
 

Predstava práce vo funkcii seniora TUS 2020-2026 

„rozpoznať a konať“ (1 Kron 12,33) 

 

Vo funkcii seniora chcem nadviazať na doterajšiu  službu, ktorú vykonávam od roku 2013 najprv ako 

administrátor seniora a potom od roku 2014 ako senior Turčianskeho seniorátu. Keď človek vstúpi do tejto 

funkcie, trvá čas, kým sa podrobnejšie zoznámi s agendou práce, dynamikou života seniorátu, vzťahmi, 

spôsobmi práce ordinovaných, neordinovaných, či seniorátnych grémií. Dnes mám lepší prehľad o našom 

senioráte a viac si uvedomujem, čo je potrebné vykonať. Z tohto dôvodu, okrem úloh seniora podľa cirkevnej 

ústavy, článok 42, by som sa chcel sústrediť na nasledovné oblasti:  

 Vzdelávanie - na základe sedemročných skúsenosti v tejto službe považujem za nesmierne dôležité 

vzdelávanie ľudí, ktorí slúžia. Uvedomujem si, že kľúčovou investíciou je venovať čas tým, ktorí stoja v 

prvých slúžiacich líniách v zborových a seniorátnych  grémiách. Keď sa týmto ľuďom osobne a duchovne 

darí, prináša to požehnanie do života jednotlivcov, rodín, zborov, seniorátu, cirkvi, ale aj celej  

spoločnosti. To je  jedna z najdôležitejších funkcií tých, ktorí vedú. Starať sa o spolupracovníkov a 

vychovávať novú generáciu služobníkov (2 Tim 2,2). Vzorom je nám v tejto činnosti Pán Ježiš.  

 Revitalizácia, obnova - je kľúčové, nanovo hľadať, ako má žiť, pôsobiť a fungovať cirkev a kresťania v 

21. st. Rozpoznávanie toho, čo je dôležité a potom konať konkrétne kroky bude vyžadovať veľa 

spoločných rozhovorov a modlitieb na všetkých grémiách. Aj z tohto dôvodu cirkev potrebuje spomaliť, 

nezahlcovať sa a nevytvárať množstvo aktivít, z ktorých možno niektoré v dnešnej dobe strácajú na 

význame. Práve naopak podporovať, resp.  vytvárať také, ktoré sú užitočné, prinášajúce ovocie a dvíhajú 

vieru ľudí. Tiež sa potrebujeme sústrediť na nadchádzajúce sčítanie obyvateľstva. Je dôležité, aby každá 

generácia mala svoje miesto v živote cirkevného zboru. 

 Spolupráca -  zdravá budúcnosť cirkvi a našich cirkevných zborov má svoje korene v dobrej ,  vzájomne 

úctivej a žičlivej spolupráci ordinovaných a neordinovaných členov našich zborov.  

 Pastorálna služba - dôležitou súčasťou služby seniora sú pastorálne návštevy v cirkevných zboroch, 

ktoré si prajem, aby boli oveľa pravidelnejšie.  

 Darcovstvo - veľkou výzvou pre nás  je otázka štedrosti, darcovstva a financovania cirkvi, ktorá bude 

dôležitou súčasťou diskusií v cirkevných zboroch nášho seniorátu v nasledujúcom období. Túto tému 

chcem otvárať v súčinnosti s generálnou cirkvou na našich seniorátnych grémiách.  

 Štatút - schválenie štatútu Turčianskeho seniorátu.  
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