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Sekcia H.E.L.P. - Hnutie evanjelických laických pracovníkov, Evanjelická jednota, o. z. 

 

„Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu   
a spravodlivosť hádžu na zem.“     prorok Ámos 5, 7 

Úvodník 
V mori alebo v bazéne sa zvykneme ponárať. 

Nadýchneme sa a potom sa ponoríme a vydychujeme. Keď 
nám vzduch dôjde, inštinktívne sa vynoríme, aby sme sa 
nadýchli. Dýchanie nás sprevádza po celý život, nádych 
a výdych. Je to životná funkcia, ktorú robíme automaticky a 
ani sa nad ňou nezamýšľame. Keby sme sa však z nejakej 
príčiny z vody nevynorili a nenadýchli; alebo keby sme pri 
nádychu zastavili dych na dlhšiu dobu, ... začneme sa dusiť. 

Zvykne sa hovoriť, že sa niekde pre niečo „dusíme“. Ľudia sa „dusia“ v manželstve, v rodinách, niekoho 
„dusí“ zamestnávateľ, či nadriadený alebo kolegovia, „dusí“ nás spoločnosť, a žiaľ, že musíme priznať, že nás „dusí“ 
atmosféra v našej cirkvi. Sme hlboko „ponorení“, a nemôžeme sa „nadýchnuť“! Iba vydychujeme ... ale dokedy? 
A následky sú zlé, vykazujúce chorobné príznaky umierania. „Udusené“ manželstvá sa rozpadajú. „Udusené“ rodiny 
„hynú“. „Udusené“ pracovné vzťahy zanechávajú rany ... a ako je to v našej cirkvi, kde pretrváva dusivá atmosféra? 
...  Odpovedajme si, bratia a sestry, sami. 

Pre mňa osobne to, že s Božou pomocou vyšlo prvé číslo Reformačných listov, a že teraz držíme v rukách 
druhé, je hlboký „nádych“! Ako keď sa po dlhom ponorení zrazu vynoríte z vody a môžete sa nadýchnuť. Aká 
úľava, nádej, radosť a zároveň bázeň! ... VĎAKA PÁNU BOHU ... Reformačné listy chcú dať priestor na „dýchanie“, 
prirodzené, voľné a slobodné „dýchanie“. V tomto jubilejnom roku reformácie dostávame čas, milosť a šancu od 
Pána Boha. Modlime sa, aby to nezostalo iba pri tom jednom „nádychu“. Modlime sa, aby sme sa už v cirkvi prestali 
„dusiť“, a mohli sme zdravo dýchať. Bude to neľahký a dlhý proces ozdravovania „priduseného organizmu“. Pán 
Boh nám ponúka svoju láskavú ruku a túži nás liečiť a uzdraviť. 

Na ďalšie nadýchnutie Vám v druhom čísle Reformačných listov prinášame nie úplne „light“ čítanie. Mnohé 
riadky a slová sa čítajú veľmi ťažko, ale žiaľ, situácia v cirkvi je naozaj dusivá a nedýchateľná. Verím, že tieto 
stránky si Pán Boh použije k pravde a transparentnosti v ECAV.                                                                                     mc 
 

Prečo vznikajú Reformačné listy? Kto sme? 
 
Iniciátori Reformačných 

listov chcú poukázať nielen na 
problémy, ale najmä na možnosti 
rozvoja a obnovy našej cirkvi. 
Nestaviame našu iniciatívu na 
snahe prísť k funkciám v cirkvi, ale 
naopak na službe druhým, na snahe 
vytvoriť lepšie podmienky na 
rozvoj a obnovu cirkvi. ECAV 
prežívala po roku 1989 obdobie 
oživenia, najmä po obnove 
náboženských práv a slobôd. 
Transformácia poškodenej 
organizačnej štruktúry a územného 
členenia však nebola dokončená, 
čoho dôsledky znášame doteraz. 
Veľké škody napáchala socialistická 
etapa rozvoja Československa vo  
vedomí obyvateľov hlásiacich sa 
k cirkvi.  

 Reformačné listy vznikajú 
preto, aby sme podporili našu 
vnútornú ako aj vonkajšiu obnovu, 
aby sme hľadali cesty zjednotenia 
sa a spolupráce. Iniciátori 
Reformačných listov sa zjednocujú 
a stotožňujú hodnotovo s Chartou 
na ochranu hodnôt reformácie a 
obnovu ECAV na Slovensku 
(Charta 2017), pričom viacerí sú aj 
jej prvými signatármi. Chceme Vás 
požiadať o spoluprácu, 
porozumenie a aktívny prístup, 
všade tam, kde stojíte v službe v 
cirkvi.  

Formálne zastrešujeme 
Reformačné listy pod občianske 
združenie Evanjelická jednota, 
ktoré sa už niekoľko rokov venuje 
obnove cirkvi a podpore jej rozvoja 
a napredovania. Bližšie o cieľoch 

Evanjelickej jednoty sa dočítate 
v nasledujúcich číslach 
Reformačných listov. Aby bolo 
možné tlmočiť naše názory s čo 
najširšou podporou evanjelickej 
verejnosti, v rámci občianskeho 
združenia Evanjelická jednota sa 
formuje ako sekcia laických 
pracovníkov pod názvom  

Hnutie Evanjelických Laických 
Pracovníkov 

(Hnutie HELP). 
Hnutie HELP bude podporovať 
spoluprácu laických pracovníkov vo 
všetkých oblastiach pôsobenia 
a služby laikov v cirkvi, bude 
podporovať farárov a kaplánov 
v ich službe a v poslaní na vinici 
Pánovej. 
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Aktuálne dianie 

CHARTA NA OCHRANU HODNÔT REFORMÁCIE A OBNOVU ECAV NA SLOVENSKU (CHARTA 2017) 
5. marca 2017 bola zverejnená Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku. Je to 

komplexný dokument, ktorý poukazuje na súčasný nepriaznivý stav v cirkvi, ale aj na možnosti riešenia a obnovy cirkvi. 
Charta 2017 vznikla ako reakcia na súčasnú nepriaznivú situáciu v ECAV na Slovensku. Dávame Vám ju do pozornosti, 
na čítanie, šírenie a zamyslenie. 

Pomenúva víziu rozvoja cirkvi, odmieta naopak súčasné centralizačné aktivity Predsedníctva ECAV na 
Slovensku (vedenie cirkvi), apeluje na členov synody, aby sa zasadili za ozdravenie a obnovu ECAV na Slovensku 
a odmietli manipulačné praktiky vedenia cirkvi. V cirkvi vládne frustrácia a strach, medzi farármi a kaplánmi, ale aj 
laickými pracovníkmi. Stratila sa vzájomná dôvera a transparentnosť v riadiacich procesoch generálneho 
presbyterstva, generálneho predsedníctva a generálneho súdu. Účelovosť rozhodovania a (nečestne) získaná väčšina 
v týchto orgánoch vedie tieto cirkevné orgány k ich úplnému zlyhaniu. Kritici vedenia cirkvi sú prenasledovaní a 
odvolávaní z funkcií. Vedeniu blízki spolupracovníci - biskup a zastupujúci dištriktuálny dozorca Západného dištriktu - 
napr. zmarili volebný proces na obsadenie uvoľnej (opäť nie férovo) pozície dištriktuálneho dozorcu Západného 
dištriktu.  Reálne sme v stave, kedy prestali pre vedenie cirkvi platiť pravidlá, dochádza k prenasledovaniu aktívnych 
pracovníkov v cirkvi, ktorí majú čo i len trocha odlišný názor od názorov vedenia cirkvi. Vedenie cirkvi od nás chce 
uniformitu, mlčanie a slepé nasledovanie. Je to smutné, ale je potrebné skonštatovať, že generálny biskup a 
generálny dozorca ECAV na Slovensku nie sú hodní nasledovania. Stratili našu dôveru. Prakticky ovládli rozhodovanie 
na generálnom presbyterstve získanou väčšinou, na generálnom súde a v predsedníctve Západného dištriktu 
personálnym obsadením. Tým, že ovládli aj generálny súd dochádza k rozsiahlemu konfliktu záujmov a účelovosti 
konania súdu. Rozhodujú si sami pre seba, podľa svojich predstáv. Toto všetko sa deje v čase a roku, keď si 
pripomíname 500. výročie reformácie. Tomuto konaniu je potrebné sa postaviť a nastaviť vedeniu cirkvi zrkadlo, 
pretože tu nejde len o nás, ale o budúcnosť cirkvi, predovšetkým cirkevných zborov a našich detí, budúcej generácie.  

Charta 2017 je dokument o reformačných hodnotách, za ktorými si stojíme a o praktikách súčasného vedenia 
cirkvi, ktoré odmietame. V úvodnej časti obsahuje preambulu/zhrnutie, za ktorou nasledujú ciele charty. Ďalej 
dokument obsahuje programový dokument. Ten obsahuje v prvej časti výpovede o tom: Kde sa nachádzame; Kam 
chceme ísť; Akú ECAV na Slovensku nechceme a Akú ECAV na Slovensku chceme, ktoré sú zároveň formuláciou našej 
vízie (obnovy, rozvoja a zjednotenia). V druhej časti programový dokument Charty 2017 obsahuje vysvetľujúce články 
charty. V deviatich článkoch je podrobnejšie uvedené zdôvodnenie formulácie charty. Dokument umožňuje rozvinúť 
kritické i duchovné zamyslenia, diskusie a úvahy o našom ďalšom smerovaní, nie však v strachu a pri prenasledovaní, 
ale práve odmietnutím ľahostajnosti a odvahou priznať sa k dielu a zámerom Pána Ježiša Krista. 

Samotný text charty si môžete stiahnuť alebo prečítať na internetovej stránke www.evanjelickajednota.sk 
alebo je samostatne priložená k tomuto číslu Reformačných listov. K jej jednotlivým častiam sa budeme postupne 
pristavovať v nasledujúcich číslach Reformačných listov. Chartu 2017 podpísala pri jej zostavení úvodná skupina 38 
signatárov z radov laikov a farárov zo všetkých kútov Slovenska a väčšiny seniorátov. Podporu tomuto reformnému 
hlasu môžete vyjadriť pripojením svojho podpisu k zoznamu signatárov – na internete alebo na podpisovom hárku. 
 

 Prichádzajú seniorálne konventy - prečo 
sú dôležité? Nadchádzajúce seniorálne 
konventy sú dôležité. Prebieha na nich diskusia, 
volia sa delegáti do orgánov dištriktov ako aj na 
synodu. Upozornite, prosíme, na nich na 
dôležitosť obnovy cirkvi a ochranu hodnôt 
reformácie, ako ich formuluje Charta 2017.  

 Dôležité! K zmareným voľbám dozorcu ZD 
Viac ako dve desiatky cirkevných zborov Západného dištriktu podali v apelačnej dobe odvolanie voči vyhláseniu 
výsledku volieb dozorcu Západného dištriktu. V celom procese volieb došlo k množstvu pochybení. Predsedníctvo 
Západného dištriktu sa pokúša netransparentným spôsobom výsledky volieb vyhlásiť za platné. Tie však nie sú a 
nemôžu byť. Boli zmarené. Do dnešného dňa voľba nenadobudla právoplatnosť. 

 

 Matematika podľa GD I. Lukáča – k prípadu I. Muchu 
Imrich Lukáč, generálny dozorca, poskytol pred dvoma týždňami 
internetovej televízii ECAV polhodinový rozhovor, v ktorom sa 
vyjadril aj k odvolaniu I. Muchu na synode 2016. I. Lukáč 
povedal, že synoda ho odvolala z funkcie predsedu 
synody tesnou väčšinou. Rátajme však spolu: hlasovacích lístkov 
bolo 62; za odvolanie hlasovalo 44, proti odvolaniu bolo 15 a 
zdržali sa 2 členovia synody. Toto tesná väčšina nie je! 

http://www.evanjelickajednota.sk/
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Reformačné okienko 
POKAZENÉ TREBA OPRAVIŤ – ALEBO VYHODIŤ 

 „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie“. Ján 3, 3 
Pre dnešnú dobu je charakteristické, že pokazené veci sa neoplatí opravovať. Je jednoduchšie vyhodiť ich 

a kúpiť si nové. Kedysi to bolo iné – keď sa niečo pokazilo, ľudia to opravili a veci fungovali ďalej. Dnes sa pokazené 
väčšinou vyhadzuje a vymieňa za nové. Netreba to preháňať, lebo sú veci, ktoré sa oplatí zachovať a udržiavať, ale 
netreba sa toho ani báť – je to prirodzené, nové veci bývajú (väčšinou) lepšie a dokonalejšie, ako tie staré.  
Vyhodiť veci, ktoré sa pokazili a ktoré je jednoduchšie vymeniť ako opraviť – to nie je tragédia. Tragédiou je, keď tento 
spôsob uplatňujeme v našich vzťahoch – keď sa niečo v našich vzťahoch pokazí a my to neopravujeme, keď toho 
druhého človeka jednoducho „vyhodíme zo svojho života“.  

Keď sa niečo pokazí v mojom živote, v mojej duši, vždy, keď v živote zlyhám, potrebujem opravu – to znamená 
očistenie a obnovenie. Potrebujem „reformáciu svojho života“. Ak sa to v mojom živote nedeje, môj život sa zastaví. 
Bude úplne nefunkčný. Život treba opravovať. Martin Luther v Malom katechizme napísal: „Starý Adam (t.j. hriešny 
človek) má byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami topený a mŕtvený 
a zase každý deň má v nás vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom 
naveky.“ Je to náš celoživotný aktívny program. Jednotlivcov, rodín, skupín, cirkvi ... 

Niekedy si ľudia nahovárajú, že nič také nepotrebujú. Klamú sami seba. Niekedy sa cirkev prezentuje ako 
dokonalá, ktorá nepotrebuje nápravu. Je to falošný mýtus. Žiadna cirkev v žiadnej dobe nie je dokonalá a potrebuje 
vždy znovu a znovu obnovovať a naprávať. Dnes rovnako ako pred 500 rokmi. A zajtra tiež.                      

            Ján Oslík, zborový farár, Modra 
 

 

Z Vašich mailov (odkazov) 
 Ďakujeme za Reformačné listy číslo 1. Výborný nápad, len si myslím, že poltisícročné výročie reformácie sa netýka 
len vnútorných záležitostí ECAV, ale aj - pre kultúrnych pracovníkov najmä - reformačného odkazu v myslení, 
kultúrnych postojoch a morálke jednotlivcov aj spoločnosti. Reformačný duch u slovenských evanjelikov vyhasol, to, čo 
bolo už nie je, jediní a poslední, ktorí ho domýšľali, boli Ján Lajčiak a Martin Rázus, cirkevný život burcovali Juraj 
Janoška, Vladimír P. Čobrda, dr. Ján Vanovič a Fedor Ruppeldt. Ak sa odvtedy našli protestujúci rebelanti: Otto Vízner, 
Dušan Albíni - učili ma náboženstvo - alebo iní, na ktorých si v tejto chvíli neviem spomenúť, nedostali v totalitnej dobe 
a vo vlastnej cirkvi na tvorivé protestantské myslenie priestor. "Ten luteránsky močiar," hovorieval E. B. Lukáč v 
Štefanke, a ukazoval rukou smerom na Palisády. Cirkev sa oddelila od kultúry a dopláca na to vlastnou úrovňou aj 
strácaním inteligencie. Tohtoročná Tvorba bude mať seriál textov v takomto duchu, o. i. aj veľký rozhovor s 
profesorkou Ivanou Noble.                      Dr. Július Vanovič 
 

 

 Blíži sa 200. výr. narodenia J. M. Hurbana v Beckove (19. 3. 1817). Chceme pripomenúť, že Jozef M. Hurban založil 
Cirkevné listy ako opozíciu oficiálnym evanjelickým novinám, ktoré propagovali maďarizáciu v cirkvi, ako aj úniu medzi 
luteránmi a kalvínmi s cieľom pomaďarčiť slovenských luteránov. Takže Hurban začal vydávanie Cirkevných listov, aby 
informoval evanjelikov o udalostiach z druhej strany. V súčasnosti už bolo tiež veľmi potrebné urobiť niečo podobné 
ako urobil kedysi Hurban - vydávanie Reformačných listov, aby evanjelická verejnosť bola informovaná z druhej strany. 

prevzaté 
 
 
 

ČOSI ODLIŠNÉ OD ĽUDSKEJ SILY; Martin Luther 
Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš... Ján 6, 68 
  Ak máš vo svete zotrvať s Kristom proti diablovi a zlomyseľným ľudom, uprostred mnohých prekážok a 
útokov, potrebuješ inú podporu ako ľudskú silu. Potrebuješ srdce, ktoré bude dôverovať Bohu a ktoré si je isté 
svojím poslaním, rovnako ako horlivú lásku ku Kristovi. Iba vďaka Nemu unesieš skazu pekla a to aj napriek tomu, 
že nebudeš mať žiadny iný poklad alebo podporu okrem toho, že máš milosrdného Boha a miluješ Krista viac ako 
celý svet aj s jeho dobrami. Ak nemiluješ Krista, nemôžeš vydržať nenávisť diabla a sveta. (Luther, 10. diel, 
Leipzigská ed., s. 68)          Luther´s BibleTreasures, Lutheran Press, Minneapolis 2015 (Lutherove Biblické poklady) 
 

Ďalšie zamyslenia Martina Luthera a iných autorov si môžete čítať na:  
http://nevs.evs.sk/ Na uvedenej stránke sa v prípade vášho záujmu môžete prihlásiť na bezplatný odber týchto  
zamyslení. – Každý deň dostanete jedno z nich do vašej e-mailovej schránky. 

http://www.evs.sk/index.php/zamyslenia-2016/35-martin-luther/2470-pri-prameni-6-oktober?utm_source=newsletter_1500&utm_medium=email&utm_campaign=pri-prameni-date-3&acm=1112_1500
http://nevs.evs.sk/
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Reakcia na EPST 
 
To nie je On. 

Pri takých veciach, ako sa dejú v posledných, azda 
aj rokoch, s EPST, mi vždy príde na um text, z časti Biblie, 
kde Pán Ježiš hovorí o znameniach konca. To, čo vidíme vo 
svete - vojny, nepokoje, búrky, spustošené domy po 
tornádach ... a potom čítate aj v EPST od tých istých o tých 
istých. Čo vám príde na um? ... Teraz nechcem riešiť celý 
svet, ale EPST. Myslíte si, že ak sú opakovane tí istí ľudia 
očierňovaní v EPST, že je to len tak? Nie je. Všetko má svoj 
cieľ. A som presvedčený, že aj jedného spoločného 
menovateľa. Ale na to meno príde čas neskôr.  
 Ak hovoríme o cirkevnom periodiku, tak som 
presvedčený, že by malo budovať. Ak chce podať isté 
informácie o stave, tak nech sa páči, ale nie jednostranne. 
Už dávno nevzbudzuje len dojem, ale cielene podsúva isté 
informácie, aby ovplyvnil mienku evanjelickej verejnosti. 
Jednostranne! Jedni sú zlí - rozvracači cirkvi a druhí sú 
dobrí - záchrancovia vierouky. Už som bol charizmatik, 
pokrstený ako katolík, a mnohé iné prívlastky, lebo nie som 
zástanca centralizmu, som demokrat. Lebo som sa 
zastával Daniša, a tvrdím, že bol protiprávne odvolaný. 
Tiež som ten, kto v roku 2010 na Synode v Žiline navrhol 
uznesenie na prípravu štruktúry na tri dištrikty. Bol som za 
zachovanie Reformaty, a stále som. Tiež tvrdím, že bola 
protiprávne zmenená zakladacia listina Reformaty, 
protiprávne odvolaní konatelia aj dozorná rada. 
Informácia o zamietnutí trestného oznámenia ako 
vyšetrovateľom, tak aj, po odvolaní sa, prokurátorom 
nebola zverejnená v EPST. Aj keď informoval o 
„prešľapoch“ Daniša dlho pred tým. Alebo aj to, že noví 
konatelia Reformaty prišli s návrhom na odpredaj majetku. 
Ak by prišiel Vladimír Daniš s takým návrhom, čo by sa 
dialo? Tých informácií je veľa. Nazbierali sa za tie roky. 
Keď si trochu spätne premietnem dianie spred roku 2006 
až doteraz, tak sa mi veľa vyjasní. A o tom to presne je.  

Ak sa s dobrým úmyslom ospravedlníte (zvlášť v dnešnej 
dobe, kedy vidíte sami, ako sa všetci vykrúcajú), lebo vám 
povedia, že ste pochybili, tak nečakáte, že by azda niekto 
toto mohol zneužiť proti vám. No stalo sa. A teraz znova. 
Prečo je potrebné písať o Brozmanovi, ak sa problém týka 
Muchu? Ja som sa ospravedlnil za to, lebo som povedal: 
„že zápisnica z Okresného súdu Lučenec mu prišla spolu s 
fotkami, pomýlil som sa v dátumoch“. Preto, aby som to 
nebol ja, kto poškodí dobré meno Ivana Muchu. No 
nakoniec sa to obrátilo proti mne. Ale myslím si, že ak 
v knihe „Hon“ Ivan Mucha ako autor – evanjelický farár, 
napíše, že zbil človeka a keď ležal na zemi, tak do neho 
kopol, tak to nie som ja, kto poškodil dobré meno Ivana 
Muchu, ale on sám. Je toto správanie evanjelického 
farára? Ozaj, čo na to Zbor biskupov? Čo na to ostatní 
farári, čo na to ZED? Je to v poriadku? 
 Preto mi prišlo na um: „A keby vám vtedy niekto 
povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! - 
neverte“ Mk 13,21. Prečo takto? Lebo toto, čo sa deje, nie 
je o cirkvi, aj keď sa to v cirkvi deje! Toto má svoj cieľ. Za 
tie roky vidím, ako tu niekto cielene očierňuje, diskredituje 
ľudí s iným názorom, lepšie povedané nesúhlasným 
s Predsedníctvom cirkvi. Cieľ je reštrukturalizácia ECAV, 
na centrálu a cirkevné zbory. Centrála musí byť!  
A argument? Ekonomika. Na jednom mieste pri diskusii 
bolo povedané, že centrála musí byť kvôli vierouke. 
Nedajte sa zviesť. Cirkev nestojí na centrále, ani na 
peniazoch, ale na milosti Božej. Viera činná skrze lásku je 
to, čo potrebujeme ako cirkev. Živú vieru.  
 Okrem toho všetkého, čo som opísal, je tu niečo 
dôležité. Čítajú o mne, o nás „zlých“ evanjelici, ale aj 
manželky, deti, rodiny, rodičia, starí rodičia, známi ... 
 Bratia a sestry, to nie je Kristus. Keď vám povedia 
tam je – ekonomika, alebo tam – centrála ECAV, to nie je 
Kristus. Majte sa na pozore. Pán Ježiš nám všetko 
predpovedal.                 

 Ján Brozman, dozorca VD ECAV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Spolupráca 
Bratia a sestry, nakoľko považujeme spoluprácu za základ vydávania Reformačných listov, chceme Vás požiadať 
v prvom rade o väčší záujem o dianie v ECAV a aktívny prístup. Veríme, že zo záujmu vyplynie túžba po pravde 
a transparentnosti v cirkvi. A ku tomu sa pridá spolupráca s nami. Svoje skúsenosti, informácie, či podnety nám 
posielajte na nižšie uvedené adresy. Spolupráca je tiež dôležitá aj pri distribúcii Reformačných listov. Chceme ich 
doručiť predovšetkým na farské úrady, kde by ich mali vytlačiť a priniesť do chrámov, aby ste si ich mohli pri 
východe prevziať (ak ich máte, je to dobrý znak ). Pomôžte, prosíme, aby sa v cirkvi konečne začalo slobodne 
a pravdivo hovoriť o tom, že súčasný stav nie je dobrý, a že potrebujeme zmenu, zmenu k lepšiemu. A zmena je 
možná, len sa musí začať v nás a od nás. Tešíme sa na Vašu spoluprácu a prosíme o Vaše modlitby. Nech Vás Pán 
zachová v pokoji, v láske a v túžbe pomôcť ku transparentnosti v cirkvi. 
Kontakt na tím Reformačných listov:           Zostavili:      
Sekcia HELP – Evanjelická jednota, o. z.           Martin Kováč   0905 269 078 
Partizánska 2               Monika Cipciarová         0948 254 765 
811 03 Bratislava   

 

Vaše podnety a skúsenosti čakáme tiež na adrese: help@evanjelickajednota.sk - tu sa môžete prihlásiť aj na 
odoberanie Reformačných listov e-mailom. Viac nezahmlených a pravdivých informácií si môžete prečítať 

na internetovej stránke www.evanjelickajednota.sk. 
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