POZVÁNKA NA VOLEBNÝ KONVENT
ECAV Vrbove·1. jún 2017

Predsedníctvo Bratislavského seniorátu zvoláva na nedeľu 18. júna
2017 o 10.00 hod. v rámci služieb Božích volebný konvent na voľbu
nového zborového farára. Presbyterstvo zboru kandidovalo na túto
funkciu ses. farárku Mgr. Danu Murínovú z Lovinobane.
Tí ktorí sa nezúčastnili služieb Božích dňa 30. apríla 2017 si môžu tu
prečítať životopis sestry farárky.
Mgr. Dana Murínová, Partizánska 145/22,98554 Lovinobaňa
Životopis
Volám sa Dana Murínova, rodená Vicovanová, Narodila som sa 31. decembra
1969 v Arade, okres Arad - Rumunsko ako jediné dieťa otca Constantina
Vicovan a matky Zuzany, rodenej Sedliačikovej.
Z vďačnosti k Pánu Bohu ma rodičia 30. marca 1970 priniesli do nadlackého
evanjelického a. v. chrámu Božieho, kde som bola pokrstená. Po matke som
zdedila slovenskú národnosť a tak aj slovenský jazyk a preto som v 6. rokoch
začala navštevovať 12 - ročné Slovenské priemyselné lýceum „G. Cosbuc“ v
Nadlaku,
Dňa 19. apríla 1981 som bola konfirmovaná. Ako dospelý člen cirkvi som sa
začala aktívne zapájať do zborového života cirkvi. Najskôr pravidelnou
prítomnosťou, neskôr prácou zvlášť na biblických hodinách mládeže. Tam som
si prehlbovala vedomosti o našom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Táto
práca ma čoraz viac zaujímala a tak som uvítala možnosť pracovať od roku 1990
až do roku 1995 ako pokladníčka na slovenskom evanjelickom farskom úrade v
Nadlaku.
Zaujímala som sa aj o cirkevnú hudbu a tak som 17. októbra 1991 urobila
Božou pomocou kantorskú skúšku v Cluj (Kluži).
Zúčastnila som sa aj náboženského kurzu v Modre - Harmónii v auguste
1992, kde bola hlavná téma práca s deťmi a mládežou.
Po ďalších získaných vedomostiach om začala vyučovať náboženstvo na
prvom stupni (1.- 4. roč.) v Nadlaku.

Za pomoci miestneho farára a seniora sme založili dorastový spevokol „Alfa
i Omega“, s ktorým som až do roku 1999 stále pracovala a vystupovala.
V roku 1995 som bola prijatá na Evanjelickú bohosloveckú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave. S Božou pomocou som túto vysokú školu
aj dokončila.
Dňa 29. júla 2000 som bola ordinovaná za evanjelického kňaza v
Liptovskom Mikuláši. Mojím kaplánskym miestom sa stala Lovinobaňa v
Novohradskom senioráte, kde som bola uvedená 27. augusta 2000 bratom
seniorom Jánom Ďurovom a bratom biskupom vo výslužbe Pavlom
Uhorskaiom.
Pán Boh je milostivý a dobrotivý. S Jeho pomocou sa začala stretávať
lovinobanská mládež každý týždeň v piatok a obohacovať sa slovom Božím.
Vznikol i ženský spevokol „Tabita“ a prvýkrat sme vystupovali na Vianoce v
roku 2000. l dospelí ľudia majú možnosť zamýšľať sa nad slovom Božím na
biblických hodinách, ktoré sú každý týždeň v piatok.
V dcérocirkvi Uderiná sme opravili kostol v roku 2001 a 1. júla bol i
posvätený bratom seniorom Jánom Ďurovom. Prítomný bol i dôstojný brat
generálny biskup Júliu Filo. Boli to pre nás všetkých prekrásne a
nezabudnuteľné chvíle vidieť obnovený chrám Boží.
Vznikol i detský spevokol „Malé svetielka“, ktorý tiež s veľkou radosťou
spieval Pánu Bohu.
Ďalej sa snažíme opravovať i budovy, ktoré chátrajú podľa finančných
možností. Vďaka patrí ochotným a obetavým cirkevníkom.
14. októbra roku 2002 som urobila farárske skúšky v Bratislave a stala som
sa námestným farárom.
31. augusta 2003 som bola slávnostne inštalovaná za zborového farára v
Lovinobani.
Pôsobím v cirkevnom zbore Lovinobaňa už 17 rokov. Momentálne som
námestným farárom. Chcela by som i naďalej pracovať na vinici Pánovej, ak je
to vôľa Božia, a na tom mieste, kde bude Božia vôľa.
Tak mi Pán Boh pomáhaj
Dana Murínová – námestná farárka

