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Milé sestry a bratia,  

s vďakou a v pokore pred naším Pánom spoločne ďakujme za milosť prejavenú nám a nášmu cirkevnému 

zboru  aj v uplynulom roku 2014  a v úvode nášho výročného konventu a pôstu sa  pomodlíme. 

           

1. Modlitba 

Bože a Otče náš, ďakujeme Ti,  že do hlbín nášho hriechu, bolesti, smútku, smrti  a zúfalstva preniká svetlo 

Tvojej milosti a nádeje. Chválime a oslavujeme Ťa, že sme to mohli spoznávať nielen v uplynulom roku 

v našom živote, ale i  v spoločenstve nášho cirkevného zboru. Dobrorečíme Tvojmu menu, lebo Tvoje 

milosrdenstvo, Tvoja láska, Tvoja pomoc a záchrana zažiarila  v Tvojom synovi, našom Pánovi Ježišovi 

Kristovi. Ďakujeme Ti, že stojíš pri nás a viedol si nás pravdou svojho slova aj v roku 2014  a v pokore 

prosíme,  veď nás i naďalej, aby sme zmocnení Duchom Svätým, boli svedkami nádeje, Tvojej lásky na 

ceste života v našom cirkevnom zbore, cirkvi, ale i v tomto svete. Ďakujem za toto svedectvo mládeže, 

presbyterov, spoločenstva žien, spevokolu, pracovníkov vnútornej misie, učiteľov náboženstva,  ale i rodín 

a všetkých,  ktorí žijú v Tvojej milosti. Zmiluj sa nad nami, aby sme vo viere dokázali reagovať ako Tvoj 

ľud, ECAV  na nové výzvy dnešného meniaceho sa sveta. O to Ťa prosíme, Bože a Otče náš, v mene nášho 

Pána Ježiša Krista, ktorého príchod očakávame. Amen.   

 

Biblický text a kázeň: ŽALM 130  

Pútnická pieseň. Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas 

môjho úpenia! Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby 

sa Ťa báli. Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša.  Na Pána čaká moja duša viac ako 

strážnici na ráno, viac ako strážnici na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u 

Neho hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. 

 

 

2. Kázeň 

Vážený konvent, milé sestry a bratia v Pánu!   

        Na prahu pôstneho obdobia, v prvú pôstnu nedeľu, v pokore sa chcem spolu s vami obzrieť za 

uplynulým rokom 2014, aby sme si vo svetle prečítaného 130. Žalmu  uvedomili, že putujúc etapami nášho 

života je veľkou milosťou pre nás, že smieme v Kristu volať k Pánu Bohu  ako nášmu Otcovi.  

 Čím všetkým sme prechádzali v uplynulom roku ako jednotlivci, rodiny, ale i ako cirkevný zbor 

a cirkev? Ako by sme mohli zhodnotiť to, čo je už za nami ako ďalšia etapa nášho života  viery, ale i života 

nášho cirkevného zboru?  Neraz sme sa ocitli v ťažkej situácií, v hĺbke bolesti, sklamania a smútku. Tak som 

sa nejako cítil, keď sme sa nečakane lúčili v závere roka so zosnulým bratom, ktorého tragický odchod 

nečakane otvoril priepasť bolesti a hlbokosť  trápenia...  Na ceste života, na ceste viery  neraz, nečakane sa 

ocitneme v onej „hlbokosti“ smrti, sklamania, bolesti a kríža... No tá najhroznejšia hĺbka, do ktorej sme 

všetci upadli, je HĹBKA HRIECHU. Iste môžeme myslieť na konkrétne veci... no nezabúdajme, že tento 

Žalm je pútnickou piesňou (Žalmy 121 – 135 spievali sa nielen cestou do chrámu na deň zmierenia, ale 

i pred samotným chrámom – piesne výstupu. Dr. Martin Luther tento Žalm nazýva Pavlov Žalm, lebo tak 

silne tu zaznieva tón milosti). No dôležitou otázkou je, kto túto pieseň spieva. V texte je zaujímavé to, že sa 

tu objavuje prvá osoba jednotného čísla... teda JA... žalmista v tomto žalme odkrýva svoje srdce do hĺbky 

(DE PRO FUNDIS) a svoju modlitbu. Pieseň môžeme rozdeliť do troch častí a pre aktualizáciu  v našom 

živote zdôrazniť, že  žalmista: I. Volá II. Vyznáva III. Vyzýva   
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I. Volá (verše 1 – 3)   

Kto to volá? Prorok, kňaz, levíta, pútnik? Niekto, kto je účastný na slávnosti v chráme, spevák v zastúpení 

celého spoločenstva?  Prečo to tak je? Lebo hriech je vždy prvou osobou jednotného čísla... Ja som zhrešil, 

ja som sa previnil, ja som páchal, čo je zlé v Tvojich očiach, Bože.  Ak chceme porozumieť tomuto volaniu, 

tejto modlitbe, musíme prejsť zúfalstvom nad naším hriechom, naším zlyhaním, našou vlažnosťou ako 

jednotlivci... to podobne  vyznáva aj Dr. M. Luther v známej piesni, ktorú sme spievali (EPS 334,1 – 2 verš). 

1. Z hlbokosti k Tebe volám, čuj, Bože, smutný môj hlas, praj sluchu úprimným slovám, skloň sa ku mne, 

pomôž včas; veď ak vidíš len neresti, previnenia, neprávosti, kto pred Tebou obstojí? 

2. Ty však zo svojej milosti previnenia odpúšťaš, bez našich zásluh, hodností kajúcim milosť dávaš. Človek 

nemá sa čím chváliť, lež v pokore a v bázni žiť, prosiť o zmilovanie. (Výraz z hlbokosti sa v SZ ešte vyskytuje: 

Ž 69, 3; Iz 51, 10; Ez 27, 34)   

Čo vidí pri nás Pán Boh? Je naša práca, služba v cirkevnom zbore prejavom našej lásky, vďačnosti za Jeho 

milosť a záchranu z „hĺbky hriechu“?  To, že sme pod troskami konzumu, odpadkov morálnej plytkosti, že 

sa v turbulenciách života strácame... Bratia a sestry, obrazom Starej zmluvy – hlbina je proste situácia, v 

ktorej sa nedá žiť, normálne fungovať. (Je to napríklad situácia Jonáša... topí sa v bahne rozkladu). Sestra 

farárka Darina Bancíková (31. 2. 1922 – 30. 7. 1999), ktorá bola vo väzení, vo svojich spomienkach píše, čo 

prežívali: „Urážky, ponižovanie, hrozby, vyvolávanie strachu... Nedivím sa, že niektoré ženy v zúfalstve sa 

pokúsili o samovraždu. V tom prostredí vydrží ten, kto má ku komu volať...“  

No my sa môžeme ocitnúť aj vo väzení hriechu... tu prežívame hĺbku stratenosti a beznádeje... Pre náš hriech 

sme stratení všetci. (Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho 

milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.“ Rim 3,23 – 24) Preto sa strácame, lebo sme prestali vidieť 

tragédiu hriechu v našom živote... Ak by Hospodin počítal naše neprávosti, neobstojíme... poviem to inak, 

aké stopy zanechal hriech v mojom živote?  Preto  to nekompromisné vyznanie. 

 

II. Vyznáva ( verše 4 – 6)   

„U teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli.“ 

U Teba... to je radostné poznanie a vyznanie viery. Pán Boh zachraňuje, aby sme svojím postojom, životom 

mu vzdali chválu, úctu. Veľmi krásne to preložili v Kralickej Biblii „Ale u tebe jest odpouštení, tak, aby 

uctivost k tobě zachována byla.“ Stráca sa v nás úcta k Bohu samotnému, k Jeho slovu a milosrdenstvu.  

Pritom len On je záchranou v našej odcudzenosti a trápení... Naša cesta do spoločenstva cirkvi na sl. Božie 

má byť vyznaním „U Teba...“ To ťažké zovretie životnou situáciou, hriechom, sklamaním je príležitosťou k 

vyznaniu, že to, že Boh počuje naše volanie, je prejavom Jeho milosti a milosrdenstva.  Jeho odpustenie je 

také ohromujúce, že vedie k úctivosti – bázni. Pretože nekonečne presahuje naše predstavy o Ňom. On je 

suverénny vo svojej láske a slobodný vo svojom konaní k nám. Takým krásnym obrazom nás žalmista vedie 

k sústredeniu sa na Hospodina. Je to nádherná metafora, ktorá odkrýva poznanie nádeje či zloženie nádeje. V 

tej nádeji – dúfaní a očakávaní sa má čoho držať – JE TO BOŽIE SLOVO. „Na Hospodina očakávam, na 

Jeho slovo očakáva moja duša.“ To je povzbudenie pre nás v premenách nášho života, že sa môžeme oprieť 

o Božie slovo. Tie „hlbiny“ nemôžu otriasť Božím slovom... Práve ono nás ubezpečuje, že odpustenie je 

darom; záchrana, to je Božia láska v akcii v Pánovi Ježišovi. Tak porozumieme aj piesni Dr. M. Luthera, 

ktorý vyznáva: 2. Ty však zo svojej milosti previnenia odpúšťaš, bez našich zásluh, hodností kajúcim milosť 

dávaš. Človek nemá sa čím chváliť, lež v pokore a v bázni žiť, prosiť o zmilovanie.   

Slovo ktoré je mocou...  

To všetko zrazu vyúsťuje do výzvy. 

 

III. Vyzýva  (verše 7 – 8)   

To, čo prežíva žalmista alebo jednotlivec, je výzvou pre Boží ľud – Izrael. Tu akoby celý zbor mal spievať 

tú najradostnejšiu výzvu. „Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné 

vykúpenie.“ On zachraňuje, On vyslobodzuje... Inak vyslovené, evanjelik – boží ľud dôveruj Pánu Bohu, On 

v Kristu zachraňuje z otroctva hriechu, z bahna amorálnosti, bolesti nespravodlivosti, úzkosti sklamania a 

strachu smrti. Skutočne platí to, čo čítame v evanjeliu Jána: „Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. 
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Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní“ (Ján 8, 34b a 36). To, čo smel Izrael skrze obeť v deň 

zmierenia prijať v chráme (Levitikus 16), to smieme prijať skrze nášho Pána Ježiša Krista. „Vydaného pre 

naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie.“ (Rím 4, 25) Výzvu zdôvodňuje žalmista Božím 

milosrdenstvom, čo je zárukou Božej vernosti. On nás neopustí a On nás vykúpi z otroctva hriechu a smrti. 

(Ozeáš 13,14). Naplnenie posledného verša nachádzame v Pánovi Ježišovi. „Porodí syna a dáš Mu meno 

Ježiš; lebo ON vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21). (Dr. M. Luther nazýva práve pre túto tému milosti 

„pavlovským“ Žalmom popri Žalme 32, 51 a 143). To sa  opakuje aj v závere piesne 334. „ Ak aj mnoho 

zlého je v nás, u Boha viac milosti, pravica Jeho v pravý čas z ťažkosti nás vyprostí. On, Pastier stáda 

výborný, u Neho sluha pokorný dosiahne odpustenie.“ Nie je náhoda, že na podnet tohto žalmu Dr. M. 

Luther, ktorý v roku 1533 vykladal žalmy, napísal túto pieseň. V svojom výklade k tomuto žalmu píše: 

„Tento Žalm je jedným z najvynikajúcejších a najdôležitejších žalmov pre hlavný článok nášho vyznania 

ospravedlnenia z milosti (Sola gratia). Tento článok je slnkom, dňom a svetlom pre cirkev, ktorá svoje 

očakávanie zložila v Kristu. Obnova nášho duchovného života začína návratom ku Kristu. Duch Svätý nás 

vedie k pokániu, v ktorom budeme v pokání volať v úprimnosti vyznávať a životom svet a ľudí okolo nás 

vyzývať k životu viery.  Obráťme sa a budeme žiť (Ez 18, 32). Vstúpili sme do pôstneho obdobia a 

zamýšľame sa nad smrťou a utrpením Pána JK. Uvedomujeme si, že bez Jeho obete na kríži by sme ostali v 

svojich hriechoch a nemali žiadnu šancu. Kristov kríž  a Jeho víťazstvo nad smrťou nám však dáva istotu 

možnosti záchrany a večného života v Ňom a s Ním. Ako ale využívame to, čo sme od Pána dostali v službe 

cirkvi? Ako vážne berieme to, čo poznáme z Písma? Ako slúžime svojím životom v tomto svete?  Nech nás 

vedie Duch Svätý, aby sme ako jednotlivci, cirkevný zbor dokázali v našom živote nasledovať príklad 

žalmistu: VOLAŤ, VYZNÁVAŤ A VYZÝVAŤ..., aby sme boli hodnovernými svedkami milosti, pokoja, 

lásky a záchrany nášho Pána Ježiša Krista. 

Amen. 

 

3. Bohoslužobný život 

Tu si veľmi uvedomujem, že sme veľmi zabudli na slová z proroka Izaiáša. „Ak si zdržíš nohy pre deň 

sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku 

budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať 

svoje cesty, ani hľadať, čo máš ty rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi“ (Izaiáš).   

S bolesťou pozorujem, ako sa nám zo života vytráca to, čo hovorí prorok, že nedeľa je pre nás iná ako 

ostatné dni. Práve v tento deň môžeme vo svojej bolesti „z hlbokosti“ nášho hriechu volať... ale i počuť 

Božie slovo. Svätý Boh vo svojom slove, ktoré sa stalo telom v Pánovi Ježišovi, vstupuje do nášho sveta.  

Ak nechceme počuť Božie slovo, ak ho nečítame, neprijímame, vylučujeme Pána Boha z nášho života. 

Znova len pripomínam to, čo opakujeme stále, že najhlbším zámerom sviatočného dňa je v bázni a pokore, 

v tichosti stáť pred Pánom Bohom. Nedivte sa, že návštevnosť na sl. Božích je stagnujúca, že sme ustrnuli, 

lebo len formálne počúvanie Božieho slova  nestačí. Formálne povstaneme  pri spievaní evanjelia. Beda by 

bolo, keby sme ho nezaspievali liturgicky krásne... Nič proti – rád ho spievam, ale čo ak je tu čas začať ho 

„spievať svojím životom“ v službe, v manželstve, v rodine, v cirkevnom zbore, v tomto skorumpovanom 

svete i hriešnom spoločenstve cirkvi, ktoré z úcty voči Božiemu slovu povstalo, aby ho potom nechalo 

v chráme... v určitom zmysle „ho nepočulo“. Tak Vás prosím, sestry a bratia, aby ste Božie slovo začali 

čítať, naslúchať mu... aby preprogramovalo náš život. No niektorí, ako čítame v liste Židom, opúšťajú 

spoločné zhromaždenia (Žid 10, 25) a duchovne prestali rásť a zakrpatievajú (Žid 6, 1). Ak nás nebude 

burcovať moc Božieho slova, budeme sa  ponárať do minulosti a v určitom zmysle sa zbabelo uťahujeme 

a misijne nebudeme schopní osloviť dnešného človeka. 

Tu sme oslovení  prečítaným textom – Ž 130, ktorým má byť upevnená naša viera, povzbudené naše srdce v  

odhodlaní slúžiť slovom evanjelia  a spievať ho životom.  Len znova zopakujem, že nás  ubúda na pôstnych 

a adventných sl. Božích. Nestačí iba vyčítavo konštatovať, ale je potrebné si uvedomiť, čo vyslovil už 

Augustín:  „Aby sme iných zapálili, musíme sami horieť.“ Dr. M. Luther horel zapálený láskou k pravde, 

ktorú spoznal a objavoval v Božom slove. Ak sa nechceme v tomto svete stratiť, musíme túto autoritu nášho 

života poznávať a na nej budovať. Preto uvediem slová Písma, ktoré nás k tomu všetkých volajú. Je to 

známe podobenstvo o staviteľoch. Teda, na akej skale postaviť svoj život, rodinu a manželstvo, ak nie na 
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skale – pravde Božieho Slova, ktoré obstojí v každej búrke . Nebo a zem sa pominú, ale moje slovo zostáva. 

(Mt 5). K tomu sme boli pozývaní aj cez službu hostí, ktorí nám požehnane slúžili počas roka v CZ. Aj touto 

cestou im v mene nášho cirkevného zboru úprimne ďakujem a  prajem Božej milosti a požehnania v ich 

živote. Poslúžili nám: biskup VD ECAV Slavomír Sabol, emeritný biskup VD Ján Midriak, Daniel Midriak, 

Lenka Wágnerová, Lenka Janotková, Ondrej Prostredník, Ondrej Koč st., Matej Oráč, Peter Mihoč, Dušan 

Cina, Matúš Vongrej, Svein Olav Nicolaisen z Nórska, v rámci ekumenických stretnutí poslúžili: Viktor 

Blatée – rímskokat.  farár, Tomáš Metyl – gréckokat. farár, Peter Ruščin –AC, Ján Šoltz – kazateľ cirkvi 

ASD, Martin Jurčo – kazateľ CB, M. Lah – biskup gréckokatolíckej cirkvi a vypomáhal aj teológ nášho CZ 

Marek Ilenin. Chcem všetkým poďakovať, lebo bez ich ochoty pomôcť a poslúžiť by sme ťažko dokázali 

zvládnuť náročnosť služby v tomto cirkevnom zbore. 

 

Prehľad účasti na sl. Božích v cirkevnom zbore od roku 2007   

Rok 

počet členov hlavné sl. Božie večerné sl. Božie stredtýždňové SB 

kartotéka sčítanie počet za rok 
priemerná 

účasť 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

2007 3586 5511 
PO-9.00 h.     61 

PO-11.00 h    21 

515 

117 
43 63 42 56 

2008 3611 5511 
PO-9.00 h.     59 

PO-11.00 h    20 

548 

105 
52 84 40 80 

2009 3643 5511 
PO-9.00 h      62 

PO-11.00 h    18 

543 

95 
52 57 40 56 

2010 3678 5511 
PO-9.00 h      59 

PO-11.00 h    20 

494 

126 
60 70 41 52 

2011 3708 5511 
PO-9.00 h      52 

PO-11.00 h    15 

495 

111 
52 63 37 55 

2012 3736 3717 
PO-9.00 h      61 

PO-11.00 h    20 

P
470 

143 
57 58 41 56 

2013 3761 4890 
PO-9.00 h      61 

PO-11.00 h    21 

 

459 

132 
51 62 40 49 

2014 3782 4890 
PO-9.00 h      61 

PO-11.00 h    22 

 

462 

127 
52 59 41 50 

 

Ďakujeme kostolníkom, kurátorom v cirkevnom zbore, ktorí sa namáhajú a pripravujú stretnutia na obecnom 

úrade, doma, v chráme či modlitebni. Musím len s bolesťou konštatovať, že najslabšia účast na nešporných 

sl. Božích je vo V. Šariši a prekvapivo dobrá návšteva je v Podhradíku, ak ide o prisluhovanie VP v advente 

a pôste. (Uvedené v poslednej tabuľke bez udávania počtu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok 2013 Rok 2014 

Fília Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice 

Počet služieb Božích 29 29 28 31 27 27 

Priemerná účasť 88 83 32 88 75 32 

Počet adventných 3 3 3 3 3 3 

Priemerná účasť 15 20 16 18 23 14 

Počet pôstnych 6 6 5 6 6 6 

Priemerná účasť 21 23 15 18 20 17 
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Rok ÚSTP Petrovany M. Šariš V. Šariš Gregorovce Žipov Župčany Podhradík 

2013 12 12 2 2 2 2 2 3 

2014 12 12 2 2 2 2 2 3 

  

 

4. Sviatosti 

Krst svätý  
Náš Boh však nechce individualistický život kresťana bez prepojenia na miestny zbor, do ktorého sme 

prijatí sviatosťou krstu. V zbore sa mi totiž dostáva povzbudenie, posmelenie, pomoc, impulzy a nové 

poznanie, pastoračná starostlivosť, dar milosti v Kristu. Bez zboru, cirkvi sa nedá pestovať osobná zbožnosť 

a život s Bohom. Základ cirkvi je Pán Ježiš sám a nie človek! (Ef. 2.20).  Bez Pána Ježiša niet cirkvi. Kristus 

chce cirkev.   

Krstíme v cirkvi aj deti, aj dospelých, ale všetci si musíme uvedomiť, že  v cirkvi patríme Pánovi Ježišovi 

Kristovi, On je naším Pánom. Teda krst nie je bod, ale smerovanie.  Dr. M. Luther to vysvetľuje: „Sviatosť 

nie je založená na našej hodnosti, veď pokrstení sme neboli preto, lebo sme hodní a svätí, ani sa 

nespovedáme preto, lebo sme čistí a bez hriechov, ale naopak: prichádzame ako biedni úbohí ľudia, práve 

preto, že sme nehodní“ (Veľký katechizmus str. 211). Problémom je to, čo sa objavuje v tabuľke, že sme  

pokrstili nemanželské deti. Nejde o slobodné mamičky, ale o charakteristický prejav rodičov, ktorí žiadajú 

pokrstiť, a nie sú zosobášení. V našom cirkevnom zbore pri pastorálnom rozhovore ich vedieme k 

rozhodnutiu uzavrieť kresťanské manželstvo. Pred krstom rodičia podpíšu vyhlásenie o tomto rozhodnutí.  

Znova a znova pripomíname, že s krstom je spojená aj naša zodpovednosť za kresťanskú výchovu našich 

detí. Ak sa tešíme, že sme mali  64 krstov (33 chlapcov a 27 dievčat a v štyroch  prípadoch krst dospelých, 6 

detí sme krstili rodičom, ktorí podpísali vyhlásenie o uzavretí kresťanského manželstva).  Krsty dospelých a 

vo fíliách sa konajú v rámci sl. Božích, v Prešove  prevažne  po sl. Božích a v sobotu.  

Rok 
K r s t y 

Večera Pánova 

Chrám Nemocnica doma 
    spolu 

Detí dospelých Spolu m Ž M Ž M ž 

2007 37 6  43 2285 3573 20 37 16 42 5973 

2008 55 1 56 2196 3370 10 9 10 32 5627 

2009 56 4 60 2098 3257 8 11 7 30 5411 

2010 61 5 66 2073 3211 22 15 15 38 5374 

2011 57 3 60 2031 3079 28 15 7 39 5199 

2012 79 2 81 2009 3186 12 27 9 37 5280 

2013 62 4 66 2015 3254 21 18 4 38 5350 

2014 60 4 64 1874 3199 15 27 9 45 5169 

Rok 

Adventné večierne 

Prešov 

Pôstne večierne 

Prešov 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

počet 

za rok 

priemerná 

účasť 

2009 3 66 6 56 

2010 4 72 6 56 

2011 4 60 6 57 

2012 3 53 6 50 

2013 3 61 6 49 

2014 3 56 6 55 
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Večera Pánova     
Pri VP sa znova učíme, čo znamená pravé obecenstvo veriacich. Od prvej cirkvi sa učíme tomu, že boli 

jedno srdce jedna duša, Sk 4,32. O tomto sa nedá v mnohých zboroch ani počuť, my sa tešíme, že mnohí 

prídu do spoločenstva nášho zboru k VP možno aj preto, že pri prisluhovaní VP máme pomoc. Pomáhali 

nám: bratia farári a sestry farárky: brat farár O. Koč st., Lenka Wágnerová, Lenka Janotková, Matúš 

Vongrej, Maťo Oráč, Peter Mihoč, Svein O. Nicolaisen a teológ Marek Ilenin. Ďakujeme za túto ochotu a 

pomoc, ktorá je svedectvom lásky. Žiaľ, že mnohí evanjelici sú takí sebasústredení, že stratili pohľad na 

cirkev a blížneho, že sa ide na VP, spolu odpovedajú na spovedné otázky, spievajú kajúce  piesne, ale je to 

akoby zo zvyku, bez túžby po zmene života, ktorú nám prináša Pán Ježiš. Ísť k VP znamená túžiť po 

odpustení, po novom živote, ktorý v nás realizuje Duch Svätý. Dr. Luther vyznáva: „Keď sa od sviatosti 

odťahujeme, zo dňa na deň sme chladnejší, až sa nám nakoniec sviatosť celkom znechutí“ (Veľký 

katechizmus).  

Sme hriešnikmi a „...najväčším umením a opravdivou múdrosťou kresťana je to, že sa pevne drží a pevne 

verí, že Ježiš Kristus bol vydaný na smrť nie za našu spravodlivosť alebo našu svätosť, ale jedine za naše 

hriechy.“  

V cirkevnom zbore sa prisluhovala Večera Pánova 57-krát v chráme, modlitebni či v ústave a v rámci 

nešporov na fíliách a 64-krát sme šli do nemocnice či domácnosti. Raz pomáhal  prislúžiť VP, pre už 

zosnulého farára V. Šoltésa,   generálny duchovný – pplk. Marian Bodolló. 

 

5. Konfirmácia 

Tu si naplno uvedomujem, čo to znamená, že cirkev žije v postmodernom svete. Práve naši konfirmandi sú 

najviac unášaní vlnami tejto doby od tradície a živej viery a už aj ich rodičia, aj oni majú problém  ukotviť  

v živote cirkevného zboru. Cirkev napriek svojmu tradične silnému postaveniu prestávala byť rozhodujúcou 

autoritou ich života a výlučným vlastníkom pravdy. Komunizmus bol iba násilným prejavom sekularizácie, 

jej politicky riadenou podobou. Po páde komunizmu sa spoločnosť i cirkev nadýchli slobody, ale zároveň 

začali čeliť ďalšej vlne sekularizácie, ktorá má názov postmodernizmus. Postmodernizmus je členitý, zložitý 

jav. Jedným z jeho znakov je i tvrdenie, že absolútna, objektívna pravda nejestvuje, že svet je dúhový 

(uvažuj, kde si už vlajky so symbolom dúhy videl). Každý má svoju pravdu, každý má právo „nastaviť“ svoj 

život „podľa seba“. V slovníku sa udomácnili slová „neriešim“ (nezaujímam sa o všeobecné hodnoty a 

tvrdenia, pretože ja som sám sebe pravdou) a „byť v pohode“ (nezaujímam sa o všeobecné hodnoty a 

tvrdenia, pretože mňa zaujíma výlučne vlastné šťastie). 

Je ťažko budovať spoločenstvo, lebo znakom tejto doby je izolácia. Život v postmodernej spoločnosti robí 

z človeka osamelý ostrov v mori. Čoraz menšiu úlohu hrá komunita a plné vzťahy, sme čoraz viac izolovaní.  

Deti sa prestávajú hýbať a spoločne sa hrať, sú samy a zadívané na displej telefónu. Dospelí v robote bojujú 

o pozíciu a prežitie, i proti sebe. Ťažkou krízou prechádza inštitút manželstva a manželská vernosť. 

Spoločnosť je vnímaná ako súťaž rivalov, voči ktorým sa treba presadiť. O to viac človek túži po skutočnom 

spojení, vzťahu, spoločenstve, po zážitku prijatia a odovzdania sa. Tlak  individualizmu je veľmi silný 

a zasahuje naše deti. Čoraz viac kresťanov, ale i mladých ľudí sa stáva háklivými na nejaké výlučné tvrdenia 

ohľadom vierouky alebo morálky. Považujú to zo strany cirkvi za militantné, spiatočnícke. Boh je láska, tak 

odkiaľ berie cirkev právo na to, aby odo mňa žiadala, aký mám byť v nesmierne širokom spektre otázok 

dneška? Relativizmus otvára diskusiu o legalizácii spolužitia osôb rovnakého pohlavia. Naša cirkev sa 

k vážnym veciam vyjadrila nesmierne stručne, akoby to bola iba záležitosť rímskokatolíckej cirkvi. 

Zapamätajme si ale: tu už nie je spochybňované to, čo hovorí cirkev, tu už je spochybňovaný samotný model 

života, ktorý ako nespochybniteľný vnímali i neveriaci ľudia. Čo príde ako ďalšie? Rodiny a konfirmandi sú 

v dosiaľ nebývalej miere zavalení informáciami, mediálnou zábavou, hlúpou popkultúrou, ktorá si robí 

nárok byť umením, zaoberajú sa banalitami, sú totálne rozptýlení vecami, ktoré nemajú žiaden podstatný 

význam pre život. Na sociálnych internetových sieťach sa každý vyjadruje ku všetkému, a tu vysvitá, koľko 

je v ľuďoch arogancie, agresivity, neslušnosti, prázdnoty, sklonu k cynizmu, zosmiešňovaniu, urážaniu, a to 

bez ohľadu na to, či sú vzdelaní či nevzdelaní,  bohatí či chudobní. Tak nám život stavia nové výzvy pre 

duchovnú a výchovnú prácu. Musíme sa pýtať, či  proklamovaná sloboda detí vo veci viery nie je iba 
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výrazom totálnej neistoty rodičov v otázke, či byť kresťanom má vôbec nejaký zmysel? Je jasné, že neistý 

rodič nemôže viesť svoje dieťa k jasnému postoju...  

Konfirmandov vyučujeme z knihy Verím a sľubujem, ktorá didakticky už nereaguje na svet dnešného 

konfirmanda. Tu nejde o to, že by sa mal učiť a naučiť niečo iné, ale musí sa učiť a formovať inak. 

Nepoviem nič nové, že je slabá účasť konfirmandov na sl. Božích a možno bude potrebné premýšľať, ako 

ich spolu s rodičmi osloviť a v rámci cirkevného zboru vytvoriť oslovujúcu formu stretnutia. Veľmi som sa 

tešil príprave slávnosti zlatej konfirmácie, ktorá bola 15. júna v rámci sl. Božích s prislúžením VP. Bolo to 

možné len vďaka nadšeniu Vierky Werner z Altmorschen, ktorá s veľkou láskou pripravovala toto stretnutie. 

Osloví a pomôže jej príklad ďalším jubilujúcim konfirmandom? Konfirmácia v našom zbore sa konala 4. 

mája 2014, v 2. nedeľu po Veľkej noci a sľub vernosti cirkvi a Pánovi Ježišovi Kristovi vyslovilo 34 

mladých bratov a sestier. Znova len prosím o modlitby a mládež o prípravu stretnutí pre konfirmandov, na 

ktorých by si nachádzali cestu do spoločenstva mládeže a cirkevného zboru. Ďakujem mládeži za prípravu 

stretnutí pre konfirmandov a rodičov, ktoré sa konalo 23. februára 2014 na fare. V tomto školskom roku 

2014/2015 vyučujeme v druhom ročníku 47 a prvom 32 konfirmanodov. Vyučujeme v stredu a v piatok 

v malej zborovej sieni na fare. Modlime sa za slávnosť konfirmácie, ktorá sa bude konať v nedeľu 17. mája 

2015. V zbore sme  konfirmovali aj dospelých. 

 

Konfirmácia 

Detí 
Dospelých spolu 

chlapcov dievčat spolu 

2007 31 29 60 6 66 

2008 29 26 55 3 58 

2009 23 21 44 5 49 

2010 22 12 34 2 36 

2011 17 19 36 1 37 

2012 15 14 29 1 30 

2013 19 19 38 7 45 

2014 16 18 34 3 37 

 

 

6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi 

V cirkevnom zbore prežívame  radosť z toho, že sme po predchádzajúcej katechetickej príprave mohli prijať 

krstom a prijatím z inej cirkvi  do nášho cirkevného zboru : Moniku Biačovú, Miroslavu Biačovú, Vladimíra 

Wittnera, Ivanu Babušákovú, Máriu Gmitrovú a  Ivanu  Argyaovú.  

Do nášho zboru sa na základe zmeny trvalého bydliska alebo osobnej žiadosti prihlásili:    

 Silvia Šimková – z CZ Chm. Jakubovany 

 JUDr. Milan Majerník so synom – z CZ Giraltovce 

 MUDr. Miroslava Majerníková   – z CZ Michalovce 

 Emil Kožlej – z CZ Kuková 

 Emília Štoffová – z CZ Richvald 

 Mgr. Mária Drobná so synom – z CZ Marhaň 

 Vladimír  Wittner a Mária Wittnerová – z CZ Hanušovce 

 Mgr. Dušana Jaselská s dcérou – z CZ Giraltovce 

 Jarmila Pališčáková – z CZ Chmeľov 

 Zlata Droždiková – z CZ Opiná 

 Rastislav Hajduk a Miriama Hajduková s dvoma synmi – z CZ Opiná 

Bratom  a sestrám prajeme Božej milosti a požehnania v našom cirkevnom zbore.  

Z cirkevného zboru sa odsťahovali a vyhlásili z dôvodu zmeny trvalého bydliska:  
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 Júlia Pinkeová – do CZ Nesvady 

 Bury Alex a Buryová Renáta – do CZ Trnava 

 Ľubomír Matis s dvoma deťmi – do CZ Bratislava 

 Bibiana Bajusová a Adriana Bajusová – do CZ Bratislava – Dúbravka 

 

Zo zboru  z vieroučných a iných  dôvodov v roku 2014   oficiálne nik nevystúpil.  

 

7. Bohoslužobné výkony 

Sobáše 
V muzikáli Fidlikant na streche sa Tovje pýta svojej manželky Golde: „Miluješ ma?“ Ona odpovedá tým, že 

vymenuje niektoré z každodenných služieb, a tým mu naznačuje, že manželská láska je spletito prepojená s 

množstvo obyčajných prác, ktorými si manželia navzájom slúžia. Golde trafila do čierneho. Praktická služba 

je nevyhnutnou súčasťou manželstva. Nie je tajomstvom, že mnoho manželstiev je v kríze. Tlaky tohto 

uponáhľaného, za majetkom sa ženúceho sveta príliš veľa manželstiev oberá o čas a energiu, ktoré by si mali 

navzájom venovať. Tento druh nevšímavosti dokáže rozbiť manželstvo, ale my sme neraz ľahostajní a 

nevšímaví k Božiemu slovu, k cirkevnému zboru, ale i jeden k druhému... Ako ľahko je vypadnúť z Božej 

milosti? Ako rýchlo pre náš hriech vyrastie medzi nami v našich vzťahoch koreň horkosti. Ako rýchlo 

strácame čas na modlitbu a Božie slovo. Príprava na manželstvo sa stáva náročnejšia, lebo snúbenci často 

pracujú a žijú v zahraničí a pomaly sa strácajú na ceste viery. Ďakujem sestre K. Urmaničovej a mládeži za 

službu počas sobášnych obradov a bratovi kantorovi J. Lenhardtovi. To, čo je problémom, že nám narastá  

počet sobášov s dišpenzom, o ktorý sme žiadali v 5 prípadoch. Tiež sme v 8 prípadoch vyšli v ústrety 

žiadosti o iného sobašiaceho farára v CZ. 

 

Pohreby 
Spoločenstvo  cirkevného zboru  je požehnaním pre nás. (D. Bonhoeffer) V spoločenstve, ktoré sa raduje v 

Bohu,  je ukrytá pomoc pre tých, ktorí sú v danom okamžiku na tom zle  a z akýchkoľvek dôvodov  sú ticho, 

lebo ich trápi a blokuje hriech, alebo niečo ťažké, bolestivé zasiahlo ich život – kríž, utrpenie a smrť. Jedno 

si ale musíme uvedomiť, nemali by sme ostať iba pod tlakom týchto skutočností, izolovaní v ústraní... v 

mračne svojej bolesti, smútku, či ťažkej chvíle sklamania, svojej traumy... Musíme ísť do spoločenstva 

cirkevného zboru, bratov a sestier – spoločenstva nádeje, v ktorom je uprostred Vzkriesený... Boh, Pán Ježiš 

Kristus, ktorý je našou nádejou v živote aj pri smrti. Tu môžeme zložiť svoje sklamanie, smútok, bolesť, 

trápenie a hriech... tu je miesto potešenia, nádeje a uzdravenia v spoločenstve – stola Pánovho. Preto sa 

snažíme na pohreboch zvestovať toto posolstvo nádeje. Ďakujem sestre kantorke A. Štetinovej, ktorá s 

láskou slúži na pohreboch a dotvára ich po hudobnej stránke. Celkovo bolo 53 pohrebov.   

Rok 
S o b á š e Pohreby 

Do/Zo 

zboru 
Do/Z cirkvi Presbyterstvo 

evanj. krížne požehn. spolu muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. vyst. členov zasad. 

2007 4 20 3 27 23 22 0 45 6 5 1 1 37 2 

2008 6 20 4 30 24 19 1 44 13 1 4 1 37 5 

2009 11 16 4 31 28 26 0 54 24 2 6 0 37 3 

2010 7 21 6 34 29 23 1 53 23 1 2 1 37 4 

2011 5 19 4 28 23 33 1 57 9 6 7 0 37 3 

2012 3 20 4 27 27 25 1 53 4 2 0 2 33 5 

2013 8 28 1 37 29 16 0 45 12 8 0 0 33 4 

2014 5 14 3 22 25 28 0 53 18 8 2 0 33 7 
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8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore 

VMV cirkevného zboru 

Je vytvorený v zmysle nášho zborového štatútu. VMV výbor tvoria jednotliví vedúci vnútromisijných aktivít 

v cirkevnom zbore. V zmysle rozhodnutia zborového presbyterstva CZ tvoria ho všetci vedúci jednotlivých 

zložiek práce v cirkevnom zbore. Zasadnutia VMV boli: 12.4.2014 a 31.5.2014 v Hermanovciach. Zborové  

presbyterstvo na svojom zasadnutí schválilo navrhnutých členov, ktorí sa stretli s bratmi farármi, aby 

pripravovali aktivity VMV v roku 2014 a pripravujeme aj vnútromisijné  aktivity na rok 2015. Verím,  že 

tento výbor bude jadrom modlitebného spoločenstva. Veď pri každom stretnutí sa spoločne modlíme  za  

službu a prácu v cirkevnom zbore. 

Biblické hodiny dospelých 

Žiaľ, že sa v minulom roku  ukončilo  biblické štúdium pre mužov, ktoré sa konalo pravidelne  každý utorok 

na pôde úradu VD. Túto prácu viedol brat spirituál Matej Oráč. Ďakujem mu za ochotu a službu. Možno, že 

v rámci VMV pripravíme Biblické štúdium v CZ. Tento zámer sledujeme aj na  stredtýždňových sl. Božích, 

ktoré sa konajú v cirkevnom zbore po celý rok. 

Biblické hodiny pre vysokoškolákov -  staršia mládež 

Staršia (vysokoškolská a pracujúca) mládež sa v roku 2014 stretávala pravidelne každý týždeň, v stredu 

o 18:00 vo veľkej zborovej sieni na fare prešovského cirkevného zboru. Počas  roka sme sa stretli približne 

32 krát s priemernou účasťou asi 33 ľudí. Na príprave stretnutí staršej mládeže sa pod vedením brata farára 

J. Bakalára podieľali: Andrea Jakubčinová, Zuzana Melicherčíková, Anna Bakalárová, Viktória Svatová 

a Ján Čerenský. Týmto by som chcel poďakovať bratovi farárovi a celému tímu za veľké množstvo dobre 

odvedenej práce, spoločných zápasov a modlitieb za mládež. Vďaka patrí hlavne nášmu Pánovi za Jeho 

požehnanie, vedenie, zjednocovanie tímu, že sme sa mohli vzájomne dopĺňať a fungovať ako jeden 

organizmus. Rok 2014 sme začali štúdiom Skutkov apoštolov od 12. kapitoly (predošlé sme študovali 

minulý rok), kde sme sa zamerali na rôzne témy – napr. Duch Svätý, vytrvalosť/vernosť, autentickosť, 

porovnávali sme osobu Pavla a Jonáša. Veľmi povzbudivým slovom poslúžil aj brat Kristian Lande 

z Nórska, ktorý sa aktuálne venuje misii v Čechách. 

V roku 2014 sme s mládežou v máji organizovali víkendovku v Hermanovciach nad Topľou s témou „Viera 

= kríza presvedčenia“ s ústrednou myšlienkou – „To, ako žiješ svoj život, je svedectvom o tom, čo veríš o 

Bohu.“ Tento spoločný čas veľmi dobre slúži aj na budovanie vzťahov, zjednocovanie spoločenstva. Sme 

radi, že sme sa mohli podieľať aj na príprave spoločného zimného výletu organizovaného pre všetky 

mládeže, dorast a rodinné spoločenstvo. Témami v roku 2014 poslúžili: bratia farári Ján Bakalár, Stanislav 

Gurka, sestra farárka Lenka Janotková, Peter Michalčík, Maruška Kožlejová a Michal Pončák, Anna 

Bakalárová, Zuzana Melicherčíková, Denisa Harčarová, Ján Čerenský, Andrea Jakubčinová, Kristian Lande,  

Sven O. Nicolaisen, Curt Westman. Týmto im za ich službu ďakujem. 

Ako Staršia mládež sme organizovali zbierky na tieto účely: klubovňa PUZZLE, EVS, domov na pol ceste 

Hniezdo, organizáciu Wycliffe a iné. 

Ján Čerenský 
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Biblické hodiny pre dorast 

Dorast sa pravidelne stretával v piatky,  stretnutia pripravol pod vedením brata frára O. Koča dorastový tím. 

Spolu za celý rok bolo 38 stretnutí, na ktorých sa preberali podobenstvá z Novej zmluvy, ktoré vykladal brat 

farár a poukázal na to, že za jednoduchým príbehom bol skrytý dôležitý odkaz pre naše životy viery. 

Priemerná účasť na dorastoch bola v rozmedzí 25- 50 mládežníkov. 

V lete, v termíne 18.- 23. augusta 2014 sa uskutočnil aj dorastový tábor s názvom: Boží bojovníci. Témou 

tábora bola myšlienka duchovného boja a že aj práve teraz sa nachádzame v boji a zápase viery. Možno nie 

sme uprostred vojny tu na svete, ale odohráva sa duchovný boj a zápas o naše srdce. Hlavnou otázkou bolo: 

Ku komu sa pridáš, na koho strane chceš bojovať?  

V dorastovom tíme slúži 9 členov. Stretnutia zvykneme mať každý pondelok o 17:00, kde sa snažíme 

zaoberať témou konkrétneho dorastu a pripravujeme program.                                                  

Juraj Svat  

Biblické hodiny pre stredoškolskú mládež 

Stretnutia stredoškolskej mládeže sa konali každú sobotu o 17:00 na fare vo veľkej zborovej sieni. V roku 

2014 sa uskutočnilo 38 stretnutí. Priemerne sa na stretnutiach zúčastňovalo 25 až 30 mládežníkov.  

Od januára až do začiatku leta sme na mládežiach študovali List Efezským. Postupne sme prešli celým týmto 

listom a hľadali, čo nám chce Pán Boh cez neho povedať. Učili sme sa o témach obsiahnutých v tomto liste, 

akými sú napríklad Jednota, Nový človek, Kresťanská domácnosť alebo o tom, že máme byť Božími 

bojovníkmi. Počas letných prázdnin sme vďaka neziskovej organizácii RELEVANT organizovali 

evanjelizačný tábor KECY camp v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas v Žiline. Na tábore sa 

zúčastnilo 85 mladých ľudí a tiež tím z Amerického zboru v Atlante. Neskôr, počas celého leta, sme sa 

stretávali na potáborových stretnutiach. V septembri sme začali sériou tém o Ježišovi a o tom, ako žil. 

Pozerali sme sa na Jeho život a hľadali, čo sa z toho môžeme naučiť my. V novembri a decembri sme sa zasa 

učili o cirkvi a pozerali na to, čo o nej hovorí Biblia. Stretávanie v tomto roku sme zakončili spoločným 

stretnutím dorastu a mládeže. Na prelome rokov sme sa spolu s rodinným spoločenstvom zúčastnili na 

Zimnom výlete. 

Túto prácu vedie brat farár J. Bakalár s tímom, ktorý tvoria:  

Monika Macejová, Richard Glankovič, Natália Grestyová, Katarína Leláková, Miloš Gall (od septembra 

2014), Ivana Škintiková (od septembra 2014), Jordán Motýľ (do septembra 2014), Kamila Martinková (do 

septembra 2014). Na mládeži poslúžili: zborový farár J. Bakalár a brat farár Jaroslav Petro, Denisa 

Harčarová, Miriam Linkeschová, Vlado Gál, Anna Bakalárová, Júlia Gallová, Dušan Havrilla, Alexandra 

Ernstová, Ján Čerenský, Danica Kudlová, Marek Ilenin,  

Ďakujem všetkým, ktorí poslúžili na stretnutí stredoškolskej mládeži. 

 

                                                                                                                     Ján Bakalár a R. Glankovič 

Spevokol 

Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku!    (Ž 30, 5) 

Ospevujte Hospodina, ospevujte! Ospevujte nášho Kráľa, ospevujte!    (Ž 47, 7) 

Nech mi plesajú pery, keď Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.    (Ž 71, 23) 

 

V mojej Biblii mám podčiarknuté všetky verše, v ktorých sa hovorí o speve či o hraní na rôznych hudobných 

nástrojoch. Tieto verše sú vždy spojené s oslavovaním Boha. Sú to moje obľúbené verše, lebo si pri ich 

čítaní vždy uvedomujem, že spolu s členmi nášho zborového spevokolu aj ja oslavujem nášho Boha. A čo 

môže byť  krajšie? 

V uplynulom roku zborový spevokol Sion (v počte 34 spievajúcich + dirigentka) oslavoval Pána 53 piesňami 

(z toho 5 piesní bolo nových) na 21 vystúpeniach  – 20 z nich sa uskutočnilo v našom chráme a jedno pri 

pohrebnej príležitosti v Dome smútku v Prešove. Spevokol bol takto neoddeliteľnou súčasťou všetkých 

slávnostných služieb Božích v našom cirkevnom zbore včítane slávnosti konfirmácie, pamiatky posvätenia 

chrámu Božieho v Prešove, Pamiatky reformácie a Pamiatky zosnulých. Pri životnom jubileu nášho 
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emeritného biskupa J. Midriaka (85) a  bratov farárov J. Bakalára (55) a  O. Koča (50) sme spolu s nimi 

ďakovali za Božiu milosť, vedenie a požehnanie počas ich doterajšieho pôsobenia v kňazskej službe.  

Práca v spevokole si vyžaduje čas aj ochotu zúčastňovať sa mnohých nácvikov (v priebehu roka ich bolo 37) 

i vystúpení. Pred každým vystúpením zvyčajne ešte mávame krátku skúšku, čo je niekedy tiež dosť náročné 

(ráno si treba privstať a prísť načas... čo sa nie vždy každému podarí ☺). Možno aj preto sa márne snažíme 

získať nových členov do jednotlivých hlasov. V priebehu roku 2014 sa k nám pridal jediný  spevák brat 

Dušan Kušnír, ktorý pred rokmi už pôsobil v tomto spevokole a teraz sa opäť vrátil, čo nás veľmi teší. 

Ďakujeme tiež bývalej členke spevokolu sestre Vierke Švirlochovej, ktorá nás opustila pre zdravotné 

problémy. Sme radi, keď ju pri našich vystúpeniach vidíme, ako aspoň z lavice sleduje, ako sa nám darí... 

Pán Ťa žehnaj, Vierka. Stále Ťa máme radi ☺! 

Mojou túžbou je napísať raz v podobnom príspevku do nášho zborového  časopisu, že uplynulý rok nám 

priniesol mnoho nových bratov a sestier, ktorí si v Biblii prečítali Božiu výzvu: „Ospevujte Hospodina!“ a 

rozhodli sa využiť svoj hlas na to, aby aj oni ospevovali, chválili, ďakovali. Chýbajú nám najmä mladí ľudia, 

a tiež aj niekto ochotný zaujať miesto nového dirigenta (dirigentky). Mohli by sme  skúsiť spolu novými 

piesňami mohutne oslavovať Hospodina. Príďte, prosím, nebudete ľutovať. Práca v spevokole nie je iba 

náročná, ale je hlavne radostná, povznášajúca, plná energie, ktorá vždy znova a znova prichádza, i keď sa 

zdá, že už  sme vyčerpaní, unavení a spev je to posledné, čo nám práve chýba ☺. 

Do nového roku chystáme krásne veci. Okrem zvyčajnej služby pri všetkých slávnostných príležitostiach  to 

bude  aj večierok venovaný pamiatke nedávno zosnulého brata Ladislava Fričovského pri jeho nedožitom 

jubileu 85 rokov (vo veľkej zborovej sieni na fare), na ktorom si pripomenieme jeho básnickú aj inú tvorbu a 

zaspievame niekoľko piesní. Na tento večierok ste srdečne pozvaní. 

Určite viete, že zborový spev má v Prešove dlhoročnú tradíciu. Podarilo sa nám však zistiť, že prvá zmienka 

o evanjelickom zborovom spevokole je z 15. mája 1785! Odvtedy uplynulo úctyhodných 230 rokov! Čo 

myslíte – nezaslúži si to spomienku? Ak sa nám to s Božou pomocou podarí, dočkáte sa (niekedy v júni) 

slávnostného koncertu, na ktorom vystúpia aj hostia z... a ešte vás čaká  prekvapenie, ktoré zatiaľ budem 

držať v tajnosti ☺. A okrem toho z histórie nášho zboru sa dozviete zopár zaujímavostí týkajúcich sa práve 

zborového spevokolu, ktorý má už 230-ročnú tradíciu! Nemám pravdu, keď tvrdím, že pre každého by 

mohlo byť cťou spievať v spevokole s takou dlhou tradíciou? Pre mňa je to určite veľká česť. A rovnako pre 

súčasných členov spevokolu Sion. Ďakujeme Bohu, že nám dal do sŕdc túžbu oslavovať Ho piesňami! 

Kiežby sme to robili ešte mnoho ďalších rokov... 

Mgr. Oľga Adamkovičová, dirigentka zborového spevokolu Sion 

Práca žien 

Dr. M. Luther v kázni z roku 1522 povedal: „Viera sa pridŕža jedine Slova, úplne a jednoducho, nikdy z 

neho nestráca pohľad, nehľadí na nič iné, ani na svoje skutky alebo zásluhy.“ Na stretnutiach  žien sme sa 

sústredili predovšetkým na modlitby a Božie slovo. Stretnutie žien v našom cirkevnom zbore sa koná každý 

druhý týždeň v utorok, je to požehnané spoločenstvo pre náš cirkevný zbor, pre nás farárov, ale i našu 

prácu... Tu máme priestor premýšľať nad Božím slovom a čas na spoločné modlitby za chorých, prácu 

v cirkevnom zbore, za rodiny či za jednotlivcov, ktorí potrebujú naše modlitby. Ďakujem sestre A. 

Rubisovej, ktorá s láskou vedie evidenciu stretnutí a fin.zbierok, z ktorých ženy pomáhajú, kde je to 

potrebné(vidˇnižšie). 

V roku 2014 sme mali 20 stretnutí s priemernou účasťou 24 žien. Preberala sa téma o Elíášovi. Je 

povzbudením, že na svojich stretnutiach vyzbierali milodary vo výške 636,04 eur, ktoré boli použité (výdaj) 

na kvety, dary pri životných jubileách. Najväčší milodar bol zaslaný na opravu chrámu v Iloku (Chorvátsko) 

vo výške: 300,00 Eur. Z týchto peňazí sestry pripravili balíčky pre bratov a sestry v ústavoch – Cemjata, 

Veselá a ÚTP. Výdavky boli vo výške: 625,59 eur. Je pre mňa povzbudením, keď idem do ústavu 

prisluhovať VP a môžem sa tešiť z radosti tých, ktorí sú vďační za každý prejav lásky a pozornosti. Na 

stretnutiach nás pri speve hrou na harmóniu doprevádzala sestra biskupova H. Midriaková, ktorej úprimne 

ďakujeme za jej službu spolu s manželom, emeritným biskupom VD Jánom Midriakom, ktorý ochotne a rád 

šesť krát poslúžil  Slovom Božím.  

Výkladom Slova poslúžil brat farár Bakalár,brat farár Koč a tiež ďakujem aj spirituálovi ESŠ Maťovi 

Oráčovi a hosťovi z Nórska S. O. Nicolaisenovi.               
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Sestry pomáhali aj pri pohostení 14.9.2014 na seniorátnom stretnutí mužov a žien na tému: „ Pán Boh u nás 

doma.“ Na stretnutí poslúžil aj domáci spevokol a úvod do témy mal domáci brat farár J. Bakalár  na text: 

Príslovia 22,6. Prednáškami poslúžili manželia farárovci- Ľubo a Monika Beňovci. Zhromaždenie pozdravil 

brat senior Ján Velebír z Bardejova.   

Rád prichádzam do tohto spoločenstva, lebo som tu povzbudený úprimným záujmom o Božie slovo a 

modlitebným zápasom za náš cirkevný zbor, bratov biskupov a farárov v cirkevnom zbore, ale i chorých,  

rodiny a bratov a sestry v ťažkých životných situáciach. 

                                                                                                          J.Bakalár 

Modlitebné spoločenstvo 

Prial by som si, aby sme boli modliacim sa cirkevným zborom a uvedomujem si, že sa to deje pri všetkých 

našich stretnutiach, kde je vždy priestor na modlitbu. Práve v pôstnom čase, keď sa zamýšľame  nad smrťou 

a utrpením Pána Ježiša, mali by sme si uvedomiť, že bez Jeho obete na kríži by sme ostali vo svojich 

hriechoch a nemali žiadnu šancu. Kristov kríž  a Jeho víťazstvo nad smrťou nám však dáva istotu záchrany a 

večného života v Ňom a s Ním. Ako využívame to, čo sme od Pána dostali? Ako slúžime svojím životom 

ostatným? Službou nenahraditeľnou, veľmi potrebnou. V cirkevnom zbore je služba modlitebného 

spoločenstva, ktoré sa pod vedením brata farára Ľuboša Činčuráka stretáva v rámci ŠZ seniorátu aj v našom 

cirkevnom zbore a potom štvrťročne na oblastných stretnutiach. Členovia modlitebného spoločenstva (MoS) 

majú v rámci ECAV svoj štatút, časopis MoSt, kde sú podnety k modlitbám a vedení Duchom Svätým sa 

snažia spoločne modliť v ECAV na Slovensku za cirkev, misiu a zároveň sa snažia budovať láskyplné 

spoločenstvo v cirkevných zboroch.  Do budúcnosti by VMV cirkevného zboru mohol byť aj jadrom takého 

modlitebného spoločenstva v Cirkevnom zbore, lebo príprava misijných stretnutí, ale aj každá práca má 

začínať modlitbou. Bratia  a sestry čítajme žalmy a vyhraďme si čas na modlitbu. 

Nesmieme zabudnúť aj na modlitebné týždne AMOT (alian. modl. týžd.) a EMOT (ekum. modl. týž.) A tiež 

SDM, ktoré pripravuje ekumenické spoločenstvo sestier. SDM – svetový deň modlitieb sa konal  8. marca 

2014 v kostole Kráľovnej pokoja – Rímskokatolíckej cirkvi. Poslúžili ženy: Anna Bakalárová - ECAV, 

Lenka Wágnerová - ECAV, Anna Jurčová – CB, Alena Lesňáková – CB, Julka Baková – GK, Janka 

Petríková - GK, Brigita Flešárová – RK, Marta  Rovňáková – RK, Mária Šperová – RK. V modlitbách sa 

myslelo na Egypt a stretnutie malo tému: Pramene v púšti. 

MamiKlub  

Aj v tomto roku som mal možnosť niekoľko krát stretnúť mamičky na fare. Bolo to milé nakuknutie medzi 

nich, ako sa spoločne modlia a ďakujú Pánu Bohu za dietky, manželov, rodiny  a spoločne sa povzbudia. Je 

to dobré, že v rytme svojich starostí si budujú priestor spoločenstva MamiKlub, ktorý je miestom stretnutí 

mamičiek na materskej dovolenke v našom cirkevnom zbore.    

Rodinné spoločenstvo - RoS  

Spoločenstvo RoS prešlo v januári 2014 organizačnou zmenou, a to zlúčením so sekčovským Misijným 

stretnutím. Zároveň sa aktívne zapojili zložky stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, a to nielen svojou 

účasťou, ale i organizačne. Spoločne tak chceme s Božou pomocou tvoriť jednu veľkú rodinu, zdieľať sa a 

pozerať na naše životy cez pravdu Božieho slova. Cez spoločné modlitby a svedectvá sa snažíme pomáhať si 

a povzbudzovať sa navzájom vo viere. Vytvárame tak spoločenstvo pre nás dospelých, ale zároveň sa 

vytvára určité spoločenstvo aj pre naše deti. Toto spoločenstvo sa stretáva 1 x mesačne, každú 1. nedeľu v 

mesiaci o 16:00 hod. na fare. Počet osôb na tomto stretnutí sa pohybuje okolo 60 a niekedy Pán požehná až 

na 90. Na týchto stretnutiach preberáme biblické témy a témy zo života. Preberáme Knihu Prísloví. Pri 

vykladaní Slova si pozývame rôznych hostí ordinovaných, ale aj laikov. Tento čas spolu trávime čiastočne s 

deťmi a čiastočne bez nich. Teda v čase vykladania Božieho Slova a následnej diskusie majú deti svoj 

vlastný program (svoje spoločenstvo) a stará sa o ne stará brat Michal Pončák s tímom dievčat, ktoré majú 

na starosti detský program.  
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V rámci spoločenstva RoS organizujeme aj ďalšie akcie na vzájomné spoznávanie sa, upevňovanie vzťahov, 

ale aj misijné akcie zamerané na pozývanie nových ľudí. Ide najmä o spoločné niekoľkodňové výlety rodín s 

deťmi spolu s mládežou. Taktiež sme sa zapojili do činností o. z. RoS ECAV na Slovensku, kde sme sa 

aktívne podieľali na príprave konferencie RoS. 

Na záver chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o požehnané fungovanie tohto spoločenstva, 

celému tímu a bratovi farárovi Bakalárovi s manželkou Ankou, ktorí nám pomáhajú a modlia sa s nami za 

prácu RoS Prešov. Taktiež ďakujeme aj CZ Prešov, ktorý nám vytvára vhodné podmienky na fungovanie 

tohto spoločenstva. Zároveň chceme pozvať všetkých vás, ktorí ešte váhate, žiť život vo viere v nášho Pána 

Ježiša Krista aj skrze toto spoločenstvo RoS.  

M. Iľko 

Gideonci  

Chcem len poďakovať našim bratom za ich nenápadnú službu v našom meste, ktorá má ekumenický rozmer. 

Veľmi ma potešilo, keď som ich stretol cestou na ESŠ 15. apríla 2014. Obdarovali cez tristo detí. Niektoré si 

Novú zmluvu pýtali aj pre kamarátov, či rodičov. Smutné je, že nie na všetkých školách mali pre túto ich 

službu pochopenie. 

 

 

9. Výchovná práca 

Detská besiedka 

Stretnutia detskej besiedky (DB) v Prešove sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod. (okrem 

poslednej nedele v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov). Poslednú nedeľu v 

mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00 hod., kde je deťom udeľované 

požehnanie. V roku 2014 bolo 28 stretnutí detskej besiedky, pričom priemerná účasť na jednotlivých 

stretnutiach bola cca 30 detí. Spolu sme evidovali 58 detí, ktoré prišli aspoň raz. Pravidelne raz mesačne sa 

zúčastňujeme Služieb Božích o 11:00 s požehnaním a programom pre deti. Témy v roku 2014 boli: PRAVÉ 

HODNOTY – Stratené a nájdené podobenstvá, LÁSKA K PRAVDE – Ježiš vyčistil chrám, CVIČENIE 

ODVAHY – Uväznenie Petra a Jána, CVIČENIE PRIPRAVENOSTI – Filip a Etiópčan, CVIČENIE 

NESEBECKOSTI – Ježiš umýva učeníkom nohy, CVIČENIE NÁDEJE – Peter vidí Ježiša živého, 

CVIČENIE SÚCITU – Peter a Tabita, CVIČENIE PRIJATIA – Petrova vízia, a ďalšie a je pripravený 

program aj na nový školský rok.  

Rád spomeniem niekoľko požehnaných stretnutí: 21.6.2014 Dávidova harfa ŠZS – „Pozor nákaza!" - 

Medzany (Tím pripravil program pre deti ŠZS),  22.6.2014 Vyhodnotenie školského roka – GRILOVAČKA, 

4.8.2014 - 10.8.2014 - Detský biblický tábor - 12 statočných - Mníchovský potok, 25.12.2014 Vianočný 

program detí.  

Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť slúžiť deťom v našom zbore, za múdrosť a nápady, ktoré nám dáva a 

starostlivosť, ktorú nám pri všetkom preukazuje. Ďakujeme aj za ochotné srdcia bratov farárov a mnohých 

bratov a sestier zo zboru, ktorí nám pomáhali, povzbudzovali nás a modlili sa za nás. Sme vďační Pánu 

Bohu tiež za všetkých rodičov, ktorí svoje deti privádzajú na stretnutia besiedky a aj takým spôsobom sa 

starajú o ich duchovný rast. 

Aktuálny tím pracovníkov s deťmi v Prešove: Bačo Marek, Gajdošová Andrea, Gál Peter, Iľko Miroslav, 

Imrichová Katarína, Kozáková Sára, Kušnír Slavomír, Lazorová Táňa, Macejová Marika, Macejová Majka, 

Smolková Slávka, Majerník Dušan, Majerníková Ivana.  Predsedníctvo CZ ďakuje tímu detskej besiedky za 

obetavú prácu a všetkým ďalším, ktorí sa v roku 2014 zapojili do práce s deťmi. Veľmi si vážime túto prácu 

celého tímu, lebo je požehnaním v cirkevnom zbore a svedectvom viery nielen v senioráte ale aj vo VD a 

ECAV na Slovenku. 

Za detskú besiedku Peter Gál 
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Vyučovanie náboženstva  

Ako rodičia, ale i cirkev máme veľké poslanie –  ukázať našim deťom a mládeži správny smer. Naše poňatie 

výchovy sa musí zmeniť a my sa nemôžeme obmedziť iba na rozum a zanedbať pritom srdce, teda život 

viery. Musíme viac než inokedy svedčiť o radosti života viery a nádeji v každej bolesti života, sklamaní, ale 

i probléme zlyhania a hriechu v Pánovi Ježišovi Kristovi. Radostné evanjelium nás má viesť k radostnému 

šíreniu nádeje a lásky, ktorá hľadá dobro – budúcnosť vychovávaného a formuje celú jeho osobnosť. 

Ďakujem všetkým vyučujúcim evanjelického náboženstva: sestre K. Klimkovej, B. Štefanikovej, sestre 

farárke L. Wagnerovej a sestre katechétke E. Drobnej. (Prehľad vyučovania je v tabuľke). Vyučujeme 34 

hodín týždenne a spolu je to 365 detí.   

Názov a adresa školy  Vyučujúci 

Neplnoorganizovaná 
ZŠ 

Plnoorganizovaná ZŠ 

Ročníky ∑ 
žiakov 

Ročníky - 
1.stupeň 

Ročníky - 2.stupeň 
∑ žiakov 

0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZŠ Bajerov 

J. Bakalár 

            1 1   1 1 2   3   9 

ZŠ Veľký Šariš               1       1 2   1 5 

Pedag. Akadémia                                 

ESŠ - III.O                                 

ESŠ - IV.O                                 

ESŠ - VII.O                                 

ZŠ Kojatice  

O. Koč 

  1   1 1 3                     

ZŠ Svinia                        1       1 

ZŠ Važecká                   1 1 2 2 3   9 

Stredná zdr. Škola                                 

ESŠ - EKG                                  

Gymnázium 
Konštantínova 

                                

SPŠ strojnícka                                 

Gymnázium  J.A. 
Raymana 

                                

ZŠ Lesnícka 

E. Drobná 

            2 2 1 2           7 

ZŠ Lesnícka                     3 1 3   1 8 

ZŠ Májové nám.             1 3 4 2           10 

ZŠ Májové nám.                     1 4 2 2 3 12 

ZŠ Šrobárová             3 8 4 2           17 

ZŠ Šrobárová                     1 2 3 1 5 12 

ZŠ Sibírska             4   3 1 1 4       13 

ZŠ Ľubotice             1 1   1 3   2   2 10 

ZŠ Bajkalská             5 4 6 4           19 

ZŠ Bajkalská                     2 10 2     14 

ZŠ Mukačevská                 1 1 1   1   1 5 

ZŠ Čsl. Armády             3 2 4             9 

ZŠ Čsl. Armády                   8 6 4       18 

ZŠ Čsl. Armády                         6 3 5 14 

ZŠ Mirka Nešpora 
L. Wagnerová 

            1 1 3 1   2 1 3   12 

ZŠ Prostejovská               2 2   2         6 

ZŠ Mat. slovenskej 
K. Klimková 

              2   2 1 1 2 3   11 

ZŠ Petrovany             1   1 1     1 2   6 

ZŠ Kúpeľná B. 
Štefániková 

            2 1 2 3           8 

ZŠ Kúpeľná                         3 3   6 

S p o l u :             3                   241 
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Názov a adresa školy  Vyučujúci 

Stredná školy 

8 roč. G G SŠ SOŠ 
∑ štud. 

P-K K-O 1 2 1 2 1 2 

ZŠ Bajerov 

J. Bakalár 

                  

ZŠ Veľký Šariš                   

Pedag. Akadémia           5     5 

ESŠ - III.O 22               22 

ESŠ - IV.O 17               17 

ESŠ - VII.O   13             13 

ZŠ Kojatice  

O. Koč 

                  

ZŠ Svinia                    

ZŠ Važecká                   

Stredná zdr. škola         6       6 

ESŠ - EKG  20               20 

Gymnázium 
Konštantínova 

    9 4         13 

SPŠ strojnícka         4 3     7 

Gymnázium  J.A. 
Raymana 

6   6 6         18 

ZŠ Lesnícka 

E. Drobná 

                  

ZŠ Lesnícka                   

ZŠ Májové nám.                   

ZŠ Májové nám.                   

ZŠ Šrobárová                   

ZŠ Šrobárová                   

ZŠ Sibírska                   

ZŠ Ľubotice                   

ZŠ Bajkalská                   

ZŠ Bajkalská                   

ZŠ Mukačevská                   

ZŠ Čsl. Armády                   

ZŠ Čsl. Armády                   

ZŠ Čsl. Armády                   

ZŠ Mirka Nešpora 
L. Wagnerová 

                  

ZŠ Prostejovská                   

ZŠ Mat. slovenskej 
K. Klimková 

                  

ZŠ Petrovany                   

ZŠ Kúpeľná B. 
Štefániková 

                  

ZŠ Kúpeľná                   

S p o l u :                   121 

 

EKG – spolupráca 

Kresťanská škola je neodmysliteľnou súčasťou života cirkvi a cirkevného zboru. Teší ma, že kresťanské 

formovanie našich detí je najlepšou ochranou pred „vlnami morálnej dekadencie“ dnešného sveta. Sme 

vďační za priestor, ktorý na škole máme ako zboroví farári a prosíme o modlitby za učiteľov na tejto škole, 

aby hodnoverným kresťanským životom a prístupom oslovovali a formovali naše deti. Škole poskytujeme 

priestor na fare a v chráme, kde sa pravidelne konajú sl. Božie a tiež pravidelne v zborovom časopise. Je 

potešujúce vidieť požehnané a potrebné prepojenie rodiny cirkevného zboru a školy aj na podujatiach 
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pripravovaných školou pod vedením duchovného správcu M. Oráča. Spoločne sme sa tešili aj na sl. Božích 

(v nedeľu 22. júna 2014) ďakujúc Pánu Bohu za materskú škôlku, keď sme si pripomínali 5. výročie jej 

založenia a zároveň sme ocenili zanietenie a snahu pri jej zriadení (1.9.2009), už zosnulého brata riaditeľa 

BÚ VD – farára Radima Cingeľa. Do budúcna sa otvárajú mnohé možnosti spolupráce a bude nutné  

koordinovať akcie a venovať sa zámeru rozvoja tejto spolupráce, čo určite bude prínosom a požehnaním aj 

pre cirkevný zbor. Ďakujem učiteľkám za ich službu našim deťom a za program, ktorým poslúžili v rámci 

sl.Božích.   

Teológovia v zbore  

Ďakujem Pánu Bohu za tých, ktorí sa rozhodli študovať, a tak sa pripravovať na službu v cirkvi. Zvlášť 

chcem poďakovať za pomoc v cirkevnom zbore bratovi Marekovi Ileninovi, ktorý je aj riaditeľom 

Relevantu, čo znamená časté cestovanie a záťaž. Ako sa on sám vyslovil, keď hľadíme na rozpočet, 

ekonomiku, tak nie sme bohatý cirkevný zbor... No bohatstvo nášho cirkevného zboru je ale v tom, že máme 

ochotných spolupracovníkov, cirkevníkov... Cirkevný zbor má veľký potenciál v ochotných dobrovoľných 

pracovníkoch, ktorých je potrebné osloviť, školiť a pripravovať a následne zapojiť do budovania „tela 

Kristovho“ – cirkevného zboru cirkvi. V budúcnosti bude cirkev veľmi nutne potrebovať v tomto smere 

meniť spôsob práce.  

Z nášho zboru na EBEF UK v Bratislave študujú dvaja študenti. V štvrtom ročníku je Marek Ilenin a 

v treťom ročníku Samuel Sabol. 

 V odbore učiteľstvo študuje Sylvia Kiššová. Na Univerzite Karla Eberharda v nemeckom Tübingene študuje 

Ondrej Kotsch. V modlitbách , bratia a sestry,  zápasme za našich teológov, aby zvládli náročnosť štúdia a 

zmocnení Duchom Svätým aj náročnosť služby nášmu Pánovi v ECAV na Slovensku.   

 

 

10. Činnosť presbyterstva 

V dnešnej dobe sa nedá budovať cirkevný zbor bez pomoci, modlitieb členov nášho zborového 

presbyterstva.  Ďakujem Pánu Bohu, že aj keď sme mali  sedem zasadnutí, vždy sme boli uznášaniaschopní.  

Veľmi si to vážim a ďakujem Pánu Bohu, lebo v dnešnej uponáhľanej dobe, v ktorej sme poznačení 

nedostatkom času, sme spoločenstvom, ktoré je jednotné a rieši mnohé otázky duchovného aj materiálneho 

života cirkevného zboru, ale aj našej cirkvi. Ďakujem bratom presbyterom a sestrám presbyterkám za ich 

prácu a službu, slová povzbudenia i napomenutia, modlitby a príklad obetavej práce. Táto ich dobrovoľnícka 

služba je nenahraditeľná  pre cirkevný zbor a pre dobro nielen zboru, ale i celej cirkvi. To, čo chcem zvlášť 

podotknúť je, že časť našich presbyterov pracuje aj v iných grémiách cirkvi. Aj za túto službu im ďakujem a 

je to svedectvo záujmu a ochoty slúžiť. (V zborovom časopise bude priestor poukázať aj na tento rozmer 

služby). Veľkou a dôležitou úlohou pred nami je príprava novej štruktúry organizačného riadenia 

jednotlivých zložiek cirkevného zoru a príprava dlhodobého zámeru duchovného a materiálneho rozvoja 

cirkevného zboru v spolupráci s jednotlivými VMV zložkami a ESŠ. Prosím Vás, sestry a bratia, aby sme sa 

za to modlili a s láskou nás povzbudzovali k dobrovoľníckej práci v zbore, aby sme videli, že služba jedného 

je požehnaním pre celú cirkev. Zasadnutia ZP sa konali:  

 

12.2.2014 Zborové presbyterstvo sa venovalo príprave výročného zborového konventu, správe o 

hospodárení CZ, Patmosu a Relevantu a zaoberalo sa plánom práce a rozpočtom na rok 2014.   

 

22.3.2014 Zborové presbyterstvo sa zaoberalo uzneseniami zborového konventu. Aktivitami VMV 

cirkevného zboru, spôsobom spočítavanie ofier, zriadením nového web dizajnu webovej stránky cirkevného 

zboru a prípravou schválených prác.  

 

28.4.2014 Zborové presbyterstvo sa zaoberalo hospodárskou situáciou CZ a prípravou Výzvy na 

predkladanie cenových ponúk. Schválilo dodávateľa reštaurátorských prác – výmena soklového obkladu a 

repasovania a opravy osadenie dvojkrídlových dverí na západnej fasáde chrámu. Tiež sa riešila otázka 

vykurovania kostola a sakristie. Schválil sa nákup spevníkov pre sl. Božie s požehnaním detí.      
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16.6.2014 Zborové presbyterstvo bolo informované o rokovaní ohľadom historických hrobov na 

evanjelickom cintoríne v Prešove, riešilo otázku havarijného stavu budovy školy v Rokycanoch, bolo 

informované o zmenách v Patmose, s. r.o. Venovalo sa príprave slávnosti ordinácie novokňazov, ktorá bola 

26.7.2014, a bolo informované o návšteve brata farára z Nórska.  

 

20.10.2014 Zborové presbyterstvo bolo informované o finančnej situácii cirkevného zboru, riešilo vybavenie 

kuchynky v klubovni Puzzle, zaoberalo sa plnením rozpočtu počas akcií VMV.  

 

16.11.2014 Toto mimoriadne zasadnutie presbyterstva malo iba jeden bod programu. Odsúhlasenie dodatku  

č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Zmluvný partner navrhol CZ predĺženie zmluvy o tri roky, čo bolo 

akceptované.   

 

19.12.2014 Zasadnutie presbyterstva sa zaoberalo personálnou otázkou v cirkevnom zbore, neobsadené 

miesta kaplánom a nutnosť riešiť daný stav. Rozhodlo o zvolaní kandidačného presbyterstva pri ukončení 

volebného obdobia brata farára J. Bakalára. Pozdravilo zborového brata farára O. Koča pri jeho životnom 

jubileu – 50-tke. Zároveň sme pozdravili aj seniorálneho dozorcu a presbytera cirkevného zboru J. Gálla pri 

jeho 60-tke.  

 

Chcem len v mene predsedníctva poďakovať všetkým, ktorí sa pravidelne zúčastňovali našich zasadnutí. 

Ďakujem bratovi dozorcovi a námestnému dozorcovi za ich pomoc a potrebnú iniciatívu členov ZP, ktorí sa 

stretávali ešte pred zasadnutím, aby sa za cirkevný zbor a našu prácu, zborových farárov a pracovníkov, ale 

samotné zasadnutie modlili.    

 

11. Diakonická práca v zbore 

Chcem poďakovať spoločenstvu sestier, ktoré pravidelne koná túto prácu na dobrovoľníckej báze 

návštevami našich bratov a sestier v ústavoch i v domácnosti. Po odbornej i profesionálnej stránke túto prácu  

koná Relevant. Táto práca sa vykonáva (ako si to prečítate aj v správe za Relevant n.o.)  v dvoch rovinách – 

na báze dobrovoľníckej – ako dobrovoľnícka, neplatená Návštevná služba – to konáme  v CZ. Relevant 

posunul túto prácu do zamestnaneckej formy, koná ju  profesionálne,  spĺniac všetky legislatívne normy a 

podmienky zákona. Preto aj v rozpočte CZ počítame s podporou tejto práce. Môžete ju podporiť aj 2%, 

alebo milodarom na Relevant. Ďakujem všetkým pracovníkom Relvantu a zvlášť sestrám, ktoré pracujú v 

ADOS. Ďakujem aj manželke, že bola ochotná zastupovať tieto pracovníčky v prípade potreby. 

 

 

12. Prehľad  udalostí v zbore 

Keď si prečítate tento prehľad –ďakujte Pánu Bohu za milosť. Tu vôbec nejde o počet aktivít, ale svedectvo 

života viery a vďačnosti. 

 5.1. – 12.1.  Aliančný modlitebný týždeň na tému:  Záver so službou mládeže v CB.  

 23.1. – 26.1.  Ekumenický modlitebný týždeň. Záverečné sl. Božie v chráme Sv. Trojice za účasti 

biskupov: S. Stolárik, S. Sabol, M. Lach. Pohostenie na BÚ VD pripravili sestry z CZ. Ďakujem za 

poskytnutie priestorov BÚ VD a sestrám z cirkevného zboru za milú pomoc pri príprave.  

 26.1.  Kojatice v rámci sl. Božích úvod novej sestry kostolníčky a poďakovanie doterajšej. 

 18.2.  Pohreb brata farára Daniela Baláža, zborového farára Svätý Kríž-Lazisko, poďakovanie 

účasťou a v modlitbe za jeho službu, ktorú v krátkom živote konal. 

 23.2.  Výročný zborový konvent – prijatá správa a výsledky hospodárenia za rok 2013.  

 23.2.  Stretnutie konfirmandov spolu s rodičmi. Pripravil dorastový tím s vedúcou sestrou Lenkou 

Gogovou. 

 24.2.  Pojednávanie v Lučenci ohľadom – pozostalosť.  
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 9.3.  Na hlavných sl. Božích kázal Ondrej Prostredník, profesor na EBF UK v Bratislave,  a poslúžil 

prednáškou na ROS. 

 16.3.  Konalo sa školenie presbyterov ŠZS v Šarišskych Bohdanovciach a zúčastnilo sa ho 10 

presbyterov z nášho  cirkevného zboru. 

 24. – 29.3.  Po stopách Dr. M. Luthera so žiakmi ESŠ Prešov.  

 29.3.  Konvent ŠZS v cirkevnom zbore Sabinov za účasti 116 konventuálov, ukončila sa funkcia 

riaditeľa UZ Helianthus zborového farára J. Bakalára. 

 12.4.  Seniorátny deň mládeže SSM, Babie – vďaka za službu mládeži – účasť slabá – Žehňa a 

Prešov spolu 25 ľudí?   

 18.4.  Stretnutie pod krížom, kostol – požehnaný čas, požehnaná služba mládeže a oslovujúce 

svedectvá... Rozmer prehĺbenia viery a pochopenia  potreby pokánia a odpustenia... Pri VP pekná 

účasť (slúžili: Bakalár, Oráč, Vongrej).  

 30.4.  Valné zhromaždenie Tranoscia v L. Mikuláši – zastupovanie CZ na VZ Tranoscia.  

 2.5.  Konferencia EVS v Žiline – účasť a služby mládeže z nášho cirkevného zboru.  

 4.5.  Konfirmácia, požehnaná slávnosť, keď 34 mladých ľudí sľúbilo vernosť Kristu a našej  ECAV. 

V rámci konfirmácie poslúžil brat farár Daniel Midriak zo Svitu, spevokol Sion a mládež.   

 7.5.  Popslúžil na stretnutí pracujúcej a vysokoškolskej mládeže Curt Westman.  

 9.5.  Garden Party – požehnané stretnutie a dobre pripravené konfirmandov, príhodná chvíľa k 

budovaniu kontaktov a povzbudeniu.  

 3.5.  EVS konferencia ()  – vďaka za službu mládeže nášho CZ.  

 17.5.  Seniorátne stretnutie dorastu  (SSD), Sigord – objednaný autobus, účasť: len 11 mládežníkov, 

vďaka za pomoc aktívnej sestre Bizi. 

 23.5.  Noc kostolov – požehnaný čas, ale slabšia účasť, zaujímavý rozhovor s 15  presbytermi. Je 

potrebné určiť jedno stretnutie, ktoré podporíme všetci. Začali sme sl. Božími a modlitbami za mesto 

a komunálne voľby, boli predstavené obrazy, ich história,  posolstvo v chráme, poslúžil spevokol 

Soli Deo Gloria a meditácie  a piesne  v podaní  Speváckeho zboru z Gregoroviec.    

 24.5.  Zasadnutie konventu VD ECAV v Prešove.   

 6. – 7.6.  Synoda ECAV na Slovensku v Levoči (brat farár O. Koč zvolený za člena generálneho 

presbyterstva ECAV).  

 12.6.  Program mládeže z klubovne Puzzle, pod vedením sestry Lenky Gogovej, pre dôchodcov na 

Veselej. 

 15.6.  Zlatá konfirmácia – po 50 rokoch konfirmácie  – Sl. Božie, pamiatka posvätenia chrámu. 

 15.6.  V ÚTP na sl. Božích s VP poslúžila mládež cirkevného zboru.   

 Kostol sv. Trojice J. Bakalár (Deň otcov – programom poslúžili  deti).  

 21.6.  Dávidová harfa – Šariš, Medzany CZ Sabinov  (asi 30 detí a mládež).   

 20.6.  Zborový deň – požehnané stretnutie všetkých generácií v cirkevnom zbore a spevokolu Sion, 

bolo nás okolo 150. 

 22.6.  Ďakovné služby Božie pri piatom výročí materskej škôlky, kázal biskup VD ECAV S. Sabol.  

 6. – 29.6.  IV. evanjelické cirkevné dni – Spišská Nová Ves – účasť členov CZ a farárov.  

 28.6.  Kázeň na nemeckých sl. Božích pri stretnutí „Karpatendeutschen...“  v Kežmarku.    

 29.6.  Sl. Božie s požehnaním detí – začali sme používať spevník K trónu slávy, kázal brat farár  P. 

Mihoč. 

 6.7.  V rámci služieb Božích kázal brat biskup J. Midriak, v mene CZ a seniorátu sme ho pozdravili  

pri jeho 85. narodeninách a zaspieval  spevokol Sion.  

 6.7.  Stretnutie spevokolov – Cyril a Metod,  ekumenické stretnutie so službami Božími. Pohostenie 

pripravili členovia zborového spevokolu Sion.   

 13.7.  Krst dospelých v cirkevnom zbore a návšteva na sl. Božích brata bývalého gen. dozorcu 

ECAV Jána Holčíka, ktorý svojím milodarom podporil mládež.   
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 17. – 20.7.  Misijné dni VD ECAV L. Mikuláš, pekné zapojenie ROS v rámci stretnutia. Téma: Jeden 

za všetkých, všetci za jedného, rozoberal sa biblický príbeh Jozefa. Zaujímavé boli nočné diskusie, 

ktoré by mohli byť aj skôr.    

 26.7.  Slávnosť ordinácie novokňazov  –  sobota o 10:00, ďakujeme za pomoc, podporu všetkým 

dobrovoľníkom z radov presbyterstva a cirkevného zboru a členom spevokolu Soli Deo Gloria  pri 

technickom zabezpečení tejto požehnanej slávnosti.  

 27.7.  Dištriktuálny deň VD ECAV – Martin.   

 18.8. – 23.8.  Dorast – Biblický tábor – V. Slaná.  

 4.8. – 10.8.  DBT  na Mníchovskom potoku pri Bardejove. 

 10.8.  Na sl. Božích v preplnenom chráme poslúžili deti z DBT, požehnaný čas pre cirkevný zbor i 

rodičov a deti. Len by sme takých nedieľ potrebovali viac.  

 29.8. – 30.8.  Športové dni mládeže, Sigord.   

 4.9.  Stretnutie pripravené Relevantom pre slúžiacich  tímov v cirkevnom zbore (predstavili sa tímy: 

detskej besiedky, dorastu, staršej a pracujúcej mládeže, Ros, Puzzel, Relvant...).   

 17.9.  Seniorátne stretnutie mužov a žien na tému: Boh u nás doma. Ďakujem sestrám z cirkevného 

zboru za prípravu pohostenia a pomoc pri príprave.  

 20.9.  Stretnutie absolventov EKG v dvorane kolégia BÚ VD – pozdrav.  

 25.10.  Prezentácia knihy Opustené kostoly horného Spiša v dvorane BÚ VD.  

 26.10. – 29.10. Slúžil pri príležitosti slávnosti reformácie brat farár Svein Olav Nicolaisen  z 

cirkevného zboru Rakkestadt v Nórsku. 

 26.10.  CZ Budimír – služba pri stretnutí spevokolov košického seniorátu – preklad kázne S. O. 

Nicolaisena  z Nórska.  

 29.10.  Večera Pánova pre študentov ESŠ – poslúžil brat farár z Nórska a po obede bolo milé prijatie 

u brata biskupa VD S. Sabola.  

 13.11.  Ekumenické modlitebné stretnutie v modlitebni Cirkvi bratskej (CB) za voľby primátora a 

mesto. 

 14.11.  Účasť na Dištriktuálnej pastorálnej konferencií VD ECAV na Prednej Hore, téma: Uviaznutý 

v pavučine závislosti.  

 16.11.  Svetový deň obetí dopravných nehôd – večerné sl. Božie, kázal policajný duchovný Matúš 

Vongrej.  

 23.11.  Konferencia EVS, Jasná – účasť na požehnanom  stretnutí.   

 8.12.  Privítanie študentov žiakov stredných škôl v chráme Sv. Trojice v rámci Asociácie európskych 

škôl „Vianoce v Európe 2014“  výklad a krátke oboznámenie s históriou. Poďakovanie CZ adresoval 

riaditeľ Hotelovej akadémie MVDr. Jozef Šenko.  

 14.12.  V tretiu adventnú nedeľu sme v rámci sl. Božích pozdravili pri životnom jubileu brata farára 

Ondreja Koča pri jeho 50-tke a spieval zborový spevokol Sion. 

 15.12.  Účasť na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v PKO – Čierny orol. 

 28.12.  Slávnosť v cirkevnom zbore – krst dospelých, konfirmácia a prijatie do CZ. 

 

13. Nebezpečné vplyvy 

Problémom je, že nám narastá počet krstov, kde rodičia nie sú zosobášení. Problémom je, že sme ako cirkev 

zabudli budovať stabilné rodinné prostredie vytváraním siete poradenských služieb a budovaním 

spoločenstva, ktoré by bolo prirodzeným priestorom formovania vo viere... Je potrebné v cirkevnom zbore si 

uvedomiť, že máme špecifické skupiny (postihnutí, vdovy, vdovci, rozvedení, narastajúci počet ľudí 

závislých...), každá z týchto skupín má svoje špecifické problémy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť a 

svedectvo našej kresťanskej lásky. Myslím, že tým najväčším nebezpečenstvom je neúprimnosť k sebe a 

zosvetáčtenie nášho svedectva i života viery, ktorý už nik nebude brať vážne – žiaľ, neraz ani naše deti. 

Problémom je, že háklivé otázky cirkvi riešime bez pokory, blúdiac cestou vlastných záujmov, zabúdajúc na 

svetlo Kristovej lásky a záujem cirkvi. Tu sú na mieste slová nášho Žalmu 130, 3 - 4 „Ak budeš počítať 

neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Na Hospodina 
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očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša.“  Nás neničí svet, bratia  sestry, my evanjelici sa ničíme sami.  

Neplatia o nás  slová z listu Galatským? „Ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa nezničili.“ 

(G 5,15) Dúfam, že je nám jasné, hriechom – závisťou, neprajnosťou, ohováraním, lakomstvom, ničím 

duchovný život, vzťahy... možno vo svojej rodine, vo svojom cirkevnom zbore, alebo v manželstve. 

Zaujímavý je výrok Ľ. Štúra: „Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské 

konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to „ostatné“, teda len o svetské veci, rad za radom upadli...“  

Teda upadáme vlastnou vlažnosťou a ľahostajnosťou, to nebezpečenstvo je strata autenticity, úprimnosti 

nášho života viery, radosti z evanjelia, pre ktoré sme schopní niečo obetovať.  Objavujú sa u nás symptómy 

egoistickej hluchoty, teda sme tak uzatvorení do seba, že aj keď máme uši nepočujeme, čo nám hovorí Boh a 

ani to, čo hovorí náš blížny. Prestali sme požívať zdravý gazdovský rozum a mozog nám masírujú média tak 

dokonale, že sa nám poplietli svetové strany morálneho života,  a tak sme stratili smer k pravým hodnotám 

života viery zjavených v jedinom pravom človeku – Pánovi Ježišovi.  Ľudia majú dnes jednoducho chaos vo 

svojom srdci a živote, prestali rozumieť sebe, nevedia o zmysle života, svojej existencie, život začína byť 

čoraz prázdnejší a čím je prázdnejší, tým viac duní... To dunenie nie je a ani nebude svedectvom. To je 

nebezpečenstvo z vnútra pre náš cirkevný zbor a o vonkajšom nebezpečenstve som písal pod dotykom 

prednášky riaditeľa ESŠ v bode 5.    

 

 

 

14. Pastorálna činnosť 

Bratia a sestry v uplynulom roku som vykonal 107 pastorálnych návštev, nejde o počet, ale milosť pre mňa. 

Čo som pochopil, čomu som sa naučil, keď som stal pri ťažko chorých a trpiacich? Dobre to vystihuje príbeh 

zo spomienok Christiana Scrivera (1626-1693) – evanjelický farár, priateľ Fulipa Jakuba Spenera. Ako 

mladý a práve ordinovaný farár navštívil svojho kolegu - starého kazateľa. Po chvíli spoločnej konverzácie 

zaznela otázka: „Milý kolega, či viete, čo vám ešte chýba vo vašej službe?“ Mladý farár odpovedal: „Dobré 

knihy, lepšie vzdelanie, štúdium, dobrá manželka...?“ Starý farár mu povedal: „Kríž, kríž – ten vám chýba. 

Až Vám ho milý Pán Boh pošle, až vtedy sa stanete teológom.“ Tak som si uvedomoval, ako sa rýchlo 

všetko mení pod krížom nášho Pána a Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ale i toho osobného, životného... Tie 

situácie som prijímal ako príležitosť k modlitbe a svedectvu o Pravde, ktorá je prameňom nádeje a života... 

„On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať 

tých, čo sú v akomkoľvek súžení.“ (2 Kor 1,4) Vediem si aj pastorálny denník,  kde si ešte viac uvedomujem, 

že aká je dôležitá osobná skúsenosť viery s Pánom Ježišom Kristom, nesenie Jeho kríža, prijímania Jeho 

pomoci, Jeho požehnania, aby sme mohli vedení Duchom Svätým slúžiť blížnym. K tejto službe Vás 

pozývam a prosím, aby ste nás k trpiacim nevolali na poslednú chvíľu, keď upadnú do bezvedomia...   

Ďakujem  za pastorálnu službu Vám, bratia a sestry, ktorí ste niekoho blízkeho v jeho kríži navštívili, prosili 

ste v spoločenstve CZ o modlitby, spolu sme zápasili... Je to pre nás farárov povzbudením  a budovaním 

spoločenstva, ktoré „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!“ ( R 12,15) To všetko je svedectvom, že 

sme v utrpení a kríži nášho Pána Ježiša Krista našli záchranu. Bolo vykonaných 160 pastorálnych návštev a 

pastorálne rozhovory pri krste, sobášoch, pohreboch a iných stretnutiach.   

 

15. Mimozborová činnosť farárov 

Je to milosť, že s Božou pomocou a pochopením zborového presbyterstva a Vás, bratia a sestry, môžeme 

slúžiť aj seniorátu a ECAV. Prosíme o modlitby, aby naša služba bola k požehnaniu a príkladom lásky.  

 

Brat farár Ondrej Koč: 

 Člen výboru Spoločnosti pre šírenie evanjelia so sídlom v Norimbergu 

 Člen Rady školy pre ESŠ za CZ Prešov  

 Člen právneho výboru ECAV  

 Člen komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV  

 Člen generálneho presbyterstva ECAV a zároveň z tejto funkcie člen synody 
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Brat farár Ján Bakalár:  

 Člen seniorálneho presbyterstva  

 Člen Rady školy pre ESŠ za ŠZS  

 Člen predstavenstva Tranoscia – podpredseda  

 Člen správnej rady Reformata s r.o.  

 Do apríla riaditeľ UZ ŠZS Helianthus 

 

 

16. Kaplánske miesto 

V našom cirkevnom zbore kaplána skutočne potrebujeme a určite to nebude jednoduché za terajšej 

personálnej situácie dané miesto obsadiť. Sme nútení  premýšľať aj o inej možnosti (napr. vytvorením 

tretieho farárskeho miesta, ale to je už úloha zborového presbyterstva, o ktorej som písal). So žiadosťou  o 

kaplána sme sa obrátili na zbor biskupov, časť z nej si môžete prečítať.  

Dôstojní bratia biskupi, zbor biskupov ECAV na Slovensku,  

presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Prešov sa na svojom  zasadnutí (16. júna 2014) zaoberalo situáciou 

neobsadených kaplánskych miest v cirkevnom zbore, o ktorej sme osobne  informovali dôstojného brata 

biskupa VD, hneď po nástupe sestry kaplánky na PN z dôvodu rizikového tehotenstva a potom na riadnu 

MD. (Sestra kaplánka Mgr. M. Chlpíková bola menovaná na kaplánske miesto CZ ECAV Prešov 1.12.2012 

a na PN nastúpila  6.9.2013.) Je nutné si uvedomiť, že každý kaplán potrebuje čas, aby mohol spoznať 

náročnosť zborovej práce a služby a je potrebné sa mu v začiatkoch intenzívne venovať. Po náročnej 

príprave sme ostali po krátkom čase (9 mesiacoch) bez kaplána. Pre prácu v tak náročnom a živom zbore je 

to neúnosné. Presbyterstvo CZ sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste pri rozhodovaní pomohli duchovnej 

práci v našom cirkevnom zbore, kde je potrebné pracovať v týchto oblastiach (štatistické údaje za rok 2013) 

:  

 Stretnutie dorastu, stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže (streda, štvrtok, piatok), 

 Stretnutie žien a modlitebného spoločenstva,  

 Stretnutie ROS, 

 Vyučovanie konfirmandov (1. roč. – 48 konfirmandov a 2. roč. – 45 konfirmandov),  

 Vyučovanie náboženstva – učíme 25 hodín,  

 Sl. Božie –  prvú a poslednú nedeľu 2x do obeda v PO  a potom na fíliach,  

 Pravidelne chodíme do ÚTP,   

 Pastorálne zaopatrujeme pacientov v nemocnici, ktorí nie sú len z nášho CZ ale širšieho okolia,  

 Príprava stretnutí detí na DSB,  

 Pripravujeme VMV stretnutia  spolu s výborom pre vnútornú misiu,   

 Pripravujeme ku krstom a sobášom (66 krstov a 37 sobášov),  

 Pastorálne rozhovory pri pohreboch  (45 pohrebov),  

 Príprava zborového časopisu,  

 Prislúženie VP v CZ, 5353 účastníkov  pri VP,  

 Účasť na seniorálnych a celocirkevných stretnutiach,  

 Nutnosť zastupovať farárov pri mimozborovej činnosti (grémia ECAV),   

 Zasadnutia zborového presbyterstva,  

 Príprava letných táborov pre deti a mládež,  

 Ekumenické stretnutia a modlitebné týždne.  

 

Nechceme všetko vymenovať, ale iba zdôrazniť náročnosť práce v cirkevnom zbore a opätovne 

zasielame žiadosť o obsadenie miesta zborového kaplána. Cirkevný zbor má dve kaplánske miesta 

a minimálne jedno kaplánske miesto je potrebné obsadiť.   
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17. Evanjelická tlač 

Predajňa Patmos 

Tu došlo k niekoľkým zásadným zmenám. Bol upravený pracovný úväzok, čo malo za následok, že 

pracovný vzťah ukončila sestra K. Michalčíková, ktorej za jej prácu a službu ďakujeme a na polovičný 

uväzok nastúpila sestra Vongrejová. V predajni je i naďalej možnosť si zakúpiť duchovnú literatúru a 

časopisy: Evanjelický posol, Cestou svetla, Ethos, Evanjelický východ, Službu slova, Tvorbu T, Cirkevné 

listy, Rozmer.  

Zborový časopis Patmos 

Ďakujem Pánu Bohu za milosť, že sme vstúpili už do 20. ročníka. Podarilo sa nám pripraviť 5 čísel a ja len 

ďakujem všetkým členom redakčného tímu, ktorí sa zapájajú. Najviac však: Maťo Sabol, A. Bodnárová, V. 

Ferenc a brat Š. Harčar, ktorý nám ochotne a s láskou náš časopis tlačí. Teší nás, že ho môžeme vďaka 

štedrosti a milodarom v CZ rozdávať a tak povzbudzovať, ale i informovať o dianí v cirkevnom zbore.  

Prosíme o Vašu podporu a príspevky.  

 

 

18. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár 

Je potrebné v rámci projektu pracovať na sprístupnení zborového archívu pre výskum. Knižnica sa dopĺňa o 

nové tituly. Zborová kronika sa bude dopĺňať o nové udalosti z roku 2014,  života nášho cirkevného zboru. 

Inventár sa priebežne zapisuje  v zmysle pokynov ZP a HV cirkevného zboru.   

 

 

19. Počet členov v zbore 

Počet členov cirkevného zboru k 31.12. 2014 je podľa  zborovej kartotéky 3782. Oproti roku 2013 ( počet 

členov 3 761) je nás viac o 21 členov. ZP sa zaoberalo aj touto otázkou a stojíme pred úlohou aktualizácie 

zborovej kartotéky. Samozrejme, že nie všetci, čo sa prisťahujú do Prešova sa aj do zboru prihlásia, hoci tu 

majú trvalé bydlisko a tiež ak príde k odsťahovaniu, neoznámia to na farskom úrade. 

II. 

20. Hospodársky život zboru 

Príhovor zborového dozorcu Ing. Milana Dreveňáka 

Milé sestry a bratia, 

všetkých Vás vítam na dnešnom výročnom zborovom konvente. Dnes budeme hodnotiť život a prácu 

v zbore v roku 2014 od posledného konventu konaného 23.2.2014. Zároveň prerokujeme a schválime 

zámery na rok 2015.  

Tento zborový konvent sa koná počas hlavných Služieb Božích. Minulú nedeľu bol konvent riadne ohlásený.  

Zborové presbyterstvo zasadalo 9.2.2015 a prerokovalo kňazskú správu vrátane správ jednotlivých zložiek 

a hospodárenie nášho zboru za rok 2014. Súčasťou tejto správy je aj správa o hospodárení spoločnosti 

Patmos, s. r. o., a Relevant, n. o., v minulom roku. Všetky tieto správy zborové presbyterstvo prerokovalo 

a odporučilo konventu na schválenie. 

Zároveň sme tieto správy uverejnili v zborovom časopise, ktorý máte k dispozícii, a na zborovej stránke 

www.patmos.sk. Keďže správy sú v časopise, čítať sa už nebudú, bude k nim len diskusia a môžete sa k nim 

vyjadriť.  Celkové príjmy zboru za rok minulý oproti roku 2013 poklesli a vyššie sú aj výdavky, ale vďaka 

prebytku z roku 2013 sme zvládli hospodárenie so zvyškom. Vyššie boli výdavky na energie a investície. 

Rovnako boli vyššie aj programové náklady. Spoločnosti Patmos, s. r. o. sa darilo lepšie ako v roku 2013.  

Spoločnosť Relevant, n. o. hospodárila s prebytkom a dosiahla väčší obrat ako v predošlom roku. Treba sa 

http://www.patmos.sk/
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poďakovať bratovi Marekovi Ileninovi a všetkým, ktorí v Relevante pracujú. Za službu v minulom roku sa 

chcem poďakovať bratom zborovým farárom, dôstojnému bratovi biskupovi VD ECAV Slavomírovi 

Sabolovi, bratom farárom a sestre farárke – pracovníkom biskupského úradu, farárom vo výslužbe a na 

materskej dovolenke, námestnému dozorcovi, presbyterom, kurátorom, pracovníkom farského úradu, 

pracovníkom s mládežou, s detskou besiedkou, spevokolu Sion, pracovníkom v spoločnosti Patmos, 

kantorom a kostolníkom. Nesmieme zabudnúť ani na tie sestry a bratov, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

poslúžili pri akciách v zbore, na biskupskom úrade, výletoch a na biblických táboroch detí a mládeže. 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí finančne alebo akýmkoľvek spôsobom podporili náš zbor.  

Nech sú nám všetkým na povzbudenie slová z prvého listu Korintským, 9. kapitoly, verš 19 a 23, ako je 

napísané – „Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacej získal. 

A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.“ 

Prajem nám všetkým veľa Božieho požehnania v tomto roku, aby sme mali dostatok síl zveľaďovať náš 

cirkevný zbor. 

Ing. Milan Dreveňák, zborový dozorca 

 

Správa Hospodárskeho výboru CZ ECAV Prešov za rok 2014 

Hospodársky výbor CZ ECAV Prešov pracoval v roku 2014 v zložení: Čurlík M., Damankoš M., Gáll J., 

Štúrová M., Verčimák S., členmi HV CZ je aj predsedníctvo CZ, bratia farári Bakalár J., Koč O. a brat 

dozorca Dreveňák M. Hospodársky výbor zasadal v roku 2014 päťkrát (10.2.2014, 20.3.2014, 28.4.2014, 

9.6.2014 a 15.12.2014), zaoberal sa kontrolou hospodárenia CZ ECAV Prešov a  Patmos, s. r. o. HV CZ 

ECAV pripravil podklady k cenovým ponukám na realizáciu prác – náter strechy chrámu sv. Trojice. HV 

CZ sa venoval aj vyhodnoteniu cenových ponúk k rekonštrukcii bočných dverí v chráme sv. Trojice a 

soklového obkladu z pieskovca taktiež na chráme. HV CZ prerokovával podklady na rokovanie Zborového 

presbyterstva CZ ECAV Prešov. Na zasadnutí 5.2.2015 prerokoval objem  príjmov a výdavkov CZ ECAV 

Prešov a  výnosov a nákladov v spoločnosti Patmos, s. r. o.   

 

Správa o hospodárení CZ ECAV Prešov a návrh rozpočtu na rok 2015  

 V porovnaní s rokom 2013 sa zvýšil  výber cirkevného príspevku o 2 008,00 €. Tento nárast je výrazný aj 

oproti roku 2012. Príjem v milodaroch opätovne poklesol, a to oproti roku 2013  až o 4 446,00 €, čo je výrazný pokles, 

avšak táto suma sa vrátila na úroveň roka 2012. V rámci milodarov boli najvýraznejšie podporené cirkevnozborové 

ciele, chrám sv. Trojice a domáci tlačový fond. Nárast v príjmovej oblasti nastal aj pri oferách, ktoré oproti roku 2013 

vzrástli o 1 439,00 €.  

V príjmovej oblasti je uvedená aj splátka pôžičky vo výške 3 400,00 €, ktorá bola poskytnutá spoločnosti Patmos, s. r. 

o., na dočasné preklenutie. V rámci iných príjmov oproti roku 2013 je rozdiel predovšetkým v tom, že v roku 2013 

bola z projektových zdrojov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) riešená elektroinštalácia chrámu sv. Trojice. 

V tomto roku PSK projekt nevypísal.  

Oproti rozpočtu, ktorý bol schválený Zborovým konventom CZ ECAV Prešov na rok 2014, sa celkové príjmy CZ 

ECAV Prešov podarilo naplniť na 109,4%. Plánované príjmy boli vo výške 86 400,00 € a v skutočnosti to bolo 

94 518,59 €.  

Vo výdajoch CZ za plyn  (uvedená suma 15 285,94 €) došlo z dôvodu jednoduchého účtovníctva k započítaniu faktúry 

vo výške 7 861,03 do roku 2013. Faktúra bola započítaná do roku 2013, ale uhradená až v roku 2014, preto je táto 

suma výrazne vyššia. Skutočné náklady boli v roku 2014 7 424,91 €. Reálne teda došlo k zníženiu nákladov za plyn. 

Výraznejšie sa však nepodarilo ušetriť na elektrickej energii, ako aj na dodávkach plynu.  

Plánované investície, ktoré schválil Zborový konvent CZ ECAV Prešov, sa tento rok realizovali v nasledovnom 

rozsahu: náter plechovej strechy chrámu sv. Trojice (schválená suma 10 000,00 €) v hodnote 6 851,44 €. Renovácia  

bočných dverí chrámu sv. Trojice a výmena soklového obkladu (6 000,00 €) bola zrealizovaná vo výške 2 520,00 € a 

výmena soklového pieskovcového obkladu chrámu na severnej časti bola v cene 4 700,00 €. Náter a rekonštrukcia boli 

vykonané po súhlasnom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Zo schválených investícií bolo 

zrealizované zateplenie stropov na poschodí budovy farského úradu vo výške 2 993,44 €. Zborový konvent schválil aj 

výmenu dlažby v priestoroch chodieb a schodišťa farského úradu, tieto práce sa v roku 2014 nezrealizovali a HV CZ 
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ich odporúča presunúť do investícií na rok 2015. Spolu s drobnými opravami predstavovali investície a opravy sumu 

20 808,73 € (17 053,00 € v roku 2013). 

Vo výdavkoch pri programových nákladoch v celkovej výške 10 969,21 € (8 750,16 € rok 2013)  sú predovšetkým 

vnútromisijné aktivity, ktoré zbor podporil (Detská besiedka, Dorast, Stredoškolská mládež, Staršia mládež a Rodinné 

spoločenstvá).  

V roku 2014 bolo pre Relevant, n. o., schválených 6 000,00 € na opatrovateľskú službu (ADOS), neboli čerpané, 

pretože ich Relevant vedel pokryť z projektových zdrojov.   

 

Výdavky v roku 2014 schválené ZK CZ ECAV Prešov boli vo výške 86 400,00 €, v skutočnosti sa čerpali vo výške 

81 690,57 €. Čerpanie oproti plánu bolo vo výške 94,55%. Zostatok peňažných finančných prostriedkov k 31.12.2014 

bol vo výške 12 828,02 €.  

Príjmy v CZ ECAV Prešov 2012- 2014 
POLOŽKA PRÍJMU  2012 2013 2014 

cirkevná daň  20 857.00 20 383.00 22 391.00 

milodary (položkovite) 33 726.52 31 310.60 26 881.11 

cirkevno zborové ciele  14 171.94 17 017.92 13 639.93 

kostol  6 242.00 6 690.00 5 825.00 

domáci tlačový fond  1 863.00 2 200.00 2 546.00 

pre mládež 330.00 335.00 345.00 

besiedka  10.00 310.00 130.00 

rodinné spoločenstvo 50.00 20.00 15.00 

spevokol 450.00 435.00 375.00 

Rokycany 110.00 185.00 280.00 

Janov  90.00 100.00 160.00 

Kojatice  45.00 210.00 40.00 

Červenica  340.00 480.00 615.00 

ESŠ Prešov  320.00 410.00 380.00 

Evanjelický posol ST 35.00 50.00 45.00 

Evanjelický východ  20.00 20.00 30.00 

organ 130.00 100.00 25.00 

Hniezdo + Relevant n.o. 10.00 100.00 90.00 

zborová diakonia  250.00 280.00 50.00 

pravidelní prispievatelia  2 279.58 1 927.68 1 792.68 

detský biblický tábor 30.00 50.00 335.00 

Petrovany 0.00 0.00 20.00 

misia Rusko  420.00 350.00 0.00 

pamätník  Preš.jatky 0.00 0.00 10.00 

Kniha Hroboň 0.00 0.00 108.00 

Kniha J.Turzu 6 000.00 0.00 0.00 

Samaritan    20.00 24.50 

Milodar Wittenberg    20.00 0.00 

víchrica-Ivančáková 530.00 0.00 0.00 

ofery  7 406.78 6 857.10 8 296.36 

výnosy z nájmov  220.20 147.28 235.35 

iné príjmy (položkovite) 11 739.15 22 344.31 13 465.35 

úhrada réžie z Kojatíc  867.42 1 129.29 948.57 

ofery na iné ciele  1 196.41 1 210.50 0.00 

poplatok za DBT+ dorast 0.00 4 525.00 5 975.00 

pôžička  8 250.00 3 000.00 3 400.00 

ostatné  1 425.32 179.52 141.78 
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Dotácia od PSK 0.00 9 300.00 0.00 

Splátka Rokycany 0.00 3 000.00 3 000.00 

zostatky z predch. rokov  6 215.05 15 821.87 23 249.42 

Príjmy spolu  80 164.70 96 864.16 94 518.59 

 

Výdavky CZ ECAV Prešov 2012-2014 
  POLOŽKA VÝDAVKU 2012 2013 2014 
  mzdové náklady  0.00 0.00 0.00 
  režijné náklady  25 072.00 26 133.97 35 313.44 rok 2012 

 elektrina(fara, kostol, fílie) 9 548.98 7 162.05 10 024.14 rozpis invest.:    

plyn (fara kostol, fílie) 6 892.11 9 494.83 15 285.94 Kotolňa 1 657.35 

vodné stočné  2 036.38 2 073.00 1 963.36 zariadenie kancelárie 5 201.71 

poplatky banke  146.95 217.70 160.80 ozvučenie chrámu 6 769.68 

poštovné  39.00 34.05 68.95 Podlaha VZS 774.77 

časopis Patmos  708.00 1 572.00 1 764.00 Osvetlenie chodby 1 686.70 

ostatné  2 920.23 3 869.00 4 229.87 Aparatúra - mládež 2 431.82 

občerst.,pohostenia 522.32 285.88 296.54 Videovrátnik 361.20 

dary 975.22 730.60 817.42 Geom plán Rokycany 144.00 

internet-web 457.34 382.44 382.44 Protipožiarna skriňa 1 054.80 

vývoz odpadu 205.92 109.20 117.23 Spolu 20 082.03 

údržba opravy-materiál 619.55 203.22 202.75 
  cestovné výdavky  878.37 946.48 888.21 
  investície a opravy  20 082.03 17 052.92 20 808.73 rok 2013 

 

rozpis investícií a opráv je uvedený 
položkovite veľa tabuľky  

1 657.35 15 500 4 700.00 rozpis invest.:  
 5 201.71 1012.27 2 520.00 el.rozvody v chráme  15 500 

6 769.68 201.57 6 851.44 aparatúra, ozvučenie  1012.27 

774.77 110.5 89.63 bojler  201.57 

1 686.70 228.58 176.53 rebrík  110.5 

2 431.82   461.40 opravy  228.58 

361.20   177.17 Spolu 17 053 

144.00   947.68 
  1 054.80   118.66 rok 2014 

     112.00 chrám sokel 4 700.00 

    166.92 chrám dvere 2 520.00 

    2 993.44 chrám náter 6 851.44 

    270.00 chrám vysávač 89.63 

    1 005.94 čítačka mincí 176.53 

    217.92 Kosačka 461.40 

programové náklady    8 750.16 10 969.21 Chladnička 177.17 

fin.výdavky cirkevné  3 819.24 6 463.28 4 628.01 Podušky 947.68 

fin.výdavky ostatné  14 491.19 14 267.93 9 082.97 Ohrievač 118.66 

daň z príjmu  26.62 41.93 33.99 vybavenie kuchynky 112.00 

ofery na iné ciele  3 138.41 2 523.90 377.00 madlo fara 166.92 

daň z nehnuteľností  2 353.25 2 607.25 2 607.25 zatepl.strechy 2 993.44 

odvod prij.milodarov  989.61 1 707.99 1 210.00 ozvuč.chrámu 270.00 

poistenie budov  1 136.86 1 136.86 1 854.73 klubovňa Relevant 1 005.94 

vrátenie pôžičky  6 000.00 3 250.00 0.00 Ostatné 217.92 

poskytnutá pôžička Patmos 400.00 0.00 3 000.00 Spolu 20 808.73 
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učebnice náboženstva 446.44 0.00 0.00 
  príspevok na diakoniu 0.00 3 000.00 0.00 
  Výdavky spolu  64 342.83 73 614.74 81 690.57 
  stav pokladne : 6 892.38 12 418.11 4 824.47 
  stav na bež.účte  8 929.49 10 831.31 8 003.55 
  peň.prostr. spolu  15 821.87 23 249.42 12 828.02 

   

Návrh rozpočtu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov na rok 2015 

 

Rozpočet na rok 2015 bol predložený Hospodárskym výborom CZ Presbyterstvu CZ ECAV Prešov. Príjmy 

sú tvorené z: prenesených finančných prostriedkov vo výške 12 828,02 € a taktiež z prenájmu vo výške 

171,98 €. Ofery sú predpokladané vo výške 8 000 € a cirkevný príspevok za 3761 členov v kartotéke by mal 

byť vo výške 22 000 €. V milodaroch predpokladáme príjem vo výške 28 000,00 €, čo je očakávanie, aké 

boli milodary v roku 2014. Celkovo by teda predpokladané príjmy boli vo výške 74 000,00 €. Mzdy za prácu 

a daňové poplatky a odvody sú vo výške 500 € a 1 900 €. Výraznou položkou v rámci réžie sú náklady na 

plyn, vodu, elektrinu, odpad a iné vo výške 22 000,00 €. Cestovné náklady sú plánované vo výške 1 000,00 

€ vzhľadom na zvýšenie počtu služieb Božích a vyučovania náboženskej výchovy v okolitých obciach. 

Opravy a investície v roku 2015 by mali byť vo výške 15 600,00 €. Z predchádzajúceho roka sa presunuli 

nasledovné investície: položenie dlažby na chodbe a schodišti FÚ CZ ECAV (2 600,00 €). Potrebná v roku 

2015 je rekonštrukcia sakristie a priestoru za oltárom v chráme sv. Trojice (omietky, dlažba, sanita v toalete, 

úložné skrine), predbežne je to suma približne vo výške 7 000,00 €. Na zborovom dome sú plánované 

drobné opravy: oplotenie, dažďové zvody a žľaby (1000,00 €). Ostatné zdroje vo výške 5 000,00 € sa 

použijú na dofinancovanie investícií, drobné opravy a nákup materiálu.  

V rámci vnútromisijných aktivít CZ budú podporené nasledovné zložky: Detská besiedka: 2 100 € 

(besiedky, detský biblický tábor, vianočný program, Dávidova harfa, školenie pracovníkov DB, potáborové 

stretnutie). Dorast: 1 500 €, v rámci tejto sumy bude podporený letný dorastový tábor (podpora prípravného 

tímu a soc. slabších účastníkov), víkendovka, garden party pre konfirmandov, tréningový víkend tímov a 

zimný celozborový výlet. Stredoškolská mládež bude podporená sumou 550 €, podporené aktivity: 

víkendové stretnutie mládeže, víkendové pracovné stretnutie tímu mládeže a vzdelávanie pracovníkov, ktorí 

pracujú s mládežou. Staršia mládež bude podporená tiež sumou 450 €: víkendové stretnutie staršej mládeže, 

víkendové pracovné stretnutie tímu staršej mládeže a ENTER – misia vo vysokoškolskom internáte. 

Rodinné spoločenstvá sú podporené sumou spolu 700 € a podpora je určená na spoločnú víkendovku s 

mládežou a zimný celozborový výlet. Spevokol SION v roku 2015 plánuje pripraviť nahrávku CD, takže 

navrhnutá suma na jeho podporu je vo výške 800,00 €. Všetky schválené dotácie pre aktivity VMV budú 

poskytnuté zálohovo, respektíve na základe zúčtovania so správou o priebehu aktivity a podložené 

pokladničnými alebo účtovnými dokladmi. Do rozpočtu na rok 2015 je zakomponovaná aj suma  6 000 € na 

opatrovateľskú službu (ADOS), ktorá  by v zbore v rámci diakonie a činnosti Relevantu, n. o., pokračovala 

aj v roku 2015, doposiaľ tieto náklady kryl Relevant, n. o., z projektových zdrojov. Finančné výdavky pre 

vyššie COJ predpokladáme vo výške cca 3 500 €. V ostatných finančných výdavkoch vo výške 17 400 € sú 

zahrnuté milodary pre iné subjekty – účelovo viazané, povinné ofery ECAV, daň z nehnuteľností, poistenie 

budov.  

Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2015 (€)                                                   
PRÍJMY  

1. Zostatok z predchádzajúceho roka  12828.02 

2 Príjmy z prenájmu  171.98 

3 Ostatný príjem  0.00 

4 Ofery  8000.00 

5 Cirkevný príspevok  22000.00 

6 Milodary  28000.00 

7 Cirkevné fondy  0.00 
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8 ŠR a samospráva  0.00 

9 Daň VÚP 0.00 

10 Ostatné  3000.00 

11 SPOLU  74000.00 

   Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2015 (€)                                                   
VÝDAVKY 

12 Zdaňované výdavky  0.00 

13 Preddavky a zdaňované investície  0.00 

14 Mzdy a odmeny za prácu  500.00 

15 Daň a odvody  1900.00 

16 Réžia (plyn, voda, elektrina, odpad) 22000.00 

17 Cestovné  1000.00 

18 Opravy a investície  15600.00 

19 VMV aktivity CZ  6100.00 

  z toho :  detská besiedka  2100.00 

                   dorast  1500.00 

                  stredoškolská mládež  550.00 

                   staršia mládež  450.00 

                   RoS 700.00 

                  spevokol SION 800.00 

20 Opatrovateľská služba  6000.00 

21 Finančné výdavky cirkevné (vyššie COJ) 3500.00 

22 Finančné výdavky ostatné  17400.00 

  Výdavky spolu  74000.00 

  Výsledok hospodárenia  0.00 

Spracoval: Mgr. Miroslav Čurlík, predseda  HV CZ ECAV  

 

Nehnuteľný majetok v CZ ECAV Prešov  

Bratia a sestry, rád by som Vás informoval, aký nehnuteľný majetok vlastní CZ ECAV Prešov. Robím tak 

preto, lebo sme na minuloročnom konvente schválili odpredaj pozemkov a v závere uvediem presne, čo 

budeme predávať a za koľko.   

 

Pôda celkom:  

Orná pôda (Rokycany – 4,655 ha  a Kapušany- 10,297 ha) 14, 952 ha 

Ostatné typy  pozemkov...(farská záhrada 2 267 m
2
; Jazdecký areál 19 034 m

2
; záhrada v Rokycanoch pri 

škole a kostole 2 252 m
2
; záhrada pri kostole v Kojaticiach 660 m

2
) spolu: 24 213 m

2
 . Cirkevný zbor má aj 

časť mestského cintorína v Prešove o rozlohe 9 284 m
2
 v štádiu jednania.  

Budovy:  

Prešov – fara a hradobný múr so záhradnou vežičkou (Svätoplukova 11), Zborový dom Patmos 

(Svätoplukova 12), Kostol Sv. Trojice (Hlavná 136); Rokycany – kostol a budova cirkevnej školy, Kojatice 

– kostol, Janov – modlitebňa, V Petrovanoch prenajaté priestory na modlitebňu – v nej inventár.   

Samostatne stojace zvonice v obciach: Janov, Bzenov, Vyšná Šebastová, Podhradík  

 

Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kapušany, obec Kapušany, okres 

Prešov.  
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Predmetom kúpnej zmluvy bude odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy (predmet 

prevodu), a to k nehnuteľnostiam - pozemkom nachádzajúcim sa v katastrálnom území Kapušany, 

obec Kapušany, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v 

Prešove – Správa katastra Prešov v registri ako: 
 

parcela 

registra    

C KN 

 
č. znal. 

posudku 

 
geom. plán 

č. 

 
výmera  záberu 

v  m
2 

 
spoluvl. 

Podiel 

 
výmera 

podielu v m
2 

 
cena v 

EUR za  1 

m
2 

cena za vlastn. 

podiel   
odkupovanej časti 

pozemku v EUR 

1795/8 04/2012 257/2010 145 1/5 29,00 22,38 649,020 

1796/3 04/2012 257/2010 1200 1/5 240,00 22,38 5371,200 

1797/3 04/2012 257/2010 5739 1/5 1147,80 22,38 25687,764 

1799/3 04/2012 257/2010 423 1/5 84,60 22,38 1893,348 

1796/2 04/2012 257/2010 194 39/220 34,39 22,38 769,669 

1797/4 04/2012 257/2010 989 39/220 175,32 22,38 3923,723 

1797/5 04/2012 257/2010 5049 39/220 895,05 22,38 20031,219 

1799/2 04/2012 257/2010 825 39/220 146,25 22,38 3273,075 

1802/12 04/2012 257/2010 7182 39/220 1273,17 22,38 28493,606 

1795/7 04/2012 257/2010 495 1/5 99,00 22,38 2215,620 

1796/4 04/2012 257/2010 227 1/5 45,40 22,38 1016,052 

Spolu v EUR: 93324,295 

Predpokladaná cena po navýšení koeficientom 1,2 predstavuje v EUR: 111989,15 

slovom: stojedenásťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur, pätnásť centov. V zmysle znaleckého posudku 

pre účely majetkoprávneho vysporiadania stavby „R4 Prešov – Severný obchvat.“ Úkon č. 04/2012.  

 

Odpredaj schválilo zborové presbyterstvo uznesením č. 1/2013: Zborové presbyterstvo CZ ECAV Prešov  

súhlasí s podpisom zmluvy o budúcej zmluve č. 30803/ZoBKZ-311/2012/Kapušany/0229/MPV PO, medzi 

CZ ECAV Prešov a NDS a.s. Bratislava pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 

povolenia pre stavbu rýchlostnej cesty R4 Prešov - Severný obchvat, s tým, že definitívnu platnosť dá až 

uznesenie Zborového konventu CZ ECAV Prešov.  

 

Výročný konvent Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi na Slovensku Prešov, ktorý sa konal dňa: 

23.2.2014  schválil tento zámer uznesením 6/2014: Zborový konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje podpis 

zmluvy o budúcej zmluve č. 30803/ZoBKZ 311/2012/Kapušany/0229/MPV PO, medzi CZ ECAV Prešov a 

NDS a.s. Bratislava pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu 

rýchlostnej cesty R4 Prešov - Severný obchvat, a poveruje Predsedníctvo CZ ECAV Prešov konať v zmysle 

platných CPP. 

 

Presbyterstvo ŠZS ECAV na Slovensku schválilo tento zámer CZ ECAV Prešov na svojom zasadnutí 

22.mája 2014 uznesením č. 38/2014: SP schválilo predloženú žiadosť CZ ECAV Prešov predaja pozemkov. 

Predmetom kúpnej zmluvy má byť odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom nachádzajúcich sa v k. 

ú. Kapušany.   

   V pozemkoch, ktoré sme uviedli, majú 1/5  spoluvlastnícky podiel:   

 RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV (farnosť Prešov), Hlavná, 080 01 Prešov 

 CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. (na Slovensku), Svätoplukova 11, 080 01 

Prešov 

 SR - SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, Bratislava 1 - St. Mesto, PSČ 801 00, SR 

 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov, Hlavná 8, Prešov, SR 

 Židovská náboženská obec Prešov, Okružná 32, Prešov, SR 

 

Všetci spoluvlastníci súhlasia s odpredajom svojho podielu, čo vyjadrili podpisom Zmluvy o budúcej 

zmluve. V zmysle Cirkevného zákona č. 2/1999 § 3  CÚ ECAV, sme žiadali GP ECAV o súhlas 

k odpredaju.   

                                     Pripravil predsedajúci zborový farár J. Bakalár  
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Dobrovoľní pravidelní darcovia a dobročinnosť  

Dobrovoľní pravidelní prispievatelia sú: Mgr. Ján Baklár, Mgr. Ondrej Koč, Ing. Milan Dreveňák, PhDr. 

Marián Damankoš PhD., MUDr. Daniela Pastirčáková, Mária Kušnírová, Ing.Viera Baranová, Darina Malá, 

Justína Petrová, Ing. Viktor Čop, Ing. Ján Partila, Slavomír Verčimák, Zuzana Maruščáková, PhDr. Oráč 

Matej.  

Títo prispievatelia darovali na účet cirkevného zboru za celý rok milodar vo výške: 1842,68 eur. Ďakujem za 

tento príklad, ale je nás bolestne málo. Zbor nebude môcť napredovať, ak ho vo viere nebudeme finančne  

podporovať. Dávať začneme až vtedy, keď si uvedomíme, že to je prejav našej vďaky voči Pánu Bohu za 

Jeho požehnanie. „Peniaze poškvrňujú. Aby som sa  nimi nenechal poškvrniť, musím ich používať poctivo a 

veľkodušne. Budem súdený podľa svojho správcovstva, a nie podľa svojho bohatstva.“ (Raniera 

Cantalamessu, z knihy Chudoba). Buďme ochotní  obetovať čas, schopnosti, ale i peniaze pre budovanie 

cirkvi... Pochopme, že  budovanie  nášho života na Kristu  musí byť  zrozumiteľné  pre ľudí okolo nás,  to 

znamená poslúžiť a byť svetlom a soľou. 

 

Patmos s.r.o.   

Spoločnosť Patmos s.r.o. bola registrovaná na Okresnom súde v Prešove oddiel Sro vložka č.: 11856/P dňa: 

14.10.1999. Zriaďovateľom spoločnosti je Cirkevný zbor ECAV v Prešove. Spoločnosť sa v predmete 

podnikania zaoberá hlavne predajom kníh a prenájmom nehnuteľností. Spoločnosť prevádzkuje 

kníhkupectvo Patmos a na základe zmluvy spravuje nehnuteľnosti CZ ECAV Prešov, ktoré sú Zborový dom 

Patmos, časť farskej budovy, parkovisko farského úradu, Jazdecký areál a škôlku v Rokycanoch. Taktiež 

spoločnosť Patmos prevádzkuje auto, ktoré  slúži i cirkevnému zboru. Najvyšším orgánom spoločnosti je 

Valné zhromaždenie, ktoré volí konvent. Členovia Valného zhromaždenia sú: Ján Bakalár, Ondrej Koč, 

Milan Dreveňák, Viktor Čop, Ján Partila, Slavomír Harčár a Emília Ondíková. Títo členovia boli riadne 

zvolení konventom. 

 

Kníhkupectvo Patmos prešlo v roku 2014 určitými zmenami. Od marca sme skrátili čas predaja len na 

popoludnie  a v júni sme ukončili pracovný pomer s vedúcou predajne pani K. Michalčíkovou. Aj touto 

cestou jej chcem poďakovať za 5 ročnú spoluprácu. Od septembra nastúpila do predajne nová vedúca 

predajne, ktorá bola vybratá v riadnom výberovom konaní, pani Ľ. Vongrejová. Verím, že kníhkupectvo aj 

za jej vedenia bude prosperovať a bude prínosom pre náš cirkevný zbor, lebo má svoje nezastupiteľné miesto 

v predaji kresťanskej literatúry v tomto meste a aj  regióne. 

 

V zborovom dome Patmos sa v roku 2014 neudiali žiadne zmeny. Riešila sa len bežná údržba a problémy s 

prevádzkou zborového domu (tohto roku budeme musieť riešiť opravu strechy, lebo už je vo veľmi zlom 

stave). Počet nájomníkov sa počas roka nezmenil. 

 

Prenájom pozemkov v Jazdeckom areáli spoločnosti 4 SPORT a od 1.8.2010 aj organizácii Parkúr Team 

Slavoj Prešov bol v roku 2014 bezproblémový, výnosy z tohto prenájmu činili 12 860 eur. 

 

Spoločnosť prenajíma tiež školu v Rokycanoch, v ktorej je zriadená špeciálna základná škola a materská 

škola. V budove sme mali už dlhšiu dobu problém so žumpou, a preto sme v júni zrušili žumpu a pripojili 

sme sa na obecnú kanalizáciu.  

 

Spoločnosť je dodávateľom tepla pre farskú budovu a pre zborový dom. Náklady na teplo v roku 2014 činili 

18 335,70  eur.  

V roku 2014 mala spoločnosť kontokorentný úver zo SLSP, a. s., 6 210,00 eur. 
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Valné zhromaždenie sa v priebehu  roka 2014 stretlo na 5 zasadnutiach, z ktorých je urobený zápis. Na 

zasadnutiach sa zaoberalo aktuálnymi otázkami spoločnosti. Členovia valného zhromaždenia a členovia 

hospodárskeho výboru (dozorný orgán spoločnosti) prerokovali predloženú správu o hospodárení 

spoločnosti za rok 2014 a odporučilo ju schváliť zborovému presbyterstvu a zborovému konventu. 

 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 je 6 228,49  eur (chýba ešte 

zúčtovacia faktúra za vodné a stočné). 

 

Výnosy a náklady PATMOS s.r.o. 2012-2014 
položky  2012 2013 2014 

výnosy z predaja kníhkupectvo PATMOS  31134.54 28 945.30 26 000.78 

výnos prenájom zborový dom PATMOS 26280.92 34 898.97 31 956.28 

výnosy Jazdecký areál  11200 12860 12860 

výnosy školy Rokycany  663.88 663.88 1382.64 

ostatné výnosy z nájmov  631.28 833.25 1499.88 

ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  0 22.33 1.08 

úroky  0 0 0 

VÝNOSY CELKOM  69910.62 78 223.73 75 714.66 

náklady na predaj kníhkupectvo PATMOS  22597.77 21399.31 16897.36 

výrobná spotreba (prevádzkové náklady) 30787.64 32288.81 28932.68 

  z toho :náklady na služby  11231.03 8220.65 9284.46 

                 náklady na energie a materiál  19556.61 24068.16 19648.22 

osobné náklady  19239.69 18681.41 16976.97 

  z toho : mzdové náklady  13545.82 13159.41 11368.56 

                  náklady na sociálne zabezpečenie  4581.88 4430.57 3995.36 

                  sociálne náklady  1111.99 1091.43 1613.05 

dane a poplatky  184.45 287.5 313.17 

odpisy  196.8 769.8 796.8 

ostatné náklady na hospodársku činnosť  343.33 1149.25 4557.74 

nákladové úroky  585.76 711.12 553 

ostatné finančné náklady  1233.55 325.68 458.45 

Náklady celkom  75168.99 75639.88 69486.17 

Účtovný hospodársky výsledok  -5258.37 2 583.85 6 228.49 

  

kontokorentný 
úver 6210,00 €  

kontokorentný 
úver 6210,00 €  

kontokorentný 
úver 6210,00 €  

  

  

 

Spoločnosť má dvoch stálych zamestnancov: Jaroslava Ferja – konateľa spoločnosti a Ľubu Vongrejovú – 

vedúcu kníhkupectva, a jednu externú pracovníčku: Emíliu Ondíkovú – ekonómku spoločnosti. 

Na záver ďakujem predovšetkým Pánu Bohu za Jeho požehnanie a vedenie pri správe našej spoločnosti. 

Ďakujem všetkým pracovníkom spoločnosti, členom Valného zhromaždenia, predsedníctvu cirkevného 

zboru a všetkým tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na činnosti spoločnosti. 

 

Jaroslav Ferjo –  konateľ spoločnosti 
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Relevant n.o.  

Správa za Relevant n. o. 2014 

Rok 2014 bol veľmi požehnaným, a zároveň náročným rokom, pretože organizácia Relevant sa rozrástla 

o ďalších pracovníkov a nové projekty – nové služby pre iných. Pri zrode nových vecí to nikdy nie je 

bezbolestné. Len vďaka Bohu a Jeho pomoci sa to mohlo uskutočniť. Sme mladý tím a ja ako riaditeľ 

zároveň už štvrtý rok študujem v Bratislave na dennom štúdiu, čo nie je ideálne. Nebolo to ľahké, ale skrz 

mnohé „náhody, či milé prekvapenia“ sme mohli vnímať Božiu ruku a Jeho požehnanie na celom tomto 

diele. Nedá mi nespomenúť aj výraznú finančnú pomoc, ktorú sme prijali cez projekt „Pomáhajme lepšie 

a viacerým“, na ktorom sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika a ktorý 

nám pokryl viac ako tretinu našich nákladov a posunul nás aj po odbornej stránke. Rovnako aj pomoc 

mnohých jednotlivcov, ktorí nám ukázali, čo znamenajú slová apoštola Pavla z 1. listu Korintským 11, 24 

„Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému.“ Vďaka celému pracovnému tímu, ale aj 

dobrovoľníkom, ktorí spoločne zdieľali posolstvo spomenutého verša sa toho urobilo naozaj veľa. 

Viem, že Relevant už existuje 8 rokov, no napriek tomu v rýchlosti priblížim, o čo nám ide, a potom prejdem 

k aktivitám a projektom, ktoré sme tento rok realizovali. 

Naše hlavné poslanie je cieľavedome prispievať k pozitívnemu smerovaniu a zlepšovaniu kvality života 

jednotlivca a lokálnej spoločnosti; hlavne detí, dorastu a mládeže. 

Naším cieľom je budovať kvalitné a bezpečné prostredie s dôrazom na medziľudské vzťahy založené na 

kresťanských hodnotách. 

Pomáhame ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, izolácii a núdzi, ale vytvárame priestor aj pre 

tých, ktorí chcú niekde zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas v otvorenej komunite. Prostredníctvom aktivít 

prispievame k pozitívnemu smerovaniu a formovaniu detí, dorastu a mládeže. Vedieme ich ku vzťahu k 

spoločnosti. Podieľame sa na prevencii pred nežiaducimi spoločenskými javmi.  

Podporujeme aktivity a neformálne vzdelávanie pre mladých dobrovoľníkov a pracovníkov, ktorí sa venujú 

cieľovým skupinám organizácie. 

Spájame ohrozenú mládež s intaktnou (klasickou), podporujeme medzigeneračný dialóg (spájame mladých 

a starších), snažíme sa spájať ľudí z rôznych prostredí, a tak prispieť k zdravému rozvoju spoločnosti.  

 

Na realizáciu tohto poslania realizujeme aktivity v 3 oblastiach: 

 

1.  PRÁCA S DEŤMI A MLÁDEŽOU 

Klubovňa Puzzle je bezpečný priestor vytvorený v centre mesta pre mladých ľudí s ponukou 

voľnočasových aktivít. 

V uplynulom roku bola klubovňa Puzzle otvorená pre žiakov škôl v meste Prešov každý deň od 13:00 do 

17:00 pod dohľadom koordinátora. Okrem bezpečného priestoru a zmysluplného trávenia času bolo pre 

návštevníkov pripravených mnoho zaujímavých aktivít. Raz týždenne sa milovníci tanca stretávali na 

tanečnom krúžku, ktorý viedla Anka Garanová, taktiež sa raz za mesiac pripravili tvorivé dielne pre 

šikovných ľudí. Neskôr bol otvorený aj gitarový krúžok. Niekoľko sobotňajších večerov bolo venovaných 

stretnutiam s názvom „Pod povrchom“, na ktoré boli pozvaní známi ľudia ako psychiater MUDr. Igor 

Smelý, poslanci Národnej rady Mgr. Branislav Škripek a Ing. Martin Fecko a taktiež Vladimír Roháček, aby 

diskutovali na témy týkajúce sa dnešnej doby. Zorganizoval sa aj turnaj v kalčete medzi deťmi s Puzzle 

a deťmi s klubovne DEPO, ktorá je na sídlisku Sekčov. 

Deti z klubovne spoločne chodili na návštevu do domova dôchodcov na Veselej, kde si stále pripravili 

nejaký program, piesne a ostali na rozhovory. Okrem toho sa uskutočnil výlet na Šarišský hrad, kde sme 

s deťmi pozvali aj ich rodičov. Túto, ale aj ostatné aktivity hodnotíme kvalitne a teší nás záujem mladých 

ľudí prichádzať do klubovne a tráviť s nami svoj voľný čas. 
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Tohtoročný KECY tábor sa konal od 15.7.2014 do 21.7.2014 v rekreačnom zariadení Stará Voda v 

blízkosti Slovenského raja. Bolo to už po 11-ty krát a zúčastnilo sa ho 96 ľudí, z toho 60 študentov, 23 

dobrovoľníkov a 13 američanov. Téma tohtoročného campu bola „Upside down kingdom“, čo v preklade 

znamená „Kráľovstvo hore nohami“. Na večerných programoch sme viac skúmali a zamýšľali sa nad 

rôznymi hodnotami, ktoré majú význam v živote človeka ako napríklad krátkodobé a dlhodobé šťastie, láska 

a prijatie, odpustenie, život v Nebeskom Kráľovstve.              

           Spätná väzba študentov je veľmi pozitívna a po tábore nasledovali rôzne stretnutia, kde môžu 

novovzniknuté priateľstvá pokračovať. Tešili sme sa aj veľkému záujmu zo strany študentov a keďže som sa 

tohto roku po ročnej prestávke tábora zúčastnil, môžem s istotou povedať, že táto dobrovoľnícka práca má 

veľký význam a ľudia, ktorí ho pripravujú dávajú do toho celé srdce. To Pán Boh vidí a požehnáva ich úsilie 

- priblížiť evanjelium stredoškolákom vo forme, ktorá im je blízka. 

 

Psychologické poradenstvo je tu pre tých, ktorí potrebujú pomôcť pri riešení osobnostných a vzťahových 

problémov, potrebujú vypočuť a poradiť. 

V roku 2014 bolo v Relevante n. o. poskytované psychologické poradenstvo pre klientky Hniezda, pre 

zamestnancov v podobe interných školení. Taktiež táto služba tu bola pre viacerých mladých ľudí, ktorí 

poradenstvo vyhľadali cez našu stránku www.relevant.sk alebo sa o možnosti bezplatného odborného 

poradenstva dozvedeli z iných zdrojov. 

 

Rozvoj dobrovoľníctva a získavanie životných zručností v rámci pomoci v klubovni Puzzle ale aj počas 

letných aktivít a táborov. 

Bolo zorganizovaných 12 Kompraxových projektov (komprax = Kompetencie pre prax), kde si mohli 

mládežníci vyskúšať plánovanie a realizáciu vlastných nápadov, a tým porásť vo svojich zručnostiach. Pre 

ilustráciu uvediem pár z nich: 

 Stretnutie pre rodičov konfirmandov a pre konfirmandov 

 Kurz prvej pomoci 

 Športový deň  

 prednáška o odpadoch 

 Prerábka klubovne 

 FOTOWORKSHOP – kurz fotenia na film 

 

Starostlivosť o dobrovoľníkov 

4.9.2014 sme v spolupráci s vedením zboru zorganizovali Večer pre slúžiacich, kde sa stretlo viac ako 40 

ľudí, ktorí v zbore dobrovoľnícky slúžia pri práci s deťmi, mládežou a rodinami. 

Nasledujúci víkend 5.9.2014 – 20.9.2014 sa zorganizovala Víkendovka pre dobrovoľníkov v Slovenskom 

raji, ktorej sa zúčastnilo 20 mládežníkov. Bol to zaslúžený oddych po lete plnom aktivít. 

 

2.  PRÁCA S OHROZENÝMI MLADÝMI 

Domov na polceste Hniezdo  

 

Teší nás, keď sa objaví ovocie našej práce a môžeme byť pri tom, ako sa dievčatá osamostatňujú, postupne 

odchádzajú a stoja čoraz pevnejšie nohami na zemi. Prijali sme tri prijímateľky a dve odišli. Približne v 

polovici roka bolo obdobie, kedy sme zaznamenali 100% zamestnanosť našich prijímateliek, čo bolo 

prvýkrát, odkedy službu poskytujeme. Veríme, že to bolo vďaka systematickej práci, individuálnemu 

prístupu, kvalitnej pracovnej terapii a iným metódam, ktoré využívame. Jedna prijímateľka sa koncom roka 

úplne osamostatnila, odsťahovala sa a samozrejme má prácu. Ďalšie tri stoja pred záverečnou etapou a 

pripravujú sa postupne na odchod z Hniezda.  

 

Jednou z veľmi významných, a pre nás všetkých povzbudzujúcich udalostí, bola účasť dievčat z Hniezda na 

inauguračnej večeri s prezidentom Andrejom Kiskom, ale tiež návšteva z nadácie U. S. Steel v sprievode 

manželky prezidenta U. S. Steel Košice s.r.o. Kathie Babcoke a pomoc od Nadácie U. S. Steel Košice. Počas 

http://www.relevant.sk/
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celého roka bolo dôvodov na radosť viac a okrem spomínaných bolo aj to, že nám predĺžili nájom bytu, 

v ktorom prevádzkujeme Hniezdo, na ďalších 5 rokov. V súvislosti s bytom a osamostatňovaním sa 

prijímateliek stojíme pred dilemou, ako pomôcť tým, ktoré sú už pripravené odísť, no zároveň ešte nemajú 

jasné, či si kúpia byt a kde by si ho mali kúpiť, a preto je jednoduchšie im pomôcť formou podnájmu. 

Hľadáme preto východisko a najlepším riešením by bol byt alebo minimálne izba, v ktorej by mohli mať 

svoje osobné veci a mali by pocit, že sa majú kam vrátiť.    

 

Podporná skupina združuje mladých dospelých, ktorí odišli z detského domova, ale aj tých, ktorí sú ešte v 

detskom domove a majú podobné problémy a ťažkosti a vytvára priestor na to, aby sa spoločne mohli 

zdieľať a posúvať smerom k lepšiemu. Navzájom sa formujú, učia sa riešiť konflikty, dôverovať a prijímať 

pomoc, nasmerovať sa na vhodné riešenie a vyrovnanie sa so svojou životnou situáciou. Spoločne sme mali 

32 stretnutí v počte cca 5 - 6 členov. Rozbehnúť skupinu sa nám podarilo prostredníctvom úvodného 

stretnutia klientov v ZOO v Košiciach z viacerých zariadení (Gréckokatolícka charita, D-partner Domov na 

polceste, Domov na polceste Hniezdo) a prítomní boli aj dvaja dobrovoľníci. Ďalšie stretnutia prebiehali v 

klubcentre D.E.P.O. na Ďumbierskej 30, ale i mimo centra a pre účastníkov ponúkali rôznorodosť nielen v 

témach, napr. vzťahy - osobné, kamarátske, partnerské, rodinné, pracovné zručnosti a pracovné uplatnenie, 

šikanovanie, komunikácia. K poslednej téme sme si pozvali aj „hosťa” - našu kolegyňu Annu Bakalárovú, 

ktorá sa téme venovala veľmi prakticky, čo je dobré pre klientov, ale zároveň aj z psychologického hľadiska. 

Jedna z účastníkov využila aj intenzívne psychoterapeutické poradenstvo, ale bol aj priestor pre ostatných na 

individuálne rozhovory. Tešilo nás, keď k nám zavítal niekto nový, ale zároveň nás tešilo aj to, keď niekto 

odchádzal, pretože odchod bol väčšinou spojený s nájdením si práce. 

 

Špecializované sociálne poradenstvo je určené pre osoby po skončení náhradnej starostlivosti, pre osoby z 

dysfunkčných rodín nachádzajúce sa v nepriaznivej životnej situácii a pre osoby vykazujúce rizikové 

správanie. Akreditované bolo v auguste 2014 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, a 

následne bola podaná žiadosť o jeho registráciu na VÚC Prešov. V rámci špec. soc. poradenstva sa začalo s 

návštevami detských domovov na východnom Slovensku s cieľom pomoci pri príprave na osamostatnenie 

mladých dospelých. V prípade záujmu bude poskytované aj individuálnou formou. 

 

DVD sprievodca „A čo teraz?” je adresná pomoc určená najmä „domovákom”, ktorí sú v detskom 

domove, ale aj tým, ktorí už z neho odišli. V dvoch častiach ponúka užitočné rady, čo robiť pred odchodom 

či v prvých krokoch v samostatnom živote, kde už nie sú tety vychovávateľky, aby pomáhali. 

 

3.  PRÁCA SO SENIORMI 

Domáca opatrovateľská služba 
 

V priebehu roka 2014 sme zabezpečili službu jedenástim prijímateľom. Zaregistrovali sme jedenásť žiadostí 

o prácu opatrovateľky, z ktorých boli dokonca aj štyria páni. Dve opatrovateľky s nami spolupracujú už od 

roka 2013, tie ďalšie sa obmieňali a v súčasnosti ich je spolu päť, z toho štyri majú svojich stálych seniorov 

a jedna vypomáha v prípade potreby zastupovania, alebo ak o službu požiada senior len na určitý čas (napr. 

v prípade dovoleniek počas leta, keď sa jeho rodinný príslušník o neho nemôže starať). 

Desať zamestnaných opatrovateliek za celý rok, taká je bilancia opatrovateliek a jednou z nich bola aj naša 

kolegyňa Evka Čorbová, ktorá sa venovala dievčatám v domove na polceste Hniezdo, z vlastnej iniciatívy si 

urobila opatrovateľský kurz a vypomáhala, keď bolo potrebné nahradiť opatrovateľku počas dovolenky, PN 

alebo v iných prípadoch. Celkovo bolo odpracovaných 3834 hodín opatrovateľskej služby. 

 

Návštevná služba  
     

Návštevná služba v rámci diakonie v Prešove funguje už druhý rok. V rámci tejto bohumilej služby 

dobrovoľníci darujú časť svojho času tým potrebným, o ktorých vieme, a ktorí o túto službu požiadajú. 

V roku 2014 návštevnú službu vykonávalo priebežne 5 dobrovoľníkov, u niektorých to však neboli 

pravidelné návštevy a služby s tým spojené, ale len občasné. Najviac času potrebným venovala vedúca 
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návštevnej služby, ktorá súčasne aj koordinuje dobrovoľníkov. Pozitívne hodnotím, že aj keď v malom, tak 

návštevy a malá pomoc dobrovoľníkov návštevnej služby fungujú. Niekoľko dobrovoľníkov vrátane vedúcej 

aj v roku 2014 navštevujú – starších pánov, niekoľko ľudí v DSS, jednu mladú ženu (má trochu problémy 

psychického rázu), mamičku s deťmi, staršiu pani atď. Popri tom poskytujú aj malé služby – ako napríklad 

doprevádzanie k lekárovi, návšteva kúpaliska, cesty za nákupmi potravín, vyzdvihnutie detí z materskej 

škôlky, návštevy kultúrnych podujatí a iné. Návštevy prebiehajú niekoľkokrát do týždňa – podľa dohody 

obidvoch strán. V roku 2014 podľa vedenej štatistiky dobrovoľníci darovali potrebným asi 300 hodín zo 

svojho času, a to bez nároku na odmenu.  Som rada, že návštevná služba funguje, aj „v malom“ veď:  

Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu. 

 Zodpovedná za návštevnú službu diakonie je Ing. Alena Bodnárová, ktorá je autorkou tejto časti správy.  

 

Projekty, ktoré sa realizovali v roku 2014: 

Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci občianskej voľby pivovaru Šariš: Malým Veľkošarišanom 

bude škôlka detským rajom.  

Výsledkom projektu bolo vytvorenie vhodného, podnetného, bezpečného a najmä čistého prostredia 

v exteriéri Materskej školy, ktoré každodenne podporuje zdravý rozvoj nielen pohybových schopností a 

zručností detí predškolského veku z Veľkého Šariša prostredníctvom vhodných hracích zostáv. Zvýšila sa 

participácia občanov, čo prispelo k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov. Mamičky s deťmi tak už nemusia 

riešiť otázku, kde sa pôjdeme prejsť, hrať s deťmi. Dôvod, prečo sa tento projekt realizoval cez našu 

organizáciu, je ten, že máme v našej stratégii zadefinované, že každý rok môžeme pomôcť jednotlivcovi 

alebo organizácii úplne nezištne v oblasti, ktorá sa nás nemusí vôbec týkať. Tento rok to bola pani Mgr. 

Ivana Bendíková, ktorá nás oslovila, či by svoj zámer nemohla realizovať s pomocou našej organizácie. Tak 

sa aj stalo a ja sa teším, že sa to celé mohlo uskutočniť, hlavne skrz jej úsilie a dúfam, že si to deti z Veľkého 

Šariša budú ešte dlho užívať. 

 

Nadácia Provida - Môžu ryby lietať? 
Cieľom projektu bola príprava pracovnej integračnej firmy „Práčovne” – inkubátora pre 

odchovancov z detských domovov z nášho domova na polceste Hniezdo, ale aj ďalších spolupracujúcich 

organizácií, kde by naši klienti mohli získavať pracovné zručnosti a návyky a mali tak lepšie šance uplatniť 

sa v reálnom živote. Vďaka účasti na tomto projekte sa vytvoril podnikateľský zámer práčovne - pracovného 

inkubátora. 

 

Nadácia pre deti Slovenska - Projekt Hodina deťom „Investovať do ľudí sa oplatí.” 

Výsledkom bol bezpečný priestor pre mladých ľudí v meste Prešov (Klubovňa Puzzle), kde trávili 

ich voľný čas od septembra 2013 do júla 2014 v pondelok až piatok od 13:00 – 17:00. Navštevovali ju 

prevažne žiaci z okolitých ZŠ vo veku od 10 – 14 rokov. Celkovo sa klubovňou „premlelo“ viac ako 150 

detí a 300 iných prevažne mladých ľudí. Do dobrovoľníckej činnosti sa zapojilo 25 dobrovoľníkov. 

Zrealizovali sme viac ako 100 aktivít. Zamestnali sme koordinátorku Lenku Šimočkovú (rod. Gogovú), 

ktorá sa v roli koordinátora našla. Zrealizovali sme aktivity: tvorivé dielne, športové aktivity, turistiku, hry, 

stretnutia Pod povrchom, 4 krát sme navštívili s deckami seniorov v Dome pre seniorov na Veselej ulici, 

zrealizovali sa krúžky a plno iných. 

 

Projekt v rámci Slovensko – Švajčiarskej spolupráci „Pomáhajme lepšie a viacerým” 

 

V rámci projektu sa tento rok podarilo pripraviť spustenie novej služby - špecializované sociálne 

poradenstvo a vytvoriť DVD sprievodcu „A čo teraz?”, či začať systematickejšie pracovať s dobrovoľníkmi, 

ale predovšetkým rozvinúť služby, ktoré už dlhšie fungovali, ako: 

 domáca opatrovateľská služba pre seniorov, 

 podporná (svojpomocná) skupina pre odchovancov detských domovov,  

 „Kniha života” - spracovanie osobnej histórie pre dievčatá z Hniezda, 

 psychologické, psychoterapeutické, sociálne, duchovné  poradenstvo, 
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 prehodnocovanie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientiek Hniezda, 

 pracovná terapia v Hniezde. 

Okrem toho: 

 bola prehodnotená BSC stratégia organizácie,  

 vytvorený podnikateľský plán s cieľom vytvorenia pracovného inkubátora,  

 podarilo sa priebežne zvyšovať kvalifikovanosť pracovníkov, 

 zrealizovali sme medzigeneračné aktivity a aktivity mládeže, do ktorých boli prirodzeným spôsobom 

zapájané aj klientky Hniezda, 

 sa podarilo vytvoriť viacero propagačných materiálov, vynoviť web stránku či vytvoriť facebook pre 

„Relevant” i „Klubovňu Puzzle” s cieľom prezentácie činnosti a oslovovania potenciálnych 

sponzorov. 

Zmyslom projektu bolo zvýšiť kvalitu poskytovanej sociálnej pomoci klientom, prepájať jednotlivé 

cieľové skupiny či generácie a zastabilizovať organizáciu vo finančnej oblasti.  

Dňa 13.11.2014 nás švajčiarsko - slovenská delegácia poctila svojou návštevou, kde sme mohli 

prezentovať výsledky projektu. 

Nadácia Pontis - Zamestnanecký program PWC „Pomoc tým, ktorí to nemali ľahké” 

Projekt začal v októbri 2014. Bol a je zameraný na prácu s marginalizovanou mládežou. Hlavné ciele 

projektu, o ktoré sme sa snažili v roku 2014 boli: skvalitnenie práce v novozavedenej podpornej skupine pre 

odchovancov detských domovov v Prešove. Zavedenie pravidelných návštev detských domovov s cieľom 

spoznania vhodných dievčat – potenciálnych klientiek Domova na polceste Hniezdo. Uvedomili sme si, že 

začať pomáhať týmto dievčatám až v našom zariadení je už neskoro. Preto s pomocou/prípravou sme začali 

v roku 2014, ešte kým sú v detskom domove. Tieto návštevy sme realizovali za cieľom pomoci nielen 

dievčatám, ale všetkým odchádzajúcim do reálneho života. Projekt bol a je aj o psychickej podpore 

súčasných klientiek zariadenia Hniezdo, ktoré sa kvôli práci zdržiavajú mimo Prešova a nemajú sociálnu 

sieť ľudí, ktorí by ich podporili. 

 

Personálne obsadenie  v roku 2014 
 

Riaditeľ:  Marek Ilenin 

Vedúca Domova na pol ceste Hniezdo: Mgr. Alena Matijová 

Sociálna pracovníčka/Fundraising: Mgr. Ivana Blecháržová 

Sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Čorbová 

Sociálno/administratívna pracovníčka: Mgr. Anna Garanová 

Klubovňa puzzle/Grafika: Mgr. Ján Bakalár ml. 

Koordinácia Klubovne Puzzle:  Bc. Dušan Havrila, Mgr. Lenka Gogová a Mgr. Júlia Gallová 

Psychologičky: Mgr. Lenka Bačová,Mgr. Anna Bakalárová ml. 

Psychoterapeutka/sociálna pracovníčka/koordinácia opatrovateľskej služby: Mgr. Martina Spišiaková 

Administratíva opatrovateľskej služby: Mgr. Mária Kosturová 

Opatrovateľky: Viera Vernarecová, Mária Rozmanová, Mgr. Valéria Papcunová, Lenhardtová Emília, Anna 

Bakalárová st.,  Eva Čorbová, Iveta Dercová, Cecília Babuščáková, Monika Fecková  

Koordinátorka Návštevnej služby: Ing. Alena Bodnárová 

Mzdová účtovníčka: Ing. Emília Ondíková 

Účtovníčka: Ing. Erika Paľová 

Predseda správnej rady: Ing. Peter Gál 

Členovia správnej rady: Mgr. Ján Bakalár, Ing. Milan Dreveňák, Ing. Slavomír  Verčimák, Mgr. Peter 

Michalčík, Ing. Daniel Harčar, Mgr. Ivana  Blecháržová, Ing. Alena Bodnárová, Mgr. Lenka Bačová, Ing. 

Vladimír Gál, Ing. Ján Čerenský 

Revízor:  Ing. Daniel Hanko 
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 Rovnako ako aj po minulé roky ďakujem hlavne za vaše modlitby, pretože som presvedčený, že duchovné 

prikrytie, ktoré nám poskytujú modlitebníci z tohto spoločenstva má obrovský dopad na našu službu. 

Tieto modlitby sú potrebné hlavne teraz, keď viaceré projekty končia a my hľadáme, čo má pre nás Pán Boh 

pripravené. Chceme robiť hlavne to, čo pomôže tomuto svetu a zároveň oslávi Božie meno.  

 

                       Marek Ilenin, riaditeľ Relevant n.o. 

Výnosy a náklady Relevant n.o. 2014 
Výnosy Suma Náklady Suma 

Tržby za služby 8 003,09 Spotreba materiálu 10 965,91 

  z toho : za sociálne služby - klientky 

Hniezda 
1 500,00 

  z toho : bežný materiál (spotrebný mater., kanc. 

potreby, čist. prostriedky, ....) 
2 112,34 

               za  opatrovateľskú službu - 

klienti 
6 216,90                pohonné hmoty 85,00 

               za  prenájom priestorov 

klubovne 
286,19                potraviny 1 650,32 

Dotácie 57 609,15                drobný hmotný majetok 6 878,25 

  z toho : Nadácia Ekopolis, Program 

Švajčiarsko – slovenskej spolupráce 
34 850,61                software 240,00 

               Prešovský samostatný kraj  11 483,52 Spotreba energie 3 545,01 

               Mesto Prešov 4 377,15   z toho : elektrická energia 321,55 

               Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny Prešov 
6 897,87                plyn, vodné, stočné 3 223,46 

2% dane z príjmov 5 452,70 Cestovné náklady 1 445,44 

Dary od fyzických osôb  9 253,84 Služby 17 608,50 

Dary od organizácií   1 819,20   z toho : nájomné 1 912,56 

Účastnícke poplatky 8 095,00                telekomunikačné služby 1 036,10 

Zbierka Nezábudka - Liga za duševné 

zdravie 
118,00                prepravné, doprava 709,08 

Granty 10 224,58                tlač materiálov 577,69 

  z toho : Nadácia Pontis/PWC (celý 

grant 1500 €) 
486,46                ubytovacie a stravovacie služby 9 393,36 

               IWC - Medzinárodný klub žien 1 572,46                výroba inštruktážneho DVD 990,00 

               Nadácia US Steel (celý grant 

3000 €) 
32,20                supervízia 475,00 

               Komunitná nadácia Veľký 

Šariš 
2 989,00                ostatné služby (poist., sprac. miezd, notárske 

služby, služby BOZP, vyprac.odb. posudkov, poštovné,....) 
2 514,71 

               Nadácia Provida 2 000,00 Osobné náklady  60 131,28 

               Nadácia pre deti Slovenska 3 144,46 
  z toho : mzdové náklady - hrubé mzdy a dohody o 

vykonaní práce 
44 409,23 

Ostatné výnosy (úroky na BÚ, tržba z 

tvorivých dielní, platba za obedy zamest.,....) 
276,67                náklady na sociálne zabezpečenie - odvody 14 954,81 

    
               sociálne náklady - stravné lístky, sociálny 

fond 
767,24 

    
Ostatné náklady (poplatky, kolky, poskytnuté 

dary,....) 
647,53 

Výnosy celkom   100 852,23 €  Náklady celkom    94 343,67 €  

  

Účtovný hospodársky výsledok      6 508,56 €  
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Služobníci v cirkevnom  zbore 

Je to zrozumiteľnejšie napísať to takto, že sme v cirkevnom zbore odkázaní na pravidelnú službu týchto 

bratov a sestier, za ktorú im v mene nás všetkých ďakujem.  

Kantorom: A. Štetinovej, D. Pastirčákovej, Jurajovi Lenhradtovi, I. Bendíkovej, kostolníkovi F. 

Kuropčákovi s manželkou, bratovi Milanovi Jadušovi, ktorý sa vzorne stará o farskú záhradu a je údržbárom 

v budovách CZ.  

Zamestnanci v Patmose, s. r.o 

Máme dvoch stálych zamestnancov: Jaroslava Ferja – konateľa spoločnosti a Ľubu Vongrejovú – vedúcu 

kníhkupectva,   externou  pracovníčkou je: Emília Ondíková – ekonómka spoločnosti. 

 

Všetkým bratom a sestrám ďakujeme za ich službu a prácu nášmu cirkevnému zboru a vyprosujeme pre nich 

Božie požehnanie a milosť, aby aj vďaka ich svedomitej práci náš zbor napredoval a rástol.  

 

21. Záver a poďakovanie 

Milí bratia a sestry! Pán Ježiš od nás všetkých očakáva a chce, aby sme slúžili tak ako On. Chce, aby Peter 

pásol ovce a staral sa o ne, nie tak ako sa „profesionáli“ starajú o svojich klientov a ich problémy, ale ako 

zraniteľní bratia a sestry, ktorí poznávajú a sú poznávaní, ktorí sa starajú a o ktorých sa starajú, ktorí 

odpúšťajú a aj im sa odpúšťa, ktorí milujú a sú milovaní. Ďakujem Vám za Vašu lásku, pomoc a podporu 

nášho cirkevného zboru, v ktorom z Božej milosti slúžim už 20 rokov.  Chcem za túto etapu služby v pokore 

poďakovať predovšetkým Pánu Bohu za Jeho milosť, ochranu a požehnanie... Za všetko radostné, dobré 

a požehnané patrí Jemu vďaka a za to, čo som nezvládol prosím o odpustenie nielen Vás, ale nášho Pána 

Ježiša Krista,  ktorý je  bohatý v MILOSTI. Musím sa vrátiť k Žalmu 130 a zo žalmistom vyznať: „U teba je 

však odpustenie, aby sa Ťa báli.“ 

U Teba... to je radostné poznanie a vyznanie. Pán Boh zachraňuje, aby sme svojím postojom, životom Mu 

vzdali chválu, úctu. Veľmi krásne to preložili v Kralickej Biblii „Ale u tebe jest odpouštení, tak  aby uctivost 

k tobě zachována byla.“ Ďakujem všetkým za pomoc, mojej manželke Anke, ktorá už 30 rokov mi je oporou 

a pomocou v službe, mojim deťom Jankovi s manželkou a Anne. Ďakujem aj za spoluprácu bratovi farárovi 

O. Kočovi s rodinou, bratovi dozorcovi, všetkým vám, bez ktorých by náš cirkevný zbor nebol miestom 

požehnania a oslavy nášho Pána. Chcem ukončiť výrokom: „Jediní a skutočne šťastní sú tí ľudia, ktorí sa 

naučili slúžiť“ (Albert Schweitzer). 

 

22. Prílohy – zborový časopis Patmos   

 

SOLI DEO GLORIA ! 

V Prešove 22. februára 2014 

 

Miroslav Čurlík               Ján Bakalár  

nám. zborový dozorca       predsedajúci zb. farár   
 

MODLITBA  
Bože a Otče náš, v mene nášho Pána Ježiša Krista Ti ďakujeme, že si nás vo svojej láske predivne ochraňoval, 

požehnával a viedol v našom živote. Ďakujeme Ti, že aj keď prechádzame  ťažkým obdobím skúšok, Ty nás duchovne 

aj hmotne požehnávaš. Ďakujeme za povzbudenie a pomoc, ktorú sme prijímali v spoločenstve nášho cirkevného 

zboru pri rozličných stretnutiach a prácach aj v roku 2014. Ďakujem za dozorcu, námestného dozorcu, za presbyterov 

a presbyterky, všetkých dobrovoľných a ochotných spolupracovníkov, sestry a bratov, ktorí svojimi darmi slúžia 

v tomto zbore, aby si Ty bol oslávený, dobrotivý Bože a Otče náš. Ďakujeme Ti za chvíle povzbudenia a posilnenia pri 

Tvojom Slove v chráme, ďakujeme za dobrodenia Tvojej lásky v daroch sviatosti a oslavujeme Tvoje meno, že nás 

vedieš Duchom Svätým, aby sme skrze  Ježiša Krista, nášho Pána,  boli svedkami nového života... Amen  
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Veľmi ma pri pohľade na jednu etapu služby a života oslovuje to, čo som čítal ako prianie brata našej 

zarmútenej sestry Heleny Midriakovej, ktorej v mene svojom a nášho cirkevného zboru vyslovuje, úprimnú 

sústrasť a v pokore sa modlím, aby vzkriesený Pán vo svojej láske potešoval jej srdce a stál pri nej 

a zarmútenej rodinke so svojou milosťou.   

Žalm 71, 5: „Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine; Tebe dôverujem od svojej mladosti.“ 

 

Prianie znie:  

POKRSTENÍ   
(december 2014 - január 2015) 

Richard Dvorjak 26. decembra 

Milan Majerník 27. decembra 

Karolína Petrufová 28. decembra 

Leticia Rrščáková 28. decembra 

Alex Kysacký 28. decembra 

Petronela Tomková 28. decembra 

Monika Biačová 28. decembra 

Miroslava Biačová 28. decembra 

Barbora Kušnírová   4. januára 

Juliana Kaňuščinová 11. januára 

Jakub Kovalčík 11. januára 

Jacob Juraj Mikovič 11. januára 

Patrícia Mihoková 17. januára 

Ester Korečková 31. januára 

Stela Kaščáková 31. januára 

SOBÁŠENÍ   
(december 2014 - január 2015) 

Radoslav Dvoriak 

a Ivana Matisková 
26. decembra 
požehnanie manželstva 

Ján Bakalár 

a Mária Gmitrová 
  3. januára 

ZOSNULÍ   
(december 2014 - január 2015) 

Johana Gregová, 89 r 6. decembra 

Milan Kočerha, 72 r 6. decembra 

Juraj Hurný, 56 r 6. decembra 

Mária Dudášová, 85 r 7. decembra 

Anna Palivcová, 98 r 9. decembra 

Vladimír Ištvan, 56 r 20. decembra 

František Priščák, 77 r 28. decembra 

Elena Molitorisová, 82 r    4. januára 

Ema Dudášová, 83 r 11. januára 

Margita Kancírová, 87 r 12. januára 

Alžbeta Štoffová, 84 r 17. januára 

Alžbeta Žipajová, 75 r 28. januára 

„Když dospějeme k pomezí,   

kde času běh se dělí,   

múžeme se zpět ohlédnout,   

co všechno vzít jsme směli   

od Pána Boha z milosti   

a lásky nevýslovné.   

 

Co námi bylo skřiveno,   

On opět činí rovné.   

A tato víra, naděje,   

nechť dál nás žitím nese.   

Kdo v Bohu má své doufání   

ten cílem nemine se.“ 
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Správa za komorný spevokol SDG (Soli Deo Glória) 

Komorný spevokol SDG (Soli Deo Glória) sa v uplynulom roku 2014 schádzal najmä v prvom 

polroku a to s pomerne dobrou pravidelnosťou, každý utorok večer o 18:00 hod. na fare. Výsledkom tejto ale 

aj predchádzajúcej činnosti zboru bolo 6 vystúpení, všetky na cirkevno-zborovej „pôde“. Napriek tomu, 

minimálne dve vystúpenia reprezentovali náš cirkevný zbor aj v širšej verejnosti. Spievali sme na 

Veľkonočnom stretnutí Pod krížom, v rámci Noci kostolov - počas služieb Božích, ale aj v krátkom 

samostatnom programe, poslúžili sme dvomi piesňami v spoločenstve našich rodín na fare, reprezentovali 

sme cirkevný zbor 4 piesňami v programe – Cyrilometodské slávenie, organizované Maticou slovenskou 

a nakoniec sme v lete minulého roku spievali počas Ordinácie novokňazov v prešovskom evanjelickom 

chráme Božom, vysielanom tiež v priamom prenose RTVS. Spolu sme tak prezentovali 10 piesní v 18 

samostatných výstupoch.  

Aj keď prvá polovica roka naznačovala pomerne peknú prácu a rast aktivít, tieto sa žiaľ v druhej 

polovici roka utlmili. Príčin je viacero, počínajúc štandardnými problémami ako je zamestnanie, choroby, 

prílišná pracovná i mimopracovná vyťaženosť a pod. V malom telese cca 8 – 10 ľudí, jednoducho absencia 2 

– 3 členov spôsobuje nefunkčnosť a potom napredovanie je veľmi obtiažne. Usilujeme sa prebudovať 

postupne každý hlas na aspoň troch členov, aby sme dosiahli väčšiu stabilitu. Oslovujeme najmä z radov 

mladšej generácie a tiež mimo veľký spevokol Sion, no výsledok je stále nedostatočný, a tak v súčasnosti 

skôr hľadáme spôsob ako ďalej. Veríme, že táto služba je hlboko zakorenená v našich srdciach a časom sa 

nájdu ďalší bratia a sestry, ktorí pomôžu zastabilizovať našu členskú základňu a budeme sa môcť opäť pustiť 

do tvorivej práce pre radosť a vlastné potešenie ale aj pre službu zboru, či širšej verejnosti, no najmä na 

chválu a slávu Božiu.  

Drahí bratia a sestry, keď podávam túto správu, skutočne úprimne vyzývam tých, ktorí majú najmä 

hlasové a tiež technické predpoklady: „Neváhajte, poďme spolu spievať, pridajte sa k nám.“ Zborový spev je 

tímová práca, nie je tak založená na individuálnej hlasovej virtuozite, ale najmä na umení skĺbiť prirodzené 

individuálne schopnosti jednotlivcov do jedného harmonického celku.         

 

Viktor Čop, vedúci tímu SDG 

 
 

 

 

 

Domáci tlačový fond 

 Od 1.12.2014 do 31.12.2014 na DTF prispeli: 

Boržecký Branislav 15 €, Dudáš Štefan 20 €, Dzurišová Mária 10 €, Feldsamová Alžbeta 20 €, Fischer 

Wolfgang 10 €, Guzová Ľubica 10 €, Horenský Vladimír 10 €, Jartimová Adela 10 €, Kačmár 

Ľubomír 10 €, Matis Štefan 10 €, Medňanský Karol 20 €, Olejár Milan 50 €, Šarossyová Alena 10 €, 

Štefániková Božena 20 €, Zacharovský Milan 10 € 

Spolu 235,00  € 

Srdečne ďakujeme 
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Služby Božie do Veľkej noci 
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Iz 5, 1-7 

1Tes 4, 1-7 

Mt 15, 21-28 

Ž 25, 1-10 

 

1.3.2015 

NEDEĽA 

2. pôstna 

9.00 Detské služby Božie Fara  

9.00 Služby Božie – volebný konvent Chrám voľba zbor. farára 

11.00 Služby Božie s VP Chrám Večera Pánova 

14.00 Nešporné služby Božie s VP Petrovany Večera Pánova 

17.00 Večerné služby Božie      Chrám  

  3.3.2015 Ut 17.30 Pôstne večerné služby Božie Kojatice 
 

  4.3.2015 Str 7.45 Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  

  4.3.2015 Str 17.30 Pôstne večerné služby Božie Janov  

  4.3.2015 Str 18.30 Pôstne večerné služby Božie Rokycany  

  5.3.2015 Štv 17.00 Pôstne večerné služby Božie Chrám  

  
8.3.2015 

 NEDEĽA 

3. 

pôstna 

9.00 Detské služby Božie Fara 
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Jer 21, 7-13 

Ef 5, 1-9 

L 11, 14-28 

Ž 34, 16, 23 

9.00 Služby Božie Chrám  

9.30 Služby Božie s VP Kojatice Večera Pánova 

11.00 Služby Božie s VP Janov Večera Pánova 

14.00  Nešporné služby Božie s VP M. Šariš Večera Pánova 

15.30 Nešporné služby Božie s VP  ÚTP Večera Pánova 

17.00 Večerné služby Božie      Chrám  

  10.3.2015 Ut 17.30 Pôstne večerné služby Božie Kojatice 
 

  11.3.2015 Str 7.45 Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  

  11.3.2015 Str 17.30 Pôstne večerné služby Božie Janov  

  11.3.2015 Str 18.30 Pôstne večerné služby Božie Rokycany  

   12.3.2015 Štv 17.00 Pôstne večerné služby Božie Chrám  
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Iz 54, 7-10 

R 5, 1-11 

J 6, 1-15 

Ž 84, 6-13 

15.3.2015  

 NEDEĽA 

4. 

pôstna 

9.00 Detské služby Božie Fara  

9.00 Služby Božie Chrám  

11.00 Služby Božie s VP Rokycany Večera Pánova 

14.00  Nešporné služby Božie s VP Župčany Večera Pánova 

15.30 Nešporné služby Božie s VP Podhradík Večera Pánova 

17.00 Večerné služby Božie      Chrám  

  17.3.2015 Ut 17.30 Pôstne večerné služby Božie Kojatice 
 

  18.3.2015 Str 7.45 Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  

  18.3.2015 Str 17.30 Pôstne večerné služby Božie Janov  

  18.3.2015 Str 18.30 Pôstne večerné služby Božie Rokycany  

  19.3.2015 Štv 17.00 Pôstne večerné služby Božie Chrám  
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4M 14, 2-10 

Žid 9, 11-15 

J 8, 46-59 

Ž 43, 1-5 

22.3.2015  

 NEDEĽA 

5.pôstna 

SMRTNÁ 

9.00 Detské služby Božie Fara  

9.00 Pašiové služby Božie Chrám  

9.30 Pašiové služby Božie  Kojatice  

11.00 Pašiové služby Božie  Janov  

14.00 Nešporné služby Božie s VP V. Šariš Večera Pánova 

15.30 Nešporné služby Božie s VP Gregorovce Večera Pánova 

17.00 Večera Pánova    Chrám  

  24.3.2015 Ut 17.30 Pôstne večerné služby Božie Kojatice 
 

  25.3.2015 Str 7.45 Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  

  25.3.2015 Str 17.30 Pôstne večerné služby Božie Janov  

  25.3.2015 Str 18.30 Pôstne večerné služby Božie Rokycany  

  26.3.2015 Štv 17.00 Pôstne večerné služby Božie s VP Chrám Večera Pánova 
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 Iz 50, 4-9 

F 2, 5-11 

Mt 21, 12-17 

Ž 69, 2-4  

         14-19 

29.3.2015  

 NEDEĽA 

6. pôstna 

KVETNÁ 

7.30 Večera Pánova Chrám Večera Pánova 

9.00 Pašiové služby Božie Chrám  

11.00 Pašiové služby Božie  Rokycany  

11.00 Služby Božie s požehnaním detí Chrám  

14.00 Nešporné služby Božie s VP Žipov Večera Pánova 

18.00 Večera Pánova Chrám Večera Pánova 
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  31.3.2015 Ut 17.30 Pôstne večerné služby Božie Kojatice 
 

  1.4.2015 Str 11.00 Mládež. služby Božie pre ESŠ  Chrám          Večera Pánova 

  1.4.2015 Str 17.30 Pôstne večerné služby Božie Janov  

  1.4.2015 Str 18.30 Pôstne večerné služby Božie Rokycany  

  2.4.2015 Štv 18.00 Večera Pánova Chrám Večera Pánova 
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          23-28 

3.4.2015 

Veľký 

piatok 

7.30 Večera Pánova Chrám Večera Pánova 

9.00 Pašiové služby Božie Chrám  

9.30 Pašiové služby Božie  Kojatice  

11.00 Pašiové služby Božie  Janov  

18.00 Večera Pánova Chrám Večera Pánova 
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1S 2, 1-2 6-8 

1K 15, 1-11 

Mk 16, 1-8 

Ž 118, 14-24 

5.4.2015 

Veľkonočná 

nedeľa 

9.00 Služby Božie Chrám 
 

11.00 Služby Božie Rokycany  

11.00 Služby Božie Chrám  

18.00 Večerné služby Božie      Chrám  
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Ez, 37, 1-14 

Sk 10, 37-43 

L 24, 13-35 

6.4.2015 

Veľkonočný 

pondelok 

9.00 Služby Božie Chrám 
 

9.30 Služby Božie Kojatice  

11.00 Služby Božie Janov  

 

 

 

PODUJATIA CZ  ECAV PREŠOV NA SLOVENSKU V I. POLROKU  2015 

 

22. 2. 2015    9.00 Zborový výročný účtovný konvent CZ  Chrám 

22.2.2015   Spevokol Sion – nahrávanie CD Fara  

1.3.2015    9.00 Zborový volebný konvent – voľba zb. farára  Chrám  

5. 3. 2015  17.00 Svetový modlitebný deň žien Dvorana BÚ VD 

15. 3. 2015  15.00 Školenie presbyterov ŠZS   Lopuchov 

15.3. 2015         18.00        Stretnutie rodičov konfirmandov                         Fara  

27. 3. 2015    9:00 Školské kolo biblickej olympiády   ESŠ Prešov  

 

14.-15. 3. 2015   Konferencia o rozvoji misie Lipt. Mikuláš 

26.4. 2015   Spustenie novej www. stránky CZ  

30. 4. 2015   Valné zhromaždenie Tranoscia  L. Mikuláš  

 

1. 5.–3.5. 2015   Víkendovka konfirmandov 2. ročníka  Mníchovský potok  

10. 5. 2015  9.00 Deň matiek Chrám  

16. 5. 2015  14.00 Slávnosť konfirmácie skúška konfirmandov   Chrám  

17. 5. 2015  9.00 Slávnosť konfirmácie Chrám  

22. 5. 2015   Garden party pre konfirmandov  Fara  

30. 5.2015  9.00 Dištriktuálny konvent  Prešov 

31.5.2015 16.00 Koncert k 230. výročiu prvej zmienky o   

  spevokole prešovského spevokolu Chrám 

 

3. -7. 6. 2015   Krichentag  Stuttgard  Stuttgard 

14.6. 2015  19.00 Ekumenická  kajúca bohoslužba–výročie  

  prešovského pogromu – jún 1945 Synagóga 

19.6. 2015          Zborový deň – opekačka  Fara  

12. -13. 6. 2015  Synoda ECAV  Nové Zámky  
 

 

 

 


