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Hontiansky spravodaj
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Cirkevné zbory: Babiná, Baïan, Banská Štiavnica, Cerovo, Èelovce, Daèov Lom, Devièie, Drážovce, 
Drienovo, Dudince, Hodruša-Hámre, Hontianske Moravce,  Hontianske Tesáre, Krá¾ovce - Krnišov, Krupina, 
Ladzany, Lišov, Pliešovce, Prenèov, Rykynèice, Sása, Sazdice, Sucháò, Šahy, Terany, Žibritov.

Seniorský úrad: Svätotrojièné n?m. 21/21, 963 01 Krupina
Telefón: 045/551 13 36, 0918 828 141

E-mail: hos@ecav.sk; krupina@ecav.sk
Senior: Mgr. Miroslav Dubek

Konsenior: Mgr. Rastislav Hvožïara 
Senior?lny dozorca: Ing. Duðan Balko (CZ Kr?¾ovce-Krnišov)
Seniorálna kaplánka: Mgr. Denisa Vargová, tel. 0905 624 700



CZ Babiná

CZ Banská Štiavnica

Ev. a. v. farský úrad, Horná 59, Babiná, 962 61 Dobrá Niva; 
045/556 25 66 ; babina@ecav.sk; Mgr. Roman Sarvaš

Ev. a. v. farský úrad, Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica;
045/692 24 61 ; b.stiavnica@ecav.sk, Mgr. Lenka Kusendová

     Dòa 14.3.2009 sa v cirkevnom zbore uskutoènilo seniorálne stretnutie konfirmandov, ktoré zaèalo úvodnou pobožnos�ou v kostole, 
odkia¾ sa úèastníci stretnutia presunuli do kultúrneho domu, kde bol pre nich pripravený bohatý duchovný program. Celé podujatie sa 
nieslo v znamení témy „Smútok v srdci“.                                                  .

      V Kvetnú nede¾u, 5.4.2009 popoludní boli nešporné služby Božie s Veèerou Pánovou pre starších cirkevníkov, ktorí pre svoj vek a 
zdravotné problémy už nemôžu pravidelne prichádza� do kostola.                                                                          .

     V poslednú potrojiènú nede¾u 22.11.2009 si cirkevný zbor pripomenul 70.výroèie posvätenia chrámu na slávnostných službách 
Božích, na ktorých kázòou Božieho slova poslúžil brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. Popoludní sa v jubilujúcom chráme 
uskutoènil koncert v spolupráci s Obcou Babiná. Vo vstupnej chodbe chrámu bola inštalovaná výstava fotografií z rôznych podujatí 
cirkevného zboru.                                                     .

     V minulom roku boli prevedené nasledovné opravné práce: Kostol - oprava schodov, výmena polovice plochy dlažby na terase, 
osadenie nových dvier na chór a vyma¾ovanie vstupnej chodby. Fara - osadenie nových dvier a nového okna na kancelárii, 
vyma¾ovanie vstupnej chodby a kancelárie, výmena podlahovej krytiny v kancelárii.    

     
popoludní. Konalo sa v bývalom Uèite¾skom ústave a pozvanie na túto akciu prijalo asi 60 
domácich veriacich. Popoludnie sa zaèalo privítaním s. dozorkyne ¼. Blaškovej, ktorá 
vyslovila rados� nad tým, že pozvanie to¾kých oslovilo a nezostala prázdna ani jedna stolièka
Nasledovalo zamyslenie domácej farárky.  Usporiadatelia tohto popoludnia – mládežníci z 
domáceho cirkevného zboru – si pripravili biblický kvíz, ktorý prevetral a oprášil znalosti 
Biblie dospelých. Do sú�aženia sa zapojili všetci s ve¾kou vervou a nasadením. 
     12. 2. 2009 pri príležitosti sviatku všetkých za¾úbených konalo v  Banskej Štiavnici 
podujatie „Láska nie je len slovo.“ Podujatie pripravilo Po-
hronské osvetové stredisko v Žiari n/H, pracovisko Banská 
Štiavnica, Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Banskej 
Štiavnici v spolupráci s Mestskou knižnicou. Zaèalo sa 

dopoludnia v evanjelickom chráme Božom. Študenti stredných škôl si vypoèuli nesmrte¾ný príbeh o 
láske medzi A. Sládkovièom a Marínou. V popoludòajších hodinách bol program venovaný už 
všetkým obyvate¾om mesta. Podujatie sa zaèalo na evanjelickom cintoríne spomienkou a zapálením 
svieèok pri hrobe Márie Pischlovej.  Pokraèovalo v chráme Božom spomienkou na dvoch ¾udí, ktorí sa 
mali radi, no ich š�astie nebolo korunované manželským s¾ubom. Potom sa všetci zúèastnení presunuli 
do budovy Slovenského banského múzea, konkrétne do bývalej kaplnky, kde pokraèoval program 
recitáciou z diel Andreja Sládkovièa. Ako recitátorky sa predstavili  èlenky CZ Banská Štiavnica. 
     V piatok 15. 5. 2009 sa v CZ Banská Štiavnica uskutoènilo seniorálne kolo biblickej olympiády v 
Základnej škole J. Horáka. Zúèastnili sa jej deti z viacerých cirkevných zborov seniorátu.
     Na sviatok Cyrila a Metoda a pri príležtosti spomienky na majstra J. Husa (5. 7. 2009) zúèastnili sa 
cirkevníci zo zborov Banská Štiavnica a Hodruša Hámre (dcérocirkev Kopanice) na autobusovom 
zájazde na hrad Branè (Myjavský seniorát, CZ Sobotište), kde boli úèastní Služieb Božích. Popoludnie 
strávili v meste Brezová pod Bradlom, kde si prezreli tamojší chrám Boží. Na záver  Európskeho  

festivalu poézie, divadla a hudby, známeho v Banskej Štiavnici pod názvom Capalest, 
uskutoènil sa v ev. kostole (22.8. 2009) hudobný recitál francúzskeho zoskupenia Vestiva, 
ktorá odohrala  stredoveké a barokové skladby. Ich koncertné umenie sa stretlo u poslucháèov 
ve¾kým uznaním.
     V deò pracovného pokoja 15.9. 2009 zorganizovali s. K. Pecníková a s. farárka pre deti z 
fílií Banská Belá a Kozelník Športový deò .Uskutoènil sa vo fílii Kozelník pred bývalou 
škôlkou. Okrem zábavy a športu si deti vypoèuli biblické zamyslenie, ale znel i radostný spev 
na Božiu chválu.  Nakoniec  sa všetci stretli pri ohníku – pri ktorom si opekali rôzne dobroty a 
potom pri chutnom jedle, ktoré si sami pripravili. Toto podujatie malo u detí ve¾kú odozvu. 
Dobrá nálada pokraèovala aj po skonèení sú�aženia. Priate¾ské rozhovory a príjemná 
atmosféra pretrvala až do veèera. Rozchádzali sme sa s prís¾ubom, že aj na budúci rok, ak Pán 
Boh dá, stretneme sa opä� na fašiangy pri takejto milej príležitosti. 

7. februára 2009 sa evanjelici z CZ Banská Štiavnica stretli na tradiènom fašiangovom 

Ev. a. v. farský úrad, 969 75 Baïan 44; 
045/699 46 05 

CZ Baïan

     Po 6 rokoch pôsobenia z cirkevného zboru odišla s.farárka Mgr. Jana Drottnerová za zborovú farárku do CZ Zemianske Podhradie.     
     Zbor administruje zborový farár z Krupiny, spoluadministruje námestný br. farár Mgr. Roman Sarvaš z CZ Babiná. Od 1.januára k 
zboru patria aj veriaci z bývalého CZ Be¾uj – teraz filiálka Be¾uj. V baïanskom kostole boli dokonèené archeologické práce a 
prevedené práce v súvislosti s položením novej podlahy, nových lavíc a nového kúrenia. V dcérocirkvi Poèúvadlo si veriaci 
pripomenuli výroèie rodáka, evanjelického kòaza Pavla Sekerku. Prednáškou o jeho živote a diele poslúžil br. farár Mgr. Ján ¼achký 
(CZ Drženice). Zves�ou slova Božieho pri slávnosti poslúžil dôst. br. biskup Mgr. Milan Krivda.



CZ Cerovo Ev. a. v. farský úrad, 962 52 Cerovo 113; 
www.czcerovo.tym.sk;  cerovo@ecav.sk;

045/557 32 34 , 0918 828 135 ;  Mgr. Anna Kukulová

     Vo štvrtkové popoludnie 18. júna 2009 spomínali štiavnièania na štúrovca Jána 
Bottu. Pohronské osvetové stredisko a Evanjelický cirkevný zbor v spolupráci so 

Základnou umeleckou školou pripravili literárno – hudbné pásmo Jánovi Bottovi. 

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Podujatie 
pripravila Mária Petrová, vedúca POS v Banskej Štiavnci. Slovom a piesòou obohatili 
pásmo èlenovia cirkevného zboru z Banskej Štiavnice a fílie Banská Belá. Hos�om 
podujatia bol známy herec, recitátor a pedagóg Juraj Sarvaš, ktorý vo svojom 
pôsobivom vystúpení zarecitoval úryvky z diela Jána Bottu. Na záver sa prihovorili a 
poïakovali úèinkujúcim aj prítomným za úèas� farárka Mgr. L. Kusendová, 
dozorkyòa CZ ¼. Blašková a viceprimátor mesta Banská Štiavnica Ing. Juraj Èabák. 
     Dòa 26. 9. zorganizovalo Spoloèenstvo ev. žien v B. Štiavnici „Výstup na Sitno.“ 

V prekrásnom jesennom poèasí absolvovalo túru asi dvadsa� nadšencov – bratov a 

sestier z CZ. Na vrchu Sitna sme odznelo duchovné zamyslenie z úst s. farárky, modlitba a dve  piesne z Ev. spevníka. Vypoèuli sme si aj 
fundované výklady o zvieratstve, rastlinstve ale i zložení okolitých vrchov od s. Ing. A. Melcerovej a M. Kámena. 

     S vnútromisijnými aktivitami sme v našom CZ zaèali už hneï na zaèiatku roka. V 
prvú nede¾u po zjavení bola  ekumenická „Trojkrá¾ová veèiereò“ Na jej zaèiatku sme 
sa všetci ocitli v nebi, kam zablúdil najmenší neposlušný anjelik. No nielen cez toto 
divadielko „O neposlušnom anjelikovi“ ktoré si nacvièili deti ale aj cez výzdobu sály 
sme sa cítili ozaj ako v nebi. Túto nebeskú atmosféru dop¾òali aj tóny vianoèných 
kolied a piesní v podaní spevokolov z Cerova a Litavy. Po naplnení programu sme ešte 
spoloène strávili chvíle pri dobrej vianoènej kapustnici, ako i iných dobrotách.
     V predveèer 5.3.2009 sme sa zhromaždili k Svetovému dòu modlitieb, kedy sme sa 
poèas bohoslužby zoznamovali z problémami žien z PNG a spoloène sme sa modlili 
za nich. Aj tieto bohoslužby boli obohatené vystúpením spevokolu ako aj spoloèným 
pohostením.
    Vystúpením spevokolu boli obohatené aj bohoslužby na Ve¾ký piatok i Ve¾konoènú 
nede¾u ako aj ve¾konoèné odpoludnie, ktoré zaèalo pásmom „Odkrytý kríž “ po 
ktorom nasledovala  divadelná rozprávka „Modrá èiapoèka “ ktorá bola plná vtipných 

a pouèných scén ako aj piesní v podaní našich šikovných detí . I toto popoludnie sme zakonèili spoloèným posedením pri obèerstvení.
12.4.2009 sme sa s našim spevokolom zúèastnili prehliadky spevokolov v Pliešovciach, kde sme taktiež predstavili pásmo „Odkrytý 
kríž“ ako aj piesne z rôzneho obdobia cirkevného roka.
     V druhú májovú nede¾u pozdravili deti svoje mamky vyznaniami lásky ako i vlastnoruène zhotovenými náhrdelníkmi, ktoré boli 
zakonèené krížikom ako symbolom kres�anskej výchovy.
    V nede¾u 5.7.2009 sme si na slávnostných bohoslužbách pripomenuli pamiatku vierozvestcov Cyrila a Metoda ako aj majstra Jána 
Husa . Ich život a dielo bolo priblížené v hudobnoslovnom pásme, ktoré pripravil spevokol.
     Poèas mesiaca augusta sme sa na fare pustili do znižovania stropov a opravy stien, 
èo sa nám svojpomocne urobi� podarilo v troch miestnostiach.
     20.9.2009 sa v cerovskom chráme božom uskutoènilo nahrávanie bohoslužieb do 
Slovenského rozhlasu. Tieto bohoslužby boli obohatené piesòami spojeného 
spevokolu z Cerova a Èeloviec. Týchto bohoslužieb sa v hojnej miere zúèastnili aj 
èlenovia CZ z okolitých dedín Zemiansky Vrbovok, Èelovce a Opava.  Popoludnie  
po nahrávaní sme využili na spoloèné stretnutie a obèerstvenie.
Poïakovanie za úrody zeme v prvú októbrovú nede¾u bolo na Zemianskom Vrbovku 
spojené zo stretnutím konfirmandov po 50 a viac rokoch na Zlatej konfirmácii. 
Spoloène sme sa stretli na slávnostných bohoslužbách spojených s Veèerou Pánovou , 
ktoré boli obohatené vystúpením cerovského spevokolu a po ktorých sme sa stretli na 
spoloènom obede v kultúrnom dome. Práve tu bola nainštalovaná výstava 
zemianskeho kroja, ako aj krojov ¾udí, ktorí prišli sem býva�. Samozrejme nechýbala 
ani výstava úrody polí a šikovných rúk domácich. Vo ved¾ajšej miestnosti sme si 

mohli prezrie� ïalšiu výstavu samorastov zachytávajúcu vývoj od stvorenia sveta 
až po dnešok . Táto unikátna výstava manželov Mihá¾kinových zo Sucháòa 
pokraèovala ešte ïalšou èas�ou, ktorá mala názov „od kolísky až po hrob“. Tu sme 
mohli vidie� využitie ro¾níckej palièkovanej èipky od zaèiatku života ¾udí až po 
záver a bola ukonèená poh¾adom na novodobé využitie èipky ako aj krásnymi a 
unikátnymi palièkami z hontianskou tematikou. Toto stretnutie v poobedòajšom 
èase okrem otvorenia týchto výstav bolo spestrené kultúrnym programom k októbru 
mesiacu úcty k starším, ktorí si pripravili domáci s pani starostkou. 
      Hneï na ïalší deò sme sa stretli spolu s oltárnymi bratmi a sestrami HS pri 
Veèeri Pánovej v zemianskovrbovskom kostole po ktorej nasledovalo spoloèné 
posedenie s domácimi. 
    Slávnostné chvíle sme zažili v Cerove aj pri pamiatke posvätenia chrámu èi 
poïakovaní za úrody zeme, kedy bohoslužby boli spestrené programom detí a 
spevokolu.



      Od 8.12.2009 do januára 2010 bola v priestoroch podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene otvorená výstava „ Od kolísky 
až po hrob“ . V tejto výstave boli použité materiály z obcí Cerovo a Èelovce. Na jej otvorení sme sa zúèastnili spolu s  br. biskupom M. 
K r i v d o m  a k o  a j  b r .  s e n i o r o m  H S  M .  D u b e k o m ,  k t o r ý  s a  p r i h o v o r i l  p r í t o m n ý m .    .

     Popoludnie štvrtej adventnej nedele bolo venované v Cerove vianoènej párty, ktorá bola naplnená hrami, biblickým posolstvom o 
svetle sveta ako aj kvízom a obdarovaním darèekmi z operácie „Vianoèné die�a“. Po skonèení programu si mohli deti povybera� 
obnosené šatstvo, ktoré sme získali vïaka zbierke MsÚ Krupina a pochutna� si na dobrých koláèoch.           .

     Vianoèné sviatky boli už tradiène doplnené programom detí a spevokolu, ktorí si pripravili tentoraz scénku o mesiacovi a hviezdach 
spolu s vianoènou piesòou Na nebi žiarili sláva a moc... 

CZ Èelovce Ev. a. v. farský úrad, 991 41 Èelovce 2;
 Cerova zbor je administrovaný z 

     V minulom  roku sa konanie vnútromisijných aktivít v èelovskom cirkevnom zbore zaèalo Svetovým dòom modlitieb 23.3.2009, 
ktorý sa konal v zborovom dome.                                                      .

      Ve¾konoèné obdobie bolo oživené popoludòajším stretnutím 12.4.2009 , kedy  v Zborovom dome odznela prednáška Mgr. Zory 
Kachnièovej : Zástupná smr� Spasite¾a. Najmenšie deti CZ prispeli spevom a recitáciami, súkromná ZŠ v Èelovciach prispela 
hudobným èíslom a Komunitné centrum obohatilo toto odpoludnie vystúpením Odkrytý kríž.                         .

      17.4.2009 bol odovzdaný úrad Mgr Jánom Kachnièom a prebraný administrátorkou Mgr Annou Kukulovou. V tomto období sme za 
pomoci domácich viery poupratovali, oma¾ovali a vymenili podlahu v kancelárii CZ.                                  .

     V druhú májovú nede¾u sme sa stertli v Zborovom dome, aby sme si pripomenuli 
nede¾u matiek. Toto podujatie obohatili predovšetkým deti svojimi vyznaniami lásky, 
ale i vlastnoruèným zhotovením náhrdelníkov, ktoré boli zakonèené krížikom ako 
symbolom a pripomenutím smerovania výchovy v rodine. Týmito darèekmi deti 
obdarovali nielen svoje mamky a starké ale aj iné ženy, ktoré im preukazujú opateru a 
lásku. Hudobným predelom prispeli žiaci z miestnej súkromnej ZŠ. Vyznania lásky a 
poïakovania za výchovu bolo tlmoèené nielen de�mi ale aj èlenkami spevokolu cez 
ich vyznanie v piesni ako aj prednesom básne. K dojímavej atmosfére tohto podujatia 
prispelo svojím pásmom opä� aj komunitné centrum, ako aj pani starostka svojim 
príhovorom. Po spoloènom obèerstvení sme sa rozchádzali naplnení dobými dojmami 
a  o b d a r o v a n í  š a t k a m i ,  k t o r ý m i  n á s  o b d a r o v a l  o b e c n ý  ú r a d .
      Ïalšie chvíle zo slávnostnou atmosférou sme prežívali v dcérocirkvi Opava, kde 
7.6.2009 s odstupom nieko¾kých rokov sa konala konfirmácia, ktorou sme medzi 
dospelých èlenov cirkvi prijali Danku Peškovú. Pred touto slávnos�ou sa konali 

brigády, na ktorých sme èistili chrám i okolie, a bolo oèakúnené k¾akátko . To všetko  sa nám podarilo vïaka ochote domácich, ale aj 
ochotných ¾udí zo susedného cerovského CZ.                                                  .

     V štvrtú nede¾u po sv. trojici sme si na slávnostných bohoslužbách pripomenuli sviatok Cyrila a Metoda, ako aj majstra Jána Husa. 
Tieto chvíle obohatil spevokol  piesòami, básòou, ako aj pásmom o ich živote.                                                                              .

     25.10 2009 sme v spolupráci s miestnym odborom MS ako aj obcou zorganizovali 
výstavu najkrajšej èi najzauiímavejšej úrody polí a šikovných rúk. Toto podujatie bolo 
obohatené aj ïalšou výstavou v ktorej sme priblížili vývoj èelovského kroja. Celé toto 
podujatie malo aj duchovný rozmer, ku ktorému prispeli deti zo svojim programom 
zameraným na poïakovanie za úrody zeme, ale aj na október – mesiac úcty k starším. 
Aj teraz si pre svojich starých rodièov deti pripravili darèeky. Program spestril aj 
spojený spevokol z Èeloviec a Cerova ktorý prítomných pozdravil okrem duchovných 
piesní aj  piesòami v ¾udovom  tóne. Hudobným programom prispela aj súkromná ZŠ. 
Okrem už spomínaných výstav sme mohli obdivova� aj zruènos� detí pri výrobe 
šarkanov, ktorý dopåòali atmosféru tohto podujatia. Na záver každá organizácia si 
vybrala najsympatickejšieho šarkana, ktorého samozrejme aj odmenila. Na koniec 
tohto podujatia bol ešte vyhlásený ví�az najsympatickejšej úrody. Na tomto podujatí 
sme mohli nielen oèami obzera� zruènos� a šikovnos� rúk ale aj ochutna� dobré koláèe 
èi chutné šaláty a rozís� sa povzbudení slovami zástupcov organizácií.
     Odpoludnie tretej adventnej nedele bolo vyhradené pre Vianoènú párty, na ktorej sa zúèastnili deti z celej dediny bez rozdielu 
vierovyznania a farby pleti. Na úvod tejto párty sme sa zahrali hry a pozorne si deti vypoèuli i príbeh Svetlo sveta po ktorom nasledoval 
biblický kvíz. Vrcholom tohto podujatia bolo rozdanie balíèkov z operácie Vianoèné die�a a spoloèné obèerstvenie.
Poslednou aktivitou v minulom roku bolo obohatenie vianoèných sviatkov pásmom o mesiaci a hviezdach, ktoré deti predstavili na 
Štedroveèerných SB. 

CZ Drážovce Ev. a. v. farský úrad, Drážovce 29, 962 68 Hontianske Tesáre;
 zbor je administrovaný z Ladzian

CZ Drieòovo Ev. a. v. farský úrad, Drienovo 97, 962 51; 
0918 828 140 ; Mgr. Mária Dubeková

     Pre zbor výnimoènou udalos�ou bola spomienka na konfirmáciu spred 50 rokov. Z 12 konfirmovaných už 3 zomreli, pozvanie prijali 
4 sestry, ktoré po spomienkovej slávnosti v kostole posedeli pri obèerstvení vo farskej budove s funkcionármi zboru. Cirkevný zbor po 
hmotnej stránke previedol rekonštrukciu 2 miestností vo farskej budove, ktoré znovu slúžia ako kancelária a bohoslužobná miestnos�.



CZ Dudince Ev. a. v. farský úrad, Sládkovièova 317, 962 71 Dudince;
 045/558 35 03 , 0918 828 349 ; dudince@ecav.sk, ludo.mary@gaya.sk; 

www.ecavdudince.sk; Mgr. ¼udovít Hroboò

      30. januára  – 1. februára prijal detsko-mládežnícky spevokol Ïatelinky pozvanie na Myjavu. V rámci tohto trojdòového zájazdu 
absolvovali koncerty v Krajnom, na Starej Myjave, v Starej Turej, Novom meste nad Váhom a na Myjave.  
     13. februára sa konal siedmy roèník Radostného veèera dudinských evanjelikov. Okrem hudby a tanca bol pripravený aj pekný 
program, o ktorý sa postarali mládežníci a zábavnou formou sa prezentovala práca v cirkevnom zbore. Toto podujatie je otvorené aj 
pre širšiu verejnos� a každoroène sa stretáva s pozitívnym ohlasom.                     .     

CZ Devièie

CZ Daèov Lom Ev. a. v. farský úrad, 991 35 Daèov Lom 120;
 047/487 41 32 , 489 55 57; Mgr. Juraj Macko

Ev. a. v. farský úrad, Devièie 1, 962 65  Hontianske Nemce;
 045/559 12 40 ; Mgr. Milan Šimko

     V minulom roku sme mali jednu zborovú slávnos� a jedno stretnutie bratstva a sesterstva Hont. Seniorátu pri prislúžení Veèery 
P á n o v e j :   .

     21.júna 2009 - v 2.nede¾u po Svätej Trojice sa v cirkevnom zbore Daèov Lom 
konali slávnostné služby Božie s pripomienkou života rodákov, farárov a bratov Dr. 
Jána a Juraja Slávikovcov, ktorým sa odhalila v chráme Božom aj pamätnú tabu¾a. 
Kázòou  Božieho slova na tejto slávnosti poslúžil gen. biskup Mgr. Miloš Klátik, 
Pamätnú tabu¾a a Izbu našej minulosti, ktorú sme pri tejto príležitosti otvorili, posvätil 
senior Mgr. Miroslav Dubek. Na slávnosti sa zúèastnili:  sen. dozorca br. Ing. Dušan 
Balko s rodinou, Mudr. Milan Urbáni, poslanec NRSR, ing. Kovaèoviè, zástupca MS, 
ing. Miroslav Prístavka, sen.presbyter, br. Pavel Ukrop z Bratislavy, príbuzní z inej 
vetvy slávikovcom, a priama rodina po Slávikovcoch zastúpená Vierou Badovou z 
Modrého Kameòa, zástupcovia cirkevnému zboru Sucháò a Marta Výbošteková zo 
Slovenského rozhlasu Regina Banská Bystrica.                 .

     Neskoršie do cirkevného zboru prišla vzácna návšteva v osobe pravnuka nášho 
farára Juraja Slávika z Prahy. A potom nám jeho matka, vnuèka farára Juraja Slávika  
Mgr. Eva Skálová poslala aj vzácne údaje zo života Judr. Vladimíra Slávika, ktoré on 

sám napísal .  Dr.  Vladimír  Slávik bol  a j  dozorcom nášho cirkevnému zboru v rokoch 1932-1954.
     V pondelok 22.júna 2009 bola v cirkevnom zbore Daèov Lom  prislúžená velebná sviatos� Veèere Pánovej pre bratstvo a sesterstvo 
Hontianského seniorátu. Bolo to aj pri príležitosti  55.výroèia života domáceho Slova Božieho kazate¾a. Prítomní si po prislúžení 
Veèere Pánovej, vypoèuli aj údaje zo života našich rodákov bratov a farárov Dr. Jána a Juraja Slávika, ktorým sme v chráme Božom 
odhalili aj pamätnú tabu¾u. Po krátkom pohostení si prítomní prezreli aj Pamätné Izby cirkevného zboru. Potom bola zadržaná SPK a 
stretnutie sme zakonèili spoloèným posedením. 
     6.januára 2009 vo sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, sme mali tradièné novoroèné stretnutie, a to úradskí a presbyteri z 
cirkevných zborov Daèov Lom i Sucháò v spoloèenskej miestnosti cirkevného zboru v Daèovom Lome.
     28.júna 2009 v 3.nede¾u po Svätej Trojici bolo na službách Božích ukonèenie školského roka s Examenom a rozdaním vysvedèenia.
   4. októbra 2009, v 17.nede¾u po Svätej Trojici, na Poïakovanie za úrody zeme sme v pekne pripravenom a na túto príležitos� 
primerane vyzdobenom chráme Božom poïakovali Bohu za všetko požehnanie, ktoré sme prijali v podobe úrody z našej zeme.       
     24.decembra 2008 na Štedrý veèer po kázni Božieho Slova vystúpili dietky s pásmom pri narodení Pána Ježiša.
   31.decembra 2008 ako v rokoch predchádzajúcich sme sa pri polnoènom zvonení stretli na veži,  kde sme zaspievali piesne pri 
zaèiatku nového roku 2010. Potom sme pri malom pohostení krátko posedeli v zborovej miestnosti. V tomto roku sa nás stretlo 22. 
     Opravili sme studòu pri fare, obložili sme dreveným obkladom èelnú steny v spoloèenskej miestnosti cirkevnému zboru. Urobilo sa 
ozvuèenie do kostola z finanènej podpory BBSK vo výške 1.000.- Eur . 

     08.03.- SDM / modlitby za postihnutých požiarmi v Austrálii
     12.04. - Ve¾konoèná nede¾a - PROGRAM 6-tich detí
     03.4. - Spomienkové služby B.  na generála M.R.Štefánika pri 90.výr. smrti (+' 4.5.1919)  s príležitostnou kázòou slova Božieho 
     10.05. - Deò matiek - PROGRAM detí, ktoré rozdali matkám, st.matkám "srdieèka" s cukríkovou náplòou (29 ks), vyrobené v 
ZŠ Hont. Nemce (cukríky od CZ-u)
     26.06. - Modlitebné spoloèenstvo - modlitby za Devièie Hos�: Dana Zubèáková - svedectvo a M.Balková, diakonka
     30.08. - Zaèiatok školsk. roka s Veèerou Pánovou a požehnaním malých detí pri oltári
     24.12.  - Vianoèný program detí, ktoré dostali potom hodnotné darèeky z Charity apoštol, cirkvi  (dar od rodín z Nemecka). Náš 
CZ venoval predmetné darèeky aj pre deti špeciálnych tried v ZŠ Hont. Nemce pri ich vianoènom výstupe v škole.
     Okrem uvedeného sa èlenovia nášho CZ zúèastnili: 26.04. - Stretnutia žien HOS v Pliešovciach 20.06. - Stretnutia mládeže 
HOS v Sáse , 29.8.    "SITNO" - pre zlé poèasie v kostole na Poèúvadle,  13.8. - Stretnutia mužov HOS v Prenèove
     Finanèné aktivity:  25.11.  - GO elektrorozvodov na zvonoch.  03. a 05.12. - Výmena rozvodnej elektr. skrine a nové osvetlenie 
vo veži kostola.



CZ Hodruša - Hámre Ev. a. v. farský úrad, 966 61 Hodruša-Hámre; 
045/684 40 72 ; zbor je administrovaný z Banskej Štiavnice

     Stretnutie od najmenších èlenov zboru až po tých najstarších sa uskutoènilo 21. augusta 2009 v CZ Hodruša – Hámre, v dcérocirkvi 
Kopanice. S. dozorkyòa, presbyteri a ostatní èlenovia CZ vytvorili v lone krásnej prírody výbornú atmosféru, ktorá trvala do neskorého 
veèera.  Deti sa venovali športovaniu, opekaniu a starší rozhovorom. Na posilnenie priniesli  bratia a sestry nieèo zo svojho pekárskeho 
umenia, èo ocenili nielen deti, ale aj dospelí.  Bola to príležitos� lepšie sa spozna� navzájom, ale i so s. farárkou. Po užitoène strávenom 
popoludní sa všetci spontánne dohodli, že i v budúcom roku majú túžbu v takejto tradícii pokraèova�. 

     22. februára sa uskutoènila slávnostná inštalácia Mgr. ¼udovíta Hroboòa za 
zborového farára. Kázòou slova Božieho poslúžil brat farár Mgr. Ján Oslík, inštalaèný 
príhovor a inštaláciu vykonal brat senior Mgr. Miroslav Dubek. V rámci slávnosti 
zložili novozvolení presbyteri svoj s¾ub.  Po obede slávnos� pokraèovala v rámci 

zborového popoludnia – Jednota - zbor plný života. Na tomto stretnutí sa na rôzne 

témy prihovorili: sestra farárka Mgr. E. Oslíková, a bratia farári Mgr. R. Cinge¾, Mgr. 
J. Hroboò a Mgr. M. Szabó.                                                                           .

     V rámci ve¾kého pôstneho týždòa sa èlenovia nášho zboru stretávali na 
modlitebných dòoch. Jednotlivé stretnutia sa niesli v téme ako Vzájomné vz�ahy, 
prosby za chorých a trpiacich, východisko z krízy. Na modlitebný týždeò plynulo 
nadväzoval Zelený Štvrtok s Veèerou Pánovou a Ve¾ký piatok so Službami Božími a 
tradièným Ve¾kopiatoèným popoludním, na ktorom zazneli príhovory, pásmo 
mládeže, piesne našich spevokolov. Na Ve¾konoènú nede¾u Ïatelinky úèinkovali na 
Ve¾konoènom popoludní, ktoré organizoval obecný úrad Sása v spolupráci s 

cirkevným zborom v Sáse. 
30.4.-1. mája zorganizovali Ïatelinky dvojdòové sústredenie sústredenie v ZŠ Hontianske Moravce. Pod vedením pani uèite¾ky 
Mišunovej z Nitry nacvièovali techniku spevu a viaceré piesne s klasickým repertoárom. S nacvièenými skladbami potom obohatili 
program Služieb Božích v Dudinciach.                                        .

     8.-10. mája prijal cirkevný zbor hostí z Po¾ského Skoczowa  – spevokol Gloria. V rámci ich návštevy sa uskutoènili stretnutia na 

Lišove, v Teranoch a veèerný sobotný koncert v Dudinskom kostole. V nede¾u poslúžil kázòou slova Božieho tamojší brat farár 
Adam Pod¿orski. Po spoloènom obede hostia odcestovali domov.                                                  
.

     12.-13. júna spievali Ïatelinky v evanjelickom kostole v Modre a na detskej 
b a p t i s t i c k e j  k o n f e r e n c i i  v  B e r n o l á k o v e .           .

     26.-28. júna sa zrealizovala návšteva v rumunskom Nadlaku. Stretnutie bolo 
ïalš ím krokom k  upevneniu  dobrých par tnerských       .

vz�ahov. Návšteva prebehla v srdeènej a priate¾skej atmosfére.   Na slávnostných 
službách Božích kázal brat farár Mgr. ¼. Hroboò a spievali Ïatelinky.                                                  
. 
     5.-10. júla sa konal detský tábor na Lišove. Téma tábora: celý rok s Pánom. V 
rámci jednotlivých dní sa deti formou biblických tém, divadla, tvorivých dielní a 
iných rôznych aktivít oboznamovali s významom najdôležitejších cirkevných 
sviatkov.  Vo¾ný èas bol vyplnený hrami, športom, jazdou na koni a pod.                                                
.

     24.-26. júla navštívil cirkevný zbor kres�anský hudobník a maliar Slavo Krá¾ s manželkou Gitkou. V rámci tejto návštevy sa konali 
stretnutia s mládežou (beseda o manželstve), Ïatelinkami (celodenné sústredenie a nacvièovanie novej piesne), s dospelými 
(beseda a prezentácia Slavovej práce).                                             .

     14.-21. augusta boli Ïatelinky na výlete v Nemecku a vo Francúzsku. V Nemecku 
navštívili Regensburg, Heilbron (veèerný koncert a úèinkovanie na nede¾ných 
Službách Božích), Bayersbronn (veèerný koncert), Freudenstadt a okolie (koncerty v 
dvoch domovoch dôchodcov a v neïalekom hoteli). Potom nasledovala cesta do 
Paríža a trojdòový pobyt v tomto meste spojený s prehliadkou najdôležitejších 
pamätihodností. Na spiatoènej ceste spievali Ïatelinky v nemeckom Herrenbergu 
(domov dôchodcov a kostol diakonického ústavu).
  23.-24. október sa niesol v znamení Lutherových dní a reformaèného odkazu. 
Hlavným hos�om týchto dní bol Mgr. ¼ubomír Batka PhD. Na stretnutí s mládežou v 
piatok hovoril  o  kres�anskom poh¾ade na otázky interrupcie a  
eutanázie. V sobotu na popoludní ktoré bolo urèené hlavne pre dospelých, rodiny a 
presbyterov hovoril na tému Luther a rodinný život - etika rodiny. V rámci 
sobotòajšieho stretnutia vystúpili s menším divadelným predstavením dudinskí 
konfirmandi, spievali spevokoly a viacerými piesòami obohatila stretnutie hudobná 
skupina Tevach z Krupiny. Stretnutia sa zúèastnili aj evanjelici z 

okolitých cirkevných zborov. Deti mali v rámci stretnutia tvorivú dielòu – zhotovovali Lutherovu ružu a svoju prácu potom 

prezentovali ostaným úèastníkom.                                             .

     6.-7. novembra sa v ZŠ Hontianske Moravce uskutoènilo druhé sústredenie Ïateliniek pod vedením Ivety Viskupovej z Bratislavy, 
ktorá priniesla okrem nových piesní aj cenné podnety pre ïalšiu prácu spevokolu.                     . 
  19 .  decembra  Ïa te l i nky  konce r tova l i  v  Hont .  Tr s �anoch  v  Hont .  Moravc i ach  a  v  Teranoch .  
     20. decembra usporiadal cirkevný zbor adventný veèer na ktorom odzneli príhovory, konfirmandi sa predstavili s novou scénkou, 
ïalej úèinkovali domáce spevokoly. Druhú èas� veèera vyplnil so svojim programom spevák Maroš Bango. Po ukonèení programu 
sa podávala kapustnica.



CZ Krá¾ovce-Krnišov

CZ Krupina

CZ Hontianske Moravce Ev. a. v. farský úrad, Kostolná 38, 962 71 Hontianske Moravce;
0910 660 930, 0918 828 136, majduchovad@seznam.cz

Mgr. Darina Hybská - Majdúchová

CZ Hontianske Tesáre Ev. a. v. farský úrad, 962 68 Hontianske Tesáre 9; 
 - zbor je administrovaný z Hontianskych Moraviec

 

Ev. a. v. farský úrad, Krá¾ovce 71, 962 65  Hontianske Nemce; 
045/559 12 40 ; zbor je administrovaný z Devièia

Ev. a. v. farský úrad, Svätotrojièné nám. 21/21, 963 01 Krupina; 
045/551 13 36 , 0918 828 141 ; krupina@ecav.sk, 

hsecavka@stonline.sk; Mgr. Miroslav Dubek

     17.5. sme sa stretli v chráme Božom H. Moravce na Dni Biblie, Dni matiek a Dni Diakonie. Poèas popoludòajšieho programu nás 
navštívil aj detský spevokol z Ostrej Lúky, kde je farárom náš rodák Janko Èáby.                                                    .

     VMV CZ H. Moravce zorganizoval Detský biblický tábor, ktorý sa uskutoènil už tradiène v Jabloòovciach poèas letných prázdnin. 
Zúèastnilo sa ho 20 detí.                                                         .

     Seniorátny športový deò mládeže sa toho roku konal v našom CZ 10.10.2009 za spolupráce nášho VMV so seniorátnym VMV. 
Domáci zabodovali, pretože vzali 1.miesto v st. tenise dievèat, 2.miesto v st. tenise chlapci, 1.miesto vo futbale a 1.miesto v hádzanej. 
Za spoluprácu ïakujeme aj vedeniu ZŠ s MŠ H.Moravce.                                                   .

     22.11. sme si pripomenuli 240.výr. nar. nášho niekdajšieho farára, seniora Bohuslava Tablica. Kazate¾om Božieho slova bol 
dôstojný biskup Mgr. Miloš Klátik PhD. Prihovoril sa nám aj generálny dozorca, ktorý má u nás svoje „korene". Po  bohoslužbách nás 
previedla životom tohto velikána tej doby i jeho tvorbou Mgr. Ostricová, ktorá pripravila pásmo. Doprevádzal ju spevokol CZ Dudince.
     V advente nás navštívili a spevom i programom poslúžili naše „Ïatelinky", CZ Dudince.

     2.adventnú nede¾u CZ H.Tesáre pozvali manželské páry, ktoré mali v tomto roku výroèie. Po bohoslužbách, na ktorých bola 
prislúžená aj spoveï s VP, sme si posedeli, porozprávali pri dobrom a zdravom obede na fare.
     3.adventnú nede¾u sme pozvali v CZ Dvorníky jubilantov, pre ktorých bol pripravení spoloèný obed v kultúrnom dome. Okrem 
kvetu, dostal každý aj knižku a krásny medovníèek.

     Krupinskí veriaci si v januári pripomenuli už 10.výroèie založenia spolku Eleny Maróthy Šoltésovej, po ktorej je pomenovaná aj 
štátna ZŠ na ulici M.R.Štefánika. Medzi neobvyklé aktivity patrili aj samostatné mládežnícke sl.Božie, ktoré sa v roku uskutoènili 4x.  
     Cirkevný zbor v spolupráci s výborom VM HS organizoval stretnutie detí seniorátu. Svojich jubilantov si v zbore uctili 2x, letným a 
zimným stretnutím. 
     Zbor navštívili evanjelici z Detvy poslúžiac pri hlavných nede¾ných sl.Božích po ktorých v popoludòajšom èase spoloène s 
domácimi debatovali pri káve v zborovej miestnosti. 
     V zbore sa uskutoènili 2 krásne predadventné kultúrne podujatia: koncert poslucháèov EBF UK – spevokolu Ichthys a koncert 
akordeonového majstra, uèite¾a Umeleckej školy v Krupine a na Sliaèi, diplomovaného umelca Dominika Frèku. 
     Cirkevný zbor organizoval nieko¾ko viacdòových stretnutí: detský tábor v Detve, mládežnícky tábor v Detve, víkendovku 
konfirmandov v Detve. Nedávno zosnulého majstra Milana Rúfusa si pri jeho hrobe v Závažnej Porube uctili úèastníci výletu, ktorí 
zároveò navštívili aj jeho rodný dom ako aj múzeum Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, predtým povzbudení slovom Božím na sl. 
Božích v rodisku Milana Rúfusa. 
     Nezabudnute¾nou bola príležitos� spoloèného slávenia Veèere Pánovej v priestoroch kultúrneho domu na Zaježovej, ktorá je 
diasporou CZ Pliešovce. Tu  krupinèania s pliešovanmi, ktorých bolo vyše 200 v popoludòajších hodinách si vypoèuli prednášku sestry 
diakonky, predsedkyne VM HS Miroslavy Balkovej a pri ceste domov si prezreli majetok CZ Pliešovce – Beòov mlyn. Stretnutie detí 
pri posedení s prekvapením 29. decembra ukonèilo  zborové aktivity. 
     Poèas roka bola prevedená rozsiahla investièná èinnos� – výmena okien a 2 dverí na farskej budove v 2 etapách a výmena 3 dverí na 
budove DD a DSS v celkovom náklade cca 400 000.-Sk.

      08.3. - SDM / modlitby za postihnutých požiarmi v Austrálii
     12.4. - Ve¾konoèná nede¾a - s programom J.Petráša a J.Medveda
     10.4. - Spomienkové služby B.  na generála M.R.Štefánika pri 90.výr. smrti  (+ 4.5.1919)  s príležitostnou kázòou B.slova
     30.08.  - Zaèiatok školského roka s Veèerou Pánovou pre mládež a požehnaním malých detí pri oltári
     25.10. - 100-roènica kostola (vybudovaný po požiari za pol roka!)  aodhalenie Pamätnej tabule farárov, pôsobiacich v CZ od 
jeho vzniku.    - Hostia z radov duchovných:  br. biskup ZD ECAV Mgr. M.Krivda - slávnostný kazate¾, Mgr. M. Krivdová - liturg, 
br. senior HOS ECAV Mgr. M. Dubek odhalil a posvätil Pamätnú tabu¾u - Príležitostnú básnièku J.Petráš
     01.11. - Zhromaždenie presbyterov a cirkevníkov na cintoríne pri hrobe Samuela Szoltického, ev farára,  za ktorého sa po 
požiari (máj 1909) staval kostol aj fara.  Zomrel od vyèerpania zo stavby...
     24.12. - Vianoèný program detí  (Petrášovci) - dané im hodnotné darèeky z Charity apoštol, cirkvi
     26.04. - Stretnutia žien HOS v Pliešovciach
     20.06. - Stretnutia mládeže HOS v Sáse
     29.8. - "SITNO" - pre zlé poèasie v kostole na Poèúvadle
     13.8. - Stretnutia mužov HOS v Prenèove



CZ Pliešovce Ev. a. v. farský úrad, Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce;
 045/556 24 19 ; pliesovce@ecav.sk, pliesovce@orangemail.sk;

 www.evanjelik.sk/pliesovce; Mgr. Katarína Kmecová

     14.2.2009 v zborovom dome sa konal mládežnícky Valentínsky veèierok. Hos�ami boli mládežníci z CZ-u Dobrá Niva. 
     Od februára sa v rámci zborovej diakonie zaèalo sblahoželaniami jubilantom, ktorí v danom mesiaci dovàšili 70 a viac rokov. Do 
konca roka sa zagratulovalo 115 èlenom CZ-u.                                         .

     V mesiaci marec sa uskutoènila oprava bleskozvodu na kostole.                             .

     Noc z 13.na 14.3.2009 strávilo 8 konfirmandov na spoloènej spacákovaèke na fare. Upevòovali vzájomne vz�ahy – pani farárka a 
konf i rmand i .  Na  d ruhý  deò  sa  spo loène  zúèas tn i l i  s en io r.  s t r e tnu t i a  konf i rmandov  na  Bab ine j .
     Na Zelený štvrtok po službách Božích bol v zasadaèke OcÚ premietaný film – Ježiš. Konfirmandi, mládež a zborový spevokol 
s p r í j e m n i l i  s v o j í m  p r o g r a m o m  v e ¾ k o n o è n é  s l u ž b y  B o ž i e .                       .

     19.4.2009 sa viac ako 160 ¾udí zúèastnilo zborovej akcie Pliešovské zvony. So 
svojím programom vystúpil domáci zborový spevokol, spevokol z CZ-u Sása, Babiná, 
Cerovo a jednotlivci SPOZ-u zo Sásy.                    .

     26.4.2009 – 200 žien a zopár mužov sa stretlo v našom chráme Božom na senior. 
stretnutí žien. Témou bol Smútok v srdci a prednášku mala s. Mgr. Miriam Prášilová. 
Stretnutie bolo obohatené piesòami 
zborového spevokolu, básòou, 
svedectvom a prehliadkou pamätnej 
izby, ktorá je v kostole.             .

     Sviatok práce – 1.mája, 
konfirmandi a dospelí z CZ-u strávili 
prácou okolo mlyna na Zaježovej. 
Dospelí sa veèer odobrali domov a 
konfirmandi si otestovali svoj strach, 

keï strávili noc na mlyne.                         .

     3.5. po službách Božích na Zaježovej sa ¾udia nepobrali hneï domov ako obvykle, 
ale povykladali stolièky a stoly pred školu a pri káve, èaji a zákuskoch družne 
debatoval i .                                  .

     10.5. boli SB venované dòu matiek. Tie obohatili svojím programom pre najlepšie 
m a m i è k y  a  s t a r é  m a m y  d e t i  z  m a t e r s k e j  a  z á k l a d n e j  š k o l y.                                                     
.

     17.5. bolo nede¾né popoludnie venované starším z CZ-u na akcii „Deò diakonie”. Po pristúpení k VP v kostole, sa odobrali do 
zborového domu, kde pre nich bolo pripravené malé obèerstvenie.                                 .

     30 .5 .  sa  mládežn íc i  vybra l i  zmera�  s i  s i ly  vo  vo le jba le  s  mládežn íkmi  z  Dobre j  Nivy.  
     21 “zlatých konfirmandov” si 31.5. zaspomínalo na svoju konfirmáciu z pred 50 rokov. Po slávnostných SB, kde dostali 
rozpomienky na konfirmáciu, navštívili hrob p.f. Lacku, ktorý ich pred 50 rokmi konfirmoval. Po chutnom obede, ktorý ich èakal v 
reštaurácii sa venovali spomienkam a rozhovorom. 
     21.6. boli služby Božie venované dòu otcov. Každý otec, starý otec po službách Božích dostal na pamiatku záložku s biblickým 
v e r š í k o m ,  k t o r ú  p r i p r a v i l a  m l á d e ž .                                    .

     28.6. v rámci SB konfirmandi 1. roèníka vystúpili so svojím programom – 
modlitbami, žalmami a piesòou, èím ukonèili 1. polovicu prípravy na konfirmáciu. 
Dostali vysvedèenie, kde bolo napísané, èi postupujú do druhého roèníka. Všetci 
postúpili. V ten istý deò v poobedòajších hodinách záhradu zborového domu 
navštívili princezné, princovia, zvieratká a iní na besiedkárskom koncoroènom 
karnevale. Najprv sa v príbehu o Pavlovi deti dozvedeli ako to s nimi dopadne, keï 
budú klama�, potom si všetci zatancovali a neskôr spoloène zmerali sily v sú�ažiach, 
ktoré pre ne pripravili známe postavièky z rozprávok. Po obèerstvení nasledovalo 
vyhodnotenie najlepšej dochádzky detskej besiedky a na koniec boli odmenené 
všetky masky, keïže vybra� tú najkrajšiu bolo ve¾mi nároèné.  
     30.6. sa konali v dopoludòajších hodinách v kostole služby Božie na záver 
školského roka. Zúèastnilo sa ich 61 žiakov a 16 dospelých, ktorí spoloène piesòami, 
modl i tbami  ïakoval i  Pánu Bohu za  celý  preži tý  školský rok.
     Letné prázdniny zaèali mnohé deti z CZ-u v detskom tábore v Kostolnej pri Detve. 

Boli tam s de�mi z Krupiny a Banskej Štiavnice. Spoloène prežili požehnaný týždeò plný zábavy a hier. 
     18.7.sa opä� po dlhšom èase konala brigáda na Zaježovej, kde spoloènými silami 20 cirkevníkov skráš¾ovalo okolie mlyna.
    

Ev. a. v. farský úrad, 962 69 Lišov 38;
 zbor je administrovaný z Dudiniec

     Na prelome júla a augusta sa previedla výmena strešnej krytiny na streche evanjelického kostola v Lišove. Tento finanène nároèný 
krok sa mohol uskutoèni� vïaka zahraniènej pomoci HfO a zbierke cirkevníkov. Výmenou strešnej krytiny sa dokonèili nevyhnutné 
rekonštrukèné práce na kostole. Je to dôvod k radosti a vïaènosti za Božiu pomoc a požehnanie.

CZ Lišov

Ev. a. v. farský úrad, 962 67 Ladzany 62; 
045/559 61 62 , 0910 211 736 ; Anna Gabèanová -  diakonka

CZ Ladzany



Ev. a. v. farský úrad, 969 73 Prenèov 93; 
045/699 51 21 ; zbor je administrovaný z Terian 

CZ Prenèov

         Èo je výnimoèné, Pánu Bohu vïaka, /to za bývalého režimu nebolo možné , 
/ekumenické stretnutia evanjelikov a  rím. katolíkov, v 1.nede¾u po Novom roku /vždy 
vo vianoènom duchu/ už po 7-krát zorganizoval Obecný úrad v Prenèove. 
Tieto stretnutia sa konajú striedavo, jeden rok v katolíckom kostole, druhý v našom 
evanjelickom. Minulý rok sa toto stretnutie konalo 4.januára v našom ev.chráme za 
úèasti okolo 200 veriacich, domácich i hostí. Bolo to ve¾mi vzácne a nezabudnute¾né 
stretnutie. To množstvo veriacich v chráme , pri Božom slove, hudobných skladbách a 
vianoèných piesòach sa stalo na chví¾u  Betlehemom. Po skonèení programu bolo 
vonku pri fare pripravené obèerstvenie.
     

      9.8. sa konal zborový výlet do CZ-u Kšinná. Okrem SB v CZ-e úèastníci výletu 
navštívili Domov ED, ktorý je hneï pri kostole v Kšinnej. Ïalšou zástavkou bola 
pamätná izba ¼udovíta Štúra a Alexandra Dubèeka a následne ev. kostol v Uhrovci. 
     27.8. sme prijali v CZ-e vzácnu návštevu. Boli to klienti DSS Nádej z Krupiny, s 
ktorými starší strávili krásne popoludnie v záhrade zborového domu pri obèerstvení, 
hudbe, tanci a vzájomných rozhovoroch.                   .

     29.8. sme sa pri návrate z dištriktuálnej akcie – Výstupu na Sitno zastavili v 
Svätom Antole, kde mnohí obdivovali krásy Antolského kaštie¾a a zvyšní navštívili 
Antolský ranè.       Školský rok (2.9.) opä� niektorí žiaci, uèitelia a rodièia zaèali v 
chráme Božom spoloènými SB. V modlitbách žiaci a uèitelia prosili o požehnanie, 
silu a múdros� poèas celého nastávajúceho školského roka.             .

     6.9. sa naplnil niekdajší kultúrny 
dom na Zaježovej, kde sa konal 
zborový deò. Zúèastnili sa ho aj 
cirkevníci z CZ-u Krupina. Po službách Božích s VP nasledoval obed a potom 
poobedòajší program. Deti mali svoj a dospelí tiež. Ten otvorila domáca s. farárka a na 
úvod zaspieval domáci zborový spevokol. Potom nasledovala prednáška s. Miroslavy 
Balkovej. Zborový deò ukonèil modlitbou br. Bc. Viktor Fertšek.                  .
      19.9. pri podujatí organizovanom obcou a VLM Pliešovce – Deò sv. Huberta sa 
konala na námestí obce ekumenická Bohoslužba. V rámci nej zaspieval zborový 
spevokol zopár piesní. Aj takýmito spoloènými podujatiami v obci sa budujú 
v z á j o m n e  v z � a h y  m e d z i  c i r k v o u  a  o b c o u .           .

     Ako každý rok, tak aj tento sa 31.10 na pamiatku Reformácie konali veèerné SB. 
Pri vchode do kostola však èakalo ¾udí prekvapenie. Na dverách kostola bolo 
pribitých 95 Lutherových výpovedí proti odpustkom, ktoré im mohli priblíži� 
situáciu, ako to asi vyzeralo vo Wittenbergu v roku 1517. Po SB sa potom v zasadaèke 

obecného úradu premietal film „V dobrom i v zlom“. Mnohí prijali pozvanie k sledovaniu filmu tlmoèené cez obecnú káblovú televíziu.                                       
.

     1.11. sa po SB, ktoré boli venované pamiatke zosnulým, niektorí èlenovia CZ-u spoloène s pani farárkou vybrali na cintorín k hrobu 
br. seniora Jána Lacku. Zaspievaním piesne a modlitbou si tak pripomenuli a uctili nielen br. seniora Lacku, ale aj všetkých, ktorí už 
tento CZ opustili.                                                     .

      15.11. sa konali mládežnícke služby Božie. Témou bola „Rodina“ a priebeh celých služieb Božích si pripravila mládež. Kázòou 
slova Božieho poslúžil br. Bc.Viktor Fertšek, dozorca CZ-u Krupina. Všetci prítomní pri východe z kostola dostali na pamiatku nálepku 
s témou a dátumom mládežníckych služieb Božích.                                         .

     17.11. sa zborový dom zaplnil presbytermi, èlenmi zborových výborov a hos�ami, ktorých pozvalo predsedníctvo cirkevného zboru 
z vïaky za pomoc a spoluprácu poèas roka.                                     . 
3.12. staršie ženy v zborovom dome trávili lúskaním orechov. Prácou a vzájomnými rozhovormi si skrátili zimné popoludnie.  
     Prvý a druhý decembrový víkend sa niesol v duchu Mikulášskych posedení. Mikuláš spolu s èertom zavítal najprv na detskú 
besiedku, kde de�om rozdával balíèky. O týždeò v sobotu prišli rozdáva� darèeky 
na posedenie, ktorého sa zúèastnili mládežníci z Dobrej Nivy a Krupiny.                          
. 
      Poèas 6 týždòov sa v zborovom dome konali podporné skupinky pre 
smútiacich. Na tie boli pozvaní bratia a sestry, ktorí niekoho v živote stratili a ešte 
stále sa nevyrovnali s ich stratou. Cie¾om týchto stretnutí bolo vzájomne sa 
zdie¾a� a pomôc� pri vyrovnávaní sa so smútkom a žia¾om, ktorý mnohých aj 
dlho po strate trápi .  .                                      .

     Pár dní pred Vianocami 69 detí z Pliešoviec a okolia potešil darèek od detí z 
Nemecka, ktoré dostali vïaka projektu Operácia Vianoèné die�a 2009. 
     Poèas Vianoc služby Božie spríjemnili svojím program detí, konfirmandi a 
zbo rový  spevoko l .                           .

     31.12. v modlitbe v zborovom dome, ktorá ukonèila silvestrovský veèierok, 
poïakovala s. farárka Pánu Bohu za prežitý rok 2009 a poprosila Pána Boha 
opožehnanie nového roku 2010.                     .



CZ Sazdice

Ev. a. v. farský úrad, Horné Rykynèice 1, 962 55  Rykynèice; 
045/559 12 40 ; zbor je administrovaný z Devièia

CZ Rykynèice

Ev. a. v. farský úrad, Školská 95/35, 962 62 Sása; 
045/556 25 66 ; sasa@ecav.sk, czecavsasa@stonline.sk; Mgr. Elena Fujeríková

CZ Sása

     12.4.2009 CZ spoloène s Obcou Sása usporiadal ve¾konoèný koncert, na ktorom hlavným hos�om bol detský spevokol Ïatelinky z 
Dudiniec. Okrem neho vystúpil domáci spevokol a spevokoly z okolitých cirkevných zborov.                                      .

     20.6.2009 sa v CZ uskutoènilo seniorálne stretnutie mládeže na tému „Èo s pokladom. Slovom Božím poslúžil brat farár Ján Kollár z 
R a d v a n e .                             .

     CZ zrealizoval vyma¾ovanie interiéru kostola, zborových siení, náter lavíc a dvier. Vo farskom dvore vymenil starú dlažbu za 
zámkovú a zapoèal s výmenou oplotenia, èo plánuje dokonèi� v tomto roku.   

Ev. a. v. farský úrad, 935 85 Sazdice 93; 036/741 22 52 -  FÚ Šahy;
 sazdice@ecav.sk; zbor je administrovaný zo Šiah

     V dcérocirkvi Ipe¾ský Sokolec sa 3 krát v roku konali ekumenické Detské 
Bohoslužby. Dva krát za úèasti administrátorky zboru a brata farára z reformovanej 
cirkvi obohatené básòami, piesòami a divadielkom detí navštevujúcich hodiny 
náboženstva. Raz sa Bohoslužby konali za úèastí všetkých detí z tamojšej Základnej 
školy v sprievode uèite¾ov a duchovného rímsko katolíckej cirkvi.
     V mesiaci júl sa konal 3. medzinárodný evanjelický detský biblický letný tábor v 
maïarskej dedine Nagybörzsöny. Deti na òom spoznávali pä� dôležitých biblických 
vrchov. Vysokohorskými sprievodcami po Biblických konèiaroch boli okrem domácej 
farárky, pani farárka Dechhertová z Maïarska a pán farár Nagy z Dolných Salíb. .

     Na  prelome mesiacov júl a august sa konal  druhý misijno – poznávací zájazd po 
cirkevných zboroch v Maïarsku a Rumunsku na ktorom sa zúèastnilo 16 veriacich. 
Cie¾om bolo povzbudi� neraz malièké slovenské, maïarské i zmiešané menšinové 
cirkevné zbory a nauèi� sa od nich vernosti a 
odovzdanosti Pánu Bohu.                            .

     Cirkevný zbor prijal poèas roka viacero návštev. Jednou z nich bolo bratsko – sesterské 
stretnutie s cirkevným zborom z Rákoskeresztúr, ktoré sa uskutoènilo v rámci ich poznávacieho 
zájazdu. Ïalším bolo stretnutie s partnerským cirkevným zborom z Nagybörzsöny pri príležitosti 
nedele Pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Tieto stretnutia slúžili na posilnenie viery a 
utvrdenie spoloèenstva všetkých zúèastnených.                  . 
     Dôležitou udalos�ou pre zbor bola oprava veže a prieèelia kostola. Tieto práce sa konali 
priebežne od apríla do augusta. Vïaka milostivému Pánu Bohu, odhodlaniu brata dozorcu, ochoty 
domácich, finanènej podpore nadácie Hoffnung fur Ost Europa, milodarov domácich  veriacich a 
pôžièke od seniorátu, mohla by� prvá fáza opráv dokonèená. V dcérocirkvi Ipe¾ský Sokolec boli s 
Božím požehnaním s podporou veriacich opravené zvony na kostole.                   .

     Z podnetu presbyterstva c. z. sa prvý krát sa v Sazdiciach konala pri príležitosti Nedele 
poïakovania za úrody zeme výstava ovocia a zeleniny, ktorá bola otvorená po Bohoslužbách za 
úèasti administrátorky a miestneho katolíckeho duchovného i pre verejnos�.  
     Z podnetu veriacich z dcérocirkvi vznikol na pôde c.z. združený spevokol cirkevných zborov 
Sazdice a Šahy. Po usilovných nácvikoch poslúžil spevom na Službách Božích v chrámoch oboch 
zborov pri príležitosti pamiatky posvätenia i vianoèných sviatkov.                                           .

      12.04 .  - Ve¾konoèná nede¾a - báseò K.Chovanová  (v Medovarciach)
      03.05.  - Spomienkové služby B.  na generála M.R.Štefánika pri 90.výr smrti  (+ 4.5.1919)  s priležitostnou kázòou slova B.
      24.12.  - Vianoèná báseò - K.Choyanová
      Práce  :    marec-aprí1 / zrenovovaníe fary v Hor. Rykynèiciach na bývanie ses. kurátorke K.Brezovej
     Oprava zvonov v Medovarciach Oprava kúrenia v Medovarciach

     V nede¾u popoludní 13. septembra 2009 sa konalo stretnutie mužov HoS v KD v 
Prenèove za úèasti cca 120 br. a s. Zúèastnených privítal náš brat senior Mgr. Miroslav 
Dubek a piesòou domáci zb. spevokol.  Hlavná téma stretnutia bola: „SMÚTOK V 
SRDCI“. Živou, ve¾mi pútavou prednáškou na túto tému i osobným svedectvom 
p o s l ú ž i l  h o s � u j ú c i  b r .  I n g .  M i k u l á š  L i p t á k  z  K e ž m a r k u .
Sme radi, že VMV HoS nás oslovil pre toto podujatie, na ktorom sme mohli poci�ova� 
dotyky Božej lásky.                              .



CZ Šahy Ev. a. v. farský úrad, Parková 9, 936 01 Šahy;
 036/741 22 52 , 0918 493 419 ; sahy@ecav.sk,  sahanka@zoznam.sk; Mgr. Hana Ševeèková 

   Na zaèiatku pôstneho obdobia sa v  kostole konali 24 hodín trvajúce modlitby za cirkev, mesto, jeho okolie, ¾udí v òom žijúcich. Spolu 
sa modlili evanjelici a reformovaní kres�ania. Modlili sa mladí i starí, jednotlivci i manželia. Èas prežití pri modlitbe – rozhovore s 
nebeským Otcom je najkrajšie prežitým èasom v živote Božieho die�a�a.                         .

     V rámci pôstnych veèierní sa uskutoènila výmena kazate¾ov v rámci zborového partnerstva s cirkevným zborom ECAV v Maïarsku 
z Horných Petian odkia¾ pochádza èas� èlenov cirkevného zboru. Pán farár Sakác Tamás poslúžil zves�ou Slova Božieho v chráme 
Božom v Šahách. Zborová farárka zvestovala Božie Slovo v slovenèine v c.z. Ipolyvece a Horných Pe�anoch . Do maïarèiny tlmoèil 
brat zborový dozorca.                                                     .

     V dòoch 30. marca až 5. apríla sa konala evanjelizácia Pro Christ. Prenosy sa vysielali v slovenskom i maïarskom jazyku. 
Sprievodný program pripravili veriaci z nášho i reformovaného cirkevného zboru.                                      .

     V spolupráci s cirkevným zborom ECAV Sazdice bol zorganizovaný 3. 
medzinárodný detský evanjelický letný biblický tábor neïalekej maïarskej dedine 
Nagybörzsöny. Zúèastnilo sa ho 38 detí zo Šiah, Sazdíc, Ipe¾ského Sokolca, Horných 
a Dolných Salíb. Do programu prispeli mládežníci zo Šiah, pani farárka z Maïarska a 
pán farár z Dolných Salíb. Hlavnou témou boli biblické vrchy.  Hry, divadielka, 
turistika, šport, sú�aže, tvorivé dielne a iné aktivity boli popri Biblických 
zamysleniach samozrejmos�ou. Veríme, že aj táto práca má zmysel a Pán nám dá nové 
myšlienky a nápady na to, aby boli tábory vždy zaujímavé a pouèné. 
     V rámci nedele pamiatky posvätenia chrámu Božieho dòa 4.10. sa po prvý krát 
konala v zbore zlatá konfirmácia. Po 50 rokoch sa ku jubilujúcim prihovoril vtedajší 
zborový farár Michal Hudák. Slávnostné chvíle obohatil spevokol tromi piesòami. 
Zlatí konfirmandi zotrvali v bratsko-sesterskej atmosfére pri slávnostnom obede 
spomínajúc na konfirmaèné èasy.                         . 

     Na sklonku roka sa konali ïakovné Služby Božie pre jubilantov. Bola to milá príležitos� stretnú� sa, zaspomína� si, ïakova� i prosi�. 
Z pozvaných sa ho zúèastnilo 9 jubilantov v sprievode príbuzných. V rámci Bohoslužieb bola zúèastneným prislúžená sviatos� Veèere 
Pánovej. Po nich bolo pripravené pohostenie v zborovej miestnosti vo fare.                                        .

     Z podnetu presbyterstva c. z. sa v Šahách po prvý krát konala pri príležitosti Nedele poïakovania za úrody zeme výstava ovocia a 
zeleniny, ktorá bola otvorená po Bohoslužbách za úèasti primátora mesta i pre verejnos�. Hlavnou snahou bolo pripomenú� 
obyvate¾om mesta, že všetko to èo máme pochádza z rúk Hospodina. 
     Adventné obdobie spríjemnili svojim vystúpením v chráme Božom žiaci miestnej ZUŠ pod vedením ich pedagógov a pani 
riadite¾ky, ktorá je zároveò zborovou kantorkou a spevokol ICHTHIS z našej EBF UK pod vedením dirigentky Mgr. art. K. Juríkovej. 
Obe vystúpenia spríjemnili adventné oèakávanie Pána Ježiša, prerušili zhon 
predvianoèných dní a sústredili mysle poslucháèov na Boží hlas.
     Na pôde mesta Šahy sa v období pred Vianocami konalo už po 4 krát stretnutie pri 
Ohrievadle. Spolu s predstavite¾mi a veriacimi všetkých cirkví pozdravila 
zhromaždených zborová farárka biblickým zamyslením a spevokol spevom 
mládežníckej piesne. Keïže z väèšej èasti žijeme v miešaných manželstvách èo sa tíka 
vierovyznania i národnosti, je snáï aj tento spôsob spolupráce prospešný pre 
vzájomnú toleranciu, spolunažívanie a h¾adanie jednoty v Pánu Bohu napriek našej 
rozdielnosti. Po 2 krát pripravil cirkevný zbor v rámci predvianoèných dní živý 
Betlehem na námestí mesta. Jeho poslaním bolo pripomenú� obyvate¾om mesta pravé 
posolstvo Vianoc.                             .

CZ Sucháò Ev. a. v. farský úrad, 991 35 Sucháò 5;
 047/487 42 33 – FÚ Sucháò, 047/487 41 32 -  FÚ Daèov Lom;

 zbor je administrovaný z Daèovho Lomu

     6.januára 2009 vo sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, sme mali tradièné novoroèné stretnutie, a to úradskí a presbyteri z 
cirkevných zborov Daèov Lom i Sucháò v spoloèenskej miestnosti cirkevného zboru v Daèovom Lome.
     12.apríla 2009 v 1.slávnos� ve¾konoènú boli slávnostné služby Božie ako oslava pravého života, ktorý nám svojim vzkriesením 
ponúka Boží  Syn Ježiš  Kris tus .                                           .

       28.júna 2009 v 3.nede¾u po Svätej Trojici bolo na službách Božích ukonèenie školského roka s Examenom a rozdaním 
vysvedèenia.                                                       .

     6.septembra 2009 v 13.nede¾u po Sv. Trojici sme slávnostnými službami Božími zaèali nový školský rok.                     .

     4. októbra 2009, v 17.nede¾u po Svätej Trojici, na Poïakovanie za úrody zeme sme v pekne pripravenom a na túto príležitos� 
primerane vyzdobenom chráme Božom poïakovali Bohu za všetko požehnanie, ktoré sme prijali v podobe úrody z našej zeme.
     24.decembra 2008 na Štedrý veèer po kázni Božieho Slova vystúpili dietky s pásmom pri narodení Pána Ježiša.             .

     31.decembra 2008 ako v rokoch predchádzajúcich sa po veèerných službách Božích pri polnoènom zvonení stretli niektorí 
cirkevníci pred starou vežou,  kde zaspievali piesne pri zaèiatku nového roku 2010. 
     V minulom roku sa v chráme Božom dokonèil archeologický prieskum. Všetko sa uviedlo do pôvodného stavu po tomto prieskume. 
Dokonèi� treba ešte podlahu svätyne.
     Vyma¾ovala sa zborová miestnos� a urobila sa v nej nová podlaha. do kuchyne sa kúpil a osadil nový bojler na teplú vodu. Kúpili sa 
dve nádrže na splaškovú vodu, ktoré sa aj osadili a kuchyòa a sociálne zariadenia sa už môžu naplno používa�. 



Ev. a. v. farský úrad, 963 01 Žibritov;
 zbor je administrovaný z Drieòova

CZ Žibritov

Cirkevný zbor, ktorí tvoria 38 èlenovia previedol inštaláciu bleskozvodu kostola.

Ev. a. v. farský úrad, 962 68 Terany 42;
 045/558 01 09 ; Mgr. Rastislav Hvožïara

CZ Terany

     Spomienku na významnú historickú osobnos� M.R. Štefánika, s dosahom i do 
dnešnej doby- pri príležitosti 90. výroèia jeho smrti, sme si pripomenuli dòa 3.5.2009 v 
rámci nede¾ných služieb Božích. Jeho meno sa spája so zbožne založenými jeho 
rodièmi, astronómiou s vedeckými výskumami, úèas�ou v zahranièných légiách a 
výkonným letectvom. V rámci diplomatickej kariéry s utvorením prvého slobodného 
Èeskoslovenského štátu v roku 1918- národnej slobody dlhoroèného maïarizaèného 
útlaku. Príkladné nasledovanie zbožného života jeho rodièov a jeho pracovitosti, nech 
je svetlým odkazom aj dnešným generáciám.
     Dòa  10.mája 2009- 4. nede¾u po Ve¾kej noci, na slávnostných službách Božích v 
našom Ev.a.v. CZ bol za zborového farára inštalovaný Mgr. Rastislav Hvožïara. Stalo 
sa tak po jeho schválení celozborovým  konventom jeho kaplánskej služby od mája 
2003 a od marca 2009 zvolením za zborového farára. Tak po roku 1950 konala sa prvá 
inštalácia zborového farára v našom CZ /po 59. rokoch/. Slávnostný inštalaèný akt 
vykonal senior HS Mgr. Miroslav Dubek. Touto inštalácoiu náš CZ bol dlhodobejšie 

obsadený vlastným zborovým farárom, èo prispeje k naplòovaniu mnohých 
spoloèných cie¾ov k potrebám duchovného rastu a rozvoja CZ.
     V ¾udskom živote málokedy býva tak slávnostná a významná udalos�, ako je zlatá 
svadba- 50 rokov spoloèného života vo vzájomnom porozumení a zhode.
V našom CZ sme mali príležitos� pozdravi� jubilantov, ktorým Pán Boh požehnal 
pred 50 rokmi na spoloènej ceste životom dva krát. V mesiaci apríli aj v máji. 
Slávnostným príhovorom jubilantov pozdravil br. farár a programom naša mládež.
     Jednou zo zaužívaných a osvedèených aktivít nášho CZ je organizovanie „Zlatej 
konfirmácie“, kedy pozývame na služby Božie konfirmandov po 50. rokoch ich 
konfirmovania v našom chráme Božom. Tak tomu bolo aj 23. augusta, kedy sa na 
slávnostných službách Božích stretli desiati „Zlatí konfirmandi“. Všetci spoloène aj s 
rodinnými príslušníkmi pristúpili  tiež k Veèeri Pánovej.
     V èase národnostného napätia tak èasto vyvolávaného našimi politikmi sa 25. 
septembra v našej obci uskutoènilo 

stretnutie obcí s rovnakým názvom, ale s rôznymi národnos�ami. Stretli sa naša obec 
Terany a maïarská obec Terény a tiež aj dva evanjelické zbory- teriansky a maïarský. 
K všetkým zúèastneným sa prihovorili najskôr náš br. farár a potom sestra farárka z 
Maïarska. Celá táto akcia prebehla v prírode v príjemnom, pokojnom a vzájomnou 
srdeènos�ou naplnenom prostredí.
      Zaèiatkom roka vznikla pri Detskej besiedke tvorivá dielòa Meduška. Zámerom 
tejto dielne je usporadúva� rôzne kreatívne kurzy pre deti a mamièky /a pre všetkých 
ktorý majú záujem/ a tak vylepšova� svoju zruènos� a uèi� sa novým technikám. 
Zároveò stretnutie využívame na krátke zamyslenie nad biblickým textom, ktoré si 
pripravuje uèite¾ka Detskej besiedky s. M. Žlnková. 

     „Chcela by som zbiera� a 
zhromažïova� klasy“ (Rút 2,7) Tento 
verš podnietil myšlienku zaèa� 
misijnú prácu medzi Rómskymi de�mi a ich rodièmi. Br. farár oslovil jednu Rómsku 
rodinu (starú matku viacerých detí) a tak sa v jej domácnosti konala 28.8.2009 
Melónová párty. Pán Boh si vytvoril cestu k srdciam našich Rómov a na tomto stretnutí 
sa stretli nie len deti, ale aj ich rodièia. Výkladom biblického textu poslúžila naša 
uèite¾ka D. besiedky a tiež sme využili prítomnos� br.farára M. Hvožïaru st. s 
manželkou, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou s Rómskou komunitou a ktorý 
zaujali všetkých zúèastnených svojim rozprávaním z práce s Rómami. Na záver sme 
sa všetci uèili pieseò v slovenèine aj v rómštine. 
Našou túžbou je v tejto práci pokraèova�.

Textové a grafické materiály poskytli kòazi jednotlivých cirkevných zborov. 
Textovo a graficky spracoval Kukula Ladislav z CZ Cerovo.

Pre potreby cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu.
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