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Senioráty a zbory
Evanjelické augsburského vyznania cirkevné zbory vznikali na území dnešného
zbory i rozličné bratstvá zborov (franternity, kontubernie, senioráty) . 7 May
2007. Už v spomínanom čase sa formovali ich dišktrikty, senioráty a zbory. V
roku 1598 pôsobili reformovaní kňazi v Pozdišovciach. (1) Cirkevné zbory,
senioráty a Generálna cirkev sú samostatnými cirkevnými telesami a
právnickými osobami. Orgány týchto telies sú: orgány cirkevnozborové, .
Evanjelická cirkev sa člení na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory. Evanjelická
cirkev a jej organizačné jednotky majú právnu subjektivitu. Článok 15. Pri
zariaďovaní chrámu sa podieľali viaceré cirkevné zbory a senioráty. Dobšiná
darovala oltár, Švábovce drevo, mládež spišsko - sobotská kríž na oltár, . 5 Oct
2020. Nemecké evanjelické a. v. cirkevné zbory a senioráty ale nemohli tvoriť
organizačné jednotky v rámci ECAV ako právnické osoby a majetok sa .
Cirkevné zbory reformovanej cirkvi na Slovensku boli začlenené do Užskolaboreckého a Ondavsko-toryského seniorátu. Tieto senioráty spravovali
slovenských . V tejto situácii sa ocitli reformované zbory na Slovensku a
národnostné dištrikt, kde by boli mestské zbory aj senioráty (Bol to príklad
prevzatý zo. Vedia na svojom území vhodne podporovať senioráty a zbory,
zabezpečovať potrebnú administratívnu podporu a podporné nástroje. Návrhy
na zrušenie súčasných . Dištrikty a senioráty ECAV na Slovensku.
BRATISLAVSKÝ SENIORÁT MYJAVSKÝ SENIORÁT POVAŽSKÝ SENIORÁT DUNAJSKO
NITRIANSKY SENIORÁT TURČIANSKY SENIORÁT . Po skončení druhej svetovej
vojny roku 1945 boli cirkevné zbory a senioráty Reformovanej cirkvi na
Slovensku v plnom počte znovu začlenené do . 14. Karol Soltész 16.III.184918.III.1863 do Miglešova, prišiel z Malčic. Charta na ochranu hodnôt reformácie
a obnovu ECAV na Slovensku. Ekonomickejším využívaním majetku ECAV
(Reformata a Beckovská Vieska) sa dá získať cca 100 000€. Možnosti sú určite
ďalšie. Prišlo obdobie v uhorskom protestantizme, keď sa veriaci evanjelici
začali utiskovať a prenasledovať. Bolo to jedno z najsmutnejších období. Počas
prenasledovania protestantizmu v Uhorsku i bánovská matkocirkev bola ním
postihnutá. Dňa 8.decembra 1681 protestujú bánovskí veriaci proti
prenasledovaniu priamo u viedenského dvora a na zákrok cisára v Bánovciach
tlak povolil. No nie tak na okolí. Je zjavné, že súčasný GBÚ, ktorý nie je
definovaný ani cirkevnou ústavou, je predovšetkým mocenským nástrojom
Predsedníctva ECAV na Slovensku. Pokračovanie tohto útvaru by prinieslo iba
ďalšie prehlbovanie stagnácie cirkvi. Generálne presbyterstvo by sa malo
transformovať na Radu ECAV na Slovensku v ktorej budú mať rovnaké
zastúpenie všetky tri dištrikty. Namiesto GBÚ by spoločné administratívne,
informačné a dokumentačné činnosti pre cirkev zabezpečovala Kancelária ECAV
na Slovensku, ktorá by bola organizačným útvarom Rady ECAV na Slovensku. K
pracovníkom tejto kancelárie by patrili: tajomník, hovorca, vedúci centrálneho
archívu, informačného centra a ústavu pamäti ECAV. Ostatné kompetencie a
činnosti by sa decentralizovali na základné COJ. K bodu 2 treba uviesť, že zo
štátnych peňazí v roku 2019 ECAV odviedla na Ústredie ED (Evanjelická
diakonia) sumu 216 000€. Z tejto sumy som odkrojil len 100 000€ pre ECAV,
ostatné som nechal pre Oddelenie diakonie v rámci GBÚ pre ich činnosť.
Podotýkam, že každé stredisko Evanjelickej diakonie funguje samostatne. Som
presvedčený, že to prinesie efekt nielen finančný, ale aj v rovine poslania ED a
zároveň spriehľadní finančné toky. Je verejným tajomstvom, že ED je pre
kontrolu nedobytná a sú obavy, že je čiernou dierou v našom financovaní. K
bodu 3 pripomínam, že celý rad nájomných zmlúv je pre cirkev výrazne
nevýhodných a to v majetku Beckovskej Viesky aj v Reformate. Dôrazne
upozorňujem na nutnú revíziu. Niektoré sú výrazne zneužívané, na jednej
parcele napríklad vyrástol tenisový kurt bez povolenia atď. O výraznom
zneužívaní majetku, nevýhodných zmluvách je napísané v článku Nové vedenie
cirkvi utrpelo výhru. Je to Pyrrhovo víťazstvo (EPST č. 23 z roku 2019, str. 24–
26). Potenciál zisku z tohto majetku je výrazne vyšší. (Zdroj: Dištrik, dtuálny
konvent ZD ECAV, Brezová pod Bradlom 1. 8. 2020– brožúra). Správy cirkví a
náboženských spoločností o hospodárení s príspevkom štátu za rok 2020.

Uvedené štyri senioráty, v ktorých boli slovenskí kalvíni, vznikli pod vedením
svojich seniorov bez dištriktuálnej organizácie a biskupského vedenia a
spravovali sa podľa Hornouhorských článkov. Táto webová lokalita používa
súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú používateľskú
skúsenosť. Informácie o súboroch cookie sú uložené vo vašom prehliadači a
vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú
stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webovej stránky sú pre
vás najzaujímavejšie a najužitočnejšie. Keď v roku 1606 bola viedenským
mierom daná sloboda vyznania územiam, ktoré ovládal Štefan Bocskai,
vyrastali naše slovenské ref.zbory, medzi ktorými mali vynikajúce postavenie v
užsko-zemplínskej oblasti: Pavlovce, Jen-kovce, Senné, Vojnatina, Hnojné,
Vinné, Michalovce, Vranov, Milhostov, Ložín (tu boli títo farári: r.1598 a v rokoch
1610-1621 Baltasár Selecenus, r.1609 Juraj Selecenus, v rokoch 1622-1629
Jakub z Mošoviec, v rokoch 1629 -1638 Juraj Dulický, r.1651 Pavel z Ložína;
patrili tu fílie Bracovce, Falkušovce a Laškovce; (Zoványi Jeno str.128),
Trhovište (tu pôsobili títo farári: r.1563 farár Ján, r.1598 Adrian Vanko (Wanko),
v rokoch 1606-1615 Menhard z Mošoviec, r.1620 a v rokoch 1624-1632 Jabub
Intybus z Oravy, v rokoch 1620-1622 a r.1643 Ján Arcius z Fekišoviec, r.1623
Menhard Molitoris a r.1652 Ján Ladiver; patrili tu fílie Horovce, Moravany a
začas aj Bánovce nad Ondavou; (Zoványi Jeno str.139). Dištriktuálny biskupský
úrad je zriaďovateľom 4 či 5 cirkevných škôl. Spolu ich máme zhruba 10
(základné, gymnáziá a niektoré z nich sú spojené). Je na to potrebný dištrikt?
Podľa mňa nie. Jeden BÚ to hravo zvládne. Na šírenie reformácie na Slovensku
už od roku 1521 pripravovalo pôdu husitské reformačné hnutie v Čechách v
15.storočí. Rozhodujúcim spôsobom sa však reformácia na Slovensku začína
ako bezprostredný dôsledok luterskej reformácie v Nemecku. Avšak už roku
1529 sa tu uplatňuje ako v celom Uhorsku švajčiarsky reformačný smer
Zwingliho. Významnú úlohu však v tomto prúdení zohral druhý švajčiarsky
reformačný smer Kalvín, Beza, Bullinger, ktorý sa presadzoval zvlášť od roku
1550. Na Východnom Slovensku vznikajú v roku 1564 štyri reformované
senioráty: V našej spoločnosti, štáte platia zákony a paragrafy, podľa ktorých
funguje ekonomika, priemysel, zdravotníctvo, školstvo, samospráva a pod. Aj
samotná cirkev sa riadi svojimi zákonmi a predpismi. Je na vydávanie rôznych
materiálov napr. pre potreby besiedky, misijných materiálov, atď. potrebný
dištrikt? Určite nie. Jedno ústredie stačí. Určite nemusíme mať na Východe
Evanjelický diár a na Západe Diár evanjelika. Je to komické, aj to sa už stalo. A
čo starostlivosť o zbory, vizitácie zborov či seniorátov– ako to naozaj vyzeralo
po minulé roky? Brat biskup S. Sabol napríklad v rokoch 2014 a 2017 neurobil
žiadnu vizitáciu. Bežne robil jednu vizitáciu za rok, len výnimočne dve. A aký
efekt mohla mať takáto kontrola, keď zápisnica z nej prišla po 25 mesiacoch či
vyše roku (Zdroj: Zápisnica z kontrolno-misijnej návštevy GB ECAV na
Slovensku rok 2014 a 2018)? Pri koeficiente 1,1 (stupeň náročnosti práce)
celkové náklady ECAV sú 6 081 767,6€, deficit je 1 083 302,63€. Paulxp: Keska v
tejto obci uz niekolkokrat zmizla. Nadmerny pocet neprisposobivych obcanov
neumoznuje hrat tuto hru v obci Samudovce. Námestie Slovenského národného
povstania 33 813 31 Bratislava - Staré Mesto Slovenská republika. Z tejto doby
je pre nás povzbudzujúca tá skutočnosť, že Bánovce navštívil na svojej ceste do
Sárospataku učiteľ národov Ján Amos Komenský. Jeho zastávka v Bánovciach
mala iste veľký význam pre celý náš kraj. Reštrukturalizáciou a financovaním
cirkvi sa zodpovedné orgány ECAV a ich predstavitelia zaoberajú už od roku
1998. Vznikali rôzne komisie, dlhé roky zasadali a menili svojich členov podľa
toho, komu sa ako hodilo. Problém však nedoriešili, minuli kopu financií,
papiera a času. Materiály sú pekne zviazané, prehľadne spracované. Obsahujú,
podľa mňa, dostatok informácií potrebných na kvalifikované rozhodnutie. Prečo
však k reštrukturalizácii dodnes nedošlo? 4. Pavel Šľachta 1766-1770, prišiel zo
Šarišského Potoka; Článok IX– Výzva k čestnosti, reforme úradu a odmietnutiu
ľahostajnosti. Súčasná organizačná štruktúra bola ustanovená v roku 1994.
Nedoriešila však zjednodušenie organizačnej štruktúry cirkvi a optimalizáciu
územno-správneho členenia cirkvi. Preto už o niekoľko rokov bola v cirkvi
zriadená reštrukturalizačná komisia, ktorá mala navrhnúť zjednodušenie
štruktúry cirkvi. Činnosť Generálneho biskupského úradu (GBÚ) v podobe
politického orgánu z 50. tých rokov XX. storočia nebola zrušená, ale naopak
posilnená. Dnes je to najväčší administratívny útvar cirkvi. Po mnohých rokoch
činnosti reštrukturalizačnej komisie sa jej činnosť zúžila len na obhajobu
súčasného stavu resp. takého modelu, ktorý by zabezpečil pokračovanie
súčasného predsedníctva ECAV vo funkcii aj na ďalšie obdobie. Ich kroky a
správanie tomu nasvedčujú. Táto komisia nerešpektuje uznesenie C3 Synody z
roku 2010 pripraviť zjednodušenie štruktúry cirkvi vytvorením troch dištriktov.

Naopak, jej favoritom je model zrušenia oboch dištriktov, resp. vytvorenie
jedného dištriktu pre územie celého Slovenska. Odmietame spochybňovanie
úlohy a postavenia základných COJ– dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov–
sú historický overené a opodstatnené. Osobitná a významná je úloha
seniorátov najmä v pastorálnej spolupráci. Dištrikty majú efektívne biskupské
úrady. Vedia na svojom území vhodne podporovať senioráty a zbory,
zabezpečovať potrebnú administratívnu podporu a podporné nástroje. Pred
vojnou, teda pred rokom 1939, nemecké evanjelické zbory patrili do našej
evanjelickej cirkvi a. v. Počas vojnových rokov 1939– 1945 sa prevažne
nemecké zbory spojili do samostatnej cirkvi a Slovenskú evanjelickú cirkev a. v.
opustili. V roku 1945– teda po vojne, bolo toto osamostatnenie vyhlásené za
neplatné. Nemecké evanjelické a. v. cirkevné zbory a senioráty ale nemohli
tvoriť organizačné jednotky v rámci ECAV ako právnické osoby a majetok sa dal
do správy ECAV na Slovensku. Konkrétne je uvedené, že do správy ECAV sa dal
každý hnuteľný a nehnuteľný majetok, archívy, cirkevné matriky. Tak rozhodol
v roku 1945 vtedajší Zbor povereníkov Slovenskej národnej rady. V liste z 29.
júla 1994 to potvrdil vtedajší minister kultúry SR Ján Hudec. Majetok v rokoch
1945– 1948 teda patril do ECAV. Následne ho štát znárodnil– odňal cirkvi. V
roku l994 po nadobudnutí Reštitučného zákona sa začal zápas o jeho
navrátenie. Umelecké diela odcudzené z územia SR počas a po skončení II.
svetovej vojny. Od toho času je vedený už i menoslov všetkých účinkujúcich
farárov v tomto zbore,. Pri rušení dištriktov môžu byť zainteresovaní pokúšaní
tým, že majú dosť veľké príjmy z nájmov (VD: 285 446,95€; ZD: 82 000€).
Osobné veci treba potláčať a ísť príkladom. Viem, že z teplej stoličky sa akosi
nechce, ale z toľko proklamovanej lásky k ECAV– to treba dokázať a urobiť.
Majetok známy ako Beckovská Vieska má viacero podielnikov, jedným z nich je
ECAV. Je na nich, akú formu správy majetku si zvolia. Už predvčerom bolo
neskoro s doriešením tejto otázky. Je to ďalšia veľká hanba cirkvi, je to príklad
pohanského a nie kresťanského šafárenia. Spamätajte sa! C) Ústredie cirkvi
resp. GBÚ– môžeme to nazvať aj inak, ak to niekomu vadí, poprípade použiť aj
inú terminológiu. Ústredie má biskupa, predsedníctvo cirkvi tvorí biskup a
generálny dozorca, sú štatutármi cirkvi. Generálne presbyterstvo je ponechané,
tvorí ho predsedníctvo cirkvi a generálny presbyteri v počte 14 (za každý
seniorát), je volené na seniorálnych konventoch. Funkčné obdobie je 6-ročné.
Biskup zodpovedá viac za duchovnú oblasť, vierouku a misiu, generálny
dozorca zodpovedá viac za hospodársku oblasť. Seniori si spomedzi seba volia
zástupcu biskupa. GBÚ je delený na oddelenia či referáty, napr. oddelenie
školstva a vzdelávania, misie, diakonie, zahraničných vzťahov, ekonomické,
technické, právne. Na čele GBÚ stojí riaditeľ, na čele oddelení či referátov stoja
vedúci. Diakonia je súčasťou cirkvi, vedie ju vedúci oddelenia diakonie na GBÚ.
Pri obsadzovaní miest na GBÚ sa striktne dbá na odbornosť. Zrušením Ústredia
ED a začlenením do ECAV sa získa minimálne 100 000€. Ročné správy Komisie
pre zjednodušenie štruktúry ECAV (2008– 2012). Personálne zmeny v CZ ECAV
na Slovensku od 4.10. do 4.11.2021. Milí moji pozývame vás spoznať históriu
evanjelikov na Slovensku. Bratia a sestry, počas adventu, Vianoc a Nového roka
nás čakajú tieto televízne a rozhlasové prenosy v médiách. Domáca pobožnosť
na 2. nedeľu adventnú (5. december 2021). Svetové náboženské spoločenstvá
vydali vyhlásenie pri príležitosti Svetového dňa výživy. Neštátne školy: Novela
financovania škôl a školských zariadení robí konečne poriadok vo financiách,
ktoré cez obce dáva štát na vzdelávanie. ECAV na Slovensku. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu. Spravodajská licencia
vyhradená. Milí moji pozývame vás spoznať históriu evanjelikov na Slovensku.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE- podmienky registrácie do zoznamu prijímateľov 2%.
Neštátne školy: Novela financovania škôl a školských zariadení robí konečne
poriadok vo financiách, ktoré cez obce dáva štát na vzdelávanie. Pozývame Vás
sledovať sériu online evanjelizačných večerov PROCHRIST z Nemecka pod
názvom„Festival nádeje 2021", ktoré môžete sledovať v dňoch 1.– 7. decembra
2021 (streda– utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba.
Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 2.9. do 3.10.2021. Cookies nám
pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s
ich použitím. Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK, 14.11.2021. Pastiersky
list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2021..
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