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Kňazská správa o duchovnom živote CZ Modra-Kráľová za rok 2020 

prednesená na výročnom zborovom konvente v roku 2021 

 

A. BIBLICKÝ TEXT 

 

„Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo.  Preto odvolávam a kajám sa 

v prachu a popole“ (Jb 42, 5 – 6)   

Vážení konventuáli, bratia a sestry! 

Vo svete platia prírodné zákony – medzi nimi aj zákon kauzality, pre ktorý platí schéma: 

príčina – následok. Prírodné zákonitosti možno skúmať, formulovať ich a využívať 

v prospech ľudí, pričom človek sa im musí podriaďovať. Ten, ktorý slovom stvoril svet a 

všetko, čo je v ňom, a ho až podnes udržiava, sa neriadi prírodnými zákonmi. On je 

zvrchovaným Pánom nad prírodnými zákonmi. On rozkazuje moru, búrke či vetru. On má 

dokonca moc vzbudiť nový život tam, kde sa z ľudského pohľadu už nenávratne stratil. On je 

zvrchovaným Pánom nad všetkým. Jeho zámery a pôsobenie presahujú a prevyšujú naše 

ľudské chápanie a poznanie, ako sme sa o tom mohli osobitne presvedčiť v minulom roku, 

keď celý svet zasiahla epidémia koronavírusu.  

Naše myšlienky v uplynulých mesiacoch sa krútili okolo nového vírusu. Hľadali sme na tieto 

otázky odpovede v úvahách, kázňach, v rozhovoroch s ľuďmi. Rozvažovali sme 

o existenciálnych otázkach aj potichu v podvedomí. Prečo svet zasiahla pandémia? Božie 

skryté zámery sa usiloval pochopiť aj Jób, keď hľadal odpovede na otázku o zmysle 

vlastného utrpenia. Nielen sme hľadali odpovede na otázky Božej prozreteľnosti a vôle, ale aj 

sme sa snažili osobnou zaangažovanosťou prispieť k zmierneniu krízy spôsobenej 

pandémiou. Zapojili sme sa do modlitebného zápasu za trpiacich, zomierajúcich 

a pozostalých vo svojej blízkosti a vo svete, ale aj za politikov a všetkých, ktorí sú postavení 

v službe ľuďom, snažili sme sa slovne povzbudzovať ľudí v našom okolí alebo skutkami 

láskavej služby prejaviť solidaritu a empatiu trpiacim a zraniteľným skupinám. 

Trpiacemu Jóbovi prejavili empatiu jeho priatelia. Nepomohli mu však, skôr ešte zväčšili 

jeho bolesť. To preto, lebo Božie pôsobenie sa snažili dosadiť do schémy kauzality, že 

všetko, čo sa deje, má nejakú príčinu. Ak spoznám príčinu a odstránim ju, Boh zmení moje 

položenie... Boli presvedčení, že aj Jóbove utrpenie je „pre niečo“, že Boh trestá Jóba za jeho 

hriechy. Toto racionálne vysvetlenie však Jóbovi nielenže nijako nepomohlo, ale ani nebolo 

správne. Boh sa totiž neriadi zákonom kauzality. Kristov kríž, na ktorom sa zjavila Božia 

láska k hriešnikom, je toho uistením pre nás. Boh sa neriadi zákonom kauzality. Neodpláca 

nám podľa našich vín, ale pre lásku Ježiša Krista nám naše viny odpúšťa.  Rozmýšľať o Bohu 

podľa ľuďmi vytvorených schém a vzorcov by znamenalo robiť z Boha karikatúru. 

Vysvetľovať pandémiu ako Boží trest za hriechy ľudí je príliš zjednodušené a povrchné. 

Dopustili by sme sa tej istej chyby ako Jóbovi priatelia, ktorých dobre mienené, no mylné 

rady Boh odsúdil: „Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami?“ (Jb 38, 2) Tými 

istými slovami aj dnes Boh odsudzuje všetkých (aj zbožných), ktorí chcú byť múdri ako sám 

Boh. Boh je predsa suverénny Pán nad všetkým, nikomu nepodriadený, ani prírodným 

zákonom, ani zákonu kauzality. Jeho konanie je rozumom nepochopiteľné, nepredvídateľné, 

pre nás ľudí na zemi zostáva tajomstvom. 

Celosvetová pandémia, ktorá za krátky čas paralyzovala život na zemi, nám ukázala, že 

napriek posúvaniu hraníc ľudského poznania a vedecko-technickému pokroku my, ľudia, 

vôbec nemáme veci pod kontrolou. Naopak, sme zraniteľní, bezmocní, celkom odkázaní na 

Pána Boha, na Jeho lásku a zmilovanie. Ak vierou prijmeme do srdca Božiu lásku zjavenú 

v Ježišovi Kristovi, neznamená to však, že náš život bude prechádzkou ružovou záhradou – 

bezstarostný a bezproblémový, že to bude vydláždená cesta do neba, na ktorej o nič 
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nezakopne a nikdy nespadne. Veriť v Boha a Jeho Syna Ježiša Krista neznamená, že 

nebudem trpieť, nebudem mať starosti, nepostihnú ma straty atď., ale znamená to, že 

uprostred všetkých tých kritických situácií nikdy nie som a nebudem sám, lebo Boh vo 

svojom Synovi je stále so mnou. A toto spojenie s Kristom je večné a nemôže ho zničiť nič, 

ani smrť, ako nás o tom uisťuje apoštol Pavel: „Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá 

je v Kristovi Ježišovi, ani smrť!“  (R 8, 39) 

Dopracovať sa k skutočnej viere v Boha ako neotrasiteľnej istote Božej lásky k nám, nech sa 

deje čokoľvek, môžeme práve v hraničných kritických situáciách ako Jób. V utrpení 

poznávame svoju ľudskú bezmocnosť, ale aj moc ničím nepodmienenej nezaslúženej Božej 

lásky, na ktorú si nemôžeme robiť nárok. Skutočne Boha poznať neznamená iba mať 

teoretické poznatky o Bohu získané štúdiom, čítaním Biblie či z rozprávania ľudí. Spasiteľná 

viera v Boha  – to nie je iba uvažovanie o Bohu a uctievanie Boha. Veriť v Boha znamená 

dennodenne s Ním žiť a v srdci bytostne prežívať Jeho zachraňujúcu blízkosť, no nielen v 

dobrom, keď sa mi darí, ale aj v zlom – ba práve v kritických situáciách: v trápeniach, v 

chorobe, ba aj vo chvíli umierania nestratiť v srdci istotu viery, že nie som sám, ale Boh je so 

mnou. Jób sa dopracoval k živej spasiteľnej viere v Boha vďaka osobne prežitému utrpeniu. 

Vďaka utrpeniu sa spojil s Bohom bytostným spôsobom, tak ako nikdy predtým! Práve v 

utrpení, keď všetko stratil, blízkych, ba aj zdravie, keď mu Boh nedal ani tú najmenšiu 

príčinu veriť Mu, On práve vtedy stretol Boha, zažil Jeho lásku tak intenzívne v srdci, takže 

vyznal: (Doteraz) „Len z chýru som počul o tebe, ale teraz Ťa moje oko videlo“. Niežeby 

dovtedy Jób neveril v Boha, ale tento raz Boha zažil inak ako predtým. Poznal, čo dovtedy 

nezažil, že Boh je Jeho osobným Bohom, ktorý je s ním, nech sa deje čokoľvek. O osobnom 

vzťahu s Bohom svedčí to Jóbove vyznanie: „...teraz Ťa   m o j e   oko videlo“. Moje oko, nie 

môjho priateľa. Nie oko farára, rodiča, ale moje. Istotou Božej lásky v Jóbovom srdci 

nedokázalo otriasť ani utrpenie, ba práve naopak, ešte viac sa v tejto istote vďaka utrpeniu 

upevnil. 

Bratia a sestry! Prečo Boh dopustil globálnu epidémiu? Nevieme odpovedať na túto otázku 

ani na mnohé ďalšie otázky, ktoré sa začínajú slovíčkom: Prečo...? Nebojme sa priznať si, že: 

Neviem. Nerozumiem. Priznanie si vlastnej slabosti a nevedomosti je najlepší spôsob ako sa 

môžeme otvoriť pre poznanie skrytých Božích tajomstiev o Božej vôli a prozreteľnosti – 

z moci Ducha Svätého. Keďže Božie konanie sa neriadi princípom kauzality – Jób trpel bez 

príčiny – ani my sa nepýtajme: Prečo? Skôr hľadajme odpovede na otázky: D o p r a c o v a l / -

a  s o m  s a  s  B o ž o u  p o m o c o u  a j  j a  k  „ j ó b o v s k é m u “ p o z n a n i u  – k videniu 

Boha vo svojom srdci?  A k o  s o m  d u c h o v n e  r á s t o l / - t l a ?  Na čo mi to bolo d o b r é ? 

Veď ako píše apoštol Pavel: „Milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci 

slúžia na dobré“ (R 8, 28). Amen.  

 

B. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

Služby Božie: 
H l a v n é  S l u ž b y  B o ž i e  boli 48x (vrátane sviatku Vstúpenie a Závierky roka). Z 

dôvodu pandémie sa Služby Božie nekonali na tieto sviatky a slávnosti: Veľký Piatok, na 

1. slávnosť veľkonočnú, na Pamiatku reformácie ani na Pamiatku posvätenia chrámu. 

Večerné Služby Božie s poriadkom nešporných Služieb Božích boli na sviatok Petra a Pavla 

a na Sobotu večnosti. 

 

Služby Božie počas 1. vlny pandémie sa vôbec  n e k o n a l i  z dôvodu zákazu 

vychádzania od 19. marca do 2. mája (od 4. pôstnej nedele vrátane do 3. nedele po Veľkej 

noci vrátane), t. j. nemohli sme sa zhromaždiť v kostole po dobu 7 nedieľ vrátane pôstnych 
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večierní a pôstneho modlitebného týždňa počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou.  Počas 

1. vlny pandémie boli Služby Božie vysielané na 5. pôstnu nedeľu s čítaním pašií a na 1. 

slávnosť veľkonočnú boli vysielané z Evanj. kostola v Modre-Kráľovej celé Služby Božie v 

Rádiu Modra. 

V pôste sa konala len jedna večiereň spojená so zasadnutím zborového presbyterstva s 

účasťou 25 osôb, na ktorej sme počúvali zvesť Božieho slova na základe proroctva Am 8, 11 

– 12 o príchode dní, keď Boh zošle hlad a smäd po Jeho slove, no nebude ho. 

Týždeň pre 1. pôstnou večierňou sa konal Ekumenický SDM (4. marca) s účasťou 60 osôb, 

ktorý pripravili tento raz ženy zo Zimbabwe a na ktorom sa opäť zúčastnili aj sestry z RKC 

farnosti vrátane pána dekana Mišíka. 

 

Hlavné Služby Božie boli vysielané v  R á d i u  M o d r a  7 x: 1. 3. (1. pôstna), 29. 3. (5. 

pôstna), 2. 4. (1. slávnosť veľkonočná), 24. 5. (Nedeľa po Vstúpení), 19. 7. (6. po Tr.), 23. 8 

(11. po Tr.), 11. 10. (18. po Tr.).  

 

Služby Božie počas 2. vlny pandémie vôbec  n e b o l i  z dôvodu zákazu verejného 

zhromažďovania (bola povolená iba 1 osoba na 15 m²) od nedele 18. októbra vrátane do 

nedele 1. novembra vrátane, t. j. nemohli sme sa zhromaždiť v kostole po dobu 3 nedieľ 

vrátane Pamiatky reformácie a Pamiatky posvätenia chrámu. 

 

Od nedele 8. novembra (22. nedeľa po Tr.) sme v kostole v nedeľu mávali tzv. Otvorený 

kostol. V čase od 9.00 h do 10.30 h sme mali možnosť prísť do kostola na osobnú modlitbu a 

vypočutie kázne a piesne alebo na príp. pastorálny rozhovor. V rámci „Otvoreného kostola“ 

sa uskutočnili tri stretnutia s duchovným príhovorom kňaza (kázňou) s modlitbou a 

požehnaním v kostole, pričom sa zaspievali aj dve piesne zo spevníka, no bez spoluúčasti 

verejnosti, ktorá počas 2. vlny pandémie mala spev v kostole zakázaný. V nedeľu 15. 11. sme 

začali pilotne s priamym prenosom Služieb Božích v kostole (za týmto účelom bol 

zriadený internet v kostole). Ukázalo sa však, že priamy prenos v kostole nie je možné 

vysielať pre slabý signál. (Technickú stránku streamovania nám pomáhali zvládnuť dvaja 

dobrovoľníci z Pezinka a od nás br. Marek Matula a br. Erich Horňan). Za účelom nákupu 

techniky sa uskutočnila zbierka medzi členmi CZ.                    

 

Verejné Služby Božie v kostole sa na sklonku roka opäť obnovili bez prerušenia od Poslednej 

nedele po Svätej Trojici (22.11.) do Závierky na Starý rok 31. 12. vrátane 6-tich adventných 

večierní s priemernou účasťou 15 osôb, počas ktorých bola 2x týždenne v utorok a vo štvrtok 

vykladaná prorocká kniha Abdiáš, ako aj všetkých slávností a sviatkov počas Vianoc. Na 

Štedrý večer sme mali Služby Božie 2x s účasťou po 2x80 osôb: o 15.30 h a o 17.00 h, aby 

boli dodržané rozstupy. 

 

Služby Božie hlavné  d e t s k é  boli 2x: 

2. 8. (8. po Tr.) na koniec biblického tábora a 6. 9. (13. po Tr.) na začiatok školského roka 

spojené s požehnávaním žiakov a študentov. 

 

N e š p o r n é  S l u ž b y  B o ž i e  boli  spolu 34x, z toho 2x boli č í t a n é  sestrami 

presbyterkami 16. 2. (Po Deviatniku) a 26. 7. (7. po Trojici) z dôvodu služobných povinností 

ses. farárky-seniorky. 

 

Služby Božie nešporné  d e t s k é  boli 5x: 

4. 10. (17. nedeľa po Tr.) – detská bohoslužba (podobenstvo o zlých vinohradníkoch). 

11. 10. (18 nedeľa po Tr.) – detská bohoslužba (podobenstvo dvoch bratoch). 
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6. 12. (Mikulášske Služby Božie na 2. adventnú nedeľu) spojené s rozdávaním mikulášskych 

balíčkov pre deti, ktoré boli rozdané medzi 46 detí z 26 rodín s malými deťmi z Kráľovej aj z 

diaspór. Účasť cca 80 osôb. 

20. 12. (4. adventná) – detská bohoslužba (zvestovanie Márii). Účasť 25 osôb. 

24.12. (štedrovečerné Služby Božie) s rozdávaním malého prekvapenia od Janky Dudovej 

Ružek. Účasť cca 80 osôb.  

Na detských Službách Božích sa používa projektor na premietanie textov piesní z Detského 

spevníka a na premietanie biblických obrazov počas kázne pre deti.  

Od nedele 15. 11. sa v kostole nekonali nešporné Služby Božie, pretože sestra zborová 

farárka viedla dve detské besiedky po sebe v čase t. j. od 14.00 h. do 17.00 h spolu pre min. 

12 detí s tvorivými dielňami (2x 1,5 hod). Keďže od nedele 20. 12. začal platiť zákaz 

vychádzania a besiedka sa nemohla konať, opäť sa obnovili detské nešporné Služby Božie v 

kostole. 

 

Okrem zborovej farárky na službách Božích kázali: 

Mgr. Miroslav Jäger, námestný farár na kaplánskom mieste BAS, 5x na hlavných Službách 

Božích (16. 2., 12. 7., 6. 7., 26. 7., 9. 8..) , 1x na nešporných Službách Božích (12. 7.) a 1 x na 

večerných Službách Božích na Vstúpenie (1. 6.), keď zastupoval zborovú farárku počas 

výkonu jej služobných povinností ako seniorky, alebo keď bola na krátkej dovolenke (9. 8.), 

alebo sobášila manželov Devečkovcov – študentov teológie v Dovalove (12. 7.), alebo kázala 

na konfirmačnej slávnosti v Turanoch (26. 7.).  

Mgr. Pavel Kollár, konsenior BAS, na sviatok Zjavenie (6. 1.), keď viedol kandidačnú 

poradu na voľbu zbor. farárky a ja som sa som ho zastúpila vo V. Grobe a v Čataji. 

 

Aj keď sa SB konali v obmedzenom režime pre pandémiu, vo zvýšenej miere sa na nich 

zúčastnili mladšie vekové kategórie (rodiny s deťmi) a po hudobnej stránke boli oveľa 

pestrejšie ako po minulé roky, zneli na nich častejšie nacvičené sólospevy a spevy troch 

mladých sestier a rôzne hudobné nástroje: 

V nedeľu Po novom roku (5.1.) spieval u nás Vlastimil Lúčan, bratranec zbor. farárky 

z Liptova (CZ Partizánska Ľupča). 

Okrem domácich sa do hudobného stvárnenia Služieb Božích zapojili aj nečlenovia CZ: a 

1. slávnosť svätodušnú znela flauta v podaní Nastasie Vlašičovej z CZ Grinava a sólospev 

domácich mladých sestier. 

Na Službách Božích na začiatok školského roka (6. 9) znela flauta v podaní Nastasie 

Vlašičovej z CZ Grinava a gitara, na ktorej hral Michal Resutík, teológ a koordinátor pre 

prácu s mládežou v BAS. Tešíme sa aj z novovzniknutého hudobného telesa, ktoré tvoria 

štyri mladšie sestry, ktoré zaspievali nacvičené piesne na viacerých Službách Božích (na 

začiatku školského roka, Sobotu večnosti, na Mikulášskych Služieb Božích a počas Vianoc 

(na Štedrý večer, na 1. sl. vianočnú), viedli spev menej známych piesní zo spevníka a zapojili 

sa do vedenia spevu piesní na Službách Božích.   

 

 Sviatosti:  
Večera Pánova 

Pre pandémiu sa v kostole prisluhovala iba 5x (na Nový rok, pred výročným konventom, na 

Kajúcu nedeľu, na Poďakovanie a na 1. sl. vianočnú). V  k o s t o l e  pristúpilo k Večeri 

Pánovej po spovedi spolu 173 duší: 72 mužov a 101 žien.  

V  d o m á c n o s t i  prijalo velebnú sviatosť 5 osôb: 1 muž a 4 ženy.  

V  s o c i á l n yc h  z a r i a d e n i a c h  v Modre na Zochovej aj na Súkenníckej ul. a v nemocnici 

v Komárne sviatosť prijalo spolu 9 osôb, z toho 2 muži a 7 žien. 
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S p o l u  prijalo Večeru Pánovu v  c h r á m e  a j  m i m o  c h r á m u  187 osôb, z toho bolo 75 

mužov a 112 žien. 

V čase pandémie bola Večera Pánova 3x prisluhovaná intinkciou, t. j. posvätený chlieb 

(Kristovo telo) sa podával na ruku a komunikant si ho omáčal vo víne.   

 

Krst (10/+8 ) 

V uplynulom roku sme mali až 10 krstov, z nich jeden bol krstom dospelého po 

predchádzajúcom vyznaní viery a prijatí Večere Pánovej (brat z Tomášova). Spomedzi 

pokrstených dietok len jedno dieťa býva priamo v Kráľovej.   

 

Konfirmácia  
Pre pandémiu sa konfirmačná slávnosť n eu s ku to čn i l a  po dohode so žiakmi a ich rodičmi. 

 

Bohoslužobné výkony: 
Pohreby (6/–15) 

Mali sme 6 pohrebov (2 mužov a 4 žien), o 5 menej ako vlani.  

Máme vedomosť aj o 2 pohreboch členov CZ (z nich jeden si platil u nás cirkevný 

príspevok), ktorí však nemali cirkevný pohreb. Je to vec rodiny, akým spôsobom sa so 

zosnulým rozlúči, ale aj pri pochovaní kremáciou sa môže konať pohreb v kostole, príp. 

aspoň uloženie urny do hrobu na cintoríne. V minulom roku som po krátkom obrade uložila 

do hrobu tri urny na miestnom cintoríne. 

 

Sobáš (2/+1) 

Boli uzavreté dve miešané manželstvá, v ktorých manželia sú evanjelici a. v., a v ktorých deti 

nasledujú, resp. budú nasledovať evanj. a. v. náboženstvo otca/evanjelika. 

 

Vnútromisijné podujatia:  
Detská besiedka 

Viedla ju zborová farárka. Pri výučbe a tvorivých dielňach jej vypomáhala Katka Macková a 

obe sestry Horňanové. Detská besiedka sa spolu konala do 1. vlny pandémie 4x, potom na 

Predpôstnu nedeľu sa konal biblický karneval pre deti.  Po prerušení z dôvodu pandémie sa 

po 2. vlne pandémie deti opäť schádzali od 15. nov. do Vianoc v 2 skupinách po 6 detí:  2 x 5 

nedieľ, t. j. spolu 10 nedieľ. Spolu sa detská besiedka konala 14x s priemernou účasťou 12 

detí. 

Deti z besiedky opäť vystúpili v rámci podujatia Svetlo pre Kráľovú na 3. adv. nedeľu. 5 detí, 

ktoré sedeli v kostole v 1. lavici a prednášali do mikrofónu s asistenciou, vystupovalo 

s básničkami a piesňami na slávnosť Poďakovanie za úrody (18.11.) a na Štedrý večer (pri 

speve sa k nim pridali aj ďalšie deti prítomné v kostole). 

Témy lekcií vyberá sestra farárka. Vyučovanie je sprevádzané premietaním obrázkov 

k biblickým príbehom cez projektor. Piesne z Detského spevníka sprevádza Debora 

Horňanová podľa klavírneho sprievodu k spevníku „K trónu slávy“, ktorý nám poskytol jeho 

autor Ivan Valenta, kantor v Bratislave na Legionárskej.  

Deti sa organizovane s rodičmi zúčastnili na dvoch hlavných Službách Božích a na piatich 

nešporných Službách Božích s programom prispôsobeným pre ne. Osobitne vydarené boli 

mikulášske Služby Božie, na ktorých sme prísne dodržali hygienické opatrenia (každá rodina 

sedela v samostatnej lavici, rodiny sa dopredu nahlasovali), a po ktorých si deti urobili 

fotografiu s Mikulášom, anjelmi a čertmi v bráne kostola. Fotku s Mikulášom dostali na 

Štedrý večer ako darček aj s malým balíčkom, do ktorého iniciatívne prispeli sestry: Janktová 
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z Budmeríc (chipsy), Jana Uherčíková z Karpatskej (medovník – anjelik) a Alenka Kainová 

so synom Paťkom z Malaciek (vianočná ozdoba zo studeného porcelánu). 

Napriek koronavírusu bol uplynulý rok pre detskú besiedku mimoriadne úspešný. Viedol nás 

k hľadaniu nových foriem práce. Vďaka mimoriadne úspešnému letnému biblickému 

táboru sa oživil záujem detí aj rodičov o detskú besiedku a získala som databázu kontaktov 

rodičov, ktorých už nemusím oslovovať po domoch s oznamom o pripravovaných 

podujatiach pre deti, ale elektronicky (mailom). Na letnom tábore zborovej farárke pomáhali: 

Katka Macková, sestry Horňanové, Janka Dudová Ružek, Irena Galášová a sestry 

presbyterky, ktoré varili deťom. Rodičia mi vyjadrili slovnú vďaku za aktivity, ktoré pre deti 

v cirkvi robíme, lebo deti počas pandémie nemohli chodiť na krúžky a boli v podstate iba 

doma. 

 

Dorast - mládež 

Mladí sa stretávali obmedzene pre pandémiu, spravidla po niektorej z troch oddelených 

konfirmačných príprav.  

Pred 1. vlnou pandémie v zimných mesiacoch sa uskutočnili 3 stretnutia mladých, ktoré 

viedla zborová farárka. Mladí  tiež pripravili pre 12 detí z besiedky biblický karneval. 

Stretnutie mladých sa obnovilo po letných prázdninách hromadným stretnutím 20-tich 

mladých na klube s biblickým zamyslením a hrami, ktorý viedli dvaja koordinátori pre prácu 

s mládežou (27.9.). 

Plánované seniorálne INSIDE kluby v Častej sa tohto roku nekonali pre pandémiu. 

Počas 2. vlny pandémie sa mladí stretli na stretnutí dorastu ešte 2x: najmladší katechuméni za 

účelom prípravy vianočného programu do kostola (scénky) a vzájomného rozdania si 

darčekov, a najstarší konfirmandi (3. roč.) za účelom balenia mikulášskych balíčkov a 

prípravy programu na Mikuláša. 

Spolu sa v minulom roku  uskutočnilo 6 mládežníckych stretnutí s priemernou účasťou 6 

osôb. 

 

Biblické hodiny 

V januári a februári bolo 5 biblických hodín, na ktorých sme dokončili výklad Nehemiáša  

 s priemernou účasťou 8 osôb.  

Na biblických hodinách sme sa začali opäť stretávať po 2. vlne pandémie v 2 skupinách a to 

tým spôsobom, že sme spojili biblickú hodinu s modlitebným spoločenstvom. Po 2. vlne 

pandémie sme si hlbšie priblížili výklad textov v Modlitebnom spravodaji s priemernou 

účasťou 2 skupiny po 6 osôb, spolu 12 osôb. Spolu sa uskutočnilo 12 biblických hodín. 

Biblické hodiny sme po modlitbách v závere spojili aj s krátkym zadelením aktuálnych úloh 

pre ses. presbyterky, keďže oni sú spravidla pravidelnými účastníčkami biblických hodín. 

 

Spevokol 

Spevokol vystúpil pod vedením kantora s jednou jednohlasnou piesňou pred službami Božími 

na 1. slávnosť vianočnú. 

 

Modlitebné spoločenstvo 

Má 10 členov: zborová farárka, E. Kišoňová, V. Macková, M. Makovník, Ľ. Kuchariková, V. 

Rášová, M. Sabová, M. Steinhubelová, M. Valachová, Ľ. Terlandová. Členovia sa zišli 10x s 

priemernou účasťou 8 duší. V mesiaci november a december sa na modlitebných stíšeniach 

zhromažďovali aj  nečlenovia MoS-u; takých stretnutí bolo 4 po 12 osôb v dvoch skupinách.  

 

Zborový časopis Evanjelická ratolesť 
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Za rok 2020 vyšli všetky štyri čísla. Redakčná rada pracovala pod vedením šéfredaktorky B. 

Uherčíkovej v tom istom zložení ako v minulom roku: Horňanová, Hornáčková, Horváthová, 

Makovník. Keď sa pre pandémiu členovia nemohli na redakčnej rade zísť fyzicky, sestra 

šéfredaktorka ich kontaktovala e-mailom. 

 

Iné vnútromisijné udalosti  

5. 2. sa konal biblický karneval v zborovej sieni pre 12 detí o Noachovej potope. 

8. 6. sme otvorili záhradu v Zelenom lese v rámci projektu „Otvorené záhrady“. 

21. 7. – 31. 7. sa konal letný biblický tábor pre deti, na ktorom sa zúčastnilo 15 detí. Do 

prípravy a realizácie programu sa okrem sestry zborovej farárky zapojili: Katka Macková, 

ktorá si pre tábor vzala v práci dovolenku, a sestry Debora a Judita Horňanové. S tvorivými 

dielňami vypomohli sestry: Irenka Galášová a Janka Dudová Ružek, so súťažami vypomáhali 

konfirmandi. 

21. 8. sa natáčal dokument v Zelenom lese pre RTVS pre televízny posol, ktorý bol 

odvysielaný 6. sept. 

30. 8. sa konala opekačka vo farskej záhrade pre členov zborového presbyterstva  a ich 

rodinných príslušníkov a ďalších záujemcov.  

5. 9. sa uskutočnilo podujatie v Zelenom lese: koncert spevokolu Cirkvi bratskej Ebenezer Al 

kanfej hašalóm, vernisáž fotografickej výstavy Alana Hyžu Cyklus o Spiši a prezentácia 

knihy Svedectvo odvahy o úspešnom povstaní v nacistickom tábore Sobibor. Na podujatí sa 

zúčastnilo cca 150 osôb vrátane účinkujúcich. 

27. 9. sa konalo spojené stretnutie konfirmandov a pokonfirmačnej mládeže v počte 20 

mladých od nás, ktoré viedli 2 seniorálni koordinátori pre prácu s mládežou. 

 

Dva letné koncerty v kostole 

Hneď po uvoľnení opatrení po 1. vlne pandémie sa 31. mája na 1. slávnosť svätodušnú 

popoludní uskutočnil organový koncert Lenky Lennerovej Veni Creator Spiritus. Organová 

hra bola popretkávaná reflexiou zborovej farárky k aktuálnej pandemickej situácii a 

modlitbami ses. Kataríny Mackovej a Janky Dudovej Ružek. Výťažok z podujatia sme 

venovali ZUŠ v Modre, s ktorou CZ dlhodobo spolupracuje cez pani riaditeľku Mgr. art. L. 

Cibulovú, na zmiernenie dopadov pandémie na škole. 

V rámci organového festivalu v Modre u nás opäť p. Stanislav Šurin 25. júla zorganizoval 

koncert, na ktorom sa predstavili: Vladimír Kopec (organ) a Ján Gašpárek (saxofón). Vstupné 

z koncertu šlo v prospech CZ.  

Prvýkrát sa vyberalo dobrovoľné vstupné aj na podujatí v Zelenom lese (po koncerte s 

venisážou 5. sept.), aby sme toto podujatie dokázali finančne pokryť. 

 

Zájazdy a výlety  

Pre pandémiu sme nepodnikli nijaký zborový výlet v minulom roku. 

 

 Náboženské vzdelávanie: 
Konfirmačná príprava  
V školskom roku 2020/21 sa zapísalo 6 katechuménov, z toho dve dievčatá sú z diaspór z 

Častej a Vištuka.   

Keďže konfirmácia v minulom roku pre pandémiu nebola, v konfirmačnej príprave pokračujú 

okrem 1. ročníka katechuménov aj dva ročníky konfirmandov, v ktorých je po 5 žiakov.  

S p o l u  n a v š t e v u j e  k o n f i r m a č n ú  p r í p r a v u  1 6  ž i a k o v .    

Stretnutie s rodičmi žiakov sa pre pandémiu v minulom roku neuskutočnilo 
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Počas 2. vlny pandémie sme využili možnosť zhromaždenia max. 6 osôb, a tak konfirmačná 

príprava v školskom roku 2020/21 mohla prebiehať (od jesene do zimy) bez prerušenia. Pri 

vyučovaní zborová farárka využívala projektor s počítačom.  

Je potešiteľné, že žiaci sa počas  celého roka aktívne zapájali do života cirkevného zboru 

nielen na Službách Božích, ale aj prípravou rôznych už spomínaných vnútromisijných 

zborových aktivít: biblického karnevalu pre deti (5. 2.), biblického letného tábora (27. 1. – 

31. 7.), podujatia v Zelenom lese (5. 9.), úpravy Zeleného lesa (17.11.), Mikulášskych 

Služieb Božích (6.12.) a vianočnej slávnosti (25.12.). V rámci týchto aktivít pripravili 

program, zapojili sa do pomoci pri súťažiach pre deti na tábore, dezinfikovali ruky 

účastníkom na podujatí v Zelenom lese, hrabali listy v Zelenom lese, prezliekli sa za anjelov 

a čerta na mikulášskych Službách  Božích, pomohli s balením mikulášskych balíčkov, 

pripravili scénku a piesne do vianočného programu v kostole. 

Dve konfirmandky (Natália Horváthová a Henrieta Petrášová) viackrát spievali v kostole. 

 

Výučba evanj. a. v. náboženstva na školách  

Výučba náboženstva v šk. roku 2020/21 pravidelne prebieha na základných školách v Častej 

(1. roč. 1 žiak + 3. roč. 2 žiaci), v Budmericiach (2. roč. 1 žiak + 5. roč. 1 žiak), vo Vištuku 

(5. roč. 1 žiačka + 7. roč. 1 žiačka + 8. roč. 2 žiačky)  a v Jablonci (2. roč. 1 žiačka). Spolu je 

na náboženskú výchovu z a p í s a n ýc h  1 0  ž i a k o v . Vyučuje sa pravidelne každý piatok 4 

hodiny po sebe zmiešané ročníky. Aj tento rok sa mi podarilo mať všetky hodiny v jeden deň  

a hneď za sebou. Počas jedného okruhu za účelom výučby precestujem 40 km. Pre pandémiu 

vyučovanie v tomto školskom roku prebieha čiastočne prezenčne, t. j. priamo na škole, 

čiastočne dištančne, t. j. cez internetovú platformu. 

Vyučuje sa podľa učebných osnov. Cestou z vyučovania z Jablonca som vozila aj žiačku z 

diaspóry Vištuk na konfirmačné vyučovanie. V prípade potreby, keď rodičia nemôžu, 

priveziem i odveziem deti domov, aby sa mohli zúčastniť konfirmačnej prípravy. 

Minulý rok sa žiaci z evanjelického náboženstva z dôvodu pandémie nezúčastnili nijakej 

súťaže, ktorú organizuje ECAV na Slovensku (Biblická olympiáda, Duchovná pieseň). 

 

 Pastorálne návštevy, diakonia 
V uplynulom roku som vykonala 6 8  p a s t o r á l n yc h  n áv š t e v , z toho 16 bolo mimo 

Kráľovej: v nemocnici v BA, v sociálnych zariadeniach v Modre a v domácnostiach v 

diasporách. Išlo o cielené návštevy za účelom blahoželania k narodeninám, prislúženia 

Večere Pánovej, návštevy nemocného napr. po operácii, poďakovania za službu v cirkvi pri 

osobnom jubileu navštíveného, ale aj pozvania do služby v cirkvi alebo dieťaťa na biblický 

tábor. Návštevy som vykonávala sama, (v januári) pri oslovení do služby v cirkvi návštevu so 

mnou podnikol aj brat zborový dozorca. 

 

 Dobročinnosť  
Okrem 4 povinných ofier, ktoré sa odvádzajú na GBÚ, sme urobili c h a r i t a t í v n u  

z b i e r k u  p r e  Z i m b a b w e  počas ekumenického SDM. 

Podporili  sme ZUŠ v Mod re, s ktorou CZ dlhodobo spolupracuje cez pani riaditeľku 

Mgr. art. L. Cibulovú. Škole sme venovali zbierku z organového koncertu L. Lennerovej na 

1. slávnosť svätodušnú (31. 5.) na zmiernenie dopadov pandémie na škole. 

Cirkevný zbor, v ktorom je sídlo Bratislavského seniorátu, býva hostiteľom seniorálneho 

presbyterstva BAS, ktoré v minulom roku zasadalo 3x. 

Sestry presbyterky ochotne pripravujú pohostenie na zasadnutie seniorálneho presbyterstva, 

pri kultúrnych a osvetových aktivitách organizovaných OZ "Poľné ľalie", ale aj samotným 

cirkevným zborom: po podujatí v Zelenom lese 5. sept. pripravili pohostenie pre spevácky 
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zbor a účastníkov podujatia, po organovom koncerte  alebo pripravili punč po mikulášskych 

Službách Božích 6. dec.. 

 

C. INÉ DÔLEŽITÉ UDALOSTI 

Mimoriadne udalosti v cirkevnom zbore: 

Sestra zborová farárka bola tretíkrát jednomyseľne prevolená za zborovú farárku na 

10-ročné funkčné obdobie.  Kandidačnú poradu (6. 1.) a volebný konvent (2. 2.) viedol brat 

konsenior BAS Pavel Kollár, zborový farár CZ V. Grob–Čataj.  

 

23. 8. boli traja predstavitelia CZ pozdraviť pani farárku Ľudmilu Petríkovú v Modre na 

rodinnej oslave pri príležitosti jej životného jubilea – 90. nar. Krátko nato nás hlboko 

zarmútila správa o jej smrteľnom odchode. Za CZ sa na smútočnej rozlúčke v Malom kostole 

v Bratislave v úzkom rodinnom kruhu zúčastnila a smútočnému zhromaždeniu prihovorila 

zborová farárka-seniorka 1. sept. So sestrou farárkou sme sa rozlúčili 20. sept. v Evanj. 

kostole v Kráľovej v rodinnom kruhu predtým, ako bola urna s jej popolom uložená na 

miestnom cintoríne. 

 

Personálne zmeny v CZ:  

Na konvente 2. 2. sa uskutočnila voľba dvoch členov zborového presbyterstva: ses. Boženy 

Uherčíkovej a br. Juraja Holzmanna. 

Brat Jozef Liberčan bol prevolený na 2. volebné obdobie za presbytera. Rovnako boli 

prevolené aj sestry Vlasta Bartošová a Marta Sabová. 

 

 Zasadnutia zborových grémií: 

Z b o r o v é  p r e s b y t e r s t v o  zasadalo 6x s týmto programom:  

5. 1. – príprava výročného volebného konventu 

6. 1. – kandidačná porada na voľbu zborovej farárky 

23. 2. – stanovisko k uzneseniu GP 18-1/2020 - o odsunutí našej žiadosti na projekt 

rekonštrukcie strechy evanj. kostola (žiadosti o dotáciu vo výške 15. 000.-Eur) 

11. 3. – príprava rekonštrukcie fary: schválenie postupu prác pri realizácii opravy farského 

príbytku a poverenie p. Ing. Konečnej vypracovaním projektovej dokumentácie 

24. 5. – zmena účelu ofery na 1. sl. svätodušnú, výber cirkevného príspevku, schválenie 

bezúročných pôžičiek od členov CZ na rekonštrukciu fary, preloženie konfirmačnej slávnosti 

30. 8. – informácia o pripravovanom zákone o financovaní cirkvi, príprava podujatia v 

Zelenom lese 5. sept. 

 

Z b o r o v ý  k o n v e n t  zasadal 1x:  

2. 2. – výročný volebný zborový konvent 

 

Č l e n o v i a  H o s p o d á r s k e h o  v ý b o r u  sa stretávali pod vedením br. predsedu Ing. 

Ducha za účelom revízie hospodárenia pravidelne raz za štvrťrok, t. j. stretli sa 4x. 

 

25. jan. 2020 sa na fare uskutočnilo pracovné stretnutie ses. zborovej farárky a pána dekana 

RKC Mišíka. Sestra farárka viedla aj ďalšie pracovné stretnutia, ktoré súviseli s prípravou 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu fary. 

 

 

D. HOSPODÁRENIE ZBORU 

 Dotácie a granty 
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Za CZ a OZ sestra zborová farárka vypracovala a podala 5 žiadostí o dotácie, z nich úspešné 

boli tri: 

Celoročné vzdelávacie a kultúrne aktivity detí a mládeže – dotácia vo výške 300,- eur z Mesta 

Modry. Vďaka projektu sme zakúpili 10 ks Biblií veľkým písmenom a boli zarámované dva 

obrazy: portrét M. Luthera a 95 výpovedí. Dotácia bola použitá aj na ďalšie výdavky na prácu 

s deťmi. 

Obnova komunitného centra pri Zelenom lese – získali sme dotáciu vo výške 600,- eur z KN 

Revia, ktoré sa použili na zakúpenie materiálu na kúrenie v zborovej sieni. 

OZ pri CZ "Poľné ľalie" v Modre-Kráľovej získal dotáciu na projekt Detský letný biblický 

tábor vo výške 200,- eur z Mesta Modry, ktorú sme použili na výdavky spojené s táborom, 

najmä so stravou pre účastníkov. 

 Pôžička  

CZ v roku 2020 uhradil CZ Sv. Jur 3. splátku z pôžičky vo výške 500,- eur (ešte zostáva 

splatiť 3.500,- eur).  

 

 Opravy 

V minulom roku CZ vykonal l en  o p r av u  n o s n éh o  m ú r u  n a  k o t o l n i  bývalej školy, 

ktorá by sa bola zrútila. Závadu pri náhodnej obhliadke objektu objavilo zborové 

predsedníctvo. Aj tento prípad ukazuje, že budovy vo vlastníctve CZ treba pravidelne 

obhliadať a bolo by potrebné urobiť si zoznam opráv a stanoviť priority pri opravách. Takáto 

obhliadka sa z iniciatívy sestry zborovej farárky uskutočnila v novembri minulého roka a 

zúčastnili sa na nej okrem zborového predsedníctva, brat predseda HV, zboroví kurátori a 

členka HV Božena Uherčíková. Prítomní skonštatovali, že je potrebné vykonať viaceré 

opravy, prednostne na škole vedľa fary, kde vlhne múr objektu a hrozí zrútenie steny, a tiež si 

vyžaduje generálnu opravu fara. 

O p r a v a  f a r y , ktorá by mala prebiehať na etapy podľa finančných možností zboru, pričom 

sa najprv začne s opravou verejných priestorov, t. j. zborovej siene, kancelárie a kuchyne. 

Zborová farárka úraduje dlhé roky v spálni a situácia je neúnosná najmä čo sa týka prijímania 

návštev na fare.  V zborovej sieni na fare treba urobiť kúrenie, odstrániť vlhkosť a upraviť 

podlahu. V kuchyni treba vymeniť rozpadnutú linku a opraviť vodovod. V celej fare je 

nevyhnutná kompletná výmena elektriky, ktorá nespĺňa bezpečnostné normy a hrozí riziko 

vyhorenia, ďalej výmena okien, ktoré sú rozpadnuté, niektorých vonkajších dverí, 

vymaľovanie fary po predošlej vnútornej výmene omietok, aby nová farba držala, oprava 

stien podbránia, ktoré opadávajú, prekrytie vstupu do pivnice vo dvore fary a riešenie 

priechodnosti izieb fary, oprava vstupnej brány a vstupných dverí do fary. 

 

Za účelom rekonštrukcie fary sa v minulom roku uskutočnili 2 pracovné stretnutia (11. 3. a 

23. 6.) členov zborového presbyterstva s pani projektantkou Ing. Jarmilou Konečnou, ktorá 

vypracovala zdarma pre CZ projektovú dokumentáciu k projektu „Obnova komunitného 

centra pri Zelenom lese“ za účelom podania žiadosti o stavebné povolenie na Meste Modra. 

K projektu nám zdarma vypracoval statický posudok vnuk po zosnulej Anne Slaboňovej p. 

Brázdovič. Doborovoľníckou službou p. Konečnej a p. Brázdoviča, cirkevný zbor ušetril 

niekoľko tisíc eur. 

Za účelom opravy farského príbytku sa sestra zborová farárka vzdala ofery na 1. slávnosť 

svätodušnú v prospech rekonštrukcie fary z dôvodu nedostatku finančných príjmov.  

Namiesto štyroch ofier, ktoré sú stanovené podľa vokátora, tak dostala jednu na Vianoce. 

 

 Brigády 
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V minulom roku sa konali pravidelné sezónne práce vo vinohrade, popri tom ešte aj kopačka 

(25. 5. a 31. 5.) a zber hrozna. Bratia Milan Macko a Peter Juran v jarných mesiacoch 

postrihali časť ovocných stromov cirkevnom sade. Na brigádach vo vinohrade sa zúčastnili 

popri členoch zborového presbyterstva aj rodičia konfirmandov a ďalší dobrovoľníci. 

Osobitne pri zbere hrozna sa zúčastnilo okolo 30 členov CZ, z nich 3 bratia poskytli vlastné 

auto na odvoz hrozna.  

Sestry presbyterky pred podujatím v Zelenom lese a pred natáčaním dokumentu upravili 

Zelený les. 

Kosenie farskej záhrady a Zeleného lesa si počas celého minulého roka opäť vzali na starosť 

súrodenci Horňanovci s otcom Erichom.  

 

Starších bratov Miroslava Hornáčka a Jozefa Sodomu, ktorí dlhé roky nezištne vykonávali 

práce vo vinohrade (plečkovanie, postrekovanie) vystriedali mladší: František Kollár a Milan 

Varga. Obom starším odchádzajúcim dobrovoľníkom sme verejne poďakovali na Službách 

Božích na Sviatok sv. Trojice (7.6.). 

 

 Profil zborovej farárky 

Popri CZ pôsobím ako docentka na teologickej fakulte a seniorka BAS. V minulom roku som 

vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave publikovala novú vedeckú 

monografiu – výklad biblických kníh pod názvom: Skorší proroci: Eliáš a Elízeus v 

Kráľovských knihách (170 strán). V ECAV som členkou Vieroučného výboru a 

Bohoslužobného výboru ako aj členkou predmetovej komisie k súťaži Biblická olympiáda. 

S blížiacim sa sčítaním domov a bytov som v priebehu minulého roka urobila presné sčítanie 

členov cirkevného zboru vrátane tých, ktorí bývajú v diaspórach a tiež mimo pastorálneho 

obvodu zboru a to aj z toho dôvodu, že pripravujeme tlač nových kartičiek k evidencii 

cirkevného príspevku. Tým, čo bývajú mimo pastorálneho obvodu CZ,  som sprostredkovala 

žiadosti o výnimku členstva a vybavila súhlasy s evidenciou u nás. 

Na farskom úrade som vybavila 57 listov. 

Pripravila a vyúčtovala som 5 žiadostí o dotáciu, resp. grant pre cirkevný zbor. 

 

Počet evidovaných členov: 570, z toho 150 členov, t. j. jedna štvrtina (25%)  býva mimo 

matkocirkvi (Kráľovej). 

V Modre-Kráľovej a Harmónii evidujeme: 421 členov. V diasporách: 69 členov. Mimo 

pastorálneho obvodu CZ (v Bratislave, Pezinku, Modre, Slov. Grobe, Tomášove): 80 členov. 

  

Záver 

Vážení konventuáli, bratia a sestry!  

Aj keď je za nami vo všeobecnosti ťažký rok v dôsledku pandémie, jej dôsledky sme v 

cirkevnom zbore, vďaka Pánu Bohu, nepocítili na stratách ľudských životov či šírením  

vírusu v našom spoločenstve. Duchovný život sa v niektorých oblastiach „vďaka“ pandémii 

zintenzívnil a oživil. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že vypočul naše vrúcne modlitby a 

ochraňoval nás počas pandémie aj počas Služieb Božích, keď inde sa brány kostolov museli 

zatvoriť. Nereptáme, nesťažujeme sa, ale v dôvere v Božiu lásku a v Božie múdre riadenie 

spolu s Jóbom mlčky všetko prijímame z Božej ruky, nielen to dobré v ľudských očiach, ale 

aj to nepríjemné a zlé v srdečnej dôvere, že „milovaným Božím vyvoleným podľa Božej rady 

všetky veci slúžia na dobro“. 

Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

       zborová farárka v Modre-Kráľovej 

 

V Modre-Kráľovej 31. januára 2021  


