Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Dobšiná
(www.ecavdobsina.sk)

Kňazská správa o živote v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
Dobšiná za rok Pána 2016 prečítaná na výročnom celozborovom konvente
v Dobšinej
dňa 5. 2. 2017

Vypracoval : Mgr. Radovan Gdovin, zborový farár

1. Biblický úvod ku kňažskej správe
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.
2M 3, 1 – 14
1 Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa, midjánskeho kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť,
prišiel až k Božiemu vrchu Chóreb. 2 Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni
zo stredu kra; keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. 3 Vtedy si Mojžiš
povedal: Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. 4 Keď Hospodin
videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra: Mojžiš, Mojžiš! On
odpovedal: Tu som. 5 Potom riekol: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na
ktorom stojíš, je posvätná pôda. 6 Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh
Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 7 I riekol
Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc
pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. 8 Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci
Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny
oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov,
Chivijcov a Jebúsejcov. 9 Teraz, hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som,
ako ich Egypťania utláčajú. 10 Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud,
Izraelcov z Egypta. 11 Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a
aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? 12 I riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude
znamením, že som ťa poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.
13 I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k
vám, a oni sa ma opýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem? 14 Boh riekol Mojžišovi: SOM,
KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM.
Drahí konventuáli, milé sestry a bratia v Pánovi!
„Každý vie niečo, iba hlupáci vedia všetko“ – tak nejako znie nemecké príslovie, ktoré chce
poukázať na to, že každý z nás je dobrý iba v niekoľkých oblastiach života a nikto z nás
nedokáže všetko. Máme svoje obmedzenia, máme svoje limity, svoje jedinečné charizmy od
Hospodina. A to všetko svojim spôsobom predurčuje to, čo vieme a dokážeme a na čo
jednoducho nemáme.

Majúc túto skutočnosť na mysli, môžeme dnes veľmi dobre rozumieť Mojžišovi, ktorý
tiež hneď nevyskakuje od radosti, keď sa mu zjavuje Hospodin a povoláva ho : Choď teraz,
pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. Dokážeme pochopiť, že v danej
chvíli nevyznáva niečo na spôsob : „No konečne! Na toto som čakal už dobrých 40 rokov!“
Veď pravda je taká, že Mojžiš pred približne 40 rokmi musel z Egypta utiecť, a to kvôli
vážnemu prečinu, ktorého sa tam dopustil. I keď nechtiac, predsa len sa mu „podarilo“ zabiť
egyptského dozorcu, ktorý si vybíjal zlosť na židovskom otrokovi. A teraz by sa tam mal
vrátiť? Ako si môže byť istý, že za tých 40 rokov sa na to zabudlo? Veď by to nebolo nič iné
ako návrat do tej povestnej „jamy levovej“.
To už potom radšej dožiť svoj život ako obyčajný a nenápadný pastier na periférii diania,
niekde v Midjáne, ako kráčať v ústrety istej smrti v Egypte. To už potom radšej držať jazyk za
zubami, ako hneď každému roztrubovať, že i ja patrím k Božiemu ľudu. Keď si Mojžiš všetky
tieto riziká uvedomí, nie náhodou sa Hospodina pýta : Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a
aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Parafrázujúc jeho otázku, mohli by sme sa spýtať: Kto
som ja, aby som Boha a poznanie o Ňom prinášal tomuto svetu? Kto som ja, aby som sa
zhostil takej zodpovednej úlohy? Nuž a prispôsobiac si to našej situácii : Kto som ja, aby som
prevzal úrad dozorcu, kostolníka, či kurátora? Kto som ja, aby som si zobral na starosť
účtovníctvo? Kto som ja, aby som sa venoval práci na detskej besiedke, či robil kantora? Kto
som ja?
Nuž, drahý brat, milá sestra, ty i ja, my všetci, sme ako ten Mojžiš, ktorého Hospodin
povolal. Mojžiš svoje povolanie do Božej služby vtedy prežil pri horiacom kríku. Ty i ja sme
svoje povolanie prežili pri krstiteľnici. V momente, keď nám trikrát voda svätého krstu tiekla
po hlave. V momente, keď nás Boh povolal za svoje dietky, učeníkov i služobníkov. Nuž
a tento Boh, tak teba ako aj mňa vysiela, aby sme konali to, k čomu nás On povolal. Mojžiš
mal za úlohu vyslobodiť Boží ľud z otroctva. Ja, ako kňaz, mám za úlohu zvestovať Božie
slovo a prisluhovať sviatosti v tomto cirkevnom zbore, ktorý si ma zvolil za svojho farára.
A vy, milé sestry, drahí bratia, ste povolaní k tomu, aby ste vo svojom okolí v rámci svojich
možností poukazovali na Boha, ktorý sa v krste svätom stal vašim Otcom a vy jeho dietkami.
Poukazovali naň svojim životom, svojim svedectvom, svojou vernosťou.
Mojžiš sa vtedy dávno pri horiacom kríku pýtal : Kto som ja? Možno si podobnú otázku
kladieš dnes aj ty sám, milý priateľ : Kto som ja, aby som to robil? Ktože som ja, aby som
prevzal nejakú zodpovednosť v tomto cirkevnom zbore? Nemôže to robiť niekto iný? Nech to
robia radšej tí druhí! No tak ako vtedy Mojžišovi, tak dnes Hospodin mne i tebe hovorí : Veď
ja budem s tebou ... SOM, KTORÝ SOM. To znamená : Budem tu pre teba. Ja budem stále
s tebou. Nenechám ťa „v štichu“. Neboj sa a nezdráhaj sa prijať moje povolanie! Ja keď som
ťa povolal, dám ti aj schopnosti potrebné k tomu, aby si svoju úlohu splnil.
Drahí priatelia, s takýmto úžasným a mocným Hospodinovým zasľúbením za sebou, už
predsa Pána Boha nenecháme v pozícii, aby sa nám musel prosiť a tlačiť nás do úloh, do
ktorých nás On sám povolal. Naopak, radi vykonáme to, k čomu nás Najvyšší povolal
a k čomu nás aj svojimi darmi vyzbrojil, aby sme to zvládli.
Je dobré toto vedieť a mať túto skutočnosť na mysli práve dnes, keď na pôde nášho
cirkevného zboru máme výročný zborový konvent. Dnes, keď nechceme len účtovať – tak po
duchovnej ako aj materiálnej, či finančnej stránke – čo a ako bolo v roku 2016. Iste, je
dôležité vykonať akýsi duchovno – finančný audit o tom, ako sme šafárili. No nebolo by to
dobré, keby sme ostali len v minulosti. Výročný konvent je totiž aj o vízii do budúcnosti,

ktorú si dokonca chceme schváliť a prijať samostatným uznesením. Nejaké vízie budú
načrtnuté aj v mojej samotnej kňazskej správe. No jedna vízia, týkajúca sa nás všetkých už
zaznela aj v tomto duchovnom zamyslení na úvod. Znie takto : I ja som povolaný. I so mnou
Boh v roku 2017 na pôde tohto cirkevného zboru počíta. I moje dary a charizmy si chce
použiť. I skrze mňa, môj život, moje svedectvo a službu chce byť On oslávený a blízky
druhým ľuďom i okolitému svetu. Bratia a sestry, myslím, že to je tá najväčšia vízia, poslanie
i úloha, ktoré sú pred nami i v roku 2017 : Prinášať ľuďom Boha a skrze Neho im prinášať aj
slobodu a vyslobodenie z duchovného otroctva. Presne tak, ako aj Mojžiš priniesol slobodu
zotročeným Izraelcom skrze Hospodina. Tak i my máme prinášať ľuďom vyslobodenie
z otroctva, ktoré pramení z nesprávneho vnímania a chápania Boha, z ľahostajnosti voči Jeho
slovu, z ľahkovážnosti voči Jeho spoločenstvu a Kristovmu telu, ktorým je cirkev.
K tomuto ušľachtilému poslaniu nech nám sám Boh i v roku 2017 pomáha! Amen.

Bohoslužobný život
2. Služby Božie
V minulom roku sa v našom cirkevnom zbore vykonalo celkom 51 hlavných a 12
večerných služieb Božích teda spolu 63. V adventnom období sa konali adventné večierne v
počte 3 a boli vykonávané v priestoroch zborového domu. Priemerná účasť na adventných
večierňach bola cca 15 duší. Ďalej to boli pôstne večierne v počte 5 s priemernou účasťou 20
veriacich. Priemerná účasť na hlavných službách Božích je vyrovnaná a pohybuje sa okolo 42
veriacich. Počas zimného obdobia (po Troch kráľoch) sme sa na službách Božích istý čas
stretávali v našom zborovom dome. Bol som rád, že do nášho spoločenstva zavítajú aj mladší
ľudia, či ľudia v strednom veku. Služby Božie v roku 2016 som sa snažil „spestriť“
využívaním neordinovaných, napríklad pri čítaní Pašií, resp. pri čítaní pastierskych listov
zboru biskupov, takisto vystúpeniami spevokolu. Čo sa týka kázní, snažil som sa byť
aktuálny, ponúkať evanjelium i zákon, povzbudzovať i napomínať. Počas roka som si kázne
nahrával a umiestňoval na našu webovú stránku, kde sa väčšina z nich dá kedykoľvek
opätovne vypočuť. I to je jeden zo spôsobov misie ako priblížiť Božie slovo sekulárnemu
človeku. Teším sa z tohto virtuálneho cirkevného zboru, ktorý má vyše 400 svojich členov.
Servis
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizácii
a príprave Služieb Božích - sestrám kostolníčkam Božene Garanovej a Elene Takáčovej,
bratovi kurátorovi Paľovi Garanovi a v neposlednom rade aj sestre kantorke Ivane Takáčovej.
Ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí vyššie menovaným akýmkoľvek spôsobom pomáhali upratovať, meniť liturgické rúcha a pod. Všetkým vám ďakujem aj za každý prinesený
milodar, oferu či cirkevný príspevok. Osobne si vysoko vážim službu každého jedného z vás.
Takto každý svojim darom i svojou mierou prispievame do zdravého fungovania živého
organizmu, ktorým cirkevný zbor je. Bez toho by tento zbor nemohol fungovať.
Výnimočné príležitosti v živote CZ : novoročné služby Božie s heslom na rok 2016,
celozborový výročný konvent, XVI. Kresťanský ples, spomienkové služby Božie pri
príležitosti tragických Přerovských udalostí, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil brat

farár doc. Ondrej Prostredník, PhD. Ďalej to boli : Pamiatka posvätenia chrámu, spomienkové
služby Božie pri príležitosti vpádu Turkov do Dobšinej a Pamiatka Reformácie Ďalej to boli Poďakovanie za úrody, Pamiatka zosnulých, slávnostné služby Božie na tri výročité slávnosti
(Vianoce, Veľká noc a Svätodušné sviatky), Kajúca nedeľa.
3. Sviatosti
Krst svätý: V roku 2016 bolo v našom CZ pokrstených celkom 36 ľudí. Z toho : 17
chlapcov, 13 dievčat, 4 dospelí muži a 2 dospelé ženy. Pred samotným aktom krstu svätého
boli vykonané vždy prípravy, resp. pohovory o význame krstu i o zodpovednosti rodičov a
krstných rodičov za krstené dieťa. Rodičia boli vedení k tomu, aby ovládali Vieru všeobecnú
kresťanskú a modlitbu Pánovu. Nezosobášené páry boli vedené k tomu, aby pouvažovali nad
uzavretím manželstva. Rodičom bolo poukázané na to, že cirkevný zbor ich deťom aj v
budúcnosti ponúka možnosti, kde sa o Pánu Bohu môžu veľa. Pozitívne je, keď si rodičia svoj
sľub, ktorý pri krste sľubujú, čo sa kresťanskej výchovy svojich detí týka, plnia aspoň tým, že
svoje deti prihlasujú v škole na evanjelické náboženstvo. Nemálo je však aj takých, ktorým je
to jedno.
Večera Pánova: bola prislúžená 8 x v rámci bohoslužieb. Keďže k tejto sviatosti
pristupuje skoro vždy celé zhromaždenie, ktoré je v chráme, s účasťou som spokojný.
Celkovo bolo 275 komunikantov. Škoda len, že nie všetci, ktorí prídu do chrámu na veľké
sviatky, túžia aj po prijatí Kristovho tela a krvi, pred nimi. Je smutné, ak si ľudia
neuvedomujú dôležitosť tejto sviatosti a potrebu prijímania spásonosných darov Božej milosti
v zmysle Ježišových slov : Kto je moje telo a poje moju krv, má večný život.
Večera Pánova v domácnosti: bola prislúžená 4x. Bolo by dobre viac propagovať túto
formu prisluhovania sviatosti v domácnosti, poprípade i v nemocnici.
4. Konfirmácia
V roku 2016 boli na pôde nášho CZ konfirmované 2 dospelé osoby – jeden muž a jedna žena.
Konfirmandov v teenagerskom veku sme, žiaľ, nemali. Niežeby tu neboli, no zväčša sa jedná
o rómske deti, ktoré v 12 – 14 veku života myslia na všetko možné, len nie na vyučovanie
konfirmácie. Potom ťažko niečo začínať, keď po 3 stretnutiach nikto už nepríde. Rodičom je
to tiež jedno a oni sami v tom nevidia nič potrebné. V tomto smere v našom CZ chýba určitá
tradícia, ktorá je celkom ináč vnímaná napríklad v dedinských zboroch, kde keď už možno nič
viac, ale poslať si dieťa na tzv. „spovied“, sa pokladá za niečo prirodzené, i keď rodina
samotná je možno voči cirkvi vlažná. Som rád, že v prvom ročníku pripravuje aspoň dve
dievčatá. Keď je vôľa a ochota, rád sa venujem aj príprave dospelých ku konfirmácii.
5. Bohoslužobné výkony
Sobáše: V roku 2016 sme na pôde nášho cirkevného zboru zaznamenali 9 sobášov. Z toho
bolo 6 evanjelických a 3 krížne. Pred sobášom som so snúbencami viedol pastorálne
pohovory, na ktorých sme preberali tak záležitosti súvisiace s manželstvom, s manželským
životom, resp. so samotným aktom sobáša. Teší ma, že počet sobášov stúpol. Uvedomujem si
však, že tento nárast bol spôsobený aj mojim naliehaním na rodičov dieťaťa, ktorí si prišli dať
pokrstiť svoje dieťa, no sami neboli zosobášení a ani o tom nejako vážne nerozmýšľali. Je to

však správna cesta a nechcem od nej nejako upúšťať. Je to totiž správne nielen čo sa cirkevno
– zborovej praxe týka, ale správne aj po stránke teologickej.
Cirkevné pohreby: spolu ich bolo 8, z toho 4 muži a 4 ženy. Kázne sú pripravované s
ohľadom na zosnulého, rodinu, resp. na obdobie vrámci cirkevného roka a takisto sú ladené
misijne. Pri pohreboch sme v dome smútku používali keyboard na doprevádzanie spevu.
V Dome smútku sa pri evanjelických pohreboch a tzv. modleniach, či posedeniach pri
mŕtvom púšťali z CD skupiny Admirál naše evanjelické duchovné piesne a popri nich
zaznievali aj modlitby. Vnímam to ako správny krok. Zarmútení a pozostalí aj takouto formou
môžu prijímať potešujúcu zvesť Božieho slova plnú nádeje vo vzkriesenie a život večný.
Celkom 5 pohrebov z ôsmych sa vykonalo v dome smútku na Mlynkoch, kde mi so spevom
pomáhal brat dozorca Ing. Ján Mihók.
6. Biblická a vnútromisijná činnosť
Biblické hodiny dospelých: Konali sa v pravidelných časoch, poväčšine v stredu o 17.00
hod. Stretli sme sa na nich 26 krát a zamýšľali sme sa spoločne nad príbehmi z 1 knihy
Mojžišovej na základe knihy : „Povídá se ...“ Priemerná účasť na týchto stretnutiach bola cca
15. Bol tuná priestor na otázky a diskusiu. Na biblických hodinách sme využívali aj moderné
audio – vizuálne pomôcky. Verím, že tieto podujatia vám pomáhajú rásť vo viere, v lepšom
poznávaní Písma svätého, resp. v lepšom porozumení vierouky našej cirkvi. Takisto sa teším,
že sme sa na týchto stretnutiach spievali aj piesne z „mládežníckeho“ spevníka za doprovodu
gitary. I toto je dobrý priestor a čas pre Boží dotyk. Neraz boli biblické hodiny spojené aj s
„agapé“ – pohostením, keď sestry, či bratia oslavujúci svoje životné jubileá alebo meniny sa
spolu s nami chceli takto podeliť o svoju radosť a vďačnosť oproti Pánu Bohu.
Modlitebné týždne: v minulom roku sme mali 2 modlitebné týždne, a to v adventnom
období a tiež aj tzv. Reformačný týždeň. Celkovo sme sa stretli 9x s priemernou účasťou
okolo 12 ľudí. Som rád, že aj na týchto stretnutiach môžeme prežívať požehnané
spoločenstvo. Teší ma, keď si pripravujete modlitby a ste ochotní sa o ne podeliť v
spoločenstve aj s ostatnými. Myslím, že je to pre nás všetkých jedným veľkým povzbudením.
Filmový klub : V roku 2016 sme sa stretávali aj na Filmovom klube. Stretli sme sa na ňom
5x a mohli sme si pozrieť viacero kvalitných filmov s hlbšou pointou. Nateraz má filmový
klub svojich cca 10 verných návštevníkov. Samozrejme by som si prial, aby sa naše rady
rozrastali.
Modlitebná skupinka : Som rád, že i v roku 2016 sme sa mohli stretávať na modlitebnej
skupinke. Hlavným poslaním tejto aktivity je učiť modliť sa a v modlitbe predostierať nášmu
nebeskému Otcovi všetko, čo máme na srdci. Prekonať ostych, keď sa treba pomodliť aj pred
inými. Dopracovať sa nakoniec k svojim vlastným modlitbám a učiť sa modlitebne myslieť na
potreby nášho cirkevného zboru, mesta, vlasti, sveta ako aj bratov a sestier a blížnych.
Zdieľať sa s inými o živote s Pánom, o tom, čo prežívame. Priemerná účasť na tejto skupinke
je 6 ľudí. Stretli sme sa celkom 26x. Takto sme vo svojich modlitbách mysleli na naše
konkrétne radosti, či starosti, na náš CZ, mesto, vnútromisijnú prácu, našu cirkev, ale aj na
celospoločenské problémy. Našou „odmenou“ bolo, keď sme videli, ako Pán Boh naše
modlitby vypočúva a na každý deň pridáva viac, ako prosíme. Na modlitebnej skupinke sme
si zakaždým prečítali zamyslenie z knihy duchovných úvah na každý deň a spievali sa piesne
z „mládežníckeho“ spevníka.

Evanjelizácie Pro Christ : 4x sme sa stretli na podujatiach v rámci evanjelizácie Pro
Christ, ktoré sme si premietli zo záznamu.
Cirkevný spevokol: (Správu o činnosti a pôsobení spevokolu podáva sestra kantorka
Ivana Takáčová. Táto správa je súčasťou kňažskej výročnej správy)
Rómska misia : (Správu o misijnej činnosti medzi Rómami podáva sestra poddozorkyňa
Mgr. Anna Kavková. Táto správa je súčasťou kňažskej výročnej správy)
7.

Výchovná práca

Detská besiedka: (Správu o činnosti detskej besiedky podáva sestra poddozorkyňa Mgr.
Anna Kavková. Táto správa je súčasťou kňažskej výročnej správy)
Náboženstvo: V roku 2016 sa náboženstvo vyučovalo na Základnej škole a na Gymnáziu.
Som rád, že počet detí, ktoré sa hlásia na náboženstvo aspoň neklesá, pokiaľ výrazne
nestúpol. Takto spolu vyučujem okolo 115 detí počas 7 vyučovacích hodín na Základnej škole
a 1 vyučovacej hodiny na Gymnáziu. Mrzí ma len to, keď si rodičia síce deti evanjelickým
spôsobom pokrstiť dajú, ale nie všetky sa následne aj zúčastňujú vyučovania evanjelického
náboženstva v škole. Teší ma, že vzťahy s vedením škôl sú korektné a priateľské.
8 . Presbyterstvo
V minulom roku sme sa stretli 3krát. Na zasadnutiach sa prejednávali veci, ktoré úzko
súviseli s chodom CZ a takisto záležitosti, ktoré si vyžadovali neodkladné vybavenie, resp.
schválenie. Na každom stretnutí sa písala zápisnica. Zápisnice sú archivované na farskom
úrade. Ďakujem vám, presbyterom CZ, za váš aktívny prístup i príkladnú účasť na
zasadnutiach zborových presbyterstiev.
9 . Pastorálna starostlivosť
Tá sa vykonávala pomerne plánovane, napríklad pri návštevách v domácnostiach, pri
krstných pohovoroch, pri predsobášných pohovoroch, takisto pri pohovoroch pred
konfirmáciou. Takýchto pastorálne – vyučujúcich stretnutí bolo cca 60. Návštev v domácnosti
okolo 50. Napokon to boli aj návštevy v rómskych rodinách, ktoré tiež mali pastorálny
charakter, vykonávané prevažne sestrou poddozorkyňou Kavkovou. Takto počas roka 2016
bolo vykonaných 69 návštev medzi Rómami, zväčša na kolónii (sestra Kavková).
10. Mimozborová činnosť
Pravidelne som sa zúčastňoval stretnutia farárov, kde zastávam pozíciu predsedu Združenia
evanjelických duchovných v Gemerskom senioráte a kde som prispel prednáškou na tému
„posadnutosť“. Pôsobil som ako administrátor konseniora Gemerského seniorátu. Som
takisto členom seniorátneho presbyterstva. Podieľal som sa na príprave a organizácii
niektorých vnútromisijných podujatí vrámci nášho seniorátu. Takisto som sa zúčastnil
zasadnutia dištriktuálneho konventu a zasadnutia synody našej cirkvi. Zúčastnil som sa
teologickej konferencie, ktorá bola organizovaná Lutherovou spoločnosťou, v Terchovej.
Takisto teologickej konferencie organizovane GBÚ v kúpeľoch Lúčky. Zúčastnil som sa
stretnutia farárskych rodín v zariadení Hrádok pri Jelšave. Zúčastnil som sa ukončenia ako aj

otvorenia školského roku na ZŠ. Bol som prítomný na Valnom zhromaždení ZED v hoteli
Partizán. Reprezentoval som náš cirkevný zbor ako člen delegácie mesta Dobšiná pri
príležitosti inštalovania pamätnej tabule povraždeným pri Přerovskej tragédii na cintoríne
v Olomouci. Tiež som sa zúčastnil stretnutia kresťanov v Békešskej Čabe v Maďarsku, kde
som účinkoval s hudobnou skupinou Admirál. S touto skupinou som účinkoval aj na službách
Božích v Hankovej.
11. Účasť na seniorátnych vnútromisijných aktivitách
Členovia nášho CZ sa zúčastnili vo väčšom, či menšom počte všetkých misijných podujatí,
ktoré boli organizované VMV Gemerského seniorátu. Som rád, že i takýmto spôsobom sa
staráte o svoj duchovný rast a napredovanie vo viere a že i takýmto spôsobom reprezentujete
náš CZ a nesiete za neho zodpovednosť. Zároveň vás povzbudzujem k takémuto aktívnemu
prístupu i do budúcnosti. Veľkým úspechom bolo víťazstvo žiačky navštevujúcej ev.
náboženskú výchovu na ZŠ Dobšiná - Laury Kraľovičovej na sen. kole biblickej olympiády
vo svojej kategórii.

12. Matriky a archív
Sú na farskom úrade. Priebežne boli dopĺňané. Sú uzavreté a v poriadku.
13. Práce vykonané v roku 2016
V roku 2016 sa v našom CZ uskutočnilo viacero väčších prác: Pokračovali sme v oprave
organu – demontovanie píšťal a ich odborné ošetrenie, čistenie organovej skrine, nákup
kompresora, murárske výspravky bočných krídel vedľa organu a ich výmaľba, výspravky
a vymaľovanie vo vstupnom portáli kostola pod vežou, zavedenie novej elektroinštalácie
k organu. Mnohé z týchto prác boli vykonané pracovníkom v rámci dobrovoľníckej činnosti
na základe projektu cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny. Na tomto mieste ďakujem manželom
Lukáčovcom, najmä pani Marike za pomoc pri kosení a čistení farskej záhrady. Ďakujem i
sestre poddozorkyni Mgr. Hanke Kavkovej za nezištnú misijnú službu, ktorú koná na pôde
nášho zboru. Ďakujem sestre kantorke Ivane Takáčovej za spoľahlivú kantorskú službu
i vedenie spevokolu. Ďakujem členom spevokolu, presbyterom i vám všetkým, ktorí
prichádzate pravidelne na bohoslužobné podujatia a tvoríte zdravé jadro nášho CZ. Ďakujem
konateľovi Mestských lesov Dobšiná, pánovi Marcelovi Kollárikovi za sponzorovanie
kompresora k organu a za ďalšiu pomoc. Ďakujem pani Ing. Eve Šmelkovej za jej odbornú a
nezištnú pomoc pri písaní projektov na Obnovme si svoj dom. V neposlednom rade ďakujem
bratovi dozorcovi Ing. Mihókovi za jeho nasadenie, čas, podporu a službu počas celého roka
pri zveľaďovaní nášho CZ.
14. Plán prác na rok 2017
- oprava strešnej krytiny na obidvoch krídlach kostola zo západnej strany (Obnovme si svoj
dom MK SR)
- dokončenie prác na oprave organu
- oprava strechy nad bývalou kotolňou (vlastná réžia),
- oprava poškodených rín na kostole (vlastná réžia)

- príprava rozhlasových služieb Božích koncom novembra 2017

- 15. Web stránka cirkevného zboru
Administrátorom web stránky ako fb stránky CZ som ja. Ďakujem však Mgr. Jurajovi
Kavkovi, za odbornú a nezištnú pomoc pri riešení technických problémov. Stránka je
priebežne aktualizovaná a dopĺňaná kázňami, oznamami a tiež zvukovými nahrávkami kázní,
prednášok a príhovorov. Verím, že i toto je dobrý prostriedok na to, ako robiť nášmu CZ ako
aj našej cirkvi dobré meno, propagovať jeho aktivity medzi obyvateľmi a takto na nich
misijne pôsobiť, nakoľko stránka je prepojená aj so sociálnou sieťou Facebook. Vás, ktorí
s internetom pracujete a prichádzate do kontaktu prosím o propagovanie, či zdieľanie tejto
stránky, jej článkov, kázní, audio nahrávok a podobne medzi svojimi známymi, či priateľmi.
I to môže byť cesta a spôsob ako v dnešnom svete robiť misiu.
16. Poďakovanie
Poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu za milosť a požehnanie, ktoré nám udelil v
minulom roku 2016 a za novú možnosť a nové šance pre tento nový rok 2017. Ďakujem
všetkým vám, že svojou mierou a duchovnými i finančnými darmi prispievate k chodu tohto
cirkevného zboru. A prajem nám všetkým, aby sme v tomto novom roku využili svoje dary
tam, kde nás Boh postaví a cítili zodpovednosť za spoločenstvo, do ktorého patríme. Pán Boh
nech nás všetkých vedie, ochraňuje, živí, znáša a požehnáva! Amen.
V Dobšinej, 5. 2.
2017

Mgr.Radovan Gdovin
zborový farár

