
Služby zborovej matriky: od posledného čísla Zvesti od Hrona. 
V meno Trojjediného Boha sme pokrstili: 
15.08.2010 – Sára Barzová, Horná Seč 
03.07.2011 – Martin Naď, Horná Seč 
10.07.2011 – Patrik Jankove, Hronský Beňadik 
04.09.2011 – Marta Vidová, Beša 
17.09.2011 – Daniel Kuriačka, Kalná n. H. 
18.09.2011 – Jozef Chlpáč, Kalná n. H. 
V nádeji vzkriesenia a života večného sme sa rozlúčili: 
16.12.2010 – Ondrej Takáč,  Nový Tekov 
14.01.2011 – Ján Potančok, Beša 
03.02.2011 – Ladislav Kazimír,  Kalná n. H. 
11.03.2011 – Helena Gagová,  Horná Seč 
16.04.2011 – Juliana Urbínová,  Nový Tekov 
29.04.2011 – Tibor Palic,  Nový Tekov 
02.05.2011 – Jozef Šipoš,  Dolná Seč 
13.05.2011 – Helena Jašková,  Lok 
16.05.2011 – Ondrej Moravský,  Horná Seč 
23.06.2011 – Tibor Bogár,  Kalnica 
06.07.2011 – Jozef Lipták, Nový Tekov 
12.07.2011 – Helena Nagyová,  Lok 
04.09.2011 – Tibor Fajnor,  Dolný Pial 
24.10.2011 – Peter Lučai,  Veľký Ďur 
13.11.2011 – Ján Magna,  Beša 
17.11.2011 – Mária Kresťanková, Dolná Seč  
19.11.2011 – Jozef Beluš, Lok 
Svoj krstný sľub pri konfirmácii potvrdili: 
05.06.2011 – Timothy Benedikovič, Dolná Seč 
05.06.2011 – Martin Fiala, Levice 
05.06.2011 – Natália Kotlárová, Levice 
05.06.2011 – Viktória Kotlárová, Levice 
05.06.2011 – Zuzana Szabová, Beša  
05.06.2011 – Dávid Hasič, Dolná Seč 
05.06.2011 – Lukáš Varga, Dolná Seč 
Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.  Každú ratolesť na mne, 
ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby 
prinášala viac ovocia. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže 
prinášať ovocie  sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak 
zostávate vo mne.  Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti.      Ján 15, 1-5 
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Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 
bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom 
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete 
nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.   A hneď s anjelom sa 
zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva 
na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Lukáš 2,:10-14   
Kráľ Dávid na úvodnej obálke patrí k Vianociam. Áno, akoby symbolicky 
sa aj on pridáva svojou harfou k oslave Boha, ktorý nám poslal svojho 
Syna na našu zem. Anjelský chválospev na Betlehemských poliach patrí 
medzi najväčšie oslavy. Dávid, ktorého socha je v Jeruzaleme na hore Sion, 
zložil veľa oslavných piesni o Hospodinovi. Pán bol jeho pastierom, 
skrýšou i hradom. Vianoce opäť prišli so svojim neopakovateľným čarom 
aj do nášho zboru a do našich rodín. Každý z nás je pozvaný, aby sa pridal 
k oslave Božieho mena. Pridaj sa aj ty k chválospevom anjelov. 
K Vianociam patria vždy aj vianočné piesne o narodení Spasiteľa a  
o oslave Božej lásky. Táto Božia láska bola a je taká veľká, že dáva to 
najdrahšie: svojho Syna. Kristus prišiel do chudoby, biedy, bol nielen 
bezdomovcom. On sa stal veľmi skoro prenasledovaným a utečencom. Veď 
Herodes sa naľakal konkurencie a zo strachu o svoj trón dal zavraždiť deti, 
ktoré boli mladšie ako dva roky.  Vianoce môžeš prežiť aktívne alebo 
pasívne. Ja ťa pozývam, aby si tohtoročné Vianoce prežil v zbore, aby si 
bol aktívny pri chválospevoch a rozličných vianočných piesňach. A aj pri 
počúvaní vianočného posolstva Božieho slova, ktoré ťa pozýva, aby si túto 
úžasnú správu niesol ďalej.  Práve pre človeka, ktorý je preťažený a aj 
obťažený hriechom, ťažkosťami a zápasom o prežitie. 
 „Nádej človeka, ktorý pochopil, že sám to vlastne nedokáže ustáť. Že keď 
má vládu nad svojimi vecami, potrebuje niečo väčšieho, než je on sám.“  
To sú slová básnika, ktorý pochopil, že veriť v Boha je pre človeka dneška 
to najdôležitejšie, ako to bolo aj vtedy, keď sa Pán Ježiš narodil v  
maštaľke v Betleheme.  Ty môžeš túto nádej v narodeného Krista prijať pre 
seba. Ale môžeš túto nádej priniesť aj tým, ktorí sú utrápení, ubití 
a zneistení budúcnosťou. V Kristu je zajtrajšok v každom ohľade krajší 
a bezpečnejší. S Pánom Ježišom sa nemusím báť tmy strachu, môžem 
veriť, že Pán Ježiš môže byť pre mňa tým najväčším zázrakom a darom  
tohtoročných Vianoc. To je moje želanie a modlitba za teba, milý brat 
a sestra. Pokojné a požehnané Vianočné sviatky, aby boli bohaté na  
duchovné posolstvo, ktoré sa začalo šíriť z Betlehema. Požehnané a 
radostné Vianoce a Nový rok 2012 úprimne želá Ján Jančo, zbor. farár. 
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Náš tohoročný zborový výlet – Novohrad, Veľký Krtíš a Záhorce 

Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na 
krídlach ako orly, bežia, a neomdlievajú, chodia, a neustávajú.                            
Izaiáš 40, 31 
Deň 27.11.2011 bol neobyčajný pre 42 členov nášho cirkevného zboru. 
Prežili sme ho spolu na zborovom výlete. Cieľom cesty boli cirkevné zbory 
v Novohradskom senioráte. Prvá zastávka bol Veľký Krtíš. Tu na Službách 
Božích zvestoval Slovo Božie br. farár J. Jančo na text: L1,26-38. Svojimi 
piesňami do programu prispel aj náš spevokol. Potom sme prešli do fílie 
Záhorce, kde sme sa zúčastnili na Službách Božích. Vrelé privítanie 
a pohostinnosť domácich bolo veľmi príjemné. O výborný obed sa nám 
postarali cirkevníci vo Veľkom Krtíši. Zákusky, koláče, káva, čaj 
nechýbali, ani obsluha mládeže. Potom sme sa presunuli do cirkevného 
zboru Stredné Plachtince. V chráme Božom nás privítal kurátor zboru, 
ktorý nám podrobne predstavil históriu cirkevného zboru a videli sme aj 
historické múzeum regiónu. 
Ďalšou zastávkou bol zbor Príbelce. Zvláštnosťou tohto zboru je denný 
stacionár, to znamená, že tu môžu starší ľudia tráviť spoločné chvíle pri 
piesňach, rozhovoroch a rôznych ručných prácach. Navštívili sme aj 
modlitebňu, ktorú používajú najmä v zimnom období. V letnom období sa 
stretávajú v krásnom kostole postaveného v husitskom období.  
Poznať bratov a sestry v tomto regióne, ich život a vieru v Pána Ježiša bolo 
povzbudzujúcim zážitkom a novou silou do ďalších dní nášho života. Pánu 
Bohu patrí vďaka za ochranu na ceste a požehnanie celého dňa. 
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Správy z jednotlivých častí cirkevného zboru 

Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na 
modlitbách. Sk 2,42 
Kalná: Služby Božie sa konajú v každú nedeľu o 9.30h. Súbežne sa koná 
detská besiedka. V stredu mávame biblické hodiny o 18.00h. V advente 
a v pôste sú to večerné Služby Božie. V piatok je výučba konfirmandov, 
stretnutie dorastu a spevokolu. V roku 2010 sme vymenili strechu na 
modlitebni a na zborovej sieni. Teraz na jeseň sme zateplili sokel na farskej 
budove. 
Dolná Seč: Služby Božie sa konajú 2. nedeľu v mesiaci o 11.00h. a 4. 
nedeľu o 14.00h. V utorok mávame biblické hodiny o 18.00h. V advente 
a pôste sú to večerné Služby Božie. Pravidelne sa stretáva skupinka žien 
a to každý druhý piatok. Modlitebňa bola kompletne obnovená v roku 
2009. 
 
Horná Seč: Služby Božie sa konajú 1.nedeľu v mesiaci o 14.00h. Od 
06.11.2011 sa stretávame v dome seniorov. 
Lok: Služby Božie sa konajú 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 11.00h.  V utorok 
mávame biblické hodiny o 16.30h. V advente a pôste sú to večerné Služby 
Božie. Od apríla do októbra sme vymenili celú strechu na modlitebni. 30. 
októbra v tomto roku sme si pripomenuli 30.výročie posvätenia 
modlitebne. Slávnostným kazateľom bol a posviacku vykonal senior Ivan 
Eľko. 
 
Beša: Služby Božie sa konajú 3.nedeľu v mesiaci o 14.00h. Tieto  priestory 
nám poskytuje obec od 19. júla 2009  a elektrinu zabezpečuje s. kurátorka  
Henteková.  
Malé Kozmálovce: Služby Božie sa konajú 2. nedeľu v mesiaci o 11.00h. 
V modlitebni je teplo, okná sú vymenené a je tam veľmi pekné prostredie.  
 
Nový Tekov: Služby Božie sa konajú 4. nedeľu v mesiaci o 14.00h. 
V stredu o 17.00h mávame biblické hodiny. V advente a v pôste sú to 
večerné Služby Božie.  
Ďakujeme Pánu Bohu za všetky miesta, kde sa môžeme stretávať na 
Službách Božích, aj tým,  ktorí sa o tie miesta starajú. Ďakujeme za tých, 
s ktorými môžeme spoločne prijímať duchovný pokrm. Prosíme o modlitby 
za duchovné prebudenie v našom cirkevnom zbore a požehnanie pre všetky 
akcie, ktoré sa budú konať aj v budúcom roku. 
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Zlatá konfirmácia 

Pýtali sa prečo zlatá? Lebo je to už 50 rokov odvtedy, čo 29 mladých 
chlapcov a dievčat stálo pred oltárom a sľubovalo vernosť Pánu  Bohu. 
Štvrtého decembra 2011 sa ich stretlo iba 11. Niektorí zomreli, iní pre 
chorobu  nemohli prísť. Mnohí prišli aj s rodinami, čo nás veľmi potešilo. 
Privítal ich brat dozorca Baroška a brat farár Jančo ich uviedol ako zlatých 
konfirmandov. Za konfirmandov sa prihovoril brat Ladislav Varga, ktorý 
zaspomínal aj na prežité v mladosti. Spoločne so zborom prijali Večeru 
Pánovu. Spevokol zaspieval pieseň: „Toľko dôvodov, Pane dal si nám...“. 
Naozaj veľa dôvodov na oslavu a vďaku Pánu Bohu. Po skončení služieb 
Božích naši konfirmandi spolu aj s rodinami prešli do zborovej miestnosti, 
kde si pri občerstvení spomenuli na mladé časy. Svoje stretnutie ukončili 
modlitbou, vďakou a prosbou za požehnanie do ďalšieho života pre seba  
a svoje rodiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každá veková skupina... 
V našom zbore má šancu každá veková skupina, len záleží od nej či chce 
prísť. Deti majú svoje stretnutia, dorast, spevokol, presbyteri, ale aj ženy 
majú svoje stretnutia. Škoda, že nie muži. 
V našom zbore máme dve skupinky žien, ktoré sa stretávajú. Jedna 
v Dolnej Seči a druhá v Kalnej. Tieto skupinky sa stretávajú samostatne 
a každá má svoj program. V Kalnej preberáme Jánovo evanjelium. Je to 
veľmi zaujímavé, lebo na mnohé veci  z prečítaného textu odpovedáme 
samy. Okrem piesní a modlitieb sa rozprávame aj o potrebách zboru. 
Raz do roka máme seniorálne stretnutie žien. Tento rok to bolo 19.júna 
v Bátovciach Hlavnú prednášku mala s. Krivošová. Hovorila  
o evanjelických kostoloch od reformácie až po súčasnosť. Bola to výstižná, 
zaujímavá prednáška. Na takéto stretnutia sa tešíme aj preto, lebo sa 
stretneme s mnohými známymi, s ktorými sa môžeme potešiť, ale aj 
posťažovať so svojimi problémami. Vďaka Pánu Bohu za takéto stretnutia. 
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Slávnosť konfirmácie 

Bola to pre  náš  zbor krásna slávnosť. Konala sa 5. júna v Kalnej  nad 
Hronom. Sedem detí a to 3 dievčatá: Natália Kotlárová, Viktória Kotlárová 
a Zuzana Szabová a 4 chlapci: Timothy Benedikovič, Martin Fiala, Dávid 
Hasič a Lukáš Varga sľubovali vernosť Pánu Bohu a našej evanjelickej a. 
v. cirkvi. Sme vďační za tieto deti. Nech ich Pán Boh sprevádza, ochraňuje 
a požehnáva na ich životnej ceste. Želáme im, aby zostali verní Pánu Bohu 
a žili na Jeho slávu.  
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Detský biblický tábor 

Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Sk 16,31 
Na prvý prázdninový týždeň sa tešili deti a dorastenci z nášho zboru aj 
tento rok. Prežili sme ho v Sazdiciach na biblickom tábore. Ústrednou 
témou bola kniha Ester. Ester si Pán Boh použil na záchranu židovského 
národa. Všetci sme sa naučili, že poslušnosť Pánu Bohu má zmysel. Lebo 
On  má moc nás vyslobodiť od zatratenia. Aj ty, aj ja môžeme byť takýmito 
nástrojmi v Jeho rukách. Len v Jeho prítomnosti smieme prežiť zmysluplný 
život v časnosti a nádherný vo večnosti. Okrem biblických tém sme mávali 
aj športové hry, návštevy kúpaliska v Dudinciach a videli sme aj domáce 
safari. Večery sme strávili pri táboráku. Strava bola výborná.  
Ďakujeme Pánu Bohu za takto prežité dni a prosíme, aby semienka Jeho 
slova zasiate do mladých sŕdc  priniesli bohatú úrodu. Nenechaj si milý brat 
a drahá sestra ujsť úžasnú príležitosť žiť v prítomnosti živého a jediného 
Pána Boha, ktorý ťa tak veľmi miluje.  
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Zborový deň 

Podľa toho poznajú  všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne 
milovať. Ján 13, 35 
Z Božej milosti sme mohli mať aj tento rok zborový deň. Konal sa 
20.11.2011 o 14.00 hodine v Dolnej Seči. Na začiatku stretnutia sa 
prihovoril starosta obce p. Čornák. Slovom Božím poslúžil br. farár Daniel 
Koštial, ktorý pricestoval s manželkou Slávkou a dcérkou z Banskej 
Bystrice. Br. farár J. Jančo nám pripomenul udalosti, ktoré sa stali  v našom 
zbore prostredníctvom fotiek premietaných na plátne. Do programu prispel 
aj náš spevokol s piesňami: Zapáľ oheň v srdci, Neverím, Hrubý Kríž. 
Dorast vystúpil so scénkou „Posledný súd“. V prestávke programu sme sa 
pohostili výbornými koláčmi, čajom a kávou a spievali piesne z nášho 
evanjelického spevníka. Zborový deň sme ukončili básňou od s. 
Mokošovej „Pokojom ma obdaríš“. Ďakujeme Pánu Bohu, že sme mohli 
prežiť krásne a požehnané adventné popoludnie. 
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Naša mládež 

Možno sa mnohí pýtame: kde je naša mládež, naše deti? Áno i ja sa 
mnohokrát pýtam, kde sú, prečo nie sú v spoločenstve veriacich ľudí 
v spoločenstve nášho zboru? Ale oni sú, iba ich je málo. Nás rodičov, 
starých rodičov bude brať Pán Boh  na zodpovednosť za naše deti. Ako 
sme ich vychovávali, ako sme ich viedli k viere v Pána Boha, v Pána Ježiša 
Krista. Nebudeme sa môcť vyhovárať na dobu. My sme za ne zodpovední. 
Je to dar, ktorý sme dostali, ako s ním narábame? Zveľaďujeme ho alebo 
ho zakopávame? Veď nech sa rozhodnú sami? 
Aj v tomto roku sme mali seniorálne akcie:  
pre dorast 14.05. v Pukanci, pre deti 04.06. v Hontianskej Vrbici a pre 
mládež 26.11. v Nitre. Deti aj mládež majú možnosť sa stretávať aj 
v našom zbore. V nedeľu býva detská besiedka a v piatok dorast. Tu sa 
majú možnosť deti spoznávať, ale poznávať aj Božie pravdy, učiť sa 
o Božej ceste. Pán Ježiš povedal: „Nechajte dietky prichádzať ku mne 
a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.“  
    

Svetový deň modlitieb 
Dňa 18. marca 2011 sa uskutočnilo v našom zbore milé stretnutie sestier 
a bratov zboru pri príležitosti Svetového dňa modlitieb 2011, ktorý 
pripravili sestry z Chile na tému: „Koľko máte chlebov?“. Prítomných 
privítala sestra Anna Jančová, ktorá mala i biblický príhovor. O krajine 
v krátkosti oboznámila sestra Barošková, brat Dávid Hasič ml. premietal 
film o tejto krajine. Skupinka sestier pod vedením sestry Daniely Hasičovej 
pripravila pásmo o živote a prosbách sestier z Chile pre ich dôstojnejší  
duchovný a svetský život, ktoré ukončili spoločnými modlitbami. Na záver 
stretnutia sestra Barošková informovala na aké účely sa použijú vyzbierané 
finančné prostriedky zo SDM z roku 2010.     
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Mocné rameno 

Nedávno som bola svedkom jednej nepatrnej udalosti. Do obchodu vstúpil 
manželský pár. Žene po chvíli prišlo nevoľno. Personál jej  poskytol 
stoličku a ona si sadla. Jej muž rýchlo nakúpil, čo potrebovali a podišiel 
k nej. Keď si odpočinula, ponúkol jej svoje rameno. Chytila sa ho 
a opierajúc sa  o neho, pomaly odišla. Uvedomila som si, že je to výstižný 
obraz toho, ako sa Pán Boh skláňa k nám, svojim deťom. Keď sme  slabí, 
unavení, chorí, smutní. On je vždy blízko, aby nám ponúkol svoje mocné 
rameno. O Neho sa môžeme s dôverou oprieť. On nás miluje dokonalou 
láskou. V Jeho náručí každý nájde to, čo potrebuje pre život časný i večný. 
On je živý Boh, ktorý má v rukách všetku moc.  
Ešte nikdy som nebola sklamaná, keď som sa k Nemu vierou privinula 
s prosbou o pomoc a silu. „ Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú na 
Teba.“ Ž. 25, 3. Kedysi bol môj život prázdny, bez zmyslu, bez nádeje 
a bez radosti. Možno sa tak cítiš tiež. Všetko vôkol teba je také pochmúrne. 
Ale to sa môže zmeniť. Len pozri smelo hore. Od kedy Pán Ježiš vstúpil do 
môjho srdca, môj život dostal zmysel, plnosť, cieľ. Priniesol do môjho 
srdca svetlo. Presne tak, ako keď v zatmenej izbe otvoria okná a slnečné 
lúče pohltia tmu. Pán Ježiš pribitý na kríži je dôkazom, ako veľmi nás Pán 
Boh miluje. On túži aj s tebou žiť vo vzťahu lásky. Chce ťa zachrániť pred 
večným zahynutím, viesť ťa tou správnou cestou a pomáhať ti 
v problémoch. Tak neváhaj ani chvíľu, padni pred Ním na kolená, vylej Mu 
svoje srdce a pozvi Ho do svojho života. On ťa počuje a veľmi rád prijme  
tvoje pozvanie. „ Obráťte sa ku Mne a dajte sa zachrániť všetky končiny 
zeme, lebo ja som Boh a iného nieto.“ Iz. 45, 22.  
Ak už patríš medzi Božie deti, chváľ Pána Boha za tú milosť, smieť žiť 
v Jeho prítomnosti a mať večný život. Rozhliadni sa, možno niekto blízko 
teba potrebuje počuť evanjelium práve teraz. Pán Ježiš si môže použiť aj 
teba pri budovaní svojho Kráľovstva. Držme sa pevne Jeho mocného 
ramena. „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem 
a moje oko bude bdieť nad tebou.“ Ž. 32, 8.    
 
POŽEHNANIE 
Kde je viera, tam je láska 
Kde je láska, tam je  pokoj 
Kde je pokoj, tam je požehnanie 
Kde je požehnanie, tam  je Boh 
Kde je Boh, tam nič nechýba 

-7- 
Odkrytý kríž 

To bola téma mládežníkov počas Veľkonočných sviatkov. Naši 
konfirmandi - mládežníci sa zúčastnili na spoločných Službách Božích so 
svojim programom: Odkrytý kríž. Čo všetko nám Kristov kríž zakrýva: 
pochybnosť, strach, pýcha, starosť, nevera, ľahostajnosť, smrť... a ešte viac 
iných vecí, cez ktoré nevidíme Kristov kríž. 
Ale tu prichádza viera, ktorá strháva závoj pochybnosti. Ak budete mať 
vieru, zaskvie sa vám opäť Kristov kríž. Viera je víťazstvo, ktoré premáha 
svet.  
Potom príde nádej a hádže závoj strachu preč. Majte nádej v Boha 
a premôžete každý strach. Prichádza pokora a strháva závoj pýchy. Boh sa 
pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 
Ďalej prichádza radosť a berie závoj starosti. Tí ktorí so slzami rozsievajú, 
žať budú s plesaním. Nech nám starosti života nikdy nezakryjú Kristov 
kríž. Pán Boh zotrie každú slzu z očí.  
Prichádza pravda a podáva závoj nevere. Nevera sa vždy len skrýva a nevie 
obstáť pred pravdou zjavenou v Pánovi Ježišovi Kristovi.   
Po pravde prišla láska a podáva závoj ľahostajnosti a tá musí odísť. Láska 
nikdy neprestáva. Kristov kríž stále žiari ako symbol svetla, života, lásky a 
ukazuje cestu k nebesiam. 
Život podáva závoj smrti a hovorí: „odíď!“ Na Veľkú noc stojíme v duchu 
pri Ježišovom prázdnom hrobe a počúvame Jeho slová: “Ja som 
vzkriesenie i život, kto verí vo mňa bude žiť aj keď umrel.“ Tento nový 
život nám už teraz odkrývajú: viera, nádej, pokora, radosť, pravda, láska. 
Tento život nám prináša kríž Pána Ježiša Krista     
 

Stretnutie spevokolov 
Naša kantorka Evička G. nám hovorí: treba cvičiť, cvičiť, cvičiť. Myslí 
tým piesne. My sa tešíme, že nás podporuje po každej stránke. Stretáme sa 
v každý piatok v Kalnej v zborovej miestnosti. Ja sa vždy teším na 
spoločné stretnutie. Myslím, že sa každý teší. Spolu zdieľame svoje starosti 
aj radosti. Okrem spievania piesní si čítame z Božieho slova a potom máme 
krátke modlitebné stíšenie. Je to veľké požehnanie i sila pre nás všetkých 
do budúceho týždňa. Spevokol spieva pri rôznych akciách zboru. Všetky  
spevokoly zo seniorátu sa stretávajú raz do roka. Tento rok to bolo 22.mája 
v Bátovciach. Stretlo sa dvanásť spevokolov. Každý spieval dve piesne 
a vyvrcholením bola spoločná pieseň. Vďaka Pánu Bohu za takúto službu 
na Jeho slávu. 


