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Výročná kňazská správa za rok 2021 
CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová 

prednesená na výročnom zborovom konvente 6. februára 2022 
 

A. BIBLICKÝ TEXT  

Mk 1, 40 – 43 
Tu prišiel k nemu malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš 
sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Jeho 
malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. Prísne ho napomenul a hneď ho poslal preč. I 
pohrozil Mu a prísne Ho odpravil slovami: Nehovor o tom nikomu! 
 
Vážení konventuáli, bratia a sestry, 

hodnotíme duchovný život v cirkevnom zbore za ďalší rok poznačený izoláciou v dôsledku 
pandémie. Preto som si ako biblický základ pre túto správu vybrala slová o uzdravení 
malomocného. Ako kedysi malomocní v Ježišových časoch museli žiť v sociálnej izolácii a 
osamote – na opustených miestach mimo ľudí, na rumoviskách či cintorínoch a nemohli mať 
účasť na náboženskom kulte, aj my sme v uplynulom roku zažívali izoláciu v dôsledku 
protipandemických opatrení vrátane zákazu hromadných kultúrnych podujatí a bohoslužieb. Aj 
názov choroby „malomocný“ je pre nás pripomienkou, že náš svet, napriek vedecko-technickému 
pokroku, je málo-mocný. Pandémia koronavírusu nám ukázala, že sme len zraniteľní a krehkí, 
ako sme svoju malú moc či dokonca bezmocnosť mohli zažívať aj v minulom roku, ktorý 
charakterizovala zvýšená úmrtnosť. Vírus paralyzoval všetky oblasti života. Z jeho následkov – 
ekonomických, sociálnych, psychologických, politických a ďalších sa budeme ešte dlho 
spamätávať. 

Izoláciu sme sa snažili prekonávať stretnutiami s Pánom cirkvi aj mimo kostola vo vedomí Božej 
lásky, ktorá nepozná hranice, ba prekonáva bariéry. Keď malomocný prišiel za Ježišom a povedal 
Mu, že keby chcel, bolo by v Jeho moci očistiť ho, Pán odpovedal: „Chcem“ – v tom slove je 
obsiahnutá vôľa samého Boha, s ktorým je Pán Ježiš je jedno. Aby Ježiš naplnil Božiu vôľu, 
ktorou je záchrana hriešneho človeka, náš Pán neváhal prekročiť zákonom povolené rituálne 
hranice, ktoré zakazovali styk zdravého s malomocným. V mene Božej lásky sa priblížil k 
malomocnému, ba sa ho i dotkol. Nečistota – infekcia malomocného sa nielenže nepreniesla na 
Ježiša, ale Ježišova svätosť a spravodlivosť sa preniesla na nemocného, ktorý bol uzdravený a 
opäť navrátený do spoločenstva s Bohom a s ľuďmi, a opäť mohol mať účasť na bohoslužobnom 
kulte.  

Malomocný vďaka svojej „malej“ moci v telesnej i duševnej núdzi spoznal v Ježišovi toho, kým 
On v pravde bol, samého Boha. V tých časoch ľudia verili, že z malomocenstva môže uzdraviť 
jediný Boh. To, že tento muž prichádza za Ježišom a kľaká pred Ním, znamenalo, že Ježiša uznal 
ako samého Boha. Namiesto výstrahy – volania: Som nečistý! ktorým mal od seba odháňať ľudí 
a varovať ich pred infekčnosťou, priblížil sa k Ježišovi a ponížene na kolenách Ho prosí o pomoc. 
Pritom malomocný Mu nevnucoval svoju vôľu. Naopak. Svoju vôľu – túžbu po uzdravení 
podmieňoval vôľou Božou: „Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“  

Bratia a sestry, ani nikto z nás si nemôže Božiu lásku, pomoc a záchranu nárokovať – zaslúžiť. 
Ak sa cítime Bohom pokorení a trestaní, môžeme len pokorne – ponížene prosiť – ba kričať 
s vierou – pevnou dôverou, že Boh nás, „málo-mocných“ vypočuje a pre lásku svojho Syna 
umučeného na kríži aj pri nás premení svoj hnev na lásku a milosrdenstvo. 
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V pôvodných rukopisoch prečítaného svätého textu čítame, že pri stretnutí s malomocným sa Pán 
Ježiš na malomocného „nahneval“, a potom ho slovom uzdravil. Toto pôvodné čítanie bolo 
neskôr pri prepisovaní upravené pre lepšiu zrozumiteľnosť na: „zľutoval sa nad ním“, ako je to 
uvedené aj v našich slovenských prekladoch Biblie. Perikopa o uzdravení malomocného by tak 
pokojne mohla mať aj názov: Malomocný v rukách nahnevaného Ježiša.  

Svätý a spravodlivý Boh sa aj na nás hnevá pre naše hriechy a musí potrestať každú nečistotu 
hriechu. Boží Syn ukrižovaný na Golgote však tíši Boží hnev, ktorý mal prísť spravodlivo na nás, 
pre naše hriechy, ba ho premieňa na súcit a milosrdenstvo... Pre Božiu lásku zjavenú na kríži sme 
sa aj v uplynulom roku mohli potešovať Božou láskou k nám a nestratiť nádej. Uplynulým 
pandemickým rokom sme navzdory všetkému, čo nás ťažilo a trápilo, kráčali v radostnom 
vedomí Božej zachraňujúcej blízkosti a tiež v nádeji, že každá kríza, aj tá v podobe pandémie, je 
pre nás šancou – príležitosťou k novému začiatku a zmene: k duchovnej obnove tak jednotlivcov 
ako aj celého spoločenstva ba celej cirkvi a celej spoločnosti. Viditeľným znamením toho, že sme 
sa v cirkevnom zbore tejto šance s vierou v Božiu lásku a pomoc pri nás chytili, je dielo 
obnovenej fary, za ktorým dovidíme na živé obete tých, čo toto dielo akýmkoľvek spôsobom 
podporili. Sme vďační za dielo obnovenia farského príbytku, najmä siene pre verejnosť a 
farského úradu, ktoré v tomto čase potrebujeme ako soľ. Pre protipandemické opatrenia sa 
náboženské stretnutia presunuli nielen do domácností alebo aj do zborovej siene na fare v rámci 
zborových vnútromisijných aktivít ako aj individuálnej pastorácie, ktoré sa od letných prázdnin 
v minulom roku mohli realizovať práve v obnovenej sieni na fare.  

Keď Ježiš očistil malomocného, zároveň ho prísne varoval: „Hľaď, aby si nikomu nič 
nepovedal...“ Pán Ježiš mu zakázal hovoriť o tom zázraku. Prečo? Nebol to azda pre Neho dobrý 
spôsob, ako sa zviditeľniť, spopularizovať? Pán Ježiš však nešiel cestou lacnej popularity. Nešlo 
mu o vlastnú slávu, ale o slávu Toho, ktorý Ho poslal. Pán Ježiš nechcel, aby ľudia zostali len na 
povrchu života, aby v Ňom videli iba Lekára, ktorý ich vylieči z telesných chorôb, alebo „iba“ 
chlebodarcu, ktorý zabezpečí ľuďom ich telesné potreby. On však chcel priviesť ľudí ku pokániu, 
k zmene myslenia, aby sa obrátili k Bohu. Aby poznali, že ich hlavnou tragédiou nie sú choroby 
či hmotná núdza a choroba, ale hriech, odcudzenie od Boha. Preto chcel byť Pán Ježiš iba 
„skrytým“ mesiášom až do času, kým nepretrpí bolestnú krížovú cestu a smrť za hriechy ľudí na 
Golgote, aby ľudia pochopili jeho misiu správne. 

Bratia a sestry, poznali sme vďaka pandémii, že našou hlavnou tragédiou je odcudzenie sa Bohu? 
Poznali sme ďalší pandemický rok ako šancu na zmenu našich postojov, nášho životného štýlu, 
aby sme s Bohom viac počítali vo svojom živote? Kľakali sme v duchu na kolená a prosili 
s malomocným o uzdravenie z hriechu sebectva a pýchy? „Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“ 
Evanjelium nás uisťuje, že Boh nás očistiť a uzdraviť chce. On však môže dokázať svoju 
zachraňujúcu moc len pri pokorných, ktorí dúfajú, sa na neho spoliehajú a Mu dôverujú. A nielen 
to. Božou vôľou je, aby sme po uzdravení Ježišom šírili evanjelium o Božej láske a záchrane 
ďalej. No nie ani tak slovami ako skôr životom poslušnosti podľa Božej vôle z moci evanjelia, 
aby sme tak robili dobrú reklamu Pánovi cirkvi a Jeho evanjeliu.  

Bratia a sestry, je za nami ďalší pandemický rok. Prežili sme ho ako ďalšiu skúšku, ako kritický 
rok v mnohých oblastiach. Spoznali sme v kríze pandémie ako jednotlivci a aj ako spoločenstvo 
šancu alebo príležitosť od Boha na zmenu – na duchovnú obnovu a duchovný rast? Cez ťažký 
rok, v ktorom sme zápasili ako spoločenstvo, ako rodiny i jednotlivci s dôsledkami pandémie, 
sme sa opäť mohli upevniť vo viere v Boha, v Jeho nezaslúženú lásku a pomoc, a tak vyjsť z tejto 
krízy premenení, s novým srdcom, s novým myslením, s novým vnútorným postojom, v ktorom 
nebude mať miesto nijaká faloš a neúprimnosť v podobe formálnej zbožnosti, sebectva či pýchy. 
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Ak je naša viera v Pána Boha úprimná a srdečná, potom to spojenie s Ním nemohol obmedziť ani 
zákaz verejne sa zhromažďovať. Z túžby po vnútornej čistote sme pestovali spojenie s bratmi 
a sestrami a v nich aj s Pánom Bohom aj za bránami kostola. Nielen vo sviatok, ale aj vo všedné 
pracovné dni sme sa snažili sprostredkovať Božiu blízkosť najmä sociálne vylúčeným pre vek 
a telesnú slabosť, ale aj mladším, ktorí sa nedali zaočkovať alebo sa zaočkovať nemohli. Ako? 
Príhovornou modlitbou, ale aj krátkym rozhovorom, pozdravom doručeným do poštovej 
schránky, zborovým časopisom, telefonátom, návštevou a ďalšími spôsobmi.  
Pokľaknime s malomocným pred Pánom cirkvi na tomto konvente a prosme o uzdravenie a o silu 
žiť Kristove slová, aby sme životom podľa Božej vôle robili iba dobrú reklamu Pánovi cirkvi 
a aby sme boli zachránení pre večný život.   

Malomocní sme, ó, Pane, vysloboď nás z hriechu, vylieč z rán. 
Ku tebe duša pospiecha, srdcia naše dokorán... 
Ó, vstúp, Pane, liekom slova, stvor z nás čistý, zdravý ľud, 
Vďačný Bohu, že obnova, vymanila dušu z pút. Amen. 
 
Vážení konventuáli, bratia a sestry, 

1. januára t. r. uplynulo 25 rokov od môjho príchodu do tohto cirkevného zboru. Predkladám 
v poradí 24. výročnú správu o duchovnom živote zboru. 
 
 

B. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
Služby Božie 
O n l i n e  – spolu 28x 
O d  1 .  j a n u á r a  d o  1 8 .  a p r í l a , t. j. od Nového roka po 2. nedeľu po Veľkej noci, sa 
nesmeli konať verejné bohoslužby. Nedeľné pobožnosti (pieseň s kázňou a modlitbami) boli 
preto vysielané zo záznamu online na zborovom Youtube kanáli. Spolu bolo zo záznamu na 
zborovom Youtube kanáli vysielaných 20 pobožností (ako náhrada za Služby Božie). V tom sú 
okrem nedeľných príhovorov za hlavné Služby Božie (12x) započítané aj 4 stredtýždňové 
pobožnosti namiesto pôstnych večierní, jedna bohoslužba pri príležitosti Ekumenického SDM (7. 
marca) a 3x zo záznamu vysielané celé pašiové Služby Božie (Smrtná nedeľa, Kvetná nedeľa a 
Veľký piatok (ako náhrada za pôstne večierne).  
Na 4. pôstnu nedeľu boli na požiadanie generálneho biskupa vysielané hlavné Služby Božie 14.3. 
(kázala aj liturgovala zborová farárka) a v sobotu večer 13.3. boli vysielané z nášho kostola 
večerné Služby Božie (kázal br. konsenior Pavel Kollár a liturgoval br. Vladimír Kmošena). 
 O d  2 5 .  n o v e m b r a  d o  5 . d e c e m b r a  sa opäť nesmeli konať verejné bohoslužby. 
Preto boli večerné spomienkové Služby Božie (Sobota večnosti) a Služby Božie na 1. a 2. 
adventnú nedeľu  Služby Božie boli opäť povolené verejné bohoslužby od 3. adventnej nedele 
(vrátane), no s limitom 30 osôb.  
Medzi oboma lockdown-ami sa konali hlavné, nešporné a stredtýždňové sviatočné Služby Božie, 
ako máme vo zvyku. 
Z toho: 
N e d e ľ n é  d o p o l u d ň a j š i e – spolu 45x, z toho: 

‒ hlavné o 9.00 h – 37x 
‒ mládežnícke o 10.30 h – 8x spojené s čiastkovými skúškami konfirmandov, takže na 

konfirmačná slávnosť bolo po 1. krát bez skúšky z konfirmačného učiva. 
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N e d e ľ n é  p o p o l u d ň a j š i e  ( n e š p o r n é )  – spolu 32x, v tom  D e t s k é  n e š p o r n é  
Služby Božie – 10x. 
Služby Božie s t r e d t ý ž d ň o v é  – spolu 2x (Sviatok Vstúpenie a sviatok Petra a Pavla). 
Hlavné Služby Božie boli vysielané v  R á d i u  M o d r a  3x: 3. apríla (3. po Veľkej noci), 
5.12. (2. adv. nedeľa).  
V dôsledku limitovaného počtu účastníkov na bohoslužbách sa Služby Božie na Štedrý večer 
uskutočnili opäť dvakrát (o 15.30 h pre rodiny s malými deťmi aj s odpálením betlehemského 
svetla a o 17.00 h). Služby Božie na 1. slávnosť vianočnú boli s prisluhovaním Večere Pánovej 
nielen doobeda, ako máme vo zvyku, ale aj popoludní – nešporné.  
V dôsledku pretrvávajúcej pandémie boli v roku 2021 posunuté termíny výročného volebného 
zborového konventu na 20. júna (3. nedeľu po Svätej Trojici) a tiež konfirmačnej slávnosti, 
ktorá sa konala 4. júla (5. nedeľu po Veľkej noci). 
Počas dovolenky od 2. do 22. augusta a od 29. do 31. augusta sestru zborovú farárku 
z a s t u p o v a l i  na nedeľných Službách Božích brat Miroslav Jäger, námestný farár na 
kaplánskom mieste BAS, a sestra Eva Kolesárová, zborová farárka z Petržalky. Brata farára Jägra 
sme pri príležitosti jeho 70. narodenín pozdravili na Službách Božích 31. októbra, keď medzi nás 
zavítal aj so svojou pani manželkou Editkou. 
 
Vybrané bohoslužobné príležitosti (popri pravidelných nedeliach a výročitých slávnostiach):  
9. mája – Deň matiek 
20. júna – výročný volebný konvent 
20. júna – Deň otcov – nešporná bohoslužba pre deti 
4. júla – konfirmačná slávnosť dvoch spojených dvoch ročníkov: 6 dievčat a 4 chlapcov 
1. augusta – bohoslužba pri zavŕšení detského biblického tábora 
16. septembra – bohoslužba na začiatok nového škol. roka spojená s požehnaním pri oltári 
26. septembra – rozlúčka so zborovým kantorom Michalom Makovníkom  
17. októbra – slávnosť Poďakovanie za zemské úrody. 
 
Sviatosti  
K r s t  S v ä t ý  (5/-10) bol prislúžený piatim deťom, z nich boli 4 dievčatá a jeden chlapec. Len 
v jednom prípade bola táto sviatosť prislúžená na Službách Božích. 
 
V e č e r a  P á n o v a (173/+45)  bola prislúžená v chráme intinkciou 218 osobám, z toho 92 
mužom a 126 ženám, a to pri 5-tich bohoslužobných príležitostiach (Konfirmácia, 9. nedeľa po 
Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody, Pamiatka posvätenia a 1. slávnosť vianočná). 
V domácnosti prijalo túto sviatosť 9 žien.  
V Mestskom centre sociálnych služieb v Modre a v Domove sociálnych služieb Náruč 
v Komárne spolu 4 mužom a 15 ženám.  
S p o l u  v chráme aj mimo chrámu prijalo Večeru Pánovu 246 komunikantov, z toho 96 mužov a 
150 žien, čo je o 45 viac ako pred rokom. 
 
Bohoslužobné výkony: 
P o h r e b y  (15/+9) 
Bolo spolu 15 pohrebov (7 mužov a 8 žien). 
Okrem toho sa u nás konal ešte ďalší pohreb rodáčky z Kráľovej, ktorá bola členkou CZ BA-
Petržalka, kde je tento pohreb aj zapísaný v matrike. Ochorenie Covid-19 bolo potvrdené v dvoch 
prípadoch zosnulých. Medzi zosnulými sme sa rozlúčili s najstaršou občiankou mesta Modry 
(102-ročnou Máriou Sodomovou), s bývalým br. kurátorom Jánom Prídalom či s bývalou ses. 
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upratovačkou Ľudmilou Kľúčikovou. Štyria zosnulí prekročili hranicu veku krátko po 40. roku 
života. 
Zborová farárka bola 2-krát požiadaná o uloženie urny s popolom zosnulých na miestnom 
cintoríne v Kráľovej, v jednom prípade po cirkevnom pohrebe. 
 
S o b á š e  neboli (0/-2) v minulom roku žiadne ani požehnanie manželstva. 
 
Vzdelávanie:  
Konfirmačná príprava  
V školskom roku 2020/21 a tiež v školskom roku 2021/22 prebiehala prezenčne oddelene 
v 2 skupinách ako aj online cez aplikáciu ZOOM.  
Oddelene sa schádzali na vyučovanie konfirmandi – starší – 3. a 2. ročník (spolu 10 žiakov) a aj 
mladší – 1. ročník (6 žiakov). Žiaci oboch ročníkov sa stretali na prezenčnej príprave po sobotách 
(do 6 osôb) na blokovej výučbe od 8.00 do 13.00 h s krátkymi prestávkami ako aj s obednou 
prestávkou v réžii rodičov. Po svätodušných sviatkoch sa popri konfirmačnej výučbe online 
konfirmandi pravidelne zúčastňovali aj na mládežníckych Službách Božích v nedeľu dopoludnia 
o 10.30 h, počas ktorých boli pravidelne preskúšaní z konfirmačného učiva, takže konfirmačná 
slávnosť bola po prvýkrát bez skúšky. 
Konfirmačná spojená slávnosť oboch ročníkov (2. a 3. roč.) konfirmandov bola v prvú júlovú 
nedeľu. Spolu bolo konfirmovaných: 4 chlapci a 6 dievčat 4. júla.  
V školskom roku 2021/22 sa na konfirmačnú prípravu prihlásili 4 žiaci, z toho dvaja sú 
z Harmónie a dvaja z diaspór (Vištuka a Budmeríc). 
Momentálne navštevuje konfirmačnú prípravu 6 konfirmandov a 4 katechuméni. Pre 
protipandemické opatrenia sa nemôžu zúčastňovať na duchovnom živote cirkevného zboru 
(bohoslužby, VMV aktivity). V podstate sa zúčastňujú iba vyučovania, pričom žiaci sa 
pravidelne pripájajú a nevymeškávajú. Kým to bolo možné, zúčastňovali sa prezenčnej výučby 
v dvoch oddelených skupinách. 
 
Vyučovanie náboženstva: 
Evanjelické náboženstvo sa vyučuje na 4 základných školách: v Budmericiach, Častej, Vištuku 
a Jablonci. 
V minulom školskom roku 2020/21 evanjelické náboženstvo navštevovalo 12 žiakov.  
V aktuálnom školskom roku 2021/22 navštevuje evanjelické náboženstvo 9 žiakov. 
Pod vedením zborovej farárky, ktorá evanj. náboženstvo vyučuje, sa v roku 2021 dvaja žiaci 
pripravovali na B i b l i c k ú  o l y m p i á d u . Z nich Jakub Šimončič obsadil v celoslovenskom 
kole 13. miesto spomedzi 35 súťažiacich (91 % úspešnosť) a Samuel Liberčan v 1. kategórii 5. 
miesto spomedzi 34 súťažiacich (94 % úspešnosť). Debora Horňanová, ktorá sa na biblickej 
olympiáde zúčastnila posledný raz za Evanjelické lýceum v Bratislave, sa stala absolútnou 
víťazkou spomedzi všetkých účastníkov cirkevných aj štátnych škôl so stratou iba pol bodu 
(99,66 % úspešnosť).  
 
Vnútorná misia 
Detská besiedka 
Konala sa 15x, z toho 10x jej predchádzali Detské Služby Božie v kostole.  
Súčasťou besiedky sú deťmi obľúbené tvorivé dielne, ktoré pripravuje sestra presbyterka 
Katarína Macková a ďalšie aktivity. Napr. v novembri mali deti možnosť povoziť sa na koníkoch 
(v spolupráci s Royal Daisy v Modre).  
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Biblický výklad na besiedke má zborová farárka. Keď bol počet účastníkov limitovaný na 6, 
detská besiedka sa konala aj na dvakrát, v dvoch skupinách po sebe (od 15.00 do 16.00 a od 
16.00 do 17.00) alebo sa začala tvorivými dielňami o 14.00 h, potom pokračovala detskými 
Službami Božími v kostole o 15.00 h, na ktorých sa zúčastnili deti z oboch skupín. 
Deti pripravili na Bielu sobotu 2021 veľkonočný pozdrav, ktorý sa vysielal na zborovom 
Youtube kanáli. 
V posledný júlový týždeň sa uskutočnil 2. ročník úspešného  d e t s k é h o  b i b l i c k é h o  
t á b o r a  pod názvom "Víťazný beh" apoštola Pavla, na ktorom sa zúčastnilo 25 detí. V rámci 
tábora deti s rodičmi absolvovali  v ý l e t  autobusom do Ekoparku v Piešťanoch. 
V dôsledku pandémie deti vystupovali na Službách Božích iba 2x, a to pri príležitosti zavŕšenia 
biblického tábora 31. augusta a na Pamiatku posvätenia chrámu (7.11.). Na Veľkú noc pripravili 
pre členov veľkonočný pozdrav, ktorý bol dostupný online na zborovom Youtube kanáli. 
V advente 20 detí s rodičmi pripravili pre všetkých klientov Mestského centra sociálnych služieb 
na Súkenníckej ul. a tiež pre niektorých seniorov na pôde nášho CZ vianočné pozdravy 
s drobnými vianočnými darčekmi, ktoré ochotne zabalili sestry presbyterky Vierka a Katka 
Mackové.  
 
Dorast – konfirmandi 
Osobitné stretnutia konfirmandov mimo konfirmačnej prípravy (dorast) sa nekonali. Náhradou za 
tieto stretnutia je biblické štúdium a modlitby, ktorým sa začína každé konfirmačné vyučovania. 
Zborová farárka s konfirmandmi číta a vykladá biblické texty z evanjelií cez zdieľanú obrazovku. 
Niektorí konfirmandi vypomáhali na detskom letnom tábore a tiež sa zúčastnili na výlete 
v Ekoparku.  
Štyria konfirmandi pomohli pri čistení farskej pivnice v rámci opravy farského príbytku. 
V dôsledku protipandemických opatrení sa konfirmandi nemohli zúčastňovať na hromadných 
kultúrnych podujatiach vrátane bohoslužieb, keďže nemohli byť zaočkovaní. 
 
Spevokol 
V cirkevnom zbore spevokol už v pôvodnom zložení nepracuje vzhľadom na pokročilý vek 
bývalých členov spevokolu. Formuje sa však skupina mladších sestier, ktoré príležitostne 
nacvičujú piesne k vystúpeniam na Službách Božích. Popri zborovej farárke a kantorke Lenke 
Lennerovej vystupovali so spevom piesní v roku 2021 aj Judita Horňanová a najmä Natália 
Horváthová a Henrieta Petrášová – na Veľký piatok, na Ekumenický SDM, pri konfirmačnej 
slávnosti, na Štedrý večer a 1. slávnosť vianočnú. 
 
Biblické hodiny a Modlitebné spoločenstvo 
V minulom roku z dôvodu pandémie neboli biblické hodiny. Pravidelne každý týždeň sa však 
v piatok stretávali členky na modlitebnom spoločenstve, ktorého súčasťou je aj výklad biblického 
textu. Spojenie biblickej hodiny s modlitebným spoločenstvom praktizujeme aj v novom 
kalendárnom roku.  
 
Zborový časopis  
Pod vedením šéfredaktorky, sestry presbyterky Ing. Boženy Uherčíkovej, vyšli všetky štyri čísla 
Evanjelickej ratolesti, z nich jedno bolo dvojčíslo. Po odchode jedného člena bola za členku 
prijatá sestra presbyterka Ing. Katarína Macková. Okrem nich popri zborovej farárke pracujú 
v redakčnej rade ešte ďalší traja členovia (JUDr. Jana Juranová, Zdenka Hornáčková a Anna 
Horváthová). 
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Časopis vychádza v náklade 260 výtlačkov a členom CZ je distribuovaný zadarmo sestrami 
zborovými presbyterkami. V šiestich diaspórach CZ ho distribuuje zborová farárka. Je dostupný 
aj na webovej stránke. 
 
Koncerty a výstavy  
24. júla – organový koncert Lenky Lennerovej v rámci VIII. ročníka medzinárodného 
organového festivalu, ktorý v spolupráci s naším CZ organizovala Bachova spoločnosť na 
Slovensku a mesto Modra. 
21. novembra pri príležitosti Dňa boja za demokraciu a 10. výročí zrodu Zeleného lesa sa 
v Zelenom lese uskutočnila vernisáž fotografickej výstavy slovensko-poľskej dvojice Jany 
Gombikovej a Piotra Gąsku pod názvom "Humans of Fjúžn".  
26. decembra na 2. slávnosť vianočnú (na Štefana) pripravila na Službách Božích ses. kantorka 
Lenka Lennerová vianočný koncert. 
 
Ďalšie VMV aktivity 
20. jún – Deň otcov – po nešpornej bohoslužbe pre deti brat (dnes už zosnulý) Milan Juríček 
podával deťom zmrzlinu zo zmrzlinárskeho auta. Otcovia s deťmi prežili spoločný čas pri 
hľadaní pokladu a na vodnom volejbale vo farskej záhrade. 
26. 7. – 29. 7. – Detský letný biblický tábor pod vedením Ing. Katky Mackovej, sestier Juditky 
a Deborky Horňanových a zborovej farárky. Téma: Víťazný beh (o živote ap. Pavla). Na tábore 
vypomáhali niektorí konfirmandi a katechuméni.  
30. 7. – zborový výlet pre mladé rodiny s deťmi do EKO parku pri Piešťanoch. 
31. 7. – opekačka vo farskej záhrade pre mladé rodiny s deťmi v rámci detského letného tábora. 
23.10. – oldomáš vo farskej záhrade pri príležitosti ukončenia prác na oprave fary. Zborová 
farárka s rodinou pozvala na oldomáš – na guláš a posedenie pri hudbe vo farskej záhrade – 
všetkých členov zborového presbyterstva, brigádnikov a sponzorov ako prejav vďačnosti za dielo 
obnovy farského príbytku. Spoločné chvíle nám piesňami s hudobným sprievodom spríjemňoval 
Vlastimil Lúčan, bratranec sestry farárky z CZ Partizánska Ľupča, ktorý priniesol aj divinu na 
guláš. Guláš varili brat dozorca a obaja bratia kurátori.  
 
Pastorálne návštevy 
Zborová farárka vykonala spolu 27 pastorálnych návštev, z toho 6x v sociálnych zariadeniach 
v Modre a Komárne, 4x v nemocnici v Bratislave a 17 návštev v domácnostiach. 
 
Zasadnutia zborových grémií 
Z b o r o v é  p r e s b y t e r s t v o  zasadalo 4x s týmto programom: 13. júna, 15. júla, 30. septembra, 
24. novembra, a to z dôvodu prípravy výročného volebného konventu, schvaľovania žiadosti 
o dotáciu z Nemecka, riešenia uprázdneného miesta zborového kantora atď. 
 
Z b o r o v ý  k o n v e n t  zasadal 3x s týmto programom: 20. júna z dôvodu výročného zborového 
konventu, 18. júla z dôvodu schvaľovania žiadosti o finančnú podporu z Nemecka, 25. júla 
z dôvodu voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku a 3. októbra z dôvodu voľby 
seniorálneho predsedníctva. 
 
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 stretli pod vedením br. predsedu Ing. Ducha 2x 
a potom pod vedením nového brata predsedu HV Ing. Jána Matulu 2x za účelom revízie 
hospodárenia pravidelne raz za štvrťrok, t. j. spolu sa stretli sa 4x. 
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Profil zborovej farárky  
15. marca sestre zborovej farárke skončilo 6-ročné funkčné obdobie seniorky. V 2. funkčnou 
období sa rozhodla už nekandidovať.  
Popri povinnostiach v cirkevnom zbore sestra zborová farárka pôsobí na EBF UK na Katedre 
Starej zmluvy ako poverená vedením katedry.  
Pripravuje do tlače komentár ku knihe Ester v rámci vedeckého projektu Ministerstva školstva 
SR (VEGA). V minulom roku publikovala jednu vedeckú štúdiu. V publikácii, ktorá v Tranosciu 
vyšla pri príležitosti storočnice ECAV na Slovensku, publikovala 2 odborné štúdie. Pri 
príležitosti 70. výročia ordinácie prvej ženy za farárku pripravila kázeň a štúdiu do publikácie 
Prebytočný človek, ako aj homíliu a štúdiu do 8. čísla Cirkevných listov. 
23. marca sa zúčastnila diskusnej TV relácie Večera s Havranom na tému: Ján Lajčiak. 
Na farskom úrade v roku 2021 zaevidovala a vybavila 40 úradných listov. 
Pripravila žiadosť o dotáciu na BSK a 5 žiadostí o dotáciu Mesta Modry pre CZ a OZ, z nich 4 
žiadosti o dotáciu boli vybavené kladne.  
Zborová farárka sa tiež zapojila do prípravy podujatia Svetlo pre Kráľovú prednesením 
duchovnej úvahy na 1. adventnú nedeľu, ktorá bola zverejnená na kanáli youtube. 
 
 

C. INÉ DÔLEŽITÉ UDALOSTI 
 
Personálne zmeny v CZ  
Na konvente 20. júna boli vykonané viaceré voľby. Do cirkevno-zborovej práce sa zapojili 
novozvolení členovia zborového presbyterstva: nový brat kurátor Milan Macko, nové sestry 
presbyterky Ing. Katarína Macková a Ing. Eleonóra Matulová aj ako zapisovateľka a nový 
predseda HV Ing. Ján Matula. Hospodársky výbor posilnila nová sestra účtovníčka Ing. Lucia 
Kišoňová a Ing. Tomáš Steinhübel ako člen.  
Uvedenie všetkých novozvolených členov zborového presbyterstva spojené s prijímaním 
Večere Pánovej sa konalo na dvakrát: v 9. nedeľu po Svätej Trojici a na Pamiatku posvätenia 
chrámu. 
 
Ďalšie dôležité udalosti 
21. septembra sme sa z Evanj. kostola v Modre rozlúčili s ThDr. Ivanom Tóthom, ktorý 
pôsobil ako zborový farár v Modre-Kráľovej v rokoch 1971 – 1996. Za cirkevný zbor sa popri 
členoch zboru zúčastnilo aj zborového predsedníctvo. 
26. septembra sme sa rozlúčili s kantorom Michalom Makovníkom, ktorý ukončil u nás 
kantorskú službu, no naďalej zostáva členom cirkevného zboru. Bratovi kantorovi bolo 
opakovane ponúknuté ďalej vykonávať kantorskú službu, no bez poskytovania ubytovania, o čo 
brat bývalý kantor však neprejavil záujem. Brat Michal Makovník u nás vykonával kantorskú 
službu v rokoch 2005 – 2021. Ako prejav vďaky za jeho službu sme mu venovali vázu 
z modranskej keramiky s venovaním. 
Po odchode brata kantora Makovníka kantorskú službu v cirkevnom zbore od októbra minulého 
roka spoločne nezištne vykonávajú sestra Mgr. art. Lýdia Cibulová, bývalá riaditeľka ZUŠ 
v Modre, a Lenka Lennerová, študentka posledného 5. roč. bratislavského konzervatória v odbore 
Cirkevná hudba, s ktorými cirkevný zbor spolupracoval už aj v minulosti. Menované vykonávajú 
kantorskú službu naplno ako službu, keďže cirkevný zbor im za kantorovanie neposkytuje ani 
ubytovanie ani mzdu, ako tomu bolo predtým. Vykonávaním kantorskej služby viacerými 
hudobníkmi za týchto podmienok sa cirkevný zbor usiluje riešil nepriaznivú finančnú situáciu 
v tomto kritickom čase (v dôsledku znížených príjmov pre pandémiu, odvádzaniu cirkevných 
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poplatkov na GBÚ do Fondu finančného zabezpečenie či zdražovania cien energií). Vďaka Pánu 
Bohu sme získali ako kantorky profesionálne hudobníčky, ktoré ďalej rozvíjajú a skvalitňujú 
hudobnú stránku Služieb Božích a spevom do mikrofónu vedú spev zhromaždenia na 
bohoslužbách i na pohreboch. 
 
Za minulý rok zbor zaznamenal prirodzený úbytok o 10 členov. Spolu je nás 566 členov, z toho 
1/4 členov býva v diaspórach alebo mimo pastorálneho obvodu CZ. Keďže veľa členov, ktorí sa 
k nám hlásia, bývajú mimo pastorálneho obvodu CZ, minulý rok sme venovali pozornosť 
získaniu súhlasu senior. predsedníctva s ich členstvom po predchádzajúcom súhlase zborového 
predsedníctva, kam títo členovia patria podľa miesta bydliska. Takýchto súhlasov sa nám 
podarilo získať desiatky od seniorálneho predsedníctva, ktoré súhlas udeľuje (v tom čase bola 
seniorkou sestra zborová farárka). V sprecizovaní evidencie ďalej pokračujeme aj z dôvodu EIS 
(centrálnej elektronickej evidencie), ktorú ECAV na Slovensku v cirkevných zboroch celoplošne 
zaviedlo. 
 
 

D. HOSPODÁRENIE ZBORU 
 

Keďže podrobnú informáciu o hospodárení zboru podajú sestra pokladníčka a brata predseda HV, 
v tejto správe sa obmedzím len na niekoľko poznámok. 
 
Oprava fary 
Od 27. mája do 2. augusta, t. j. 9 týždňov, sa opravovala podstatná časť farského príbytku firmou 
Equistyle z Rovinky – štyrmi pracovníkmi z Ukrajiny zamestnanými vo firme p. Mateja Pinďáka. 
S ich precíznou a všestrannou prácou sme boli maximálne spokojní.  
Na družstve v Modre ubytoval robotníkov brat Vladimír Sodoma. CZ nemal nijaké náklady 
spojené s ich ubytovaním. Obedy sa zabezpečovali z reštaurácie Mlsná lienka. Drobné 
občerstvenie (slané, sladké) pripravovali sestry presbyterky.  
Vodárenské a kúrenárske práce na fare zrealizoval Ján Lukačovič. Elektrikárske práce zrealizoval 
Ján Lenner. Stolár brat Milan Varga urobil na faru kuchynskú linku. Kontajnery poskytol p. 
Arvay. Betón a štrk nám z miestneho družstva bezplatne poskytol MAXBETON, s. r. o., p. Ďuriš. 
Sutina sa odvážala na miestne družstvo, pričom firma p. Varechu ml. nám poskytla zľavu a 
takisto nám bezplatne poskytli žeriav na uloženie asfaltovej lepenky na strechu bývalej školy. Na 
samom začiatku opravy farského príbytku stála Ing. arch. Jarmila Konečná, ktorá zadarmo pre 
cirkevný zbor pripravila kompletnú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie fary, potrebnú pre 
vydanie stavebného povolenia.  

Za účelom rekonštrukcie fary cirkevný zbor požiadal o pôžičku CZ V. Grob-Čataj. Dielo sa 
podarilo napriek počiatočnému nedostatku finančného krytia. (V podstate všetky počiatočné 
finančné zdroje sa minuli ešte pre príchodom robotníkov z firmy v máji, keď sa zaplatila záloha 
na okná a dvere s roletami.) V rámci rekonštrukcie farského príbytku sa zrenovovali 3 izby na 
fare vrátane kuchyne. Predovšetkým sa však zrekonštruovala zborová sieň pre verejnosť a 
zriadila sa kancelária – úrad. V kancelárii aj v sieni bolo o. i. zavedené kúrenie. Zborová sestra 
farárka s rodinou sa všetkým členom zborového presbyterstva, brigádnikom a sponzorom 
poďakovala oldomášom vo farskej záhrade 23. októbra.  
Cirkevný zbor z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ako aj pôžičiek neprispieva do tzv. 
Fondu finančného zabezpečenia. Z tohto dôvodu sestra farárka dostala v minulom roku 



 10 

v porovnaní s ostatnými farármi podľa počtu odpracovaných rokov za výkon práce nižšiu mzdu – 
mesačne o cca 200,- Eur. Cirkevný zbor jej ujmu na plate nijako nekompenzuje. 

Vďaka žiadostiam o dotáciu, ktoré vypracovala zborová farárka, cirkevný zbor, resp. OZ "Poľné 
ľalie" pri CZ získali sumu v hodnote 2 800 eur, z ktorej sa podporilo ozvučenie v kostole, 
podujatie – výstava  v Zelenom lese, výdavky na Detský letný tábor a besiedku, bezbariérový 
vstup do zborovej siene na fare a i. Podrobne bude o hospodárskych výsledkoch a o investíciách 
referovať brat predseda HV. 
Z iniciatívy sestry zb. farárky sa v spolupráci s p. Černákovou, ktorá pracuje na Katastrálnom 
úrade v Pezinku, aktualizoval súpis všetkých nehnuteľností vo vlastníctve CZ. Takisto sa 
z iniciatívy sestry zb. farárky v prospech cirkevného zboru doriešili poistné udalosti na streche 
kostola, fary a na bývalej škole spôsobené  silným vetrom. Tiež sa riešila poistná udalosť – 
poškodenie majetku susedovcov Juranových z dôvodu poškodenia strechy ich domu, ktorý je 
v susedstve s bývalou školou.  
 
Brigády  
Obrovské finančné prostriedky sme ušetrili zapojením 26 brigádnikov do opravy fary, mužov 
z cirkevného zboru, presbyterov, rodičov konfirmandov a ďalších, ktorých oslovovala a 
koordinovala zborová farárka. Brigádnici robili výkopové práce súvisiace s kanalizáciou, búracie 
práce, odvoz sutiny, škrabanie omietok, plesne, obúchanie muriva, vynesenie plynového kotla 
z pivnice a iné. Spolu odpracovali brigádnici pri oprave fary viac než 500 brigádnických hodín. 
27. 2. sa 12 bratov zúčastnilo strihačky vinohradu v Záhumenici a v Šimli.  
Pred konfirmáciou rodičia konfirmandov pomáhali pri čistení kostola. 
Pred detským letným táborom 17. a 24. júla rodičia detí, deti a niektorí presbyteri pokosili a 
vyčistili farskú záhradu, kde sa mal konať tábor.  
Oberačka sa uskutočnila 23. septembra (červené hrozno) a 29. septembra (biele hrozno).  
Rodina Havlíčková kosí trávu pre kostolom. 
Zelený les a farskú záhradu počas celého roka kosil Samuel Horňan. Sestry presbyterky sa starajú 
o kvety v parku Zeleného lesa.  
Členovia zborového presbyterstva sa postarali o vianočnú výzdobu v kostole. 
 
P o ď a k o v a n i e   
Ďakujeme všetkým členom zborového presbyterstva pod vedením brata zborového dozorcu a 
oboch bratov kurátorov, novým aj dosluhujúcim, za ich obetavú službu pre cirkevný zbor, za ich 
účasť na rokovaniach, za ich prácu vo vinohrade, za vianočnú výzdobu, za prípravu občerstvenia, 
za distribúciu zborového časopisu a ďalším bratom zo zborového presbyterstva za ich účasť na 
brigádach pri oprave fary a sestrám presbyterkám za prípravu občerstvenia a podávanie obedov 
pre robotníkov a brigádnikov. 
Ďakujem menovite všetkým brigádnikom, ktorí nezištne pomohli pri oprave fary: Milošovi 
Ružekovi, zborovému dozorcovi, obom bratom kurátorom Milanovi Galášovi a Milanovi 
Mackovi, bratom presbyterom Michalovi Bednárovi, Jurajovi Holzmanovi, Michalovi 
Makovníkovi, Jozefovi Trtolovi, Jaroslavovi Kintlerovi, Miloslavovi Kľúčikovi a Jozefovi 
Liberčanovi, rodičom konfirmandov Marekovi Hornáčkovi, Borisovi Bartošovi, Bohušovi 
Hornáčkovi, Ľubomírovi Hornáčkovi, Jánovi Hornáčkovi, Jozefovi Petrášovi, Pavlovi 
Jedinákovi; ďalším mužom-bratom: Viliamovi Kľúčikovi, Borisovi Bajcárovi, Milanovi a 
Marekovi Matulovcom, Romanovi Fleischhackerovi, Máriovi Štefanákovi, Erichovi, Samuelovi a 
Bohdanovi Horňanovcom.  
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Ďakujeme sestrám Mgr. art. Lýdii Cibulovej a Lenke Lennerovej za nezištnú obetavú kantorskú 
službu v chráme a pri pohreboch. 
Ďakujeme sestrám Juditke a Deborke Horňanovým a Božene Uherčíkovej za pridávanie 
príspevkov na zborový facebook v súčinnosti so zborovou farárkou. 
Ďakujeme br. Ing. Marekovi Matulovi za spravovanie zborovej webovej stránky. 
Členkám redakčnej rady Božene Uherčíkovej, Anne Horváthovej, Kataríne Mackovej a Zdenke 
Hornáčkovej ďakujeme za prípravu zborového časopisu. 
Ďakujeme sestre presbyterke Katke Mackovej za obetavú službu pri deťoch na besiedke. 
Sestre kostolníčke Viere Rášovej a sestre upratovačke Eve Kišoňovej ďakujeme za ich prípravu a 
čistenie chrámu k bohoslužbám a kazuáliám a zborových priestorov k aktivitám zboru. 
Sestre účtovníčke Lucke Kišoňovej za nezištnú službu pri vedení účtovnej agendy. 
Sestre pokladníčke Márii Steinhübelovej za nezištnú službu pokladníčky zboru. 
Bratovi predsedovi Jánovi Matulovi za vedenie schôdzí hospodárskeho výboru a všetkým jeho 
členom na čele s predsedom za ich nezištnú službu ako aj bývalému dlhoročnému predsedovi 
Miloslavovi Duchovi a bývalému členovi kurátorovi Milanovi Galášovi. 
Ďakujeme aj bratom, ktorí nezištne vypomáhajú prácami vo vinohrade – Martinovi Porubanovi 
za postrekovanie, ďalej bratovi Jurajovi Prídalovi, Františkovi Kollárovi a Milanovi Vargovi. 
Ďakujeme Mgr. Lukášovi Sodomovi za jeho právne poradenstvo a služby a Vladimírovi 
Sodomovi za zabezpečenie ubytovania robotníkov po celý čas ako sa opravovala fara. 
Ďakujem aj môjmu manželovi Erichovi Horňanovi za technickú podporu na Službách Božích, za 
nahrávanie online prenosov z kostola a ich zverejňovanie na zborovom Youtube kanáli, ďalej za 
pravidelné zabezpečenie dovozu sestry kantorky Cibulovej na nedeľné Služby Božie ako aj za 
finančnú podporu pri oprave farského príbytku a i. Ďakujem aj mojim štyrom deťom, že vždy 
stáli a stoja pri mne v službe cirkevnému zboru; za ich ochotu a pohotovosť vždy pomôcť 
v rôznych veciach, ktoré sú pre fungovanie zboru dôležité. 
Všetci menovaní v ďakovnej reči vykonávali svoju prácu ako ozajstnú službu b e z p l a t n e , ako 
živú obeť – duchovnú službu pre Pána a na prospech nás všetkých (por. 1K 12, 2). Vďaka Pánu 
Bohu za to! 
 
Záver 
Vážení konventuáli, bratia a sestry,  
je za nami ďalší „pandemický“ rok. Navzdory dôsledkom pandémie – ekonomickým, politickým, 
sociálnym a v neposlednom rade aj stratám na životoch, ho vcelku môžeme hodnotiť 
v cirkevnom zbore ako úspešný. Pandémia ako kríza bola pre nás príležitosťou a šancou na 
zmenu, ktorú sme ako spoločenstvo využili na duchovnú obnovu, ktorej hmatateľným znamením 
je obnovená fara, za ktorou dovidíme na obetavé ochotné srdcia tých, ktorí toto dielo podporili 
modlitbami, finančne aj účasťou na brigádach. Hľadali sme spôsoby ako prekonať izoláciu a 
samotu a prežívať Božiu blízkosť. Vďaka Pánu Bohu za Jeho milosť: za každý prejav jeho lásky 
a pomoci aj v minulom kritickom roku. Amen.  

 
 
 Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

          zborová farárka v Modre-Kráľovej 
 
 
V Modre-Kráľovej 6. februára 2022  


