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JJeerreemmiiáášš    88,,  55  ––  88  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výzva a vyhlásenie k aktuálne prebiehajúcim voľbám v ECAV na Slovensku 

31. máj 2018 
     Hnutie evanjelických laických pracovníkov (HELP, o.z.) víta výsledky kandidačných porád, tak na biskupa Západného 
dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku), ako aj na nového generálneho bis-
kupa a generálneho dozorcu, pretože dávajú nádej na zastavenie ďalšieho úpadku a následne postupné zlepšenie situácie 
v ECAV na Slovensku. Bude potrebných veľa praktických krokov, modlitieb, vzájomného odpustenia, pokánia a rovnako aj 
spolupráce pracovníkov a členov cirkevných zborov. Urobme však prvý krok, s plnou vážnosťou a zodpovedne.  
Pristúpme zodpovedne k voľbám, ktoré sa už tieto nedele konajú v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku (od 27. mája 
do 1. júla 2018).  
 
INFORMÁCIA O NOVÝCH KANDIDÁTOCH 
     Prvé voľby sa týkajú biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ZD). Na post biskupa kandidujú: Ján Bunčák, Ján 
Čermák, Ján Hroboň, Ján Jančo a Michal Zajden. Vyzývame evanjelickú verejnosť, aby sa volieb zúčastnila a odovzdala 
svoj hlas kandidátovi, ktorý má záujem o pozdvihnutie ZD, rozvoj cirkevných zborov, misie, a ktorý bude dobrým pastie-
rom duchovných.    
     Druhé voľby sa týkajú členov Predsedníctva ECAV na Slovensku – generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Kandi-
dačná porada, ktorá sa konala k ich voľbám 24. mája 2018 vo Zvolene priniesla jasné výsledky. Z 31 členov kandidačnej 
porady, tvorenej predsedníctvami 14 seniorátov a predsedníctvami 2 dištriktov našej cirkvi, navrhlo a posunulo do volieb 
Predsedníctva ECAV nasledovných kandidátov. Na funkciu generálneho biskupa boli kandidovaní: konsenior DNS Ivan 
Eľko; seniorka BAS Sidónia Horňanová; seniorka LOS Katarína Hudáková a senior TUS Marián Kaňuch. Na funkciu gene-
rálneho dozorcu bol kandidovaný doterajší dozorca Východného dištriktu (VD) Ján Brozman. Na kandidačnej porade boli 
vznesené námietky voči ďalším dvom navrhnutým kandidátom, ktorými boli doterajší biskup ZD Milan Krivda (získal iba      
8 hlasov z 31 hlasujúcich) a doterajší generálny dozorca Imrich Lukáč (získal iba 7 hlasov z 31 hlasujúcich). Za námietky voči 
týmto dvom kandidátom tak hlasovala výrazná väčšina členov kandidačnej porady.  
     Tretie voľby sa týkajú dozorcu Východného dištriktu. Kandidačná porada, ktorá sa konala 26. mája 2018 v Prešove, 
k týmto voľbám navrhla na dozorcu VD Ľubomíra Pankúcha.  
     Prijímame s pokorou zmenu, ktorú noví kandidáti môžu priniesť do cirkvi, jej obnovy a smerovania. Sme vďační pred-
sedníctvam seniorátov a vedeniu dištriktov, že svojím hlasovaním na kandidačných poradách prevzali na seba zodpoved-
nosť za ďalšie smerovanie cirkvi a dali tak nádej na obnovu ECAV na Slovensku. Túžba členov cirkvi po jej obnove bola 
sformulovaná v Charte na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (www.charta2017.sk), ktorú od       
5. marca 2017 podpísalo vyše 700 signatárov zo všetkých regiónov Slovenska, kde pôsobia cirkevné zbory ECAV. Charta 
poukázala na nevhodné praktiky a metódy práce končiaceho vedenia cirkvi, popísala dôvody a východiská pre obnovu 
cirkvi a súčasne sformulovala aj víziu jej rozvoja.      

STANOVISKO K AKTUÁLNEMU VYDANIU TÝŽDENNÍKA EVANJELICKÝ POSOL SPOD TATIER Č.22 Z 30.5.2018 
     Obdobie pôsobenia Miloša Klátika a Milana Krivdu v pozícií biskupov po 12 rokoch v našej cirkvi končí. Končí aj pô-
sobenie Imricha Lukáča v pozícii generálneho dozorcu po 6 rokoch. Dávali sme nádej a očakávali sme, že v období zostá-
vajúcich piatich mesiacov ich pôsobenia zvládnu transparentne a pokojne odovzdať svoje úrady novej generácii biskupov, 
novému vedeniu cirkvi, ktorí vzídu z práve začínajúcich volieb. Nestáva sa tak. Hnutie evanjelických laických pracovníkov 
so znepokojením vníma aktuálne vydanie týždenníka Evanjelický posol spod Tatier (EPST) č. 22 z 30.5.2018, ktoré vyšlo na 
titulnej strane čiernou farbou a so zavádzajúcim titulkom: „24. 5. 2018 Deň, keď niekoľko vyvolených rozhodlo za Vás“, 
ktorým zámerne manipuluje širokú evanjelickú verejnosť, prekrúca fakty a poškodzuje dobré meno ECAV na Slovensku, 
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duchovných a laických pracovníkov, veriacich a slušných pracovníkov ECAV na Slovensku. Odsudzujeme tento spôsob 
narábania s faktami a ostro odsudzujeme spôsob novinárskej práce súčasnej redakcie EPST! Odsudzujeme spochybňo-
vanie legitímnych výsledkov kandidačných porád. Kandidačné porady tvoria predsedníctva seniorátov (senior/seniorka 
a seniorálny dozorca resp. seniorálna dozorkyňa) a predsedníctva 2 dištriktov. ECAV na Slovensku má 14 seniorátov, každý 
z nich združuje v priemere 22 cirkevných zborov. Osem seniorátov je zaradených do ZD a 6 seniorátov do VD. 
     Táto antikampaň zo strany redakcie EPST vrcholí v období, kedy sa v ECAV na samosprávnom princípe realizujú demo-
kratické voľby biskupa ZD, pripravujú sa voľby generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dozorcu VD. Publikované 
stanoviská k aktuálnym voľbám vnímame ako hrubé porušenie novinárskej etiky, prejav jednostranného a neobjektív-
neho informovania, prejav neprofesionálnej redakčnej práce, ako zámerné, dlhodobé a účelové útoky na angažovaných 
pracovníkov v ECAV na Slovensku. Vyzývame cirkevné zbory ECAV na Slovensku a všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku, 
aby dôsledne odmietli túto škodlivú a mätúcu kampaň zo strany EPST, aby nenechali zneužívať toto médium na hanebné 
útoky na členov cirkvi. Týždenník EPST už nie je médiom všetkých evanjelických veriacich, ale médiom úzkej skupiny ľudí, 
ktorá má priamu väzbu na končiace vedenie ECAV na Slovensku. Týždenník zneužíva dobré a známe meno tohto média 
v histórii evanjelickej cirkvi, pričom väčšina duchovných a veriacich nemá prístup k iným, objektívnym informáciám, ale iba 
k týždenníku EPST. Vyzývame preto všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku, aby k voľbám v Západnom dištrikte, k voľ-
bám generálneho biskupa, generálneho dozorcu a k voľbám dozorcu Východného dištriktu pristupovali aktívne, zodpo-
vedne a volieb sa zúčastnili. Vyzývame veriacich, aby sa oboznámili s kandidátmi do všetkých volieb, aby sa rozhodovali 
samostatne, slobodne a bez nátlaku!  

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, občianske združenie (HELP, o.z.) 
Eva Bachletová, tlačová tajomníčka HELP, o.z. 
Ľubo Bechný, člen redakčnej rady Reformačných listov, HELP, o.z. 
Monika Cipciarová, členka redakčnej rady Reformačných listov, HELP, o.z. 
Martin Kováč, predseda HELP, o.z. 
Branislav Rybnikár, podpredseda za ZD, HELP, o.z. 
 
 
 

KANDIDÁT 
 
    Hoci oproti minulosti s mnohomesačným oneskorením, 
ale dočkali sme sa. Termíny volieb aj mená kandidátov 
v oboch dištriktoch aj na generálnej úrovni sú vonku. 
S kampaňou začala aj antikampaň, vyplakávanie, strašenie 
koncom demokracie, poučky o tom, čo znamená byť chla-
pom, či nadávky do Barabášov, či tupých oviec. Zaujímavé, 
že nárek nebolo počuť v minulosti, keď kandidačnými po-
radami neprešli napr. bratia Ondrej Prostredník, či nedávno 
Bohuslav Beňuch, v prípade ktorého súčasné vedenie ECAV 
a ZD poukazovalo na zákonnosť a legitimitu takéhoto roz-
hodnutia.  
     Pozrime sa na čísla, povedia naozaj veľa. Kandidačnú 
poradu (KP) na voľbu generálneho predsedníctva tvoria 
predsedníctva seniorátov (tých je 14) a predsedníctva diš-
triktov (tie sú 2), teda spolu 32 ľudí. Jeden na KP chýbal, 
takže prítomných bolo 31 členov. V zásade idú do volieb 
všetci kandidáti, ktorí spĺňajú formálne požiadavky. No 
môže sa stať, že niektorý z členov KP vznesie námietku, 
o ktorej sa potom hlasuje. V prípade Milana Krivdu bola 

vznesená námietka, s ktorou sa stotožnilo 23 z 31 prítom-
ných. Teda 74% prítomných členov predsedníctiev seniorá-
tov a dištriktov, kde mnohým bol Milan Krivda veľa rokov 
priamym nadriadeným, sa stotožnilo s námietkami. Milan 
Krivda mal 12 rokov, aby mal dobré vzťahy a prirodzenú 
úctu svojich podriadených. Výsledok KP ukázal, že tých      
12 rokov nevyužil.  
    Imrich Lukáč mal 6 rokov, aby ukázal ako a kam chce 
viesť našu cirkev. Pri vznesení námietky na KP sa s ňou sto-
tožnilo 24 prítomných, teda 77,4%. Tu sa teda nebavíme 
o nejakom jednom hlase, ktorý rozhodol. Toto sú naozaj 
silné čísla.  
     Ak teda niekto píše o chlapskom správaní, tak tu máme 
2 ľudí, ktorí dostali vysvedčenie. Nebolo by chlapské nevy-
plakávať a neroniť krokodílie slzy, ale pozrieť sa pravde do 
očí? 
    Pri týchto vedúcich predstaviteľoch cirkvi už nie sme 
odkázaní na dohady ako si asi budú počínať a ako zvládnu 
úlohy, ktoré ich čakajú. Oni sa už prejavili. Ich prácu v cirkvi 
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a jej ovocie vidíme. Personálne šla cirkev dolu, máme 
v službe menej farárov, ubudlo veriacich. Hospodársky je 
cirkev v hlbokej strate, čo vyústilo do situácie, že v roku 
2018 nemáme rozpočet a predsedníctvo cirkvi začalo roz-
predávať cirkevný majetok. Reformata, kde Valným zhro-
maždením je predsedníctvo ECAV, teda Miloš Klátik 
a Imrich Lukáč je v hlbokej strate, tržby jej klesli o 100 tisíc 
EUR a budovy sú v katastrofálnom stave, o čom sú natoče-
né videá. Obraz cirkvi v spoločnosti po rôznych kauzách je 
biedny. Výsledok ich vedenia cirkvi je zrejmý. Ovocie ich 
práce je jasne hovoriacim svedectvom. Zrejmé je aj to, že 
74% a 77% tých, ktorí sú vo vedení ECAV si uvedomilo, že 
takto to ďalej nejde, že toto je cesta do záhuby.  
    Možno nie je ideálne, že na generálneho dozorcu je jedi-
ný kandidát. Brat Ján Brozman však nemôže za to, že ne-
kandidovali viacerí. Útočiť na neho pre to, že bol pokrstený 
v Rímsko-katolíckej cirkvi (RKC) je úbohé. Pisatelia takých 
hlúpostí by si mali uvedomiť, že aj Martin Luther bol pokrs-
tený v RKC. Jedno však viem so 100% istotou: brat Ján 
Brozman je výborným kandidátom. Spoznal som ho pred 
mnohými rokmi na konferencii Evanjelizačného strediska 
(EVS). Neskôr som s ním denne spolupracoval ako 
s dozorcom CZ Obišovce. Zbor žije duchovne, darí sa mu aj 
materiálne. Boli časy, keď to tak nebolo. Zbor mal nedosta-

vanú faru a bolo treba nutne opravovať kostoly. Na zboro-
vom konvente bolo dusno. Bolo treba urobiť viacero ťaž-
kých rozhodnutí. Brat Janko Brozman sa postavil a povedal: 
Duchovná a misijná práca sú najdôležitejšie. Kde sú veriace 
srdcia, tam bude aj dokončená fara, aj opravené kostoly aj 
postarané o farára. Ak nebudeme mať veriace srdcia, nič 
z toho nám tu nebude treba. Tak sa aj stalo. Duchovná 
a misijná práca boli, sú a verím, že aj naďalej budú prioritou 
služby brata Brozmana v jeho práci v cirkvi.  
    Brat Brozman slúži 12 rokov ako dištriktuálny dozorca 
VD. Dištrikt žije duchovne a darí sa mu aj materiálne. Dve 
volebné obdobia je aj starostom. Obec žije, rozvíja sa a darí 
sa jej. Ovocie práce brata Brozmana je najlepšou vizitkou 
a jasným svedectvom. Je jednoznačným predpokladom na 
to, aby aj ako generálny dozorca viedol našu cirkev 
k duchovnému aj hmotnému rastu.  
     Duchovná a misijná práca sú najdôležitejšie. Kde sú ve-
riace srdcia, tam budú aj opravené budovy, fungujúca Re-
formata, rozvíjajúce sa školy, služba núdznym aj postarané 
o našich farárov. Ak nebudeme mať veriace srdcia, nič 
z toho nám nebude treba. Verím, že toto bude základným 
dôrazom služby brata Janka Brozmana aj v pozícii generál-
neho dozorcu ECAV.  

Daniel Mišina 

OOKKIIEENNKKOO  MMOOSS  
Nemám čas! 

 
Keď pozývam ľudí k modlitbám, k príhovorom, k pôstu, často počujem odpoveď: „Na to, žiaľ, nemám 

čas“. V poriadku, rešpektujem to, ale chcem ti položiť otázku: „Na čo teda ten čas, ktorý ti bol každý deň darova-
ný, míňaš? Na prácu, aby si sa mal lepšie, zabezpečil svojich blízkych a doprial si? Iste, pracovať je dôležité, ale nie 
je niekedy čas aj toto dať na Boží oltár, keď vidíš, že sa Boží dom rúca? Na svoje koníčky, oddych, iné povinnosti, 
televíziu ... Ty vieš najlepšie, do čoho investuješ svoj čas. Ale koľko ti ho reálne ostáva na to, aby si v tichu 
a v túžbe srdca trávil čas pred Bohom, hľadal „Jeho tvár“, kým sa ti chce dať nájsť? Koľko času denne si oddeľuješ, 
aby si bol v Jeho slove a rozjímal nad ním „vo dne, v noci“. To nie je len úlohou farárov (koľkí z nich to robia? Veď 
práve oni zlyhávajú!) Ty si pred Bohom za to rovnako zodpovedný. 

Čo sa teda ešte musí stať, aby si si našiel čas na to podstatné? Vysedávanie na sociálnych sieťach, 
a neustále vypisovanie príspevkov, čítanie zbytočných článkov, rozčuľovanie sa nad ľuďmi. Na to čas je. A pritom 
je Božia cirkev v ruinách, kňazi a biskupi sa navzájom nenávidia, jeden na druhého, miesto žehnania, vyťahuje 
špinu a neštíti sa ani praktík 3. cenovej skupiny, zneužívajú sa cirkevné periodiká, robí sa zákulisná politika hodná 
totalitných systémov, kostoly sa vyprázdňujú, Boží ľud je stále viac znechutený a mnohí radšej odchádzajú inam. 
Je potrebné v tomto výpočte pokračovať?  

Máš aspoň čas na prehĺbenie vzťahu s Bohom? Občas mám dojem, že sa často opakujem, že už je to nu-
da. Možno by sa viac hodili teologické príspevky, alebo filozofické úvahy. Ale posunuli by ťa hlbšie? Či ti duchovná 
plytkosť, v ktorej žiješ, stačí? Neurážam, len chcem, aby si premýšľal nad Božími prioritami. ON sa ti „chce dať 
nájsť“. Boh je ten, kto buduje most cez Ježiša Krista ku nám, ľuďom, skrz naskrz „prevŕtanými“ hriechom 
a zlobou. Premýšľajme nad prioritami. Pretože pre Pána sme prioritou č. 1.  

Ak ťa Božie slovo usvedčuje, rob pokánie! So slzami vyznaj svoje prevrátené priority, svoje modlárstvo, 
pretože si si dal na prvé miesto niečo iné, než túžbu po svätom, živom Bohu. Opusti svoje bezbožné, na seba za-
merané cesty. „Obráť sa k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad tebou, k tvojmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa“          
Iz 55, 7.  Pretože zajtra už možno čas nebudeš mať, lebo ho viac nedostaneš.  

Stanislav Kocka 
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NIE RASIZMU – AJ TOMU  
KONFESIJNÉMU 
 
NO TO RACISM – NIE RASIZMU!  Toto  posolstvo  sa  
nám opakovane   prihovára  z televíznych obrazoviek. 
Konkrétne  prostredníctvom videa  
(https://www.youtube.com/watch?v=WvD--RLOPH4), 
v ktorom vystupujú viacerí špičkoví futbalisti.  
     NIE RASIZMU je však načase jasne, nahlas 
a opakovane hovoriť aj v Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku. Osobitne mám na mysli istú špecifickú od-
nož rasizmu – konfesijný rasizmus. S jeho prejavmi 
som sa stretol napr. na rokovaní synody i na stránkach 
Evanjelického posla spod Tatier (EPST).  
     Fakty:  (1) Zamrazilo ma, keď na Synode ECAV 2011 
v Turčianskych Tepliciach zaznela od muža zastávajú-
ceho v tom čase významný post v grémiách ECAV otáz-
ka: Ako mohol istý cirkevný zbor ECAV prijať za farára 
človeka, ktorý pochádza zo silne katolíckej rodiny? 
Pýtajúci sa svojou otázkou vyslovil odsudok nielen nad 
počínaním onoho cirkevného zboru, ale aj kritiku na 
adresu biskupov, ktorí dotyčného absolventa Ev. boho-
sloveckej fakulty vysvätili za ev. kňaza. Spomenutou 
otázkou nepriamo zamietavo hodnotil i prácu komisie, 
pred ktorou kňaz (nad akceptáciou ktorého bol udive-
ný/pohoršený) skladal farársku skúšku. Brata, ktorý 
otázku na synode pred 7 rokmi vyslovil,  Pán života 
a smrti medzičasom odvolal. S mŕtvymi sa nebojuje. 
No bojovať, pozdvihovať hlas, treba proti zmýšľaniu, 
že kto nemá dlhý evanjelický rodokmeň, pôsobenie 
toho v ECAV je otázne. Je poľutovania hodné, že toto 
zmýšľanie v ECAV zapúšťa korene.  
     (2) Naznačuje to aj zmienka v EPST č. 22/2018 
„...krstený v rímskokatolíckej cirkvi“ – týkajúca sa brata 
dozorcu Východného dištriktu Jána Brozmana. Ten 
z legitímnej a – čo sa zloženia týka vskutku reprezenta-
tívnej kandidačnej porady – vzišiel ako kandidát do 
blížiacich sa volieb na post generálneho dozorcu ECAV. 
Ak autor príspevku v EPST pokladá za potrebné ako 
prvú charakteristiku kandidáta uviesť: „krstený 
v rímskokatolíckej cirkvi“ a sám sa podpíše iba písme-
nom R, môžeme len hádať, či ide o prílišnú skromnosť, 
zbabelosť alebo či R je šifrou termínu rasista ... 
     Miesto krstu nie je rozhodujúce. Nie je zásadné 
o to väčšmi, že ECAV na Slovensku a Katolícka cirkev 
rímsko- i gréckokatolíckeho obradu sa 4. júna 2011 
dohodli o vzájomnom uznaní krstu. Kladenie dôrazu 

na to, že niekto bol pokrstený inde, ako v ECAV, dáva – čo 
aj nepriamo –  tým,  ktorí boli do ECAV prijatí pocítiť, že sú evan-
jelikmi iba druhej kategórie, akýsi „béčkoví“ evanjelici ... – A to 
je neprípustný konfesijný rasizmus. 
     Uvedené zmýšľanie nielenže robí otáznik nad ľuďmi, ktorí 
v ECAV neboli pokrstení, ale boli do nej prijatí, ale tiež nad tými, 
ktorí ich na vstup do ECAV pripravovali. V prípade Jána Brozma-
na kladie nepodpísaný autor takýto otáznik nad konaním brata 
seniora Ladislava Fričovského (1930 – 2014). Tento rešpektova-
ný a vážený farár, básnik, prozaik a nositeľ Ceny Leonarda Stoc-
kela – najvyššieho ocenenia v ECAV na Slovensku – totiž pripra-
voval brata J. Brozmana na vstup do ECAV a do našej cirkvi ho aj 
prijal.  
     V zmysle Lutherovho odporúčania sa máme usilovať vysvet-
ľovať si veci z lepšej stránky. Čo i len náznaky konfesijného ra-
sizmu však nezodpovedajú duchu evanjelia. Rozhodne nie sú 
prejavom evanjelickosti, nanajvýš tak akéhosi tupého „hejlute-
ranizmu“.  
     Rasizmu – aj tomu konfesijnému, povedzme NIE. Dá sa to 
rôznymi spôsobmi: slovným i písomným ohradením sa proti 
rasizmu. Požadovaním nápravy od kompetentných.  V prípade, 
že k náprave nedochádza, je namieste odmietať tlač, ktorá pre-
javom rasizmu dáva priestor. Predovšetkým sa však zastávajme 
tých, ktorých viera a práca v ECAV je spochybňovaná preto, že sa 
v ECAV nenarodili. Nenarodili sa v nej ani Luther, Melanchton, 
Hus, a predsa sa k nim radostne hlásime. V láske prijímajme 
všetkých – vrátane ľudí, ktorí síce neboli pokrstení v ev. kostole, 
no predsa v ECAV našli svoj duchovný domov, v nej slúžia, majú 
ju radi.     
     V tomto zmysle svoje NIE konfesijnému rasizmu hodlám vy-
jadriť aj tým, že bratovi Jánovi Brozmanovi odovzdám svoj hlas 
pri voľbe generálneho dozorcu.  
     Povzbudzujem vás, aby ste našli spôsob, ktorým vyjadríte: Nie 
rasizmu!                         

          Martin Šefranko, ev. farár, Bratislava Legionárska 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvD--RLOPH4
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Ing. Ján Brozman, dozorca Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a .v. na Slovensku 
 
         Velebným  cirkevným zborom 

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
 

   V Drienovskej Novej Vsi 30. 5. 2018 

 
Vec: Evanjelický posol spod Tatier (EPST) č. 22/2018 –  stanovisko k osočovaniu mojej osoby 
 
 Velebné cirkevné zbory našej cirkvi! 
 

V EPST č.22/2018 ste sa o mne dočítali: „...krstený v rímskokatolíckej cirkvi, v minulosti trestne stíhaný 
a spájaný s krytím podvodov v Reformate, s.r.o.“. 
K uvedeným invektívam zaujímam nasledovné stanovisko: 

Môj krst v rímskokatolíckej cirkvi nie je žiadnou vieroučnou, alebo cirkevnoprávnou prekážkou pre kandido-
vanie na funkciu  v ECAV. Do ECAV som vstúpil v mladom veku, bol som konfirmovaný a pre kandidatúru do funkcii 
v cirkvi spĺňam predpísanú dĺžku členstva v ECAV (Ústava ECAV čl. 49, ods.1). Členstvo v ECAV sa nadobúda krstom 
v ECAV, alebo prijatím pokrsteného (Čl.5, ods.1 Ústavy ECAV). Obidva spôsoby nadobudnutia členstva v ECAV sú 
rovnocenné. Tým, že EPST neustále pripomína môj krst v detstve v rímskokatolíckej cirkvi a snaží sa ma vykresliť ako 
druhotriedneho člena ECAV porušuje Ústavu ECAV Čl. 8, ods. 1 : „Všetci členovia Evanjelickej cirkvi bez rozdielu rasy, 
pohlavia, jazyka, sociálneho a spoločenského postavenia majú rovnaké práva.“ V ECAV pôsobí niekoľko duchovných, 
ktorí boli pokrstení v katolíckych cirkvách a sú prínosom pre ECAV. Snažím sa byť prínosom pre našu ECAV aj ja. 

Moje trestné stíhanie, spomínané v EPST je za autonehodu, ktorú som mal, a pri ktorej zomreli dvaja moji 
kamaráti. Nebol som trestne stíhaný za úmyselný trestný čin, nebol som ani opitý, ani som neukradol auto. To, čo sa 
stalo mne, sa môže dnes, alebo zajtra stáť každému vodičovi. Dodnes neviem prečo, a ako sa to stalo. No musím 
s tým žiť. Prijal som trest, ako rozhodol súd. Ako bývalý vojak vo vysokej funkcii som prešiel previerkami, ktoré jasne 
deklarovali moju spoločenskú akceptovateľnosť. 

Spájanie môjho mena so spoločnosťou Reformata s.r.o. je účelové. Nikdy som nič podlého nezakrýval. Spolu 
s bratom biskupom Slavomírom Sabolom sme podali odvolanie voči uzneseniu Gen. presbyterstva ECAV na Slovensku 
zo dňa 3.10.2014 č. 104-6/2014 a 105-6/2014/, ktorým sme reagovali na protiprávnu zmenu Zakladateľskej listiny 
Reformaty s.r.o.. Bolo to ešte v čase, keď brat Daniš bol zamestnancom tejto spoločnosti. Predsedníctvo ECAV toto 
odvolanie účelovo vyhodnocuje ako zakrývanie problémov v Reformate. V prílohe Vám zasielam predmetné odvola-
nie a môžete sami posúdiť jeho relevantnosť. 

Hlásim sa hrdo k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Evanjelická cirkev je moja cirkev, tak 
ako Vás všetkých. Je Kristova a nenechám si ju vziať od nikoho. V nej som našiel Krista a túžim, aby Ho nachádzali aj 
druhí. Slúžim v nej od začiatku. Bol som učiteľ detskej besiedky, kurátor fílie Drienovská Nová Ves, som dozorcom 
Cirkevného zboru Obišovce, bol som seniorálnym presbyterom, a som dvanásť rokov dozorcom Východného dištrik-
tu. Evanjelickej cirkvi chcem slúžiť aj v budúcnosti.  
 
V bratskej láske  

Ing. Ján Brozman  
dozorca VD ECAV 

 

 

Milí naši čitatelia, 
o zverejnenie svojho stanoviska k osočujúcim vyjadreniam v EPST nás požiadal brat dozorca VD Ján Brozman.  
     Uverejňujeme list aj s prílohou adresovaný cirkevným zborom ECAV na Slovensku a zároveň vás prosíme o jeho 
šírenie, či už prečítaním počas Služieb Božích (v rámci oznamov alebo po nich) alebo kopírovaním a rozdaním po 
Službách Božích. Prosíme vás, nedajte sa zastrašiť ani odradiť, túžime, aby pravda vyšla na svetlo Božie. 

Redakcia RL 
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Kontakt na tím Reformačných listov:        Redakčná rada: 
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.     šéfredaktorka:  Eva Bachletová             0905 813 782 
Partizánska 2               Monika Cipciarová       0948 254 765 
811 03 Bratislava          Martin Kováč                0905 269 078 

Ľubo Bechný               0905 345 764 
Vaše podnety a skúsenosti čakáme tiež na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese  

listy@evanjelickajednota.sk sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom.  
Viac nezahmlených a pravdivých informácií si môžete prečítať na internetovej stránke www.help-ecav.sk 

 

Na internetovej stránke .týždeň je prístupná diskusná 
relácia pod názvom: 

Boj o moc u slovenských evanjelikov 
Prítomní hostia: Martin Kováč, predseda HELP, Eva Bach-
letová, tajomníčka HELP a Vladimír Daniš, bývalý dozorca 
Západného dištriktu diskutujú s moderátorom Štefanom 
Hríbom o stave ECAV po 28 rokoch slobody na Slovensku. 
Relácia je prístupná na:  
https://www.tyzden.sk/podlampou/47971/pod-
lampou-special-boj-o-moc-u-slovenskych-evanjelikov/ 

Michal Zajden je kandidátom dosluhujúceho vedenia cirkvi 
 

     Podpora brata Michala Zajdena zo strany bratov biskupov Milana Krivdu a Miloša Klátika je zrejmá a viditeľná 
z viacerých dôvodov. Prvým je týždenník EPST, kde má vytvorený dlhodobý priestor na publikovanie, v čísle 21/2018 zo 
dňa 23. 5. 2018 má aj úvodník. Prosím, nech. Avšak nech majú v tomto médiu rovnaký priestor aj ostatní kandidáti na 
biskupa Západného dištriktu, či do iných funkcií v aktuálne prebiehajúcich voľbách. Druhým dokladom je list, ktorý aktuál-
ne zaslalo vedenie Západného dištriktu cirkevným zborom v Západnom dištrikte, a o ktorom sme písali v RL č. 16/2018. 
Tretím dôkazom je, že brat generálny biskup sa nadštandardne a neštandardne angažuje v zabezpečení propagácie vo 
verejnoprávnych médiách práve pre brata Michala Zajdena. Prosím, nech. Bratia biskupi Milan Krivda a Miloš Klátik nie sú 
a neboli zárukou obnovy a rozvoja našej cirkvi. Podrobne to sformulovala Charta z roku 2017 (www.charta2017.sk). Práve 
preto je smutné, že brat Michal Zajden reprezentuje ich doterajšiu politiku a hodnoty. Tie však už nie sú prínosom 
a zárukou obnovy a rozvoja našej cirkvi, práve naopak. Mne osobne je najviac smutno z toho, že brat Michal Zajden bol 
hosťom (opakovaným) vo vysielaní internetového portálu/rádia „Slobodný vysielač“, ktoré je názorovo blízke politickej 
strane ĽSNS Mariana Kotlebu a rôznym konšpiráciám.  
     Majme sa však v úcte, no zasaďme sa za rozvoj ECAV na Slovensku bez konšpirácií, bez prenasledovania, ale naopak 
v spolupráci a pri obnove dôvery, aj napriek tomu, že máme rôzne odborné a osobné názory. Spolupracujme, nerozdeľuj-
me. Všetci sme pred Bohom nehodní, ale milosť Božia a obeť Ježiša Krista, a len ona, nás zachraňuje a spája.    

Martin Kováč, predseda OZ HELP 

VOĽBY BISKUPA  
ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU 

 

Vyhlásenie volebných konventov v cz:      2. 5. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD     27. 5. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD       3. 6. 2018 

Voľby v cirkevných zboroch ZD     10. 6. 2018 

Zaslanie zápisníc z cz na BÚ ZD     18. 6. 2018 
Zasadnutie sčítacej komisie  
+ dištriktuálne presbyterstvo      20. 6. 2018 
Zaslanie vyhlásenia výsledkov  
volieb do cz        25. 6. 2018 
Doručenie výsledkov volieb do cz    29. 6. 2018 
Vyhlásenie výsledkov volieb v cz      1. 7. 2018 
Apelačná doba uplynie      16. 7. 2018 
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VOĽBY PREDSEDNÍCTVA ECAV –  
generálneho biskupa a generálneho dozorcu 
 

KANDIDAČNÁ PORADA  

PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  24. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO       štvrtok       
DIŠTRIKTU        o 16:00h 
A PREDSEDNÍCTVA     vo Zvolene 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO  
DIŠTRIKTU 
Zaslanie oznámenia 
o voľbách do cirkevných zborov   29. 5. 2018 
voľby v cz    17. 6. 2018 
voľby v cz    24. 6. 2018 
voľby v cz      1. 7. 2018 
Zaslanie zápisníc z cz      9. 7. 2018 
Zasadnutie sčítacej komisie + GP 13. 7. 2018 

          Redakcia RL 
 

 
 

VOĽBY DOZORCU  
VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU 

KANDIDAČNÁ PORADA  
PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  26. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU  
Voľby v cz     17. 6. 2018 
Voľby v cz     24. 6. 2018  
Voľby v cz        1. 7. 2018 

Redakcia RL 
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