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SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD  

 „Hľadáte toho ukrižovaného? Vstal, 

niet Ho tu; ajhľa miesto, kam Ho boli 

položili.“ 

Evanjelium podľa Mareka 16, 6 

Drahí bratia a sestry. 

 pred nami sú veľkonočné sviatky. 

Sviatky, ktoré nám pripomínajú základ 

našej kresťanskej viery. Pán Ježiš vstal; 

niet ho v hrobe, do ktorého Ho uložili! Túto 

radostnú zvesť si vypočuli najprv ženy, 

ktoré prišli ako prvé k Ježišovmu hrobu, 

aby vykonali všetko podľa obyčaje a my 

túto zvesť počúvame dnes, počas Veľkej 

noci. Ježiš bol vzkriesený! Naozaj vstal 

a hrob je prázdny! Práve táto skutočnosť 

mení i po toľkých rokoch naše ľudské 

životy. Dáva nám vyjadrenie uzdravenia 

vzťahu, vzťahov, no najmä je dôkazom 

nádeje, ktorú môžeme mať. Prekonáva 

neprekonateľné a uzdravuje všetko 

narušené, choré, dáva šťastie tam, kde 

smútok berie zdanlivo budúcnosť. 

Vzkriesenie Ježiša je našou veľkou silou 

v živote. Z neho môžeme čerpať radosť 

i pokoj do života našej rodiny, manželstva, 

osobného života, priateľstiev. Vďaka 

vzkrieseniu Ježiša vieme, že naše vzťahy sa 

môžu obnoviť a napredovať k tomu 

lepšiemu. Preto ďakujme Bohu za tento dar 

a žime už dnes v náhľade naň. 

               sestra farárka, Lucia Fagová. 
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LLIISSTT  OODD  MMIILLUUJJÚÚCCEEHHOO  BBOOHHAA  
Na základe Barry Adamsa. 

 Milovaný / milovaná, 

 ty ma možno nepoznáš, ale 

Ja o tebe viem úplne všetko … Žalm 

139,1 Viem o tom, kedy si sadáš a 

kedy vstávaš … Žalm 139,2 Dobre 

poznám všetky tvoje cesty … Žalm 

139,3 Dokonca mám spočítané aj 

všetky vlasy na tvojej hlave … Matúš 

10, 29-31 Stvoril som ťa k môjmu obrazu … 1.Mojžišova 1, 27 Vo mne žiješ, 

pohybuješ sa, proste si … Skutky apoštolov 17, 27-28 Pretože si mojim 

potomkom … Skutky apoštolov 17, 28 Poznal som ťa skôr, ako si bol(a) 

počatý(á) … Jeremiáš 1, 4-5 Vybral som si ťa, už keď som plánoval stvorenie … 

Efezským 1, 11-12 Tvoj život nie je omyl, lebo všetky tvoje dni sú zapísané v 

mojej knihe … Žalm 139, 15-16 Stanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež 

to, kde budeš žiť … Skutky apoštolov 17, 26 V lone tvojej matky som ťa utvoril …  

Žalm 139, 13 A priviedol na svet v deň tvojho narodenia … Žalm 71, 6 Som 

nesprávne vykladaný tými, ktorí ma nepoznajú … Ján 8, 41-44 Nie som 

chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky … 1. Jánov 

4,16 Túžim ťa zahrnúť svojou láskou … 1. Jánov 3, 1 Túžim, aby sa stal(a) 

mojim dieťaťom a Ja tvojim Otcom … 1. Jánov 3, 1 Ponúkam ti viac, ako by ti 

kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský otec … Matúš 7, 11 Lebo Ja som dokonalý 

Otec … Matúš 5, 48 Všetko dobré, čo dostaneš, ti dávam Ja … Jakub 1, 

17 Môžem byť tým, kto sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby … 

Matúš 6, 31-33 Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje … 

Jeremiáš 29,11 Pretože ťa milujem nekonečnou láskou … Jeremiáš 31, 3 Moje 

myšlienky o tebe sú nespočetné – rovnaké ako zrnká piesku na morskom 

brehu … Žalm 139, 17-18 Chcel by som ti nepretržite preukazovať dobro … 

Jeremiáš 32, 40 Staneš sa mojím predrahým vlastníctvom? … 2.Mojžišova 19, 5 Z 

celého srdca ťa túžim zaopatriť … Jeremiáš 32, 41 Chcem ti ukázať mocné a 

úžasné veci … Jeremiáš 33, 3 Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš 

ma … 5.Mojžišova 4, 29 Ak sa budeš vo mne radovať, dám ti všetko, po čom túži 

tvoje srdce … Žalm 37, 4 Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš 
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predstaviť … Efezským 3, 20 Som ten, ktorý 

ťa chce potešiť v každom tvojom 

trápení … 2.Korintským 1, 3-4 Som ti 

nablízku, keď máš zlomené srdce … Žalm 

34, 18 Tak ako sa dobrý pastier stará o 

svoju ovečku, tak aj Ja ťa beriem do 

náručia … Izaiáš 40, 11 Jedného dňa ti 

môžem zotrieť všetky slzy z tvojich očí … 

Zjavenie 21, 3-4 A zbaviť ťa všetkej bolesti, 

ktorú si trpel(a) na tejto zemi … Zjavenie 

21, 3-4 Túžim sa stať tvojim Otcom a 

milovať ťa tak, ako svojho syna, Ježiša … 

Ján 17, 23 Skrze Ježiša môžeš poznať 

moju lásku k tebe … Ján 17, 26 On je 

dokonalým vyjadrením mojej existencie … 

Židom 1, 3 Prišiel, aby ti dokázal, že som s 

tebou, nie proti tebe … Rimanom 8, 31 A 

tiež ti povedať dobrú správu, že pre Jeho 

obeť na kríži nemusím počítať tvoje 

hriechy … 1.Korintským 15, 3 Ježiš zomrel, 

aby sme my dvaja mohli byť zmierení … 

2.Korintským 5, 18-19 Jeho smrť bola tým 

najhlbším a najväčším možným vyjadrením 

mojej lásky k tebe … 1. Jánov 4, 10 Vzdal 

som sa všetkého, čo som miloval, aby som 

mohol získať tvoju lásku … Rimanom 8, 31-

32 Keď prijmeš dar, môjho Syna Ježiša, 

získaš mňa … 1. Jánov 2, 23 A nič už ťa 

nikdy neoddelí od Mojej lásky … Rimanom 

8, 38-39 Vráť sa domov a Ja prichystám tú 

najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo … 

Lukáš 15, 7 Moja otázka znie : „Chceš byť 

mojím skutočným dieťaťom?“ … Ján 1, 

12-13 Čakám na teba … Lukáš 15, 11-24 

                             S láskou, všemohúci Boh. 

Každý deň je Boží dar 

On nám dal ráno, svetlo 

a slnko, úsmev, aby sme sa 

s ním podelili medzi sebou 

a prácu, aby bola 

vykonaná.  

On nám dal dúhu, kvety 

a spev, a tiež ruky 

drahých, aby nám pomohli 

na našej ceste.  

On nám dal modlitbu, 

ktorá svojou neuveriteľnou 

silou uľaví naším srdciam 

v ťažkej hodine.  

On nám dal požehnanie, 

aby osvietil našu cestu a  

dar nového dňa, v ktorom 

spoznávame Jeho lásku.  
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SS  LLÁÁSSKKOOUU  NNAA  KKRRÍÍŽŽII  

Nie sme takí, akí by sme mali byť, 

akými by sme si želali byť, 

akými dúfame, že raz budeme. 

Ale skrze vrúcnu lásku nášho Priateľa 

nie sme to, čo sme boli.  

 Tiché pôstne obdobie sústreďuje 

našu pozornosť na utrpenie a kríž Pána 

Ježiša Krista. Známy stredoveký učenec 

Tomáš Akvinský zaznamenal pozoruhodnú 

skúsenosť viery, keď napísal: „Chvíle, 

ktoré som strávil pod Kristovým krížom, 

ma viac obohatili ako diela učených 

teológov.“ Je to určite v tom, že 

z Ježišovho kríža vyžaruje veľká sila Božej 

lásky. Na kríži priniesol Pán Ježiš obeť za 

nás, hriešnych ľudí. Táto obeť je celkom 

výnimočná. Ona nám prináša odpustenie, 

oslobodenie z našich hriechov, vnútorné 

očistenie, umožňuje nám nový začiatok 

a predivne nás posilňuje v životnom boji. Nič na tomto svete nedokáže 

potešiť kajúce srdce hriešneho človeka tak, ako pohľad viery na Kristov 

kríž. Práve v ňom nám Boh zjavuje, akí sme pre Neho vzácni, ako 

veľmi nás miluje. Obnovuje sám narušený vzťah Boha a človeka 

spôsobený pádom – nedôverou v rajskej záhrade a tým nás prinavracia 

k nášmu pôvodnému stvoreniu. Láska na kríži dokazuje i dnes hodnotu 

každého jedného človeka. Zahľaď sa preto na kríž a viď v ňom seba 

i blížneho svojho, no najmä Boha, ktorému nesmierne na človeku 

záleží.  

Modlitba: Drahý Pane Ježiši, chcem Ti vždy ďakovať za odpustenie 

hriechov a za večný život, ktorý mám v Tebe. Chcem vždy niesť dobrú 

zvesť o Tvojej láske a milosti ľuďom. Požehnaj ma pre túto službu. 

Vďaka Ti  za to, Pane. Amen.  

Podnet: S Kristovou láskou hľaď na každého človeka, ktorého stretneš. 

(Na základe EVS – doplnené.) 
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PPAASSTTIIEERRSSKKYY  LLIISSTT  ZZBBOORRUU  BBIISSKKUUPPOOVV  KK  VVEEĽĽKKEEJJ  NNOOCCII  22002222  

Milé sestry a milí bratia, 

 

 dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša 

Krista nad smrťou, hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre 

všetkých nás, Jeho nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme 

žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apoštolom Pavlom: „Kde 

je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je 

však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal 

víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 55-57)  

 V znamení tohto 

Kristovho víťazstva 

môžeme vstupovať aj do 

údolí tieňov smrti, do bolesti 

a zármutku, do ľudských 

tragédií spôsobovaných v 

tomto čase najmä vojnou na 

Ukrajine a do tejto temnoty 

prinášať svetlo Kristovho 

víťazstva. 

 Paradoxne, práve v týchto ťažkých časoch, svetlo Kristovho 

víťazstva žiari najjasnejšie. Cez skutky lásky voči tým najmenším, 

najnúdznejším, najodkázanejším. Sme veľmi vďační a povzbudení 

každým prejavom vašej pomoci, solidarity, obetavosti. Ďakujeme za 

všetky vaše modlitby a prosíme, aby ste v nich vytrvali, ako aj v 

praktickej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. Veľmi nás teší, že toľkí 

bratia a sestry z našej cirkvi, sa zapojili do pomoci postihnutým vojnou. 

Vydávajú krásne svedectvo o tom, že nežijeme len uzavretí v našich 

bohoslužobných priestoroch, ale dokážeme vyjsť a niesť svetlo 

evanjelia veľmi praktickým spôsobom. 

 Zároveň chceme s plnou vážnosťou upozorniť, že vlna solidarity 

a pomoci sa rýchlo môže obrátiť na vlnu odporu a nevraživosti. 

Prosíme, nedovoľme to, premáhajme všetko zlo v moci Kristovho 

vzkriesenia. 

 Rovnako tak vyzývame a prosíme o dobro medzi nami, v cirkvi. 

Pán Ježiš porazil našich kľúčových duchovných nepriateľov – hriech a 

smrť, ale je zarážajúce, koľko nepriateľstva a urážok dokážu 
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vyprodukovať v cirkvi tí, ktorí Mu patria. Zdržme sa takéhoto konania. 

Nemôže s ním prísť Božie požehnanie. 

 Pripomíname ešte jednu, pre našu cirkev veľmi dôležitú udalosť 

a tou je voľba generálneho dozorcu. Prosíme, aby ste k nej pristúpili s 

plnou zodpovednosťou, je to pre vývoj a smerovanie našej cirkvi veľmi 

dôležité. 

 Sme vďační, že už nás neobmedzujú protipandemické opatrenia, 

ďakujeme Pánu Bohu za ústup pandémie. Prosíme a vyzývame vás, aby 

ste neustupovali z aktívnej účasti na živote našej cirkvi. Aby ste sa 

vrátili do živých zhromaždení, podobne ako emauzskí učeníci, ktorým 

po stretnutí so Vzkrieseným zahorelo srdce, otočili sa a vrátili do 

Jeruzalema. 

 „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte 

sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v 

Pánovi.“ (1K 15, 58) 

 

 Prajeme vám Veľkonočné sviatky prežité v znamení Kristovho 

víťazstva. 

 

 

  

    

ECAV hľadá dobrovoľníkov 

do stanu pomoci vo Vyšnom 

Nemeckom – hraničný prechod. 

Kontakt: adrian.kacian@gmail.com 

+421 918 828 560 
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RRoozzppiiss  sslluužžiieebb  BBoožžíícchh  vv  cciirrkkeevvnnoomm  zzbboorree  

Kvetná nedeľa 

10. apríl 2022  
Košeca 

8:00  
Dca 

9:30  
ND 

11:00  
Veľký piatok 

15. apríl 2022  
Košeca 

7:30 
+ spoveď a VP  

Dca 

9:30  
ND 

11:00  

Veľkonočná nedeľa   

17. apríl 2022    
Košeca 

8:00  
Dca 

9:30 
+ spoveď a VP  

ND 

11:00  

Veľkonočný pondelok 

18. apríl 2022    
Košeca 

8:00  
Dca 

9:30  
ND 

11:00 
+ spoveď a VP  

1. nedeľa po Veľkej noci 

24. apríl 2022    
Košeca 

10:00 
+ volebný konvent  

--  --  
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VVOOĽĽBBYY  GGEENNEERRÁÁLLNNEEHHOO  DDOOZZOORRCCUU  EECCAAVV  

 Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada vo Zvolene 

na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2022 v tajnom hlasovaní odporučila 

do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: 

Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú.  

 Volebný konvent sa v našom cirkevnom zbore uskutoční 

v rámci bohoslužieb dňa 24. apríla 2022, t. j. v 1. nedeľu po Veľkej 

noci o 10:00 hod. v Ev. a. v. kostole v Košeci. Prinášame Vám preto 

ŽIVOTOPISY a OSOBNÉ STANOVISKÁ obidvoch kandidátov.  

 Renáta Vinczeová, dištriktuálna dozorkyňa ZD a súčasná 

zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV 

 Milí bratia a milé sestry,  

 v júni 2021 som bola zvolená za zástupkyňu generálneho 

dozorcu, na obdobie do ukončenia volieb generálneho dozorcu, ktoré už 

boli v tom čase vypísané, čo malo byť približne na 8 - 9 týždňov. Teraz 

je to už 9 mesiacov, čo túto funkciu vykonávam, lebo predchádzajúce 

voľby boli neúspešné a obmedzenia spojené s pandémiou posunuli 

termín vypísania nových volieb až do súčasnosti.  

 Mám teda konkrétnu a reálnu skúsenosť, čo znamená zastávať 

túto funkciu. Ak si niekto myslí, že je to čestná funkcia, prinášajúca 

postavenie, prestíž alebo nejaké výhody, musím ho sklamať. Funkcia 

generálneho dozorcu znamená v skutočnosti nekonečné množstvo práce, 

riešenie problémov a zodpovednosť za rôzne oblasti činnosti cirkvi. 

Tak, ako aj všetky ostatné funkcie v cirkvi, aj táto pozícia je obeta a 

služba. Často na úkor rodiny, vlastného zamestnania, aj svojho voľného 

času. K rozhodnutiu kandidovať ma neviedli žiadne osobné ambície, ani 

túžba po postavení, či materiálnych alebo iných výhodách.  

 Rozhodla som sa preto, že som pripravená slúžiť v tejto cirkvi 

darmi, ktoré mi Pán Boh nadelil. A nie je toho málo, čo som dostala, aj 

stále dostávam. Neviem, či patrím do tejto funkcie, ale nechcem byť ako 

Jonáš, ktorý sa všemožne bránil úlohe, ktorú mal pre neho Pán určenú. 

Takto v pokore vnímam aj svoju kandidatúru – ak je toto Božia vôľa, 

budem pripravená sa postaviť do tejto funkcie a robiť ju najlepšie ako 

viem.  
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 Za viac ako 20 rokov aktívnej služby v cirkvi v rôznych 

pozíciách, na všetkých úrovniach, mám dostatok poznatkov o tom, kde 

„nás tlačí topánka“, kde sú naše boľavé miesta. V oblasti organizačnej 

a hospodárskej (čo je prioritne agenda dozorcu) sa potrebujeme 

venovať najmä efektivite, profesionalizácii niektorých činností, 

transparentnosti, komunikácii a otvorenosti, spolupráci dozorcov a 

presbyterov na všetkých úrovniach cirkvi, či mnohým ďalším.  

 V oblasti misijnej a pastorálnej oblasti je tých úloh ešte oveľa 

viac, všetci ich vnímame a nie je potrebné o nich písať, skôr spoločnými 

silami hľadať možnosti, ako cirkev oživiť.  

 Naša cirkev sa aktuálne nachádza v zložitej situácii. Okrem nie 

veľmi priaznivého nazerania na cirkev v spoločnosti, cítime veľkú 

nejednotnosť a rozpoltenosť aj vo vnútri samotnej cirkvi. Rozdeľuje nás 

veľa vecí – téma financovania, volieb, majetkové záležitosti, súdne 

spory. Akoby sme pri tom všetkom zabudli, čo nás má spájať – a to je 

láska Kristova. Láska, ktorá nás vykúpila svojím životom, čo obzvlášť 

prežívame v tomto pôstnom a veľkonočnom období. Pod krížom sa 

stretávame všetci spolu, aj keď máme rôzne názory a postoje, inak 

zmýšľame. A pod krížom sme si všetci rovní, nezabúdajme na to.  

 Milí bratia a sestry, ak nám záleží na raste našej cirkvi, 

nestavajme na prvé miesto to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. 

Hľadajme v pokore a láske možnosti, ako túto cirkev budovať a 

rozvíjať. Nech nám k tomu Pán Boh pomáha! 

RENÁTA VINCZEOVÁ, ROD. 

BOROŠOVÁ 

Osobné údaje  

Narodená: 26.03.1970 v Prešove  

Krstená: 1970 v Opinej  

Konfirmovaná: 1984 v Opinej  

Sobášená: 1990 v Prešove  

Rodina: manžel Viktor synovia Viktor a 

Tomáš (už dospelí)  

Vzdelanie  

 

1984-1988 Stredná ekonomická škola Prešov  

1988-1992 Vysoká škola ekonomická v Bratislave , Fakulta riadenia, 

odbor Ekonomické informácie a kontrola (neskôr účtovníctvo-
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audítorstvo), ukončená v roku 1992 štátnou záverečnou skúškou s 

titulom Ing.  

Zamestnanie  
V svojom zamestnaní som sa určitú dobu venovala účtovníctvu, neskôr 

som pracovala v leasingovej spoločnosti a posledných 20 rokov 

pracujem ako maklér v oblasti sprostredkovania poistenia a zaistenia  

Služba v ECAV  

Cirkevný zbor Diakovce  

2001 – súčasnosť - zborová dozorkyňa  

2011 – súčasnosť - členka speváckeho zboru Krédo  

Dunajsko-nitriansky seniorát  

2008-2011 – členka seniorátneho presbyterstva  

2011-2018 – zástupkyňa sen.dozorcu  

2018-2020 – seniorátna dozorkyňa  

2020 – súčasnosť – členka seniorátneho presbyterstva  

Západný dištrikt ECAV na Slovensku  

2018-2020 – zástupkyňa dištriktuálneho dozorcu ZD  

2020 - súčasnosť – dištriktuálna dozorkyňa ZD  

ECAV na Slovensku  

2018 – súčasnosť – členka GP (z titulu funkcie)  

2021 – súčasnosť – zástupkyňa generálneho dozorcu  

Vlastnosti a záľuby  
organizačné a manažérske zručnosti, otvorenosť, komunikatívnosť, 

zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie - voľné chvíle sa snažím 

venovať svojej rodine, starostlivosti o dom a záhradu, športu 

KONTAKT  

TELEFÓN: +421 903 416630  

ADRESA: Záhradnícka 272/40 927 01 Šaľa 

 E-MAIL: dozorkyna@zdecav.sk  

 Peter Gärtner, dozorca Liptovsko-oravského seniorátu 

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je 

ono na spasenie každému veriacemu.“ (R 1, 16)  

 Milí bratia a milé sestry!  

 Cirkev je mojou rodinou. Do nej som sa krstom narodil, v nej 

rástol a s ňou som spojil aj svoj profesijný život. Pozorne vnímam témy, 
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ktoré rezonujú v cirkvi a snažím sa k nim hľadať riešenia. Stále je však 

veľa problémov, ktoré treba jasne pomenovať a nájsť odvahu pripraviť 

návrhy ako ich vyriešiť.  

 Dôležitou témou je misia v našom vlastnom prostredí a 

reflektovanie na jej aktuálne potreby. Výzvou pre nás je hľadať 

možnosti ako zakladať nové zbory na nových miestach, ktoré súvisia s 

výstavbou nových prímestských častí veľkých miest. Spoločne by sme 

mali na úrovni generálnej cirkvi, v súlade s cieľmi a predmetom 

činnosti Evanjelickej diakonie, predstaviť verejnosti nové, moderné 

projekty misijných stredísk, či sociálnych a výchovno– –vzdelávacích 

služieb.  

 K aktuálnym otázkam stále patrí reštrukturalizácia cirkvi a to 

nielen v oblasti jej územného členenia. Túto oblasť by bolo vhodné 

prepojiť s personálnym auditom a témou financovania. Musíme hľadať 

reálne možnosti spoluúčasti jednotlivých členov cirkvi na zabezpečenie 

chodu ECAV a nielen na vykrytie platov duchovných. Zadefinované 

úlohy a ciele sa musíme naučiť profesionalizovať a prípadne ich vedieť 

aj zaplatiť. Skrývanie sa za ročný príspevok zo strany cirkevných zborov 

do spoločnej kasy nebude bez týchto atribútov trvale udržateľný. Vo 

všeobecnosti je známe, že ľudia radi prispejú, len musia vedieť na čo 

prispievajú.  

 Čaká nás vysporiadať sa s otázkami v súvislosti so správou 

majetku. Tu je nevyhnutné objasniť skutkový stav a definovať pozíciu 

spoločnosti Reformata. V oblasti príjmov z majetku je v súčasnosti 

cirkev v mnohých prípadoch limitovaná nevýhodnými nájomnými 

zmluvami. Úlohou je tiež vyčísliť výšku investičného dlhu a naplánovať 

opravy starých, dlhodobo nerekonštruovaných budov.  

 Potrebujeme zároveň určiť formu podielov a definovať 

oprávnených podielnikov z radov COJ na reštituovanom majetku po 

hospodárstve v „Beckovskej Vieske“. V tejto otázke sme zatiaľ stále v 

grémiách cirkvi, a to ani po takmer 30 rokoch, nedosiahli zhodu.  

 V kontexte uvedených potrieb bude dôležité vyvinúť odvážnejšie 

riešenia pri novelizácii cirkevných predpisov, lebo niektoré zákony sú 

podmienené dobou, v ktorej boli prijaté, a tak sú neaktuálne, respektíve 

nereflektujú na súčasné potreby ani na pomery v spoločnosti.  

 Otvorená komunikácia smerom do vnútra cirkvi je pri všetkých 

týchto, ale aj iných témach, ktorými v súčasnosti žijeme, tým 
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najdôležitejším spojovacím prvkom jasnej a transparentnej spolupráce, 

ktorú dnes ponúkam v službe pre ECAV.  

 Myslím si, že naše cirkevné zbory a celá ECAV trpia práve 

preto, že nechceme pracovať spolu, že sa nechceme dopĺňať, ale 

vnímam to tak, že len spoločnými silami možno veci robiť lepšie. Mojou 

predstavou je, v spolupráci s ostatnými, ktorí budú mať záujem, rozvíjať 

a formovať našu ECAV ako modernú cirkev 21. storočia. Je to naša 

rodina, do ktorej patríme. Je to rodina pre všetkých akokoľvek 

zlomených, frustrovaných, ubolených, chorých, odvrhnutých, 

porazených, slabých aj hriešnych. Chcem všetkých motivovať k 

odhodlaniu podať si ruku a pod ťarchou bremien sa podopierať a meniť 

veci k lepšiemu.  

 Páči sa mi myšlienka, že cirkev, to je Boh uprostred nás a Boh 

má na tomto svete naše ruky, nohy, srdcia i ústa. Cirkev s Bohom 

uprostred v prvom rade vnímam ako spoločenstvo a prosím o 

požehnanie pre nás všetkých, aby sme získali múdre srdce a naučili sa 

počúvať vzácne Božie rady, aby tak napredoval kresťanský život v 

našom prostredí, v našich rodinách aj v spoločnosti.  

 

PETER GӒRTNER sa narodil v 

evanjelickej rodine 9. júla 1976 v 

Kežmarku. Krstený bol v tom istom roku 

v rodnom cirkevnom zbore Spišská Belá a 

konfirmovaný bol v roku 1989 v 

Kežmarku.  

V súčasnosti býva v Liptovskom Mikuláši 

- Ploštíne, ktorý je filiálkou cirkevného 

zboru Liptovský Mikuláš.  

Od roku 1999 je ženatý s manželkou 

Andreou, rod. Džubákovou, s ktorou má 

dve deti, 21-ročnú Danielu a 18- ročného 

Adama.  

VZDELANIE  

Po maturite v roku 1994 na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 

pokračoval v štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach, ktoré ukončil 

v roku 1999.  
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PRACOVNÁ POZÍCIA  

Po promócii začal pracovať na Evanjelickom a. v. farskom úrade v 

Liptovskom Mikuláši ako správca zborového majetku a neskôr ako 

riaditeľ farského úradu a zborovej diakonie.  

V rokoch 2011 – 2015 pôsobil vo vydavateľstve Tranoscius, a. s. v 

Liptovskom Mikuláši, ako ekonomicko-obchodný manažér. Za 

vydavateľstvo koordinoval práce pri tvorbe súčasných učebníc 

evanjelického náboženstva. V rokoch 2016 – 2020 pracoval na 

niekoľkých obchodných pozíciách a od mája 2020 sa do Tranoscia 

vrátil na pozíciu riaditeľa.  

Má viac ako 20-ročné skúsenosti na manažérskych pozíciách a s prácou 

s ľuďmi v rôznych oblastiach. Pri organizácii prác preferuje 

zodpovednosť, systematickosť pri plánovaní a plnení úloh. Dôraz kladie 

na dôslednosť a kolegiálnosť.  

SLUŽBA V ECAV  

V rámci ECAV na Slovensku sa angažoval vo svojom rodnom 

cirkevnom zbore ako vedúci mládeže. Po príchode do cirkevného zboru 

Liptovský Mikuláš viedol mládež, bol členom spevokolu a pracoval ako 

seniorálny presbyter Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) ECAV a 

tiež ako člen hospodárskeho a vnútromisijného výboru LOS ECAV. 

Koordinoval, po materiálno-technickej stránke, dištriktuálne dni konané 

v Liptovskom Mikuláši. V niekoľkých obdobiach pôsobil aj ako člen 

Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. Je 

spoluautorom materiálov pre cirkevné výkazníctvo. V súčasnosti je 

druhé volebné obdobie dozorcom Liptovsko-oravského seniorátu 

ECAV na Slovensku.  

ZÁĽUBY  

Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a priateľom, domu a záhrade, 

sledovaniu histórie a športu. Rád si zahrá futbal a v mieste svojho 

bydliska je predsedom telovýchovnej jednoty.  

KONTAKT  

Adresa: Za školou 264/2, 031 01 Liptovský Mikuláš – Ploštín  

Tel.: 0918 220 669  

Mail: gartner.lm@gmail.com  
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ŠŠTTAATTIISSTTIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  OO  ŽŽIIVVOOTTEE  VV  CCIIRRKKEEVVNNOOMM  

ZZBBOORREE  ZZAA  RROOKK  22002211  

1. Bohoslužobný život 
1.1 Služby Božie 

 Služby Božie sú príležitosťou a časom, kedy sa ako veriaci ľud 

spoločne môžeme stretávať pri slove Božom a spolu s piesňami, 

modlitbami, chválami oslavovať, ďakovať, ale i vysielať prosby 

k nášmu trojjedinému Pánu Bohu. Sú časom, kedy môžeme naplno 

vnímať Božiu prítomnosť a prijímať tak požehnanie do nášho osobného 

života, ale i života nášho CZ. 

V minulom roku 2021 sme sa na hlavných SB stretávali o 8:00 

hod. v chráme Božom v Košeci, o 9:30 hod. v modlitebni v Dubnici nad 

Váhom, o 11:00 hod. v chráme Božom v Novej Dubnici a o 14:00 hod. 

výnimočne v kaplnke v Ilave. V našom CZ sa vykonalo celkom 103 (-

11) hlavných SB. Priemerná účasť na hlavných službách Božích na 

všetkých miestach spolu predstavuje 62 (-6) veriacich.  

Rok 2021 2020 

 počet 

hlavných 

SB 

priemerná 

účasť 

počet  

hlavných 

SB 

priemerná 

účasť 

Košeca 34 22 38 23 

Dubnica nad Váhom 33 18 34 15 

Nová Dubnica 32 18 38 22 

Ilava 4 7 4 8 

Spolu: 103 62 114 68 

Tabuľka návštevnosti SB v roku 2021 v 1. a 2. výročité slávnosti, 

Štedrý večer, Pamiatku reformácie a na Závierku starého roka 

príležitosť 

počet veriacich 

Spolu: 
Košeca 

Dubnica nad 

Váhom 

Nová 

Dubnica 

1. slávnosť vianočná 21 3 9 33 

2. slávnosť vianočná 18 8 17 43 
1./2. slávnosť veľkonočná 0 0 0 0 
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1. slávnosť svätodušná 23 19 13 55 

Štedrý večer 30 16 24 70 

Pamiatka reformácie 19 10 15 44 
Závierka starého roka 23 6 16 45 

V minulom roku sme sa v našom CZ spoločne stretli aj na 

večerných SB, a to spolu 1-krát – SB pri príležitosti Pamiatky 

zosnulých v chráme Božom v Košeci. Priemerná účasť na týchto SB 

bola 10 veriacich. 

1.2 Mimoriadne bohoslužobné príležitosti v živote CZ  
 Z mimoriadnych bohoslužobných udalostí, ktoré sa uskutočnili 

v roku 2021 v našom CZ môžeme spomenúť nasledovné: 

 04.07.2021 – slávnosť konfirmácie 6 spolusestier a 1 spolubrata 

v chráme Božom v Košeci. 

29.08.2021 – slávnosť konfirmácie Sylvie A. v Ev. a. v. kostole 

Sv. Trojice v Novej Dubnici. 

05.09.2021 – prijatie do spoločenstva Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania Nikoly P. v Ev. a. v. kostole v Novej Dubnici. 

12.09.2021 – slávnostná inštalácia Mgr. Lucie Fagovej za 

duchovnú pastierku CZ ECAV na Slovensku Košeca. Slávnostné SB sa 

uskutočnili v chráme Božom v Novej Dubnici za prítomnosti 

predstaviteľov a zástupcov mesta Nová Dubnica, RKC farnosti Nová 

Dubnica, duchovných ECAV na Slovensku, domácich bratov a sestier 

i hostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                DOBRÁ SPRÁVA spod Vršatca 

17 
 

1.3 Sviatosti 
    1.3.1 Krst svätý 

V roku 2021 bolo v našom CZ pokrstených celkom 11 ľudí (+5). 

Z toho boli pokrstení: 4 (+2) chlapci a 7 (+4) dievčat, žiadny dospelý (-

1). 

Rok 2021 2020 

Pokrstení deti dospelí  deti  dospelí 

CH D M Ž CH D M Ž 

Košeca 4 2 0 0 2 1 0 0 

Dubnica nad Váhom 0 1 0 0 0 0 0 0 

Nová Dubnica 0 4 0 0 0 2 0 0 

Ilava 0 0 0 0 0 0 0 1 

Spolu: 

4 7 0 0 2 3 0 1 

11 0 5 1 

11 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.2 Večera Pánova  

 V našom CZ bola možnosť pristúpiť k VP v minulom roku 

2021 celkovo 16-krát, a to v rámci hlavných služieb Božích. K sviatosti 

VP minulý rok pristúpilo spolu 243 (+129) komunikantov, z toho 69 

(+40) mužov a 174 (+89) žien. Úbytok v počte komunikantov oproti 

rokom 2018, 2019 je spôsobený v dôsledku pretrvávajúcej pandemickej 

situácie spojenej s pozastavením vykonávania SB, a tak s obmedzením 

distribúcie VP.  
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2021 
Komunikanti 

M Ž 

Košeca 28 39 

Dubnica nad Váhom 26 36 

Nová Dubnica 15 68 

Ilava 0 31 

Spolu: 
69 174 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bohoslužobné výkony 
2.1 Konfirmácia 
V roku 2021 bolo na pôde nášho CZ konfirmovaných 8 (+8) 

mladých veriacich. 

 Rok 2021 2020 

Konfirmovaní 

dospelí dospievajúci dospelí dospievajúci 

M Ž CH D M Ž CH D 

0 0 1 7 0 0 0 0 

Spolu: 
0 8 0 0 

8 0 

Od roku 2021 sa na verejné vyznanie viery v Trojjediného Boha 

pripravujú: 3 katechuméni (2 – 1. ročník, 1 – 2. ročník) i 2 dospelé 

spolusestry.   
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2.2 Sobáše  
Láska je jedným z najkrajších 

darov, ktorý môžeme dať jeden tomu 

druhému. Cirkevný sobáš 

predstavuje vyjadrenie, že sa dvaja 

ľudia – muž a žena rozhodli verejne 

priznať k vzájomnej láske a žiť pred 

Bohom i ľuďmi ako manželia. V 

roku 2021 sme na pôde nášho 

cirkevného zboru zaznamenali 4 (0) 

sobáše – 3 krížne ECAV s RKC 

a jeden ECAV s bez vyznania.  

Sobáše 
Počet 

2021 2020 

Košeca 2 2 

Dca 0 0 

Nová Dca 2 2 

Spolu: 4 4 

 2.3 Cirkevné pohreby  

V CZ bolo vykonaných spolu 16 (+3) pohrebov. Pochovaných 

v nádeji vzkriesenia a večného života bolo z tohto počtu 6 (0) mužov, 

10 (+3) žien, detí 0 (0).  

Najmladším členom CZ spomedzi pochovaných bol 58-ročný 

spolubrat Vladimír Š. z Dubnice nad Váhom a najstaršími spomedzi 

pochovaných boli naše spolusestry Irena H. z Dubnice nad Váhom, 

Júlia B. z Novej Dubnice a spolubrat  Jaroslav Š. z Novej Dubnice, 

ktorí nás k nášmu Pánovi predišli v požehnanom veku 91. rokov. 

Vekový priemer  v Pánu zosnulých za uplynulý rok 2021 bol 78 rokov. 

Vekový priemer zosnulých: mužov 76  rokov a žien  79 rokov. 

Rok 2021 2020 

Pochovaní dospelí deti dospelí deti 

M Ž CH D M Ž CH D 

Košeca 2 3 0 0 3 2 0 0 

Dubnica nad Váhom 2 1 0 0 1 2 0 0 

Nová Dubnica + Veľký 

Kolačín 
1 6 0 0 1 2 0 0 
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Ilava 1 0 0 0 1 0 0 0 

Ladce - Tuneřice 0 0 0 0 0 1 0 0 

Spolu: 

6 10 0 0 6 7 0 0 

16 0 13 0 

16 13 

Týmto vyjadrujem ešte raz úprimnú sústrasť všetkým 

pozostalým rodinám a verím, že práve aj posledné rozlúčky tieto rodiny 

utvrdili a posilnili v nádeji prameniacej z viery v zmysle slov Pána 

Ježiša Krista: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj 

keď umrie.“ (Evanjelium podľa Jána 11, 25) 

2.4 Vstup/Výstup do ECAV na Slovensku a CZ 

V roku 2021 do našej Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku na pôde nášho CZ sme zaznamenali 1 vstup 

(+1) a 1 výstup (+1) do CZ či ECAV na Slovensku mimo krstov 

svätých a úmrtí.  

4. Výchovná činnosť 
4.1 Vyučovanie evanjelického náboženstva 
Evanjelické náboženstvo sa počas školského roku 2021/2022 

vyučuje spolu na 5 školách: ZŠ Košeca, ZŠ Košecké Podhradie, ZŠ 

Ladce, ZŠ Centrum I. - Dubnica nad Váhom, ZŠ Pod hájom - Dubnica 

nad Váhom. Spolu sa na školách vyučuje 31 (-1) žiakov spolu 11 hodín 

týždenne (ZŠ Košeca – 8/2 hodiny, ZŠ Košecké Podhradie – 2/1 

hodinu, ZŠ Ladce – 4/1 hodinu, ZŠ Centrum I. - Dubnica nad Váhom – 

9/5 hodín, ZŠ Pod hájom - Dubnica nad Váhom – 9/3 hodiny). Niektoré 

ročníky sú v dôsledku nedostačujúceho počtu spájané do skupín 

(farebné schémy).  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ZŠ Košeca 1 0 1 0 2 1 1 1 0 7 

ZŠ Koš. Podhradie 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
ZŠ Centrum  I - Dca 0 2 0 3 1 0 1 0 0 7 
ZŠ Pod hájom - Dca 1 1 1 4 0 1 0 2 0 10 
ZŠ Ladce 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 

Spolu: 3 4 3 9 3 3 2 4 0 31 
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7. Iné 
7.1 Zborové podujatia  

22.09.2021 – Taizé modlitebný večer v Ev. a. v. kostole v Novej 

Dubnici.  

30.10.2021 – Predreformačný filmový večer v Ev. a. v. kostole 

v Novej Dubnici. 

7.5 Počet členov  
 CZ ECAV na Slovensku Košeca má podľa sčítania z roku 2011 

- 1306 členov. Podľa štatistických údajov ECAV na Slovensku z roku 

2021 tvorí náš zbor 957 veriacich. Reálne však v našom CZ si ročný 

cirkevný príspevok v roku 2021 uhradilo 248 bratov a sestier, z toho 

v Košeci 101, Dubnici nad Váhom 64 členov a v Novej Dubnici 83 

členov, čo je rozdiel oproti štatistický údajom -709 členov (26 % členov 

plní svoju povinnosť). Výška ročného cirkevného príspevku bola 

v minulom roku 2021 podľa Uznesenia CZK z 24.02.2013 určená na 10 

€/1 dospelého člena a 5 €/1 dieťa.  

9. Záver 
Poďakovanie 
Poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu za Jeho pomoc, 

múdrosť, lásku, ochranu, milosť a požehnanie, ktoré nám udelil v 

minulom roku 2021 v našom CZ a za novú možnosť a udelené nové 

šance pre tento nový rok 2022, hoci je jeho začiatok vzhľadom na 

pandémiu veľmi náročný. Ďakujem všetkým Vám, že svojimi 

duchovnými i finančnými darmi prispievate k chodu nášho CZ. Prajem 

preto nám všetkým, aby sme v tomto novom roku využili svoje dary 

naplno a tak, vnímali zodpovednosť za viditeľné i neviditeľné 

spoločenstvo, do ktorého patríme. Pán Boh nech nás všetkých, ako aj 

náš CZ naďalej vedie, ochraňuje a požehnáva a nech skrze nás i náš CZ 

je Pán Boh naďalej oslávený!  

Na základe Výročnej kňazskej správy o živote v Cirkevnom zbore ECAV na 

Slovensku Košeca za rok Pána 2021, vybrané časti, vypracovala: Mgr. Lucia Fagová 

zborová farárka. 
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PPRREE  DDEETTII  
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NÁJDI 10 ROZDIELOV ;)  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

Vieš, čo je na 

obrázku? Čo sa stalo? 

Porozprávaj sa o tom 

s rodičmi, starkými 

a obrázok si vyfarbi 

a dokresli stopy. 



                                                DOBRÁ SPRÁVA spod Vršatca 

25 
 

PPOOZZVVÁÁNNKKYY  PPRREE  DDEETTII  

Kedy? od 14. – 18. apríla 2022  

Kde? Cesta na Mlynky (Košeca) 

Štart: Malá kompostáreň, Cieľ: Mlynky (Košeca) 

Zastávok: 1 – 10  

Keď nájdeš obrázok 10, môžeš si stiahnuť certifikát a obrázky na vyfarbenie. 
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 PPRRAAVVIIDDEELLNNÉÉ  PPOODDUUJJAATTIIAA  aa  AAKKTTIIVVIITTYY  CCZZ  

 Služby Božie každú nedeľu:   

8:00 Ev. a. v. kostol Košeca 

9:30 Ev. a. v. modlitebňa Dubnica nad Váhom 
11:00  Ev. a. v. kostol Sv. trojice Nová Dubnica 

14:00 Rímskokatolícka kaplnka Ilava (každú 1. nedeľu v mesiaci) 

 Spoveď a prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej  

- počas služieb Božích nasledovne: 

1. nedeľa v mesiaci – Ilava 

2. nedeľa v mesiaci – Košeca 

3. nedeľa v mesiaci – Dubnica nad Váhom 

4. nedeľa v mesiaci – Nová Dubnica 

- individuálne (v domácnosti, kostole, na farskom úrade) - dohodou 

 Vyučovanie Evanjelického a. v. náboženstva:  

ZŠ Košeca 

ZŠ Centrum I., Dubnica nad Váhom 
ZŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom 

ZŠ Košecké Podhradie 

ZŠ Ladce 

individuálne – dohodou 

 Konfirmačná príprava: 

dospievajúci –piatok o 15:30 hod., Ev. a. v. farský úrad 

dospelí – individuálne dohodou 

 Prisluhovanie kazuálií (krst svätý, sobáš, konfirmácia, pohreb)  

 Pastorálna starostlivosť (vyspovedanie sa, rozhovor, pomoc) 

individuálne i v Domovoch dôchodcov a sociálnych služieb - dohodou 

OOzznnaammyy  

1. V 1. nedeľu po Veľkej noci, dňa 24. apríla 2022 sa uskutočnia služby Božie 

spojené s volebným konventom (voľby generálneho dozorcu) v Ev. a. v. 

kostole v Košeci o 10:00 hod.. Bližšie informácie o kandidátoch nájdete na 

strane 16.. 

2. Cirkevný zbor vyhlasuje finančnú zbierku na opravu strechy Ev. a. v. 

kostola Sv. Trojice v Novej Dubnici. Pôvodná krytina vplyvom rokov 

doslúžila svoju funkciu a prepúšťa dažďové zrážky do interiéru kostola. 

Predpokladané náklady cca 10 000 €. Milodar pre podporu tejto veci môžete 

poslať na IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455, Správa pre prijímateľa: 

strecha ND alebo osobne u sestier pokladníčok/brata pokladníka.  

3. Na základe Uznesenia ZK 4/2022 je aktuálna ročná výška cirkevného 

príspevku 30 €/dospelý, 5 €/dieťa. 
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PPOODDPPOORRAA  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU//DDAARRCCOOVVSSTTVVOO    

      Ak by ste radi podporili formou finančného milodaru, sponzorského daru 

náš cirkevný zbor,  a tak mu pomohli v jeho chode môžete to zrealizovať 

nasledovne: 

 prevodom na bežný účet cirkevného zboru (vedený v: Slovenská sporiteľňa, 

a. s.)   

IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455 

   Ak si prajete cielene podporiť určitú službu, aktivitu v cirkevnom zbore, 

prípadne by ste radi venovali svoj príspevok na konkrétny cieľ, uveďte to, 

prosíme, do Správy pre prijímateľa vo forme: DAR „účel milodaru“. 

 cez QR kód,  

 

 v hotovosti: v kancelárii Ev. a. v. farského úradu (Dolný majer 754/6, Košeca) 

v úradných hodinách alebo po telefonickom (+421 944 242 530)/mailovom 

(luciafagova@gmail.com) dohovore so sestrou farárkou; u sestier 

pokladníčok, brata pokladníka. 

Cirkevný zbor a jeho členov je možné podporiť aj nefinančnou 

formou, materiálne. V prípade záujmu o takúto formu podpory kontaktujte 

sestru farárku na tel. čísle +421 944 242 530 alebo brata zborového dozorcu 

+421 944 642 978. 

Výška a množstvo daru závisí od Vašich možností a štedrosti. 

Za každú podporu cirkevného zboru srdečne ďakujeme. 

„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 

ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás 

svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj 

nadbytok pre každý skutok.“ 

Druhý list apoštola Pavla Korintským 2, 7 – 8 
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DOBRÁ SPRÁVA spod Vršatca 

pre vnútornú potrebu a misiu CZ ECAV na Slovensku Košeca 

 

Evanjelický  a. v. farský  úrad 

Dolný majer 754/6 

018 64 Košeca     www.koseca.ecav.sk 

Slovenská republika 

Mgr. Lucia Fagová     Mgr. Miroslav Foltin  
zborová farárka     zborový dozorca 

 tel. kontakt: +421 944 242 530   tel. kontakt: +421 944 624 978 

e-mail: luciafagova@gmail.com   e-mail: miroslav.foltin@gmail.com  

 
Zostavovateľ: Mgr. Lucia Fagová | Neprešlo jazykovou korektúrou. | Návrhy príspevkov 

a príspevky prijímame na luciafagova@gmail.com | Náklad: 60 kusov.  

 

 

PPrraajjeemmee  VVáámm  mmiilloossttiippllnnéé  aa  ppookkoojjnnéé  

pprreežžiittiiee  vveeľľkkoonnooččnnýýcchh    ssvviiaattkkoovv..    

NNeecchh  vvzzkkrriieesseennýý  KKrriissttuuss  uuppeevvnníí  nnaaššuu  

vviieerruu  aa  nnááddeejj..  
 


