45. Martin Riecky, farár v Leviciach 
46. Martin Drdoš ml., zbor. dozorca v Leviciach 
47. Anna Pavlíková, ekonómka BÚ ZD 
 
 
 
 

Milí naši čitatelia, bratia a sestry, 
na uvedenej internetovej stránke je zverejnený Pastiersky list biskupa Východného dištriktu brata Slavomíra Sabola k voľ-
bám v ECAV v r. 2018. S láskou Vám ho predkladáme ...  
http://www.vdecav.sk/index.php/136-pastiersky-list-biskupa-vd-k-volbam-v-ecav-v-r-2018 
 

PASTIERSKY LIST BISKUPA VD K VOĽBÁM V ECAV V R. 2018 
      
Milí bratia a sestry! 
 

     Dôležitým medzníkom v živote cirkvi sú voľby jej vrcholných predstaviteľov. Ich zvolením máme napomôcť tomu, aby 
skrze ich službu si konala cirkev svoje poslanie, ktoré prijala od Ježiša Krista. Písmo nás učí pozerať na proces ustanovenia 
predstaviteľov cirkvi pozitívne. V rétorike Písma je to proces, ktorého cieľom je budovanie spoločenstva veriacich skrze 
duchovné obdarovania nositeľov úradu, alebo akejkoľvek služby v cirkvi. Voľba dvanásteho apoštola Mateja v prvotnej 
cirkvi (Sk 1,15-26), povolanie Timotea do úradu (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6), či ustanovenie starších v novovzniknutých zboroch 
rannej cirkvi (Tít 1,5) sú jasným svedectvom, že vyberali tých, ktorých svedectvo o Vzkriesenom Kristovi (Sk 1,22) bolo 
predpokladom budovania cirkvi. Nevyberali podľa „modrých oči“, vzájomného  priateľstva, titulov, túžby jednotlivcov, 
alebo záujmových skupín. Kritéria na biskupa a diakona opísané v 1 Tim 3,1-13 a Tít 1,6-9 dokazujú, že sa pozeralo na to, 
ako sa viera prejavuje v živote danej osoby a akými darmi by mohol poslúžiť spoločenstvu veriacich. Za voľbu takých ľudí 
sa cirkev vždy modlila (Sk 1,24), aby voľby pomohli jej napredovaniu. 
     Toto pozitívne biblické vnímanie volieb predstaviteľov našej cirkvi žiaľ medzi nami absentuje. Voľby v našej ECAV nás 
rozdeľujú a ničia. Určite prispieva k tomu systém volieb, ktorý sme po páde socializmu v našej vlasti bez teologického 
uvažovania skopírovali zo sveta. Okrem tohto systému sme prevzali tiež svetské predvolebné praktiky, v ktorých je toľko 
egoizmu a ublížení, že dokážeme tromfnúť aj neveriacich. Voľby v našej cirkvi už nie sú záležitosťou cirkevného priestoru, 
ale cez sociálne siete, svetské noviny, či média sa negatívne prezentujeme na verejnosti, čo znižuje dôveryhodnosť nášho 
cirkevného spoločenstva. Najviac  zraňuje našu ECAV diskreditácia kandidátov, kandidačných porád a ovplyvňovanie vo-
lieb v rámci našej ECAV. Bez hanby sa to robí najmä cez Evanjelický posol spod Tatier (EPST) a webovú stránku našej 
ECAV. Predsedníctvo ECAV, jemu blízki ľudia a určití pracovníci Tranoscia okrem diskreditácie vo voľbách zainteresova-
ných ľudí zasahujú do priebehu volieb, keď priamo vo výzve publikovanej na Webovej stránke ECAV a v EPST č. 23, str. 11 
vyzývajú k bojkotovaniu volieb. Takú nehoráznosť ešte naša ECAV nezažila. Od takého konania sa rázne dištancujem 

a vyzývam Vás, bratia a sestry, aby ste nepodľahli tomuto predvolebnému „masírovaniu mozgov“ veriacich.    pokr. str. 4 

http://www.vdecav.sk/index.php/136-pastiersky-list-biskupa-vd-k-volbam-v-ecav-v-r-2018
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KANDIDÁT NA FUNKCIU  
GENERÁLNEHO BISKUPA ECAV NA SLOVENSKU 

osobné stanovisko kandidáta 
 

     Mojou skúsenosťou je, že v reformačnom duchovnom dedičstve našej cirkvi 
i v zástupoch jej súčasných členov spočíva obrovská sila. Som odhodlaný spoločne 
s inými napomáhať, aby sa táto sila prebudila a viditeľne uplatnila v čo najväčšom 
rozsahu. To je motívom mojej kandidácie na úrad generálneho biskupa ECAV na 
Slovensku. To, čo dosiaľ bolo kľúčové v mojom zmýšľaní a službe, by som chcel po-
núknuť do služby celej cirkvi. Pritom mi ležia na srdci zvlášť tieto oblasti: 
 
1. Vzťahy. Sme rozbití, množstvo ordinovaných i neordinovaných je z rozličných 
dôvodov rozladených, zranených, izolovaných, postavených proti sebe.    
▪ Chcem zabojovať za celkovú zmenu atmosféry v ECAV. Som za ľudskosť, normál-
nosť a férovosť vo vzťahoch. Som za stály dialóg, lebo iba ten vedie k spolupráci 
a porozumeniu, k pokániu a odpusteniu. V budovaní jednoty chcem byť neúnavný. 
Posledným zmyslom nášho snaženia musí byť láska! 
▪ Biele má byť bielym a čierne čiernym – aj keď by to malo bolieť – vo vzťahoch, 
v práci orgánov, v hodnotení faktov, v pôsobení médií, v riešení nepríjemných káuz.  
▪ Ak si niekto počína zle, nemá byť dôležité, kto to je. Má sa riadne zodpovedať; 
obhájiť sa, alebo byť potrestaný. 
2. Ozajstnosť. Iba rozhodnutie pre ozajstnosť vo viere dokáže dať človeku, rodinám, 
spoločenstvám orientáciu v zložitých morálnych a civilizačných dilemách, ktoré 
prináša súčasnosť. 
▪ Túžim, aby v každodennom živote evanjelika mala pevné miesto Biblia, „prameň 
viery a pravidlo života“ a v našich zhromaždeniach bola poctivo a do dôsledkov 
vykladaná. 
▪ Nachádzať v Písme svedectvo o spasení v Kristovi, smerovník pre život v Ňom, byť 
s Ním spojený  láskou a nasledovaním, modlitebným životom, prijímaním sviatostí, 
službou, svedectvom a životom v spoločenstve, považujem za jednoduchý cieľ môj-
ho vlastného života i života každého evanjelika. Toto je zdroj našej sily 
a vierohodnosti. Okolo tohto sa potom sústreďuje všetko ostatné.  
▪ Tak veľmi vzácna vec, akou je poukazovanie na našu evanjelickú identitu či du-
chovný poklad Symbolických kníh, sa nikdy nesmie stať iba zištnou slovnou frázou, 
odtrhnutou od ozajstného života viery. 
3. Misia. ECAV je žiaľ najrýchlejšie sa zmenšujúcou cirkvou na Slovensku a my sme 
dlžní oslovenie evanjeliom veľkému počtu pasívnych evanjelikov i sekulárnych ľudí. 
▪ Moju priazeň a podporu dosiaľ majú a vždy budú mať tí, ktorým záleží na misii, 
vychádzajúcej zo zdravých biblických prameňov evanjelickej viery, privádzajúcej 
ľudí do cirkvi a vedúcu ich k službe. 
▪ Snažil by som sa posilniť službu zborov v mestách, kam migruje obyvateľstvo.  
▪ Podporoval by som tých, ktorí zápasia v existenčne i pastorálne zložitých pod-
mienkach vidieku. 
4. Reštrukturalizácia. ECAV už roky hľadá efektívnejší model svojho územno-
právneho usporiadania.  
▪ Chcem zahájiť dôkladnú diskusiu o jestvujúcich návrhoch a reálne ju dokončiť. 
Napokon budem rešpektovať rozhodnutie synody v tejto veci.  
▪ Osobne túžim po cirkvi, ktorej správa je zdravo luteránsky decentralizovaná 
a ktorej zložky (rozličné COJ, diakonia, školstvo, misia) sú navzájom prepojené ži-
vými väzbami priateľstva a partnerstva. Žijúcej predovšetkým v zboroch 
a v prirodzených regiónoch (seniorátoch), majúca však silné povedomie jednoty.   
▪ Zmena štruktúry ECAV, to je aj citlivé riešenie situácie nízkopočetných cirkevných 
zborov, ktoré nie sú schopné zaistiť svoje samostatné bohoslužobné, správne 
a ekonomické fungovanie. 
5. Financovanie. Viac ako polovica prostriedkov, ktoré ECAV potrebuje na svoju 

existenciu, pochádza od štátu 
a zo zahraničnej pomoci.    
▪ Tému darcovstva, dobročin-
nosti a služby vidím ako biblicky 
legitímnu a existenčne kľúčovú 
tému, podmieňujúcu  nezávis-
losť našej cirkvi, všestranný 
rozvoj a napokon i prežitie.  
▪ Chcem viesť silnejších k solida-
rite so slabšími. Túžim, aby sa 
Generálna podporoveň stala 
oveľa efektívnejším nástrojom 
podpory. 
▪ Transparentnosť vo financiách 
musí jestvovať na všetkých 
úrovniach správy cirkvi. 
6. Služba. Do duchovnej služby 
prichádza čoraz menší počet 
ordinovaných pracovníkov.  
▪ Aj zmena kvality vzťahov, pozi-
tívne tvorivé zápasy v misii, 
diakonii, školstve a lepší eko-
nomický stav cirkvi môžu byť 
cestou k tomu, aby sa farárske 
povolanie stalo príťažlivejším 
pre šikovných mladých ľudí.  
▪ Budeme čoraz odkázanejšími 
na pomoc neordinovaných 
i v bohoslužobnej, katechetickej 
či pastorálnej oblasti. Chcem 
motivovať k rešpektovaniu ich 
služby, zasadiť sa o ich primera-
né vzdelávanie a budovať s nimi 
partnerstvo bez súperenia. 
▪ Túžim po cirkvi, v ktorej zastá-
vať funkciu nebude strašiakom, 
ale cťou a radosťou. 
 

Ivan Eľko, Nitra, máj 2018   
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IVAN EĽKO 
životopis 

 

     Narodil som sa dňa 6. decembra 
1964 v Myjave. Otec, zosn. Ján Eľko, 
bol farárom v Krajnom, matka, zosn. 
Ružena rod. Záleská bola učiteľkou, 
nemohla však učiť. Mám štyroch star-
ších súrodencov. V Krajnom som bol 
pokrstený a konfirmovaný. 
     Základnú školu som navštevoval 
v rokoch 1970 – 78 v Krajnom, gym-
názium v r. 1978 – 82 na Myjave. 
V rokoch 1982 – 87 som študoval 
teológiu na Slovenskej evanjelickej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave. 
Ordinovaný som bol 19. júla 1987 
v Bratislave. Po ordinácii som sa stal 
kaplánom v Kostolnom. 
    V r. 1987 – 89 som vykonával zá-
kladnú vojenskú službu.  
    V r. 1989 – 1992 som bol kaplánom 
a v r. 1992 – 1999 farárom v Krajnom.  
    V Myjavskom senioráte som bol 
zodpovedný za prácu s mládežou. V r. 
1994 – 1999 som bol seniorálnym 
presbyterom, zapisovateľom 
a delegátom na dištriktuálny konvent. 
     V r. 1999 som sa stal zborovým 
farárom v Nitre. Podieľal som sa na 
dostavbe a zariaďovaní nového Evan-
jelického kostola Svätého Ducha 
v Nitre.  
     V rozsiahlom dedinskom zbore 
v Krajnom i vo veľkom mestskom 
zbore v Nitre som sa snažil a snažím 
o to, aby moja bohoslužobná, misijná 
a pastorálna činnosť zasahovala všet-
ky vekové kategórie a skupiny ľudí. 
Snažil som sa zveľaďovať stav budov 
a majetku. S mojou službou v Nitre je 
možné sa zoznámiť na 
www.ecavnr.sk. 
     V r. 2000 – 2006 som bol seniorál-
nym presbyterom Dunajsko-
nitrianskeho seniorátu. V r. 2006 – 
2012 som bol seniorom Dunajsko-
nitrianskeho seniorátu a viedol som 
vybudovanie Misijno-rekreačného 
zariadenia DNS v Jabloňovciach. V r. 
2012 – 2018 som bol seniorálnym 
presbyterom, v r. 2018 som bol zvo-
lený za konseniora Dunajsko-
nitrianskeho seniorátu. Od r. 2000 
som koordinátor partnerstva DNS 

s dekanátom Kirchheim unter Teck 
(Württemberg, Nemecko). 
     V r. 1998 – 2003 som bol členom 
Výboru pre rozdeľovanie Partnerskej 
pomoci. 
     V r. 1999 – 2003 som bol členom 
Ekumenického výboru ECAV. 
     V r. 2000 – 2002 som bol podpred-
sedom Združenia evanjelických du-
chovných za Západný dištrikt. 
     Z úradu (podpredseda ZED, senior 
DNS), som bol členom Dištriktuálneho 
presbyterstva ZD, resp. dištr. konven-
tu a synody. 
     V r. 2017 som bol zvolený za pred-
sedu Synody ECAV na Slovensku za 
ordinovaných. 
     V r. 2003 – 2005 som bol šéfredak-
torom časopisu Cirkevné listy, v r. 
2006 – 2011 členom redakčnej rady. 
     Od r. 2006 som predsedom Občian-
skeho združenia Pavla Valáška, podpo-
rujúceho činnosť Evanjelickej zborovej 
diakonie Nitra – opatrovateľskej služ-
by a misijné aktivity cirkevného zboru.          
     Od r. 1999 som členom a od r. 2014  
dirigentom Nitrianskeho evanjelické-
ho spevokolu. 
     Cirkevný zbor Nitra má živé part-
nerstvo s cirkevnými zbormi Our Sa-
viourś v Naperville (USA), Oberlennin-
gen (Württemberg) a Sázava (Česko). 
     Som Čestný občan mesta Naperville 
(2003), nositeľ Ceny primátora mesta 
Nitra (2014), nositeľ mestského oce-
nenia Dobrovoľník roka (2016). Som 
členom Spoločnosti Milana R. Štefáni-
ka a Konfederácie politických väzňov 
Slovenska. 
     Píšem texty do kresťanskej tlače, 
bývam pozývaný ako rečník do rôz-
nych cirkevných i sekulárnych fór, 
skladám kresťanské piesne pre deti. 
     Manželka Eva v cirkevnom zbore 
pracuje s vysokoškolákmi, mladými 
mamičkami a v pastorálnej oblasti. 
Dospelá dcéra Magdaléna pracuje 
s deťmi a dospelý syn Adam pracuje 
s dorastom a mládežou. 
     Čestne prehlasujem, že nikdy som 
nespolupracoval s ŠtB. Dohovorím sa 
nemecky a anglicky. V tejto chvíli sa 
teším dobrému zdraviu. 
 

Ivan Eľko, ev. a. v. farár v Nitre 
 
 

pokrač. zo str. 2.    
  Kandidačná porada je legitímny 
orgán riadne zvolených predstavite-
ľov našej cirkvi, ktorí poznajú dianie 
v cirkvi. Predsedníctva seniorátov 
a dištriktov sú svojprávne osoby, 
ktoré sa nedajú oklamať fingovanou 
námietkou voči navrhovaným kan-
didátom. O neschválenie niektorých 
kandidátov na funkciu generálneho 
biskupa, generálneho dozorcu 
a dozorcu Východného dištriktu 
rozhodol veľký počet členov kandi-
dačných porád. To by malo viesť 
dotknutých neschválených kandidá-
tov k sebareflexii a nie k diskreditácii 
legitímneho cirkevného orgánu. 
Skutočnosť, že na dané funkcie je 
iba jeden kandidát nie je prejavom 
nedemokratickosti volieb, ako to 
tvrdí EPST. Kandidačná porada de-
mokraticky tajne hlasovala 
a o reálnych kandidátoch budú môcť 
ľudia hlasovať na svojich konventoch 
v cirkevných zboroch. Prečo EPST 
neprišiel s tou istou kritikou, keď 
nedávno na funkciu dozorcu ZD bol 
postavený taktiež jeden kandidát? 
     Milí bratia a sestry! Nepodľahnite 
diskreditačnej kampani proti niekto-
rým kandidátom v pripravovaných 
voľbách. Nenaleťme cirkevnej politi-
ke niektorých ľudí v cirkvi, ktorí chcú 
voľby bojkotovať vyzývajúc 
k prečiarkovaniu kandidátov! Roz-
hodnite sa podľa svojho svedomia 
nedajúc si vnútiť názory iných. 
Všimnite si, že v EPST dlhodobo píšu 
stále tí istí ľudia. Je to jednostranný 
pohľad. Dokážme sa, že sme ľudia 
viery, ktorí chcú, aby v cirkvi nedo-
minovala politika, ale snaha 
o naplnenie Kristovho poslania. 
     Záverom Vám prajem, aby prob-
lémy v cirkvi nás neodradili od Kris-
tovho evanjelia, ale nás posilnili vo 
viere v zmysle Pavlových slov: „A my 
vieme, že milujúcim Boha, povola-
ným podľa rady (Božej), všetky veci 
slúžia na dobro. (R 8,28)“. 
S prianím Božieho požehnania  
ostáva 

Mgr. Slavomír Sabol 
biskup VD ECAV 

 

http://www.ecavnr.sk/
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KANDIDÁT NA FUNKCIU 
GENERÁLNEHO BISKUPA ECAV NA SLOVENSKU 

osobné stanovisko kandidáta 
 

Reformácia neobnovila len cirkev. Priniesla aj politické, kultúrne a spoločenské zmeny – 
vrátane možnosti vzdelávania a širšieho uplatnenia žien. V roku 1951 synoda našej 
cirkvi v Modre priznala ženám právo ordinácie. Po dôkladnom zvážení a modlitbách, 
s bázňou pred Pánom Bohom, v pokore pred Vami a tiež vo viere, že Božie vyvolenie je 
jedine z nezaslúženej milosti, predkladám toto stanovisko kandidáta k službe (volebný 
program).  
Biskup je podľa príkladu Pána Ježiša dobrým pastierom, ktorý s láskou obetavo 
a horlivo slúži. V úrade biskupa by som nadviazala na doterajšiu službu, dosiahnuté 
výsledky a získané skúsenosti v službe seniorátu, cirkevnému zboru, na teologickej fa-
kulte, v cirkevných grémiách, najmä vo Vieroučnom výbore ECAV na Slovensku, ako 
aj na moje doterajšie skúsenosti a spoluprácou so samosprávami a verejnými inštitú-
ciami. 
V Ústave ECAV na Slovensku sa medzi úlohami generálneho biskupa na prvom mieste 
uvádza ochrana vieroučnej čistoty a jednoty cirkvi. Túto úlohu sa budem usilovať plniť 
so všetkou vážnosťou. Každá doba – aj tá dnešná nás však stavia pred nové otázky 
a aktuálne spoločenské problémy. Cirkev má mať odvahu zaoberať sa nimi, diskutovať 
o nich a zaujať k nim postoj. Preto budem iniciovať teologické diskusie na aktuálne 
spoločenské témy a hľadať aj nové formy služby v cirkvi. Budem iniciovať odbornú dis-
kusiu o reforme bohoslužobných poriadkov ECAV na Slovensku a o reštrukturalizácii 
cirkvi. 
Cirkev žije misiou, preto budem podporovať misijné a evanjelizačné snahy. Budem 
podporovať misijnú prácu s deťmi a s mládežou, ktorú treba viesť k praktickej službe. 
Pričiním sa o tvorbu nových pracovných materiálov a pomôcok pre pracovníkov s deťmi 
a mládežou v cirkvi. Budem venovať zvýšenú pozornosť personálnemu posilneniu cir-
kevných zborov v mestských a prímestských oblastiach s ohľadom na zvýšenú migráciu.  
Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou. Zaväzujem sa 
preto  rozvíjať spoluprácu s Evanjelickou diakoniou na Slovensku, ktorá si doterajšou 
činnosťou získala uznanie v našej spoločnosti aj v rámci medzinárodných štruktúr. 
V súčinnosti s Evanjelickou diakoniou budem pracovať na obnove inštitútu nemocnič-
ných duchovných.  
Budem podporovať evanjelické cirkevné školstvo. Pričiním sa o tvorbu nových učeb-
ných multimediálnych pomôcok pre vyučovanie náboženstva na školách. Naďalej sa 
budem snažiť o prehlbovanie a hľadanie nových foriem spolupráce medzi Evanjelickou 
bohosloveckou fakultou a cirkvou, a to najmä pri získavaní záujemcov o kňazské povo-
lanie v cirkevných zboroch a za účelom vzdelávania duchovných ako aj neordinovaných 
pracovníkov cirkvi. 
Cirkev je reformovaná a reformujúca sa podľa Božieho slova. Preto budem podporovať 
zvestovanie a šírenie Božieho slova všetkými dostupnými formami. 
Budem rozvíjať ekuménu. Budem povzbudzovať členov cirkvi k darcovstvu a k solidarite 
so slabšími, menšími cirkevnými zbormi. Podporím snahy zabezpečiť archívne doku-
menty cirkvi tak, aby boli prístupné na vzdelávanie a zachovali sa pre ďalšie generácie. 
V oblasti hospodárenia vidím ako aktuálnu úlohu zriadiť pre cirkevné zbory poraden-
stvo v oblasti projektového menežmentu, ktorého cieľom bude pomoc cirkevným zbo-
rom pri získaní finančných zdrojov od verejných inštitúcií na vnútromisijnú, vzdelávaciu 
činnosť a opravy. 
Plniť poslanie cirkvi možno iba v atmosfére pokoja a lásky bez predsudkov a rozdelenia. 
Obráťme sa celým srdcom k Bohu a uplatňujme dokonalejšiu božskú spravodlivosť, 
ktorou je láska k blížnemu – aj k nepriateľovi a odpúšťanie (Mt 5). Nech nám pri plnení 
misijného poslania Pán Boh pomáha skrze svojho Syna. Lebo bez Neho nič nemôžeme 
činiť! (J 15, 5) 
V Modre – Kráľovej 22. mája 2018            Sidonia Horňanová 
 
 

SIDONIA HORŇANOVÁ 
životopis 

 
Osobné údaje: 
Narodená: 28. 6. 1973 v Martine 
Bydlisko: Modra-Kráľová, Ná-
rodná 27 
Vzdelanie: 
1987 – 1990 Gymnázium V. P. 
Tótha v Martine 
1991 – 1996 Evanjelická boho-
slovecká fakulta Univerzity Ko-
menského v Bratislave, magis-
terské štúdium 
1995 Štúdium na teologickej 
fakulte Luther Seminary, Minne-
apolis, USA 
1997 – 2002    Doktorandské 
(PhD.) štúdium na EBF UK 
v odbore Evanjelická teológia –   
Stará zmluva a systematická 
teológia. 
2005 Rigorózne štúdium (ThDr.), 
odbor Stará zmluva 
2007 – 2008 Habilitačné konanie 
na docentku – ukončené vyme-
novaním za docentku v odbore 
evanjelická teológia dňa 1. jan. 
2009 
 
Doplnkové jazykové a teologické 
vzdelanie: 
2007 – 2011 Štúdium modernej 
hebrejčiny (ivrit) na Štátnej jazy-
kovej škole v Bratislave 
2008 Štúdium modernej hebrej-
činy na Univerzite v Haife 
v Izraeli 
2014 Vykonanie všeobecnej 
štátnej jazykovej skúšky z ang-
lického jazyka (C1) 
2015 Vykonanie špeciálnej 
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štátnej jazykovej skúšky z prekladateľského odboru 
z anglického jazyka (C2) 
Od r. 2015 Štúdium nemeckého jazyka na Štátnej jazy-
kovej škole v Bratislave 
Krátkodobé jazykové a teologické študijné pobyty 
v Čechách, Nemecku a Rakúsku. 
2007 Absolvovanie kurzu akreditovaného Minister-
stvom školstva SR Tvorba a manažment projektov – 
získanie osvedčenia 
 
Duchovenská činnosť: 
1993 zborová prax počas teologického štúdia pri prvej 
ordinovanej farárke na Slovensku Darine Bancíkovej 
z poverenia generálneho biskupa P. Uhorskaia 
1995 zborová prax počas teologického štúdia v CZ Po-
plar, Wisconsin, USA 
1996 ordinovaná do duchovenskej služby ECAV na Slo-
vensku vo Zvolene. 
1997 – 1999 ustanovená za kaplánku v CZ Modra-
Kráľová 
1999 – 2000 námestná farárka v CZ Modra-Kráľová 
Od r. 2000 zborová farárka v CZ Modra-Kráľová 
Od r. 2015 seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na 
Slovensku 
 
Členstvo v cirkevných grémiách, odborných komisiách 
a hnutiach: 
Od r. 1997 členka Modlitebného spoločenstva ECAV na 
Slovensku 
2002 – 2014 seniorálna presbyterka a súčasne zapiso-
vateľka 
2006 – 2018 členka Generálneho súdu ECAV 
Od r. 2005 členka celoslovenskej komisie Biblickej 
olympiády z Evanj. a. v. náboženstva 
Od r. 2008 členka Vedeckej rady EBF UK 
Od r. 2013 členka Vieroučného výboru ECAV na Sloven-
sku 
Od r. 2016 členka redakčnej rady Služba slova – homile-
tický časopis ECAV na Slovensku 
 
Prednášková a publikačná činnosť: 
Od r. 1997 prednášam teologické predmety na EBF UK 
v Bratislave na Katedre Starej zmluvy. Počas celej du-
chovenskej služby pravidelne na pozvanie prednášam 
evanjelickým duchovným na pastorálnych konferen-
ciách kňazov na seniorálnej i dištriktuálnej úrovni, na 
kázňových prípravkách pre kňazov a na teologických 
konferenciách ECAV na Slovensku. 
Od ukončenia teologickej fakulty pravidelne publikujem 
v evanjelickej tlači – v Evanjelickom posli spod Ta-
tier, v Cirkevných listoch a v Tranovskom kalendári. 
Som autorkou piatich monografií, dvoch učebníc pre 
teológov, štyroch zborníkov a desiatok vedeckých štúdií 
a odborných článkov publikovaných doma aj 
v zahraničí. 

V rokoch 1997 – 2007 som sa podieľala na Ekumenic-
kom preklade Písma sv. Starej zmluvy z hebrejčiny do 
slovenčiny. V roku 2014 som bola určená za vedúcu 
prekladateľskej skupiny pre revíziu ekumenického pre-
kladu Písma sv. Starej zmluvy. 
     Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa 
venujem predovšetkým výkladu Božieho slova (exegé-
ze) biblických textov, osobitne kníh Starej zmluvy a ich 
využitiu v kázňach. V rokoch 2006 – 2008 som spolu   
s p. prof. Kiššom odborne spracovala tému Ordinácia 
žien za farárky v cirkvi spojenej s medzinárodným sym-
póziom a anketou v rovnomennej publikácii. Zaujíma 
ma aj medzináboženský dialóg a vzťah kresťanov 
a Židov. Naposledy pri príležitosti jubilea reformácie 
v roku 2017 som zostavila a autorsky sa podieľa na 
troch publikáciách:  Postile: zbierke kázní duchovných 
Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku, vedeckej 
monografii Tieň reformácie po 500 rokoch na tému 
Lutherovho vzťahu k Židom a na odbornej publikácii 
Vieroučného výboru ECAV na Sl. Evanjelické odpovede. 
     Pán Boh ma obdaroval organizačnými schopnosťami, 
svedomitosťou a zmyslom pre zodpovednosť. V službe 
cirkvi ma na samom začiatku ešte počas teologického 
formovalo stretnutie s prvou evanjelickou farárkou 
Darinou Bancíkovou, ktorá bola aj väznená a u ktorej 
som absolvovala mesačnú zborovú prax v CZ Veľký 
Lom. Osobné svedectvo prvej ordinovanej ženy u nás, 
jej húževnatosť a vernosť v službe Pánovej cirkvi z Božej 
milosti, vďaka ktorej aj my, ženy, môžeme už 67 rokov 
s Božou pomocou stáť v službe cirkvi, na mňa zanechalo 
hlbokú stopu a zaväzuje ma k vernej službe. 
     V CZ Modra-Kráľová, v ktorom pôsobím ako duchov-
ná 21. rok, sa pod mojím vedením uskutočnili viaceré 
opravy, napr.: maľba interiéru chrámu, rekonštrukcia 
zvonov a vežových hodín, rekonštrukcia chrámovej 
veže, výmena strešnej krytiny a i. Od r. 2009 som pred-
sedníčkou Občianskeho združenia „Poľné ľalie“ založe-
ného pri cirkevnom zbore. V roku 2013 pod mojím ve-
dením dobrovoľníci – členovia CZ Modra-Kráľová dobu-
dovali a dodnes udržiavajú pietne miesto „Zelený les“ 
na pamiatku obetí holokaustu – prvého pamätníka 
tohto charakteru na Slovensku, ktorý vznikol z iniciatívy 
evanjelikov a ktorý uviedol p. veľvyslanec Štátu Izrael. 
     Som vydatá za Ing. Ericha Horňana – inžiniera elek-
trotechniky. Pán Boh nám požehnal štyri deti – dvoch 
synov a dve dcéry: Synovia Bohdan (1997) a Samuel 
(1998) – absolventi Evanjelického lýcea v Bratislave 
študujú Vysoké učení technické v Brne. Dcéry Judita 
(2000) a Debora (2002) študujú na Evanjelickom lýceu 
v Bratislave. Celá rodina sa aktívne zapája do cirkevno-
zborového života, je mi oporou a vytvára pre mňa zá-
zemie v službe v cirkvi, za ktoré som Pánu Bohu vďačná. 
     Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uve-
dené v životopise sú pravdivé. 
 

V Modre-Kráľovej 22. mája 2018, Sidonia Horňanová 
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KATARÍNA  
HUDÁKOVÁ 

životopis 
 
Rodičia: Doc. ThDr. Daniel 
Veselý, ThMgr. Ľudmila Ve-
selá, rod. Plesníková  
Narodená: 10. 8. 1967 Žilina 
Pokrstená: 20. 8. 1967 Rajec 
Vladimírom Marenčiakom 
Konfirmovaná: 10. 5. 1981 
Danielom Veselým vo Švá-
bovciach 

ZŠ: 1973 – 1981  Švábovce 
Gymnázium: 1981 – 1985 Poprad 
 
SEBF: 1985 – 1990 Bratislava 2 semestre štúdia ev. 
teológie 1988/89  Münster/Nemecko  
 
Ordinácia: 15. 7. 1990 Poprad – Matejovce bisku-
pom VD ECAV Dr. Júliusom Filom st. 
 
Pôsobenie: 1990 – Liptovský Ondrej  
                      2002 – zvolená za zborovú farárku  
         v Liptovskom Ondreji  
Farárska skúška: 16. 1. 1995  Bratislava  
 
Sobáš: 10. 8. 1989 Švábovce 
Manžel:  MUDr. Ivan Hudák, lekár – hygienik  
Deti:  Ján, trhový analytik 
           Daniel, geoinformatik 
           Michal, študent Lesníckej fakulty vo Zvolene 
           Ivan, študent Evanjelického gymnázia J. Tra- 
           novského v Liptovskom Mikuláši 
 
Funkcie: 2006 – 2018 Seniorka LOS ECAV  
zástupca biskupa VD ECAV, členka Vieroučného 
výboru ECAV, Výboru misie ECAV,  
členka Generálneho súdu,  zodpovedná za školenia 
kaplánov ECAV, predseda poroty Biblickej olym-
piády,  členka  Redakčnej rady EPST,  členka Výboru 
Spolku Martina Rázusa, zástupca ECAV v pracovnej 
skupine Spoločenstva evanjelických cirkví Európy 
Cudzie jazyky:  nemecký jazyk – aktívne  
                           ruský jazyk  

Katarína Hudáková 

 

 

KANDIDÁT NA FUNKCIU  
GENERÁLNEHO BISKUPA ECAV  

NA SLOVENSKU 
osobné stanovisko kandidáta 

 

 „Láska sa teší s pravdou.“ (1K 13, 6b) 
 

     Keďže úrad biskupa charakterizujú slová: „prvý medzi rovný-
mi“ a presadzovanie názorov je vecou grémií, v ktorých má aj 
biskup iba jeden hlas, nepokladám za celkom oprávnené podávať 
nejaký „program“, ktorý budem realizovať. Ale chcem predstaviť 
zásadný pohľad na súčasnú situáciu v cirkvi a predstavu, akým 
smerom má kráčať a akú úlohu má v tom zastávať vedenie.  
     Cirkev je Kristova. Nám je zverená služba,  ktorou máme cir-
kev zveľaďovať a budovať. To je možné jedine na základe Božie-
ho slova, vernosti Jemu, zvestovaniu a prisluhovaniu sviatostí, 
ako to vyznávame v Augsburskom vyznaní. Božie slovo nie je 
mŕtva litera, ale Duch, ktorý dáva život. Predstavení v cirkvi majú 
podľa slova Božieho žiť. Z neho poznávať  hriešnosť aj svoju  
vlastnú a v ňom nachádzať zásady pre riešenia problémov.  Božie 
slovo je mocou,  ktorou koná sám Pán Ježiš.   
     Súčasnú situáciu v cirkvi pokladám za vážnu. Charakterizuje ju 
silná polarizácia, ktorá ochromuje napredovanie  a sťažuje pôso-
benie do vnútra aj navonok. Za prvoradú úlohu preto považujem 
nápravu vzťahov, a to nielen formálne, ale opravdivo. Preto som 
si za základ zvolila práve slovo z hymny lásky. Nič iné totiž  nemô-
že napraviť vzájomné vzťahy – jedine Božia láska prejavená 
v milosti Ježiša Krista, ktorý je Pravda. Oboje veľmi potrebujme. 
Potrebujeme poznať a vyznať pravdu o sebe, že sme hriešni 
a potrebujeme odpustenie, milosť a lásku Božiu, ktorá uzdravuje.      
    Láska bez pravdy umiera a pravda bez lásky zabíja. Len spo-
ločne, ruka v ruke vedú k spravodlivosti, ktorá vytvára zdravé  
a radostné ovzdušie pre tvorivú činnosť.  K nej sme povolaní všet 
ci. Každý má slúžiť v cirkvi  duchovným darom, ktorý prijal. Je to 
výsada a nesmierna radosť, že smieme slúžiť nášmu Spasiteľovi. 
Úlohou vedenia cirkvi je vytvárať prostredie, v ktorom by sa tieto 
dary uplatňovali bez prijímania osôb, v ktorom sú spoločné 
stretnutia a spoločná práca potešením. Poriadok a pochopenie 
pre trápenia, starosti a radosti tak jednotlivcov, ako aj cirkevných 
zborov,  sú základom práce vedenia, aby cirkev plnila svoje misij-
né poslanie pri všetkých svojich členoch, v ekumenických vzťa-
hoch aj vo svete. To je jej úloha a cieľ, ktoré napĺňajú opravdivou 
radosťou.  
     O to prosím Trojjediného Pána Boha, aby zo svojej milosti nám 
dal také vedenie, ktoré bude On sám viesť svojou láskou 
a milosťou a Kristovou pravdou a pokojom. A to bez ohľadu nato, 
či si použije ako svoj nástroj mňa alebo niekoho iného.  

                                          Katarína Hudáková 
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MARIÁN KAŇUCH 
životopis 

Mgr. Marián Kaňuch 
Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 
Žilina 
Telefón: 0918/828 332   
Email: ecavza@ecavza.sk  
Osobné údaje:  
Dátum narodenia: 12.12.1977 
Miesto narodenia: Prešov  
Národnosť: slovenská 
Rodinný stav: ženatý, Oľga Kaňucho-
vá – zborová farárka Žilina 
Zdravotný stav: výborný 
Vyrastal som v cirkevnom zbore 
Nemcovce, ŠZS, kde som sa aktívne  
zapájal do zborového života.  

Mám dvoch súrodencov.  
Vzdelanie: 
1984 – 1992 Základná škola Lada a Kapušany 
1992 – 1996 Stredná priemyselná škola elektrotechnická  Prešov  
1996 – 1997 Vojenská Akadémia Liptovský Mikuláš   
1999 – 2004 Evanjelická bohoslovecká fakulta  Bratislava 
2013 – 2018 Externý doktorand Evanjelická bohoslovecká fakulta  Brati-
slava, Praktická katedra. 6.4.2018 som odovzdal dizertačnú prácu na 
tému: Vznik nových cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú misioló-
giu. V súčasnosti očakávam stanovenie termínu pre obhajobu dizertačnej 
práce.  
Zamestnanie: 
1997 – 1998 strážnik, Mlyn Prešov 
1998 – 1999 elektrikár, Východoslovenská energetika Prešov 
2004 – 2008 zborový kaplán a námestný farár CZ Bardejov, GBÚ ECAV  
2008 – súčasnosť, zborový farár  CZ Žilina, GBÚ ECAV 
2013 – súčasnosť, senior TUS 
Doplnkové vzdelávanie, rozširovanie vedomostí a skúseností: 
2001 – v rámci štúdia na EBF UK absolvovaný trojtýždňový študentský 
pobyt v Ulme v evanjelickom cirkevnom zbore (Nemecko) 
2003 – v rámci štúdia na EBF UK absolvovaný trojmesačný študentský 
pobyt v evanjelickom cirkevnom zbore v Readingu, PA (USA) 
2010 – účasť na svetovej misijnej konferencii v Cape Town: The Third 
Lausanne Congress on World Evangelization  
2011 – 2018  ELF Eger a Wisla – účasť na konferenciách o misii a obnove 
cirkvi 
2012 – 2017 – poznávacie cesty spojené s biblickými reáliami Izrael, Tu-
recko, Grécko, Malta, Jordánsko 
2013 – Cambridge, vzdelávanie pre vedúcich kresťanských pracovníkov 
2015 – Londýn, návšteva misijných zborov Anglikánskej cirkvi 
2015 – Madrid, konferencia o vzniku  nových zborov 
2015 – India, návšteva v misijných zboroch Evanjelickej cirkvi zameraná 
na zakladanie nových zborov 
2016 – Cambridge. Vzdelávanie pre PhD., študentov 
2016 – New York a Austin, konferencia o misii a návšteva misijných zbo-
rov LCMS v Texase 
Iné:  Koordinátor práce s mládežou v ŠZS (do roku 2008) 
Člen Rady školy ESŠ Martin 

KANDIDÁT NA FUNKCIU  
GENERÁLNEHO BISKUPA  

ECAV NA SLOVENSKU 
osobné stanovisko kandidáta 

 
ABY CIRKEV BOLA CIRKVOU 

 

     Ako spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista sa 
v súčasnosti nachádzame vo vzácnom okamihu 
našich dejín, ktorý ovplyvní smerovanie cirkvi 
na dlhé obdobie pred nami.  
     Pán Ježiš pred svojim vstúpením na nebesá 
dal kresťanskej cirkvi trvalú úlohu činiť učení-
kov zo všetkých národov sveta (Mt 28, 19-20).  
     Aby sme naplnili poslanie cirkvi potrebuje-
me čerpať z osobného vzťahu s Ježišom Kris-
tom, sviatostného života a z prameňov Písma 
Svätého vysvetľovaných v evanjeliovom duchu 
Symbolických kníh.  
     Pôsobenie  slovenskej evanjelickej cirkvi      
a. v. od jej vzniku po súčasnosť prinieslo množ-
stvo požehnania do našej krajiny. Dodnes 
vďačne čerpáme zo živého odkazu predkov. 
Avšak posolstvo  reformácie potrebujeme 
zrozumiteľne preniesť do súčasnej doby.  
     Evanjelická cirkev a.v. v 21. st. je verná 
evanjeliovej a reformačnej tradícií. Je cirkvou 
misijnou, slúžiacou, pastorálnou, vzdelávajú-
cou, spoločensky aktívnou a ekumenicky pria-
teľskou. Jej bohoslužobný život je verný tradí-
cií a zároveň zrozumiteľný súčasnému človeku. 
Cirkev je otvorená novým a sviežim formám 
práce. Jej jednoduchá a flexibilná štruktúra 
napomáha šíreniu evanjelia. Vznik nových 
zborov, či prípadná revitalizácia etablovaných 
je prirodzenou súčasťou života cirkvi. 
     Ordinovaní a neordinovaní členovia cirkvi 
vo vzájomnej úcte a dôvere úzko spolupracujú. 
Spoločenstvo sa teší z darov jej členov. Ich  
obdarovania slúžia na budovanie tela Kristov-
ho     a pre všeobecný úžitok. Pôsobenie cirkvi 
je kreatívne, slobodné a radostné.  Každá ge-
nerácia ma svoje miesto v spoločenstve Božie-
ho ľudu. Na pôde našich cirkevných zborov sa 
stretávajú deti, mládež, stredná generácia 
a starší ako jedna rodina.  
     Cirkev sa nebojí otvorene diskutovať aj 
o zložitých celospoločenských otázkach. Sú-
časnú dobu nevníma ako ohrozenie, ale ako 
príležitosť a dar. Evanjeliová  sloboda nám tak  
pomáha budovať mosty a nie múry. 
     Takú cirkev v nádeji vidím a verím, že ju 
spoločne môžeme uvidieť všetci. 

Mgr. Marián Kaňuch, ev. farár Žilina  
a senior Turčianskeho seniorátu 

 

 

mailto:ecavza@ecavza.sk
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Dištriktuálny presbyter VD ECAV 
Člen Synody ECAV 
Zástupca biskupa VD ECAV 
Jazykové znalosti: 
Anglicky  
Nemecky  
Počítačové znalosti: 
Práca s počítačom a modernými komunikač-
nými prostriedkami, Aktívna práca so sociál-
nymi médiami 
Internet – pokročilý 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Powerpoint , Apple – Keynote, Numbers, Pa-
ges 
Vodičský preukaz: 
Skupiny B,C 
Vlastnosti a záujmy 
Organizačné schopnosti (organizácia 400. 
výročia Žilinskej synody 2010, Seniorátny deň 
TUS 2017 a množstvo cirkevných  podujatí na 
zborovej, seniorátnej a celocirkevnej úrovni), 
tímová práca, flexibilita, komunikatívnosť, 
spoločenskosť, cestovanie, práca pod stre-
som, šport (futbal a cyklistika aktívne), litera-
túra, filmy. 

Marián Kaňuch 

JÁN BROZMAN 
životopis 

 
Adresa: Drienovská Nová Ves č.133 
Dátum narodenia: 23.6.1968 
Telefónny kontakt:0911/292 597 
 
Vzdelanie 
2000, 2002, 2003 jazykové kurzy 
anglického jazyka 
1988 – 1992 Vysoká vojenská letec-
ká škola v Košiciach 
1982 – 1986 Vojenská stredná od-
borná škola letectva v Prešove 

Priebeh zamestnania: 
1986 – 1988 technik lietadla na letisku v Přerove 
1992 – 1993 starší technik na letisku v Piešťanoch 
1993 – 2005 starší technik, neskôr náčelník oddelenia, zástupca veliteľa 
letky až veliteľ letky na letisku v Prešove 
2005 – 2010 Veliteľstvo vzdušných síl vo Zvolene 
2006 – 2008 Veliteľ detašovaného pracoviska Odbornej výcvikovej ško-
ly letectva, PVO, KIS EPs v Košiciach 
2009 – 2010 Náčelník Inžinierskej leteckej služby Veliteľstva vzdušných 
síl vo Zvolene, od júla 2010 – Hlavný inžinier letectva a protivzdušnej 
obrany 
2011 – súčasnosť starosta obce Drienovská Nová Ves 
Jazykové znalosti: anglický jazyk – pokročilý 
Iné schopnosti a znalosti: práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, inter-
net) – pokročilý; vodičské oprávnenie skupiny B; 
výborné manažérske schopnosti, organizačný talent, zodpovednosť, 
presnosť, komunikatívnosť. 
Referencie – výpis z registra 
Doplňujúce informácie: 22. 3. 1996 – prijatie do ECAV; 
učiteľ detskej besiedky, kurátor fílie Drienovská Nová Ves; od júna 2003 
– dozorca CZ Obišovce; 
dozorca KESEN, po zvolení za dozorcu VD som sa vzdal tejto funkcie; 
od roku 2006 – dozorca VD ECAV 
predseda výboru EVS 
ženatý, manželka Zuzana, rod. Galdunová; 
dve dcéry: Zuzana (26 r.) a Lenka (16 r.), dve vnučky: Tamarka a Anička. 

23. 5. 2018, Ján Brozman 

 
KANDIDÁT NA GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV 

OSOBNÉ STANOVISKO 
 

MILOVAŤ BOHA 
     Voľby, to je chvíľa, kedy platí: „Po ovocí poznáte ich“ (Mt 7,16). Je to 
otázka, aké ovocie priniesla nedávna história aj prosba o milosť do bu-
dúcich časov. Milovať Boha – nad to niet nič väčšie. (Mk 12,29-31, Mt 
22,40) Vyplýva z toho všetko: vyznanie, etika, životný štýl, ekonomika, 
práca, misia, vzťahy, politika, tvorba… Z lásky k Bohu vyplýva život. 
Predstava Boha je zdeformovaná. 
Ak opíšem všetky oblasti, ktoré budem môcť spravovať, urobím to naj-
jednoduchšie, čo by bolo nutné urobiť. Len si pozrite predchádzajúce 
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ĽUBOMÍR PANKUCH 
životopis 

 
Priezvisko, meno, titul: 
Pankuch Ľubomír, Ing. 
Trvalé bydlisko:   
Lipníky 20, 08212 Kapušany  
Číslo tel.: 0903620257 
Dátum narodenia: 28.09.1962 
Email: 
lubopankuch@gmail.com 
Vzdelanie 
1981-1985 Vysoká škola stroj-
ná a textilná v Liberci, Textilná 
fakulta, Odbor: Technológia 
textilu a odevníctva  

1977-1981 Stredná priemyselná škola v Prešove, Odbor: 
Výroba odevov a bielizne 
 

ECAV 
Životné motto: „Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu 
slúžili, ale aby On slúžil“ Matúš 20, časť verša 28  
Pokrstený: 14. 10. 1962 v chráme Božom v Šarišskej Poru-

 

KANDIDÁT NA FUNKCIU  
DOZORCU VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU 

 
MOTIVAČNÝ LIST 

 
„Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili,  

ale aby On slúžil."   Matúš 20, časť v. 28  
 
     Toto je motto, ktoré sa nesie a zároveň aj mňa nesie 
celým mojím životom. K tomu ma viedli moji rodičia, k 
tomu vedieme s manželkou Gabikou svoje 3 deti a už aj 2 
vnúčatá. Láske k Božiemu slovu ma v mladosti okrem 
rodičov viedol dnes už nebohý brat farár Tomáš Semko 
starší. Zasial do srdca niečo, čo v ňom zostalo, niečo, čo 
v ňom vzklíčilo, niečo, čo mi pomáha kráčať životom. Zasial 
v ňom slovo Boha živého. Rodičia a pán farár mi ukázali, čo 
znamená v živote človeka slovo – slúžiť. Ich práca pre zbor, 
ich ruky zložené k modlitbe, ich pokorná služba v našom 
cirkevnom zbore, ich tiché, ale vytrvalé poukazovanie na 
príklad a životnú cestu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 
Tento ich príklad sa ako niť vinie aj mojim životom. 
    Služba v cirkvi je preto aj mojou životnou cestou. Človek 
slúžiaci prináša pokoj a lásku do života rodiny, cirkvi aj 
spoločnosti. Možno to nie je heslo pre dnešnú spoločnosť, 
keď sa presadzujú široké lakte a dobré známosti, ale ja 
verím v slúžiacu lásku. S takouto slúžiacou láskou sa chcem 
spoločne s bratmi a sestrami v službe na poli cirkevnom 
zasadzovať o: 
- vytváranie väčšieho priestoru pre zapojenie 

vyhlásenia, sľuby, či plány a ako to vyzerá s realitou. 
Cirkev – jedno telo a jeden duch. 
Myslím, že sa nedá povedať, že by v dnešnej podobe bola 
ECAV jedným telom a jedným duchom. Reštrukturalizácia 
cirkvi musí poslúžiť k prejavu Božej lásky a našej lásky 
k Bohu, aby sme mohli verne stáť v službe a žiť život viery. 
Žiť život viery v snahe o to, čo vedie k pokoju. 
     V zmysle Slov: „Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju 
a k vzájomnému budovaniu“ (Rím       14,19). Je potrebné 
myslieť na spoluprácu a na to, aby problémy boli rieše-
né           biblickým      princípom.    To Boh požehná a nebu-
de dochádzať k triešteniu, ale k budovaniu v pevnej brat-
skej láske. Znamená to aj nájdenie súladu medzi Božími 
zákonmi a zákonmi, ktoré tvoríme my sami. 
Žiť život viery v snahe nemyslieť na seba. 
V zmysle Slov: „Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, 
aby mu to bolo na dobro, na budovanie“ (Rím 15,2). Zna-
mená to rozvoj práce s mládežou, výchova v školách, rozvoj 
práce s deťmi, aby vnímali cirkev ako svoju Božiu rodinu, 
kde môžu prejaviť svoje dary. 
„Radujte sa pohania spolu s Jeho ľudom.“ (Rím 15,10) 
Jasne musí byť zjavná naša živá viera, radosť z Božej milosti 
a lásky. K tomu všetkému a mnohému ďalšiemu sme pre-
mieňaní Kristom. 

Ján Brozman 
 

neordinovaných do služby na vinici Pánovej, s prosbou 
vyslanou k nebesám, aby nám Pán takýchto pracovníkov 
k žatve vyslal 
- ďalšie napredovanie našich súčasných škôl a vytvárať 
priestor a predpoklady pre vznik nových (aj rozhovormi 
s kompetentnými osobami a zodpovednými organizáciami 
o možnostiach využitia európskych dotačných systémov) 
- väčšie rozprúdenie spolupráce s mladými v našej cirkvi aj 
tými mimo nej, tými, ktorí hľadajú a ktorí chcú slúžiť 
(detské besiedky, mladé rodiny, SEM) 
- vznik ďalších stredísk evanjelickej diakonie vo Východnom 
dištrikte ECAV, pretože v tom našom svetazhone na tých 
vekom pokročilých, vo viere zakotvených, niekedy tým 
mladším nezostáva dostatok času 
- návrat k bratsko-sesterským vzťahom na všetkých 
úrovniach ECAV, od podania ruky a pokorného rozhovoru 
až po napomenutie, riešiť problémy z očí do oči, nie 
prostredníctvom cirkevných či iných médií 
- prípravu nového cirkevno - organizačného modelu 
štruktúry ECAV, kde bude menej centralizácie a viac 
efektívnosti a spolupráce, veď naša cirkev na tejto báze 
úspešne fungovala 
- možnosť aktuálne sa vyjadrovať k problémom, ktoré 
zožierajú našu spoločnosť, keďže cirkev by mala byť 
svetlom v tme a tiež svedomím národa 
- stretnutia s predsedníctvami jednotlivých seniorátov 
aspoň raz ročne 
     Verím úprimne a radostne, že náš Boh a Pán požehná 
našej cirkvi a dá jej opäť tú silu, aby bola „soľou zeme 
a svetlom sveta“ a tiež dá tých, ktorí budú verne slúžiť. 

V Lipníkoch, 22. 05. 2018   Ľubomír Pankuch 
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KTO POZNÁ TVOJE MENO? 
  
     Som len obyčajný Boží služobník, ktorého Boh povolal 
do služby. Veľmi si uvedomujem svoje nedostatky, zly-
hania a obmedzenia, ale na druhej strane som vďačný za 
možnosť viac a viac poznávať to, kým je Boh, čo pre mňa 
urobil, ako ma miluje bez toho, či by som si to čo i len 
trochu za celý svoj život zaslúžil. Učím sa pokore 
a poslušnosti. Učím sa, čo to znamená „chodiť Duchom“, 
a ide mi to veľmi ťažko. Napriek tomu chcem položiť pár 
otázok – každému, ale hlavne tým, ktorí sa rozhodujú, že 
chcú ísť do volieb, že sa chcú uchádzať o funkcie v cirkvi. 
      Ty, ktorý chceš byť vo funkcii, či už máš ambície bis-
kupa, seniora, farára, ale rovnako aj presbytera či dozor-
cu – Teba sa chcem opýtať, „pozná Boh tvoje me-
no?“. Pozná tvoje meno, pretože HO hľadáš celým srd-
com, tráviš dostatok času na kolenách, hľadáš ho 
v Božom slove a túžiš po Jeho prítomnosti najviac na 
svete? Teraz nehovorím o tom, či si krstený, konfirmo-
vaný, kresťansky sobášený.  
Pýtam sa: „Pozná Ten, ktorý býva v neprístupnom svet-
le, tvoje meno?“ Si Boží priateľ? Máš tú istotu? Ako to 
zistíš? Pozri sa na svoje ovocie. V zbore, cirkvi, rodine, 
kdekoľvek žiješ a pôsobíš. To neoklameš. 
      Druhá otázka – pozná náš úhlavný nepriateľ tvoje 
meno? Nenávidí ťa tak veľmi ako sa len dá? Nie preto, že 
by si bol dobrým kazateľom alebo farárom, mal tituly 
a kopu funkcií, ale preto, že s ním nezmieriteľne bojuješ 
na kolenách, zápasíš s ním a v mene Ježiš víťazíš? Že si 
ako Jákob a nepustíš sa Ho, kým neobdržíš požehnanie, 
nech ťa to stojí čokoľvek? Že vždy a za každých okolností 
hľadáš „najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodli-
vosť?“. Bojí sa ťa Diabol a robí všetko preto, aby ťa za-
stavil? Alebo ťa necháva na pokoji, lebo nie si pre neho 
žiadnou výzvou? Ak stojíš v mene Ježiš, nezastaví ťa. 
      Máš teologické či iné vzdelanie, vyznáš sa 
v predpisoch, máš mnohú múdrosť sveta, ale nie si mu-
žom/ženou modlitby – nestojíš v Božom kráľovstve za 
veľa.  Budeš len plný poznania avšak bez skutočnej Božej 
moci (koľkokrát sme to už zažili). Bezmocnosť sa nedá 
„vyrozprávať“ biblickými frázami a kázňami, lebo tie 
v tomto prípade za veľa nestoja. 
     Musíš byť mužom/ ženou modlitby. Musí to byť tvoja 
priorita, aby tvoje ovocie nezapáchalo človečinou, ale 
voňalo krásnym „Božím parfémom“. 
       Nestarajte sa v prvom rade o to, aby „voliči“ poznali 
vaše mená. Čítame životopisy, volebné programy 
a všetky vízie. Nesnažte sa robiť kampaň ako v politike. 
Choďte na kolená! 
     Na záver zopakujem otázku pre teba, vážený kandidát 
(vážený kresťan): „Pozná Boh tvoje meno? Si Jeho pria-
teľ? Máš na Neho čas?“ Ak nie – prečo chceš kandido-
vať? Koho chceš reprezentovať? 

Stanislav Kocka 

 

be, ev. a. v. cirkevný zbor Nemcovce ako syn rodičov Tomáša 
Pankucha a dnes už nebohej Anny rod. Hankovskej, mám         
2 mladšie sestry Miloslavu a Renátu   
Konfirmovaný: 23. 05. 1976 v chráme Božom v Nemcovciach  
Sobášený: 09.04.1989 v chráme Božom v Šarišskej Porube 
s Gabrielou, rodenou Novákovou (vierovyznanie – ev. a. v.) 

Deti: Pán nám požehnal 3 dietky – Erika, Ninu a Dávida, všetky sú 
pokrstené a konfirmované v našom rodnom ev. a. v. cirkev-
nom zbore v Nemcovciach. 
To isté platí o krste 2 vnúčat – Richarda a Hany. 
Služba: V ECAV ma Pán k službe povolal od roku 1989 a mal 
som možnosť poslúžiť v týchto funkciách:  

- zástupca zborového dozorcu CZ Nemcovce, zborový dozorca 
CZ Nemcovce, zástupca seniorálneho dozorcu ŠZS, vedúci 
sekcie pre prácu s mužmi VMV ŠZS, člen hospodárskeho vý-
boru ŠZS, presbyter VD ECAV, náhradný člen generálneho 
presbyterstva ECAV, synodál. 
V súčasnosti  som zborovým dozorcom CZ ECAV Nemcovce, 
náhradným seniorálnym presbyterom ŠZS, presbyterom VD 
ECAV a náhradným členom generálneho presbyterstva ECAV.  
Som tiež členom Rady školy pri ESŠ Prešov. 
Profesijná prax 
01/2015 – súčasnosť Obec Lipníky, starosta obce  
03/2011 – 12/2014 A.T.A. SLOWAKIJE s.r.o., Prešov, obchod-
ný manažér 
07/2010 – 02/2011 nezamestnaný UPSVaR Prešov 
01/2007 – 06/2010 GUZZY s.r.o., Lipníky, riaditeľ firmy 
06/2005 – 12/2006 Betatex s.r.o., Prešov, výrobný riaditeľ 
08/1985 – 06/2005 OZKN a.s. Prešov, technológ, výrobno-
technický riaditeľ, obchodný riaditeľ 
Znalosť cudzích jazykov: Anglický jazyk – mierne pokročilý 
Ruský jazyk –  mierne pokročilý 
Ďalšie odborné znalosti: 
- vodičský preukaz skupiny B 
- PC – internet, MS Office 

                                V Lipníkoch, 22. 05. 2018 Ľubomír Pankuch 
  

 
„PRED SVITOM VSTÁVAM; VOLÁM  

O POMOC; 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 re-
ťazi 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 mod-
litby na hlavné  Služby Božie. Modlime sa za budúcich 
biskupov, dozorcov a zdarný priebeh volieb. 



  

„Povedz trom svojim sestrám a bratom, že máš rada, rád našu cirkev, že Ti na nej záleží! Povedz trom svojim 
sestrám a bratom, že chceš, aby naša cirkev rástla v Božom duchu s Božími ľuďmi a Božími pastiermi na čele!“ 
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OOKKIIEENNKKOO  MMOOSS  
DAR DUCHA SVÄTÉHO 

 
„Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpo-
vedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A pri-
jmete dar Ducha Svätého“.  
 
     Duch Svätý je nebezpečný – vyrušuje, nenechá veci len tak, usvedčuje, odkrýva, obviňuje, napomína, odhaľuje. 
To všetko ale hlavne preto, aby nás udržal na ceste do neba, na správnej ceste, aby sme „neodpadli od „živého Bo-
ha“, odhaľuje nám prekážky, nástrahy, upozorňuje na vlažnosť, na to, keď si začíname plniť srdce niečím iným než 
Božím slovom a správnymi myšlienkami. Môžeme HO odignorovať, na to máme plné právo. Tak ako tí ľudia, zhro-
maždení na Letnice v Jeruzaleme. Videli, zažili, počuli nadprirodzené Božie veci. Boží dotyk, moc Ducha v slove skrze 
Petra. Bodlo ich to, boli usvedčení a hľadali riešenie: „Kajajte sa...“. Vráťte sa k Bohu, prijmite dar Ducha Svätého. 
A tu sa dnes chcem zastaviť.  
     Dostali sme „dar Ducha Svätého. Učíme, že sme tento dar dostali pri Krste svätom a každý z nás tu je pokrstený. 
Čo ale v tom balíku, ktorý sme síce všetci dostali, ale ktorý sme asi mnohí neotvorili, je? Ako viem, že „mám Ducha 
Svätého“, že žijem v „plnosti Ducha“, že je na mne zjavná „moc Ducha“, že je môj reálny „radca, utešiteľ,“, že ma 
„vedie do každej pravdy“ a hlavne, že ma „vedie k Pánovi Ježišovi“?  
     Pretože z toho, čo pozorujem a zažívam, priveľa kresťanov si tento „dar“ neotvorilo, a je to zjavné na ovocí, pos-
tojoch a živote. Toto sa oklamať nedá. Narozprávať môžeme čokoľvek, vedomostí môžeme mať aj na „tri“ tituly, je 
nám to nanič, pred Bohom to neobstojí, pretože sme si NÍM darovaný dar Ducha Svätého „neotvorili“. Bojíme sa? 
Neveríme? Nik nás o tom nevyučuje? Sami farári v tom nemajú jasno? Vážne otázky. 
     Je pravda, že tento „dar“ je veľmi nebezpečný, ak ho otvoríš a rovnako nebezpečný je v prípade, ak ho neotvoríš.  
 
ČO SA STANE, KEĎ HO OTVORÍŠ 
- bude ťa viesť k Pánovi Ježišovi – lebo to je Jeho primárnou úlohou  „On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude 

zvestovať vám“J.16,7 
- uvedie ťa do každej pravdy 
- bude usvedčovať svet o Hriechu, o spravodlivosti a o súde – myslíte, že toto svet chce počuť? ani náhodou, lebo 

svet patrí diablovi a ten chce, aby každý bol s ním stiahnutý do pekla a večného zatratenia, a je pre to ochotný 
urobiť čokoľvek. primárne zničiť kresťanov 

- Bude ti radiť (keďže je to aj Duch Radca), ako prežiť správne život, ako ostať v Božej vôli, ako kráčať po „úzkej ces-
te“ 

- Naplní tvoj život.  
- Duch Svätý ťa povedie na púšť a ty poslušne pôjdeš 
- Vieš, že si zachránený „z tohto skazeného pokolenia“  
- svet ťa odmietne, budeš preň blázon 
 
AKO VIEME, ŽE SME HO OTVORILI 
- máme vnútorný osobný hlboký pokoj s Bohom 
- vidieť to na našom živote a reakciách 
- dokážeme žehnať aj nepriateľom, dokážeme sa vo vypätých a nepriaznivých situáciách pokoriť a nastaviť aj druhé 

líce 
- nemusíme obhajovať za každých okolností svoju pravdu a svoj názor 
- dokážeme byť nezištní a štedrí,  
- máme silu milovať tam, kde by sme predtým nenávideli 
- dokážeme odpustiť aj to, čo sa ľudský odpustiť nedá, lebo vieme, že Pán Ježiš nám odpustil úplne všetko 
- ľudia okolo nás budú vidieť a svedčiť, že žijeme iný život ako oni 
- budeme pre svoju vieru prenasledovaní a nenávidení   „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú 

prenasledovaní“2Tim.3,12 
- budeme vyhľadávať spoločenstvo iných kresťanov, vieme, že potrebujeme rásť, či nechať sa múdro viesť 
- túžime hovoriť o Bohu iným ľuďom, lebo vieme že tu ide o život a my máme správu, ktorá každého môže zachrániť 

– Duch Svätý nás k tomu až núti  
- sme ochotní prijať aj problémy a kríž, a nereptáme a nebúrime sa 



  

„Povedz trom svojim sestrám a bratom, že máš rada, rád našu cirkev, že Ti na nej záleží! Povedz trom svojim 
sestrám a bratom, že chceš, aby naša cirkev rástla v Božom duchu s Božími ľuďmi a Božími pastiermi na čele!“ 
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POUČÍME SA Z VLASTNEJ HISTÓRIE? 
 
     Začiatok 19. storočia bol spojený s uvedomovaním si svojej identity 
národov žijúcich v habsburskej monarchii. V Uhorsku však postupne 
začali silnieť snahy o premenu spoločnosti na jednoliaty maďarský ná-
rod, k čomu výrazne prispievala maďarizácia nemaďarských národov 
a národností v krajine. Maďarizácia pôsobila najskôr skryte, neskôr 
verejne cez rôzne štruktúry. Prenikla aj do evanjelickej cirkvi, kde sa 
snažila nastoliť jednotnú maďarskú bohoslužbu s cieľom pomaďarčiť 
všetkých slovenských evanjelikov. 
     Preto sa začali ozývať hlasy za vypracovanie novej cirkevnej ústavy, 
ktorá by zabránila alebo aspoň obmedzila vplyv maďarizácie na cirkev. 
Tejto úlohy sa chopil vynikajúci znalec cirkevného práva Karol Kuzmány. 
V roku 1851 predložil jej návrh. Cisár František Jozef I. ju napokon 
schválil patentom z 1. septembra 1859, po ktorom o deň neskôr nasle-
dovalo príslušné nariadenie ministra kultúry a výučby. 
     Patent obmedzoval moc zborových dozorcov (poväčšine maďarských 
zemanov). Podľa neho si cirkevné zbory mohli sami voliť farára, dozor-

cu a učiteľa. Aj senioráty a dištrikty si mohli 
voliť svojich dozorcov. Voľbu superintendentov 
a dištriktuálnych dozorcov potvrdzoval panov-
ník. Patent mal 58 paragrafov. Ako novinku 
zriaďoval na úrovni seniorátov a superinten-
dencií cirkevné súdy – takzvané konzistóriá. 
Namiesto dovtedajších štyroch superintenden-
cií ich malo byť šesť: Peštianska, Bratislavská, 
Šopronská, Prešovská, Sarvašská, Novoverbaš-
ská. 
     Ako prvý sa proti patentu postavil dovtedajší 
Potiský dištrikt na svojom konvente konanom 
27. septembra 1859 v Kežmarku. Tento konvent 
žiadal cisára, aby zastavil zavádzanie patentu do 
života. Zároveň sa všetkým cirkevným zborom 
Potiského dištriktu odporučilo, aby sa aj napriek 
vydaniu patentu pridržiavali dovtedajšej cirkev-
nej ústavy.  

ČO SA STANE, KEĎ HO NEOTVORÍŠ 
- darmo, že si pokrstený – to je síce krásne a dôležité, ale smrteľné, ak „Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak 

Duch Boží prebýva vo vás. Kto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho“Rim.8,9 
- budeš žiť podľa svojho tela, budeš si plniť telesné žiadosti a túžby svojho srdca a pramálo ti bude záležať na 

tom, čo hovorí Boh a Božie slovo „Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, 
zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj!“Rim.8,5-6 

- tvoj život bude bezduchý, prázdny, telesný 
- kam sa dáva bezduché telo? správne, do hrobu. 
- tak ako cirkev – načo je taká cirkev Bohu? Na hanbu.  
- zomrieš vo svojom hriechu a budeš na poslednom súde na veky odsúdený. Pred Bohom sa nebudeš môcť 

oháňať svojim krstným, konfirmačným, sobášeným či úmrtným listom – tie budú svedčiť proti tebe. Rozho-
dujúce je a bude, čo je napísané v tvojej „knihe života“ 

 
AKO VIEŠ, ŽE SI HO NEOTVORIL? 

- Tvoj kresťanský život je jedno veľké trápenie 
- tvoj kresťanský život je jeden zákon, „toto musím, toto nesmiem“, si stále v strese 
- je ti to jedno, čo si myslí Boh, žiješ si sám pred sebou, pred sebou sa spovedáš, na Boha myslíš len vtedy, 

keď máš problém 
- čas nedeľných bohoslužieb je pre teba jediný čas strávený s Bohom, v priebehu týždňa na neho nemáš čas, 

nestíhaš – si len obyčajný modlár, ako ktorýkoľvek pohan 
- nemáš čas na modlitbu – osobnú, vrúcu, naliehavú, vytrvalú 
- nepotrebuješ čítať Bibliu 
- myslíš len na seba, a nie na dom Boží. Máš problém dať do pokladničky 50 centov, Euro či viac a zabúdaš, že 

všetko máš z Božej milosti 
- odmietaš niesť bolesť, kríž a utrpenie pre meno Ježiš Kristus 
- nikomu o Bohu nehovoríš, lebo ani nemáš čo povedať, na tvojom živote nie je žiadny rozdiel od života neve-

riacich 
Verím, že nás Duch Svätý usvedčil, napomenul či uistil. Berme to ako výzvu. Modlime sa, nech nás náš Pán napl-

ní Svojim Duchom tak veľmi, ako je to len možné. A nebojme sa. Možno zažijeme niečo nové, zvláštne, nadpriro-
dzené, možno nie – to už je vec Ducha Svätého. Prijmime od neho všetko, čo ponúka. Lebo má pre nás len a len 
dobré veci.  
„Dajme sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia“. A na to neexistuje iná cesta, než pokánie – „návrat k Bohu“, 
návrat na začiatok.  

Stanislav Kocka 
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     Aké búrlivé boli seniorálne konventy, na ktorých sa kňazi zastávali 
patentu, dokazujú nasledujúce prípady. Dňa 16. septembra 1859 Ge-
merský seniorát na konvente konanom v Revúcej rokoval o patente. 
Šľachta bola zásadne proti. V najväčšom kriku senior odišiel z konventu, 
ktorý tým pádom rozpustil. Dňa 7. decembra 1859 rokoval o patente 
Novohradský seniorát v Balašských Ďarmotách, kde sa rozhodli spísať 
petíciu proti nemu. Tekovský seniorát súhlasil s uznesením Potiského 
dištriktuálneho konventu v Kežmarku. Hontiansky seniorát na svojom 
konvente, konanom 12. decembra 1859 v Žemberovciach, sa rozhodol 
poďakovať panovníkovi za vydanie patentu. Nič proti tomu nezmohli 
ani štyridsiati šľachtici, ktorí sa na ňom zúčastnili, hoci inak na konventy 
nechodili.  
     Patent rozdelil evanjelikov na dve skupiny: patentalistov – ktorí ho 
vítali, a autonomistov – ktorí v ňom videli zásah do cirkevnej autonó-
mie. Do polovice marca roku 1860 sa však podľa neho z celkového poč-
tu 555 zorganizovalo iba 341 cirkevných zborov. 
     Aby maďarská šľachta pospolitý slovenský ľud od patentu odradila, 
rozhlásila o ňom určité dezinformácie. Farári vraj skrze patent chcú 
svojich cirkevníkov pokatolíčtiť. Tí, ktorí prijmú patent, zradia evanjelic-
kú cirkev a dostanú veľké peniaze. Cirkevníci nemajú veriť svojim kňa-
zom ohľadne patentu, lebo existuje ešte iný patent, horší ako tento, 
ktorý kňazi chcú zaviesť do platnosti. Kňazi, ktorí prijali patent, boli 
upodozrievaní z vlastizrady a panslavizmu. Cisár vraj prostredníctvom 
patentu zaberie všetky cirkevné základiny a podobne. 
     Dňa 15. mája 1860 bolo vydané cisárske nariadenie, podľa ktorého 
mali cirkevné zbory na výber, či sa chcú riadiť podľa patentu, alebo nie. 
Týmto sa začala vnútorná anarchia. Nastalo obdobie vzájomného oso-
čovania sa, ohovárania cirkevných zborov, zriadených podľa Patentu, 
aby sa ho vzdali a podobne. Bola to doba a činy, ktoré nemali nič spo-
ločné s kresťanskou vierou ani s láskou. Všade to bolo zlé, ale azda naj-
vypuklejšie to bolo v Gemerskom senioráte. 
     V cirkevnom zbore Mokrá lúka namiesto zborového dozorcu, zvole-
ného pri zriadení sa zboru podľa Patentu, teraz zvolili nového v osobe 
Ľudovíta Cziburu. Tento daroval sedliakom 16 fliaš slivovice a keď sa 
opili, poslal ich k farárovi Ondrejovi Chotváčovi s tým, aby po službách 
Božích zvolal zborový konvent. Kňaz netušiac nič zlého vyplnil ich žela-
nie. Czibur na službách Božích síce nebol prítomný, ale prišiel až na 
samotný konvent v sprievode veľkého húfu chlapov, žien, paholkov 
a iných ľudí. Prvá otázka, ktorú Czibur  adresoval farárovi znela: „Je 
tento cirkevný zbor za Patent, alebo proti nemu?“ Farár odpovedal 
pokojne: „Cirkevný zbor sa pred časom zriadil podľa Patentu, ale teraz 
od neho odstúpil“. Zrazu sa zniesla kňazovi nad hlavou búrka: „Vy ste 
nás oklamali“ volal opitý dav. „Vy ste potupu a hanbu na nás uvalili, vy 
ste nehodní vášho úradu a ak sa opovážite povedať čo i len slovo, roz-
trháme vám luterák na kusy“. Teraz chcel kňaz opustiť konvent, ale ho 
zastavili, až sa odobral so slzami v očiach preč. Ale tým sa opití vzbú-
renci neuspokojili, preto zapálili kňazovi stodolu. Keď začala horieť, 
opití ľudia kričali: „Pozrite, toto urobil Patent, hoďte kňaza a jeho deti 
do ohňa“.  
     V cirkevnom zbore Brádno prišli sedliaci ozbrojení sekerami a vnikli 
do fary a počas veľkého kriku vyzvali farára, aby odvolal Patent. 
V cirkevnom zbore Rybník sa stalo niečo podobné. Počas 2. slávnosti 
svätodušnej vtrhol rozzúrený ľud na faru pod vedením istého Barnu, 
ktorý sa začiatkom augusta 1860 zbláznil. Miestny kňaz Štefan Homola 
si zachránil život iba rýchlim útekom do blízkej hory.  

     V cirkevnom zbore Nándráž prišli nahnevaní 
baníci k svojmu kňazovi Karolovi Jakobeimu 
a žiadali ho, aby písomne odvolal Patent. Toto 
potvrdenie mali odniesť svojmu pánovi, majite-
ľovi hámrov Rudolfovi Latinákovi. Ohrození kňaz 
im napísal: „Hoci sme Patent, pre veľké dobro-
denie ktoré nám preukazuje cisár prijali, teraz 
od neho dostupujeme“. Toto potvrdenie od-
niesli ľudia svojmu pánovi, ktorý ho však od 
zlosti zahodil. Spomenutý Rudlof Latinák mal 
banského riaditeľa menom Lackovič, ktorý bol 
síce katolíkom, ale zvláštnym spôsobom sa pre-
javil v agitácii proti Patentu. Navštevoval jeden 
cirkevný zbor za druhým a odvádzal tak ľudí od 
Patentu.  
     Do cirkevného zboru Chyžné pribehol nejaký 
zeman z Jelšavy menom Pavel Remeník, ktorý 
v strede dediny pohanil kňaza, bývalého seniora 
tým, že sa mu vyhrážal šibenicou. Robil to na 
základe toho, že sa cirkevný zbor zriadil podľa 
Patentu.  

Poučíme sa zo svojej vlastnej histórie? 
Martin Riecky, ev. farár v Leviciach 
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VOĽBY, VOLÍME, OČAKÁVAME ... 
 
     Akí by mali byť tí, ktorých zvolíme, čo od nich očakávame. Pri uvažovaní 
o našich očakávaniach, o súčasnosti aj budúcnosti cirkvi mi napadli tieto 
dva texty. Pozorne si ich prečítajme a až potom si vyberajme z navrhnutých 
kandidátov. 
 
1 Timoteovi 3 
1  Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom 
diele. 
2  Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, 
pohostinný, spôsobný vyučovať, 
3  nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehaš-
terivý a nie lakomý. 
4  Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou 
dôstojnosťou. 
5  Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev 
Božiu? 
6  Nech to nie je nováčik vo viere, aby sa nenadúval a neprepadol diablov-
mu súdu. 
7  A musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo (cirkvi), aby sa nedo-
stal do rečí a neprepadol osídlu diablovmu. 
 
1 Korintským 13 
1  A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som ne-
mal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 
2  A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko 
možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, 
a lásky by som nemal - nič nie som. 
3  A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som 
nemal, nič mi to nepomôže. 
4  Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje 
a nenadúva; 
5  nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 
6  neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 
7  všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. 
8  Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, pozna-
nie sa pominie. 
 
     Je v týchto dvoch textoch nejaká zhoda, alebo je v nich nejaký rozdiel? 
Posúdenie nechávam na láskavého čitateľa. Sám pre seba si myslím, že 
rozdiel tu je, a to dosť veľký. Niečo na spôsob Ježišovho podobenstva 
o farizejovi a publikánovi L 18, 9 – 14. Rozdiel medzi zákonom 
a evanjeliom, rozdiel medzi pýchou a pokorou. Rozdiel medzi spravodlivos-
ťou a ospravedlnením. Rozdiel medzi zákonom skutkov a zákonom viery. 
Rozdiel medzi skutkami zákona a skutkami lásky.  
     Prial by som si, aby nám Pán Boh daroval tých správnych vodcov, ktorí 
v cirkvi vytvoria domov aj pre mňa, aj pre všetkých, ktorí prichádzajú. Aby 
tu platila jednota v rozličnosti,  kde by láska bola povýšená nad skutky 
zákona, kde by Duch Svätý mal dosť priestoru, aby menil ľudské srdcia, 
neveru menil na vieru a oddanosť, kde by sa veriaci menili na deti Božie, na 
učeníkov Pána nášho Ježiša Krista.  
     Preto sa mi charakteristika toho druhého textu pozdáva omnoho lepšia. 
Hoci obidve sú aj dobré, aj správne, ide len o to, ktorá je ktorej nadradená. 
Ja si vyberám pokorných služobníkov Božích, ktorí vedia aj napomínať, ale 
aj povzbudzovať. Odpúšťať, aj napomáhať vzrast vo viere, činnej skrze 
lásku. Ktorí mi dávajú v cirkvi nádej domova časného i večného.  

Jozef Grexa ev. farár v. v.  
 
 
 

AKO SOM SA STAL 
V EVANJELICKEJ CIRKVI  
DRUHOTRIEDNYM KRESŤANOM 
 
     Milí druhotriedni a treťotriedni bratia a sestry 
v Evanjelickej cirkvi (tieto riadky sú napísané 
predovšetkým pre vás).  
     Za posledných pár týždňov som sa o sebe 
dozvedel veľmi divné a nepríjemné veci, preto 
som sa rozhodol napísať tento článoček. 
     Žijem v evanjelickej cirkvi celý svoj život. Ako 
malý som chodil na besiedku, potom na dorast 
a nakoniec na mládež. Vyštudoval som evanjelic-
kú teológiu a od roku 1997 som v ECAV ordino-
vaný za evanjelického kňaza. 10 rokov som slúžil 
ako farár na Gemeri a teraz som 11.-ty rok fará-
rom v Obišovciach. Mám rád Evanjelickú cirkev 
a snažím sa v nej slúžiť najlepšie, ako viem. Ale 
v tieto dni som sa dozvedel niečo, čo mi za tie 
roky, čo žijem v Evanjelickej cirkvi, nikto nepove-
dal. Som len druhotriedny evanjelik. Dozvedel 
som sa, že môžem byť v tejto cirkvi členom, do-
konca môžem byť aj farárom, ale nemôžem kan-
didovať do ďalších funkcií, pretože nie som evan-
jelikom „čistej krvi“. Moji rodičia sa dopustili 
„osudovej chyby“. Keďže žijú v zmiešanom man-
želstve, dali ma pokrstiť v reformovanej cirkvi.  
     Je jedno, že som bol konfirmovaný ako evanje-
lik a je vlastne jedno, že som 21 rokov farárom. 
Dnes viem, že v tejto cirkvi sa nikdy nevyrovnám 
ozajstným luteránom, ktorý sa do tejto cirkvi 
narodili. Ostanem už len druhotriedny, prípadne 
treťotriedny evanjelik, ktorý síce môže napĺňať 
štatistiky  v kostolných laviciach, dokonca môžem 
aj voliť, ale úroveň pravoverných evanjelikov už 
nikdy nedosiahnem.  
     Je to pre mňa úplne nové zistenie, takže sa 
musím ospravedlniť všetkým tým, ktorí sa počas 
mojej služby dali pokrstiť už ako dospelí, prípad-
ne vstúpili alebo prestúpili do Evanjelickej cirkvi, 
že som im túto vec pri vstupe zamlčal. Prepáčte 
mi, nevedel som to. Musím vám to vysvetliť teraz 
dodatočne. Nestali ste sa riadnymi členmi našej 
cirkvi, ste druhotriedni a treťotriedni evanjelici, 
prípadne konvertiti, alebo skrytí katolíci, kalvíni 
atď. ...  
     Nevedel som, že je to tak dôležité. Myslel som 
si, že dôležité je, že človek v Evanjelickej cirkvi 
žije a pracuje, že je evanjelikom preto, že verí 
v evanjelium, ale nie je to tak. Očividne túto vec 
nespomenul ani brat senior Ladislav Fričovský 
môjmu zborovému dozorcovi Jánovi Brozmanovi, 
keď ho po tom, čo uveril, prijal do našej cirkvi.  
     Asi to vtedy ešte nebolo tak. Ale dnes je už 
Evanjelická cirkev čistejšia a pravovernejšia 
a týchto druhotriednych evanjelikov neakceptu-
je. Dnes sa už delí na Ježišov a Barrabášov. Takže 
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si túto čistotu teraz vehementne 
stráži.  
     Napriek tomu som veľmi vďač-
ný za službu nášho brata dozorcu 
v našom zbore. Má rád Evanjelic-
kú cirkev a svojou prácou v našom 
zbore to dokazuje. Nie je Barrabáš 
a určite nie je Kristus, to by o sebe 
nikdy nepovedal. Je tým, ktorý 
Kristovi slúži a ak by ste s ním mali 
možnosť spolupracovať, tak by ste 
zaňho a za jeho obetavú službu 
boli Bohu vďační.  
     Ospravedlňujem sa všetkým 
vám, bratia a sestry, ktorí ste boli 
zavedení tým, že ak vstúpite do 
našej cirkvi, tak sa stanete jej 
riadnymi členmi. Reakcie a rôzne 
útoky na brata Jána Brozmana 
jasne dokazujú, že pre súčasné 
vedenie cirkvi nie ste a nikdy ne-
budete rovnocennými evanjelik-
mi.  
     Rozmýšľam nad tým, kde sme 
Evanjelickú cirkev za tie posledné 
roky posunuli. Myslím si, že po 
tejto zmene sa nám konečne po-
riadne rozbehne misia a ľudia 
budú nadšene prichádzať do na-
šich spoločenstiev a vstupovať do 
cirkvi. Veď, kto by nechcel byť 
druhotriedny evanjelik?  
     Ak si myslíte, bratia a sestry, že 
toto je podľa Božej vôle, a že taká-
to má byť Kristova cirkev, tak 
škrtajte volebné lístky a snažte sa 
zmariť voľby, ako vás vyzýva sú-
časné predsedníctvo cirkvi. Ale 
môže sa stať, že sa časom aj vy 
stanete nepohodlní a aj vás po-
tom preradia do nižšej kategórie. 
Nejaké dôvody sa určite nájdu.  
     Ešte dobre, že Pán Ježiš má pre 
nás všetkých len jednu kolónku, 
v ktorej nás eviduje, a tou je: 
Hriešnici, ktorí potrebujú Božie 
odpustenie. 

Jaroslav Petro druhotriedny  
evanjelik a treťotriedny farár 
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List od sestry Anny Pavlíkovej, ktorý zaslala do EPST k uverejneniu prinášajú 
aj Reformačné listy. 
 

Vážená redakcia Evanjelického Posla, 
 s úsmevom na perách som vzala do ruky najnovšie číslo Evanjelického Posla spod Tatier.       
     Tak to tu máme, Kandidačná porada na generálne predsedníctvo bola o pomste sluš-
ným, kandidovať zamedzili Imrichovi Lukáčovi aj Milanovi Krivdovi. Keď sa rovnaká situá-
cia udiala pri voľbe dozorcu ZD ECAV v roku 2016 a bratovi Beňuchovi členovia kandidač-
nej  porady znemožnili ísť do voľby tiež pre námietku, redakcia Evanjelického posla mlčala. 
V časopise nebola žiadna vyčiernená strana s titulom „4. 8. 2016 Deň keď niekoľko vyvo-
lených rozhodlo za vás“. Podotýkam, že vtedy za námietku hlasovalo 9 členov kandidač-
nej porady a 7 členov bolo proti námietke. Jeden z hlasov bol neskôr napadnutý br. Beňu-
chom, že nebolo na hlasovacom lístku napísané  za námietku, ale iba za. To mohlo byť 
chápané, že ten dotyčný hlasoval za br. Beňucha. V tom prípade by bolo 8 hlasov za            
a 8 proti a brat Beňuch by bol išiel do voľby. Rozhodol jeden hlas. 
   Vtedy brat Mervart nenapísal, že kandidačná porada vybrala Barabáša. Ale po kandidač-
nej porade na predsedníctvo ECAV keď pri hlasovaní za generálneho dozorcu u br. Lukáča 
bolo za námietku 24 členov kandidačnej porady  a len 7 členov proti námietke si kandi-
dačná porada podľa neho vybrala Barabáša. Zaujímavé. 
     Ale vráťme sa ešte o 2 roky dozadu. Ja som 21.10.2016 napísala list do vašej redakcie  
ohľadom môjho názoru na  brata Beňucha. Najprv mi sestra Kováčiková viac ako mesiac 
neodpovedala na moju požiadavku ohľadom zverejnenia  môjho stanoviska a neskôr po-
čas siahodlhej výmene názorov mi 12.1.2017 napísala, medzi iným aj túto vetu „nepriložili 
ste k článku dôkazy ako napr. prepis z kandidačnej porady“. Ja som jej odpísala, že si 
môže pýtať prepis od ktoréhokoľvek člena dištriktuálneho presbyterstva ZD. Im bol prepis 
z kandidačnej porady rozdaný na dištriktuálnom presbyterstve ZD ECAV.  Aj napriek tomu-
to argumentu môj list do dnešného dňa v Evanjelickom Posle neuverejnili.  
    A teraz sa pýtam Vás sestra Kováčiková, aké dôkazy predložil brat Mervart o priebehu 
kandidačnej porady. Po prvé nebol jej členom a po druhé ešte nemohla byť zápisnica 
z kandidačnej porady zo dňa 24.5.2018 a predsa mu bol článok okamžite po kandidačnej 
porade uverejnený. 
   Pre zaujímavosť som si otvorila Evanjelický posol zo dňa 19.10.2016, kde sestra Kováči-
ková urobila rozhovor s bratom biskupom ZD Milanom Krivdom pod názvom „Voľby do-
zorcu západného dištriktu - rozvrat právneho systému cirkvi“. Pri otázke čo bolo vytknuté 
bratovi Beňuchovi detailne popísal vznesené dôvodné námietky voči nemu. Na otázku čo 
hovorí zákon o tom, čo sa považuje za dôvodnú námietku odpovedal: „ Zákon o tom ne-
hovorí. Hovorí, že ak sa vznesie dôvodná námietka, dá sa o nej hlasovať. V obidvoch prí-
padoch bola okolo dôvodnej námietky diskusia, ktorá viedla k tomu, že tí čo boli oprávnení 
hlasovať svojím hlasovaním rozhodli, či sú za to, aby kandidát postúpil, alebo nepostúpil. 
A to je tá tajnosť hlasovania, že sme nikoho neovplyvnili. Prepočítali sme to a vyhlásili 
výsledok hlasovania. Hlasovalo sa o vznesenej dôvodnej námietke a hlasovaním sa rozhod-
lo, že nebude kandidovaný. Kandidačná porada ho teda nemusela kandidovať. Na kandi-
dačnej porade nebol porušený zákon.“  To znamená, že vtedy to nebola pomsta slušnému, 
ale teraz podľa autora článku (pod označením  R) hoci prebehla kandidačná porada rov-
nako je to pomsta slušným.    
    Bude zaujímavé sledovať, čo nám prinesú budúce čísla Evanjelického Posla.  Oslovia 
redaktori EP  predsedov kandidačnej porady, aby im priblížili priebeh kandidačnej porady 
a uviedli dôvodné námietky, ktoré tam odzneli? Alebo oslovia brata Lukáča a brata Kriv-
du? 
   Sestra Kováčiková netrpezlivo budem čakať na uverejnenie môjho príspevku 
v Evanjelickom Posle.            S pozdravom Anna Pavlíková, Sliač, 1.6.2018 
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