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Modlitba na úvod konventu
Dobrotivý Bože a Otče náš, ďakujeme Ti v tento deň za otcovskú starostlivosť o Tvoju cirkev i náš zbor.
Ty si dal cirkvi poslanie, aby sa v nej a skrze ňu zvestovalo Tvoje slovo, prisluhovali sviatosti a aby bola
spoločenstvom veriacich. Dávaj nám stále múdrosť rozoznávať, čo slúži poslaniu cirkvi na zemi, aby aj
naďalej mohla rásť podľa Tvojej vôle a konať tak dielo, ktoré si jej určil. Požehnaj aj tento konvent, aby
jeho rozhodnutia slúžili Tebe ku sláve a nášmu zboru na požehnanie a duchovné napredovanie. Amen.

2

,

PATMOS

č. 1 / 2012

www.patmos.sk
www.patmos.sk

ΑΩ

1. Biblický úvod konventu na text: Mt 25, 21
Velebný konvent, bratia a sestry v Pánu!
Z Božej milosti podávam správu o duchovnom živote a hmotnom hospodárení nášho cirkevného zboru
za uplynulý rok 2011. Začínam ju slovami Pána Ježiša Krista, ktorý v podobenstve o hrivnách medzi iným
povedal aj tieto slová: Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým
ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho pána! (Mt 25,21)
V prečítaných biblických slovách je reč o tom, že pán odovzdal svojim sluhom dary, hrivny, či talenty
s tým, aby s nimi rozumne nakladali, hospodárili, obchodovali. Dvaja z oných troch sluhov boli veľmi
usilovní a snaživí. Talenty, ktoré im ich pán zveril, svojou usilovnosťou a pracovitosťou rozmnožili. Pán ich
po návrate za túto statočnosť pochválil a nazval ich pri tom dobrými a vernými sluhami. A práve o to má ísť
v živote aj nám.
My sme prvý talent od Boha dostali už v Krste Svätom. Bolo to vlastne hneď niekoľko darov, ale
najväčší z nich bola dar Ducha Svätého. Ten nás totiž urobil ratolesťami toho vínneho kmeňa, ktorým je náš
Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus a zároveň údmi kresťanskej cirkvi. Po tomto dare nasledovali ďalšie, slovo
Božie, skrze ktoré sme prijali dar kresťanskej viery a sviatosť Večere Pánovej. Všetci sme povolaní k tomu,
aby sme s týmito Božej milosti šafárili a tak úspešne naplnili poslanie života, ktoré nám náš Pán zveril.
A túto úlohu života úspešne vyplní ten, kto najviac dobra vykoná pre svojich najbližších, našich blížnych
i rodinu cirkevného zboru. Nezištná láska k svojim, k blížnym, k zboru ako aj láska k Božím veciam, je tým
pravým talentom a bohatstvom veriacich ľudí, Božích detí. Láskou sa plní úloha života. Láska osladzuje
prácu a vedie k obetiam. Láska cvičí deti a vedie ich k pracovitosti, skromnosti, miernosti a nadovšetko
k úprimnej zbožnosti. A kde je tomu tak, tam sa pridáva milosť Božia, pokoj, požehnanie a tým sa
zveľaďujú a množia dary milosti Božej pri nás.
K dobrote, láske patrí i talent vernosti. Aj vernosťou sa má napĺňať úloha nášho života. My predsa
nežijeme sami pre seba. Sme zviazaní zväzkami rodinnými, cirkevným, susedskými i občianskymi.
A Kristus nám prikázal so všetkým nažívať v láske, porozumení a vo vernosti. Dnešná doba je veľmi
chudobná na lásku a vernosť. Vytráca sa viera v Boha, chladne láska a tým mizne spomedzi nás aj vernosť.
Málo je vernosti v rodinách, v manželstvách i medzi ľuďmi v zbore. Je takmer nemožné spoľahnúť sa na
človeka a na jeho sľuby. Skoro je nemožné ľuďom dôverovať. Ľudia ľahko a často menia svoje názory
i svoje presvedčenie. Bez väčších problémov, alebo dokonca výčitiek svedomia, porušujú slovo a svoje
sľuby. Ľudia dnešných čias vo vernosti úplne sklamali. Rodičia necítia žiadnu zodpovednosť za kresťanskú
výchovu svojich detí. Nie sú im svedkami a nevedú ich k daru viery, necvičia ich v láske k Bohu, k cirkvi
a duchovnému spoločenstvu. Nepestujú v nich túžbu po Božom slove a horlivosť vo všetkom, čo je Božie.
Manželia strácajú zodpovednosť za svoje spolužitie, do ktorého vstúpil pred tvárou Božou. Nevedia si
navzájom odpúšťať svoje nedostatky a hriechy prikrývať láskou. Tu všade sa mrhá darmi, ktoré sme prijali
od Boha, aby sme úspešne naplnili Bohom zverené úlohy.
A predsa sme povinní z týchto darov, ktoré sme prijali od Boha, čo najviac si odložiť pre večnosť. Tu na
zemi nie sme náhodou, tu máme žiť s ohľadom na večnosť. Z každého slova, skutku, zo všetkých darov,
ktoré nám Pán Boh zveril, budeme skladať účty. Nech sa nikto nebojí o to, že by to dobrého čo vykonal
malo upadnúť navždy do zabudnutia. Ako nezahynie pod snehom jesenná sejby, tak nezahynie ani to, čo
sme počas zemského života rozsievali a zveľaďovali. My všetci sme boli stvorení pre večnú slávu. Preto nie
je cieľ nášho zemského života v pominuteľných veciach, ale v nebeských pokladoch. Čo sme na zemských
statkoch nadobudli, to všetko tu necháme. A naopak, čo sme získali na duchovných daroch, vierou, láskou
a vernosťou, len to vezmeme so sebou do večnosti. Preto potrebujeme neustále bdieť, modliť sa. Počúvať
zvesť Božieho slova, prijímať sviatosti a mať pevné duchovné spoločenstvo s ostatnými veriacimi na
službách Božích i v každodennom živote. Len za týchto podmienok môže naša viera rásť a naša vernosť sa
rozhojňovať. Potom aj nás Pán odmení slovami, ktoré sme počuli: Dobrý a verný sluha si bol, nad málom si
bol verný, nad mnohým ťa ustanoví, vojdi v radosť svojho Pána.
V tomto podobenstvo však máme aj príklad lenivého a nezodpovedného sluhu, ktorý má pre nás
všetkých byť vážnym varovaním. Tretí sluha dostal najmenej, len jeden talent, či hrivnu. Zakopal ho do
zeme a vyhovoril sa na moc a tvrdosť svojho pána. Kto statočne, verne žije a pracuje, kto nič z Božích
darov neskrýva a neodmieta, ten sa nemusí ničoho báť. Ale Boha by sa mal báť každý, kto žije bez neho na
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svete, bez viery, lásky, bez duchovného domova – cirkvi. Tu nezáleží na tom, či dostal päť talentov, dva,
alebo jeden. Záleží veľmi zásadným spôsobom na tom, aby sme dokázali zveľadiť, rozmnožiť aj ten jeden
talent a žiť na zemi ako Božie deti, ktoré veria a milujú svojho Spasiteľa v každej chvíli života a raz príjmu
odmenu – veniec večného života.
Dary Božej milosti zakopáva každý, kto zapiera svojho Pán. Aj ten zakopal talenty, kto sa už prestal
modliť, kto obchádza svoj chrám, kto vyhostil Pána Ježiša zo svojho života a svojej rodiny. Všetkým
takýmto patrí pomenovanie: zlý a lenivý sluha. Žiaľ mi sa v tomto evanjeliu dozvedáme o tom, že takto
konajúcich sluhov neminie veľmi prísny trest. Tomu, ktorý v našom podobenstve zakopal cenný talent,
zazneli slová: Onoho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy, tam bude plač a škrípanie zubov.
Bratia a sestry! Pán Boh nám z lásky dáva rôzne talenty, čiže svoje dary. Všetky nám majú v konečnom
dôsledku slúžiť k životu večnému. Snažme sa ich zveľadiť, rozmnožiť láskou, službou, vernosťou, aby aj
nám raz zaznelo: „... dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi
v radosť svojho pána!“ Amen.

2. Bohoslužobný život
Má svoje rozličné prejavy v živote cirkevného zboru. Vždy ide o spoločenstvo, v ktorom nám je
zvestované slovo Božie a mocou Ducha Svätého sa ono chce dotýkať našich sŕdc, oslovovať nás a tvoriť
v nás nový život. Bohoslužobný život má slúžiť k osloveniu, má byť pozvaním na cestu za Kristom, pre
ďalších utvrdením vo viere. Jednoducho v ňom vždy musí ísť o spoločenstvo s Pánom Ježišom a mojimi
bratmi a sestrami v Kristovi. Bohoslužobný život chce byť a musí byť svedectvom života s Kristom a
v Kristovi. Je jednou z ciest ako žiť na tomto svete a predsa nebyť z tohoto sveta. Služby Božie chcú byť
pre nás oázou pokoja, lásky, Božieho dotyku v slove, či sviatostiach, miestom čerpania duchovných síl pre
boje s hmotnou či duchovnou krízou ľudského života. V duchu biblického úvodu sú služby Božie v kostole
jedným z miest, kde svojou prítomnosťou dokazujeme Bohu vďačnosť za dar viery a zároveň vernosť Jemu
a svojej duchovnej matke – ev. cirkvi.
Jedným zo základných bohoslužobných prejavov života zboru sú práve služby Božie. Ich vzácnosť
a výnimočnosť spočíva v tom, že na nich sa stretávame spolu všetky generácie. Pokiaľ sa v týždni
stretávame podelení na deti, konfirmandov, dorast, mládež, spevokol, ženy, rodinné spoločenstvo, nedeľa
a sviatky sú príležitosťou, aby sme sa stretli ako jedna rodina cirkevného zboru v spoločnom zhromaždení
k oslave Božej. Nedeľnými bohoslužbami svojim spôsobom vrcholí naša zborová práca a stretnutia pri
Božom slove, modlitbe a duchovnej piesni. Tu sa má posilniť moje vedomie spolupatričnosti k svojmu
zboru a cirkvi. V našom cirkevnom zbore sa konali pravidelne v nedele i sviatky, tak ako to predpisuje
zborová Agenda, či zborový štatút. Pre porovnanie uvádzam v zátvorke údaj z minulého roka. Služieb
Božích bolo v uplynulom roku v našom zbore všetkých spolu 352.
Tu v matkocirkevnom chráme Božom vždy o 9.00 hod. (52x) s priemernou nedeľnou účasťou 495
členov. Priemerná účasť na druhých sl. Božích o 11.00 hod. (7x – 1.nedeľa v mesiaci) bola 109 a v poslednú
nedeľu v mesiaci boli služby Božie 8x s priemernou účasťou 113. Večerné sl. Božie tu v chráme bývajú
v nedeľu (52x) s pr. účasťou 63 a vo štvrtok (37x) s priemerom 55. Pri pohľade na náš chrám je aj voľným
okom vidieť, že počet účastníkov služieb Boží má klesajúcu tendenciu. Mnohí verní totiž v priebehu
posledných 10 rokov zomreli, ale na ich miesta neprišli iní v takom počte. Pamätám si ešte roky, keď bol
chrám v nedeľu zaplnený do posledného miesta a na schodoch na chór stáli ďalší. Dnes však hlavne pred
oltárom každú nedeľu zívajú viaceré lavice prázdnotou. Napriek tomuto smutnému konštatovaniu pozývam
znova k spoločným stretnutiam. Vráťme sa tam, odkiaľ sme v krste vyšli. Len duchovné pokračovanie
nášho krstu vedie k večnému domovu. Naša účasť na službách Božích má byť svedectvom, že sme na tejto
ceste.
V kostole v Rokycanoch boli hlavné sl. Božie (27x) každú druhú nedeľu a výročné sviatky o 11.00 hod.
s priemernou účasťou 89, v modlitebni v Janove (27x) taktiež každú druhú nedeľu a vo sviatok so
začiatkom o 11.00 hod. a účasťou 90 členov. V Kojaticiach boli každú druhú nedeľu sl. Božie o 9.30 hod.
(28x) s účasťou 34. Čítané nešporné sl. Božie so začiatkom o 14.00 boli 4x s priemernou účasťou 7.
Poslúžili na nich 2x sestra Ružena Macejová, Rút Lipovská 1x a kurátor Vladimír Gáll 1x. Na čítaných
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bohoslužbách poslúžila hrou na organe sestra Miroslava Macejová. Ďakujem im v mene zboru i v mene
kojatických zo ochotu nezištne poslúžiť.
Nešporné služby Božie sa konali aj v našich filiálkach a to nasledovne: Petrovany – prvú nedeľu
v mesiaci 12x, Gregorovce – 2x , M.Šariš – 2x, V.Šariš – 2x, Žipov – 2x, Podhradík –3x, Župčany - 2x.
Ďakujem bratom kurátorom za zabezpečenie priestorov k sl. Božím obvykle na obecných úradoch, či v
rodine, kde nás vďačne prijali.
Ďalej sa konali pravidelné nešporné služby Božie 12x v ÚSTP s priemernou účasťou11. Ďakujem našim
ochotným sestrám, ktoré do ústavu pravidelne prichádzajú na tieto služby Božie nielen za ich účasť, ale
hlavne za duchovnú podporu tých, ktorí nesú ťažké bremeno kríža a veľmi potrebujú vedieť, že nie sú sami
a niekomu na nich záleží.
V pôstnom období sa v zbore konali večerné služby Božie vo štvrtok v Prešove 6x s priemernou účasťou
57 a v advente boli večerné sl. Božie vo štvrtok 4x a účasť 60. V utorok sa konali sl. Božie v Kojaticiach
a to v pôste 6x (17) a v advente 4x (15). V Janove v pôste 6x (20), v advente 4x (23) a v Rokycanoch
v pôste 6x (18) a v advente 4x (22). Sl. Božie Ev. kol. gymnázia sa konali 39x, obyčajne v stredu ráno
o 7.45h.
Aj v uplynulom roku sa konali dva modlitebné týždne a síce aliančný a ekumenický týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov, ktoré spomeniem ešte v bode mimoriadne udalosti.
Pri všetkých týchto zborových príležitostiach kázali zboroví farári na SZ i NZ biblické texty podľa
voľného výberu. Aj keď som vyššie spomínal, že mnohí verní odišli do večnosti a počet klesá, musím
s radosťou konštatovať, že Pán Ježiš nachádzal aj nových nasledovníkov, ktorých priviedol rôznymi cestami
do našej cirkvi, resp. zboru. Viacerí bratia a sestry boli prijatí do cirkvi ako dospelí a prihlásili sa tak
k životu s Kristom, nechali sa pokrstiť, konfirmovať, prijali požehnanie svojho manželstva. Snažili sme sa
ich s láskou prijať medzi nami a spolu im ukazujme, že život vo viere je plný, radostný a požehnaný. Je
krásne vidieť, aké nevyspytateľné sú Božie cesty s človekom.
Počas uplynulého roku okrem domácich zborových farárov poslúžili pri rôznych príležitostiach zvesťou
slova Božieho nasledujúci bratia a sestry: brat biskup VD, Mgr. Slavomír Sabol, emeritný biskup Mgr. Ján
Midriak, vedúci BÚ VD Mgr. Dušan Cina, biskupský tajomník VD Mgr. Peter Mihoč, senior ŠZS Mgr. Ján
Velebír z Bardejova, konsenior ŠZS Mgr. Peter Soták z Merníka, Mgr. Pavol Kušnír z Vysokých Tatier,
Mgr. Mária Dubeková z Krupiny, kazateľ CB Ing. Marti Jurčo, dekan r.kat. cirkvi Mgr.Drondzek, sestry
farárky PhDr. Marta Ferjová a Mgr. Lenka Wagnerová, spirituál EKG ThDr. Matej Oráč, farári v.v. Mgr.
Ján Jágerský a Mgr. Ondrej Koč st. Slovo Božie zvestoval u nás aj farár Roman Pawlas z partnerského
zboru Tomaszow Mazowiecki v Poľsku.
Tu by som rád v mene oboch zborových farárov poďakoval bratovi biskupovi Sabolovi, bratovi farárovi
na dôchodku Ondrejovi Kočovi, bratom farárom Cinovi a Mihočovi a sestre farárke Wagnerovej, ako aj
spirituálovi Matejovi Oráčovi za ich bratskú výpomoc pri prisluhovaní velebnej sviatosti VP.
počet členov
Rok

hlavné sl. Božie
priemerná
počet za rok
účasť
PO-9.00 h. 61
515
PO-11.00 h 21
117

kartotéka

sčítanie

2007

3586

5511

2008

3611

5511

PO-9.00 h.
PO-11.00 h

59
20

2009

3643

5511

PO-9.00 h
PO-11.00 h

2010

3678

5511

PO-9.00 h
PO-11.00 h

2011

večerné sl. Božie
počet
priemerná
za rok
účasť

stredtýždňové SB
počet
priemerná
za rok
účasť

43

63

42

56

548
105

52

84

40

80

62
18

543
95

52

57

40

56

59
20

494
126

60

70

41

52

PO-9.00 h
PO-11.00 h

5

,

PATMOS

č. 1 / 2012

ΑΩ

www.patmos.sk
www.patmos.sk

Filia

Rokycany

Janov

Kojatice

Počet služieb Božích

28

26

30

Priemerná účasť

89

92

39

Počet adventných

3

3

3

Priemerná účasť

23

24

17

Počet pôstnych

6

6

6

Priemerná účasť

22

20

18

Rok

Adventné večierne
Prešov
počet
priemerná
za rok
účasť

Pôstne večierne
Prešov
počet
priemerná
za rok
účasť

2009

3

66

6

56

2010

4

72

6

56

2011

ÚSTP

Petrovany

M. Šariš

V. Šariš

Gregorovce

Žipov

Župčany

Podhradík

12

12

2

2

2

2

2

3

3. Sviatosti
3.1. Krst svätý
V uplynulom roku bolo v našom zbore 57 (61 vlani) krstov detí, z toho bolo 31 chlapcov a 26 dievčat a 3
(5 vlani) krsty dospelých, spolu teda 60 (66). Vďaka Pánu Bohu zato, že skrze svojho Syna ustanovil
sviatosť krstu svätého, aby nás povolal do spoločenstva Božieho ľudu a urobil nás v krste svojimi deťmi.
Martin Luther povedal, že deti nekrstíme preto, že veria, ale preto, aby verili.
Pri krstoch sa stretávame s novou skutočnosťou, totiž, že o krst dieťaťa prichádzajú žiadať nie rodičia
dieťaťa, ale stará mama. Je to údajne preto, že rodičia sú veľmi „zaneprázdnení“ a nemajú na to čas. Žiaľ aj
to svedčí o nepochopení významu krstu pre život človeka. Pre mnohých to už nie je jedna z najdôležitejších
duchovných skutočností pre naše dieťa, ale formálne vykonanie „nejakého aktu v kostole“, aby boli starí
rodičia spokojní, aby dieťa dobre spalo a bolo pokojné, či aby sa mu v živote nič zlého nestalo.
3.2. Večera Pánova
Ktosi povedal, že Boha môžeme hľadať aj rozumom, ale nájsť ho môžeme iba kajúcim srdcom. Večera
Pánova je ďalšie veľké tajomstvo v duchovnom živote cirkvi skrze, ktoré môžeme osobne nachádzať Boha
a poznávať Jeho lásku. My však aj Božiu dobrotu a lásku znevažujeme a namiesto úprimného pokánia,
vyznania hriechu a túžby po polepšení, spoliehame s úsmevom nato, že Pán Boh nad našimi hriechmi
prižmúri oko.
K Večeri Pánovej pristúpilo v roku 2011 v chráme Božom, na filiálkach či v ÚTP 2031 mužov a 3079
žien, spolu 5110.
V domácnosti bola VP prisluhovaná 29x, v nemocnici 14x, v DD na Veselej ulici 1x a v DSS
v Ličartovciach a na Cemjate 4x . Na týchto miestach prijalo dary Večere Pánovej 31 mužov a 58 žien,
spolu 89. Dary VP teda spolu prijalo 5199 (5374) komunikantov.
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Večera Pánova

Krsty
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Rok
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m
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2007
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2008

55

1

56
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3370
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9
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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

5199

4. Konfirmácia
Dvojročná konfirmačná príprava prebieha 1 hodinu týždenne, rozdelená do skupín a dvoch ročníkov. Na
prípravu sa požíva kniha Verím a sľubujem. Zmyslom konfirmačnej prípravy je dať našim dospievajúcim
deťom základné informácie vieroučného charakteru, oboznámiť ich s dejinami našej drahej a neraz ťažko
skúšanej cirkvi, poučiť ich o usporiadaní cirkvi, v ktorej žijú, ale aj vštepovať im zmysel pre identitu, resp.
vnútorné stotožnenie sa s touto cirkvou. Dnešnej mladej generácii na prahu dospievania sa snažíme priniesť
jednoduché svedectvo o Pánovi Ježišovi. Vysvetliť im zmysel života s Kristom a praktické výhody, resp.
požehnanie, ktoré z takého života plynie. Pre mnohých našich konfirmandov ide o pozvanie na cestu viery a
večného života, lebo doposiaľ nenavštevovali ani náboženstvo a doma sa s vierou a biblickými hodnotami
vôbec nestretli. Pri konfirmandoch cítime veľmi silne ako sekularizácia a duchovná ľahostajnosť mnohých
rodičov prináša veľmi zlé ovocie v našich rodinách. Najbolestnejšou stránkou je stále duchovná ľahostajnosť,
vlažnosti, ba niekedy aj úplná nevera ich vlastných rodičov.
Ak hovorím v tejto kňazskej správe o kríze, tak v tomto ohľade naše rodiny a výchovu detí zasahuje
masívna duchovná kríza, neporovnateľne horšia ako tá hospodárska. Tá duchovná totiž môže privodiť
duchovnú smrť - večné zahynutie. A preto by nám to nemalo byť jedno.
V roku 2011 sa slávnosť konfirmácie konala v našom zbore 22.5. a samotnú slávnosť predchádzala
skúška konfirmandov v sobotu 21.5.2009. Brat farár Ján Bakalár po dvojročnej príprave konfirmoval 17
chlapcov a 19 dievčat, spolu 36 (34). Okrem konfirmácie detí bola konfirmovaná aj 1 sestra. V súčasnosti
sa zúčastňuje konfirmačnej prípravy v 1. ročníku 38 a v 2.roč. 29 detí. Tohoročná konfirmačná slávnosť
bude v našom zbore v 5.nedeľu po Veľkej noci 13.5.2012.
Konfirmačná príprava v šk. roku 2011/2012 – prebieha v zb. sieni na fare
15.00
15.00
15.00

Pondelok
Utorok
Streda

2.
1.
1.

Mgr. O. Koč
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Konfirmácia
detí

dospelých

spolu

60

6

66

26

55

3

58

23

21

44

5

49

2010

22

12

34

2

36

2011

17

19

36

1

37

chlapcov

dievčat

spolu

2007

31

29

2008

29

2009

7

,

PATMOS

č. 1 / 2012

ΑΩ

www.patmos.sk
www.patmos.sk

5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
Do zboru boli po predchádzajúcej duchovnej a katechetickej príprave krstom, prípadne zmenou
cirkevnej príslušnosti prijatí: Ján Čerenský, Peter Fazekaš, Daniel Takács, Miroslav Timko, Dávid Obročník,
Dušan Obročník a Anna Barbuščáková.
Z dôvodu zmeny trvalého bydliska sme do nášho zboru prijali týchto bratov a sestry:
1. Ľubomír Majerník s manželkou a dcérou (z CZ Chmeľovec)
2. Ľuboš Klimek ( z CZ Bardejov)
3. Dušan Cina s manželkou a 3 synmi (z CZ Kuková)
Z dôvodu zmeny trvalého bydliska sa z nášho zboru odhlásili títo bratia a sestry:
1. Miriam Ileninová (do CZ Petržalka)
2. Sedláková Júlia (do CZ CHmin. Jakubovany)
3. Kušnír Emil s manželkou (do CZ Sabinov)
4. Pazdičová Ľudmila
5. Daniela Balková (do CZ Bratislava)
Podľa našich informácii z cirkvi oficiálne v minulom roku nikto nevystúpil.

6. Bohoslužobné výkony
6.1. Sobáše
Jedna pekná myšlienka z apokryfickej knihy Talmud: Boh nestvoril ženu z mužovej päty, aby mu bola
otrokyňou, ani z jeho hlavy, aby mu vládla, ale z rebra, aby bola jeho srdcu blízka. Sobášom predchádza
príprava vo forme rozhovoru zborových farárov so záujemcami o uzavretie manželstva. Prehlbujúca sa
kríza rodiny má svoj pôvod v kríze manželstva. Samotná cesta do manželstva je poznačená hriechom
a neposlušnosťou voči Bohu vzájomným, neraz aj niekoľkoročným spolužitím pred uzavretím manželstva.
Mnohí sa žiaľ nedostanú ani k manželstvu, lebo ich vlastná vnútorná „sloboda“ oslobodila nie len od
poslušnosti voči Pánu Bohu, ale aj od zodpovednosti a záväzku voči svojmu partnerovi. Kým sa mladí ľudia
nedajú na cestu pokánia a neuvedomia si, že bez Boha a Jeho požehnania nemožno vytvoriť pokojný
a požehnaný rodinný život, dovtedy budú niesť ťažké následky svojho života bez Božej prítomnosti.
Súčasná rozvodovosť je len logickým výsledkom zavrhnutia Boha, Jeho poriadku a pravidiel, ktoré
s manželstvom spojil. Mladá generácia tu vo vernosti vo veľkom zlyháva.
V roku 2011 uzavrelo manželstvo v našom zbore 24 (28) párov. Z toho bolo 5 čisto evanjelických a 19
krížnych. Okrem toho boli 4 požehnania manželstva, všetky krížne. Tu je na mieste pýtať sa po našej
vernosti vo vzťahu k cirkvi a svojmu vierovyznaniu.
6.2. Pohreby

Bolo ich v zbore 57 (53). Vyprevadili sme 24 mužov a 33 žien, o 4 viac ako v roku 2010. Z uvedeného
počtu jeden zomrel pri tragickej nehode a ostatní prirodzenou smrťou.
Na pohreboch nám hrou na organe slúžila, sestra kantorka Anna Štetinová, za čo jej aj touto cestou zo
srdca ďakujem, lebo aj vďaka nej sú pohrebné rozlúčky na dôstojnej úrovni po stránke liturgickej i hudobnej.
Sobáše
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7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
7.1. Biblické hodiny dospelých
Biblické hodiny dospelých sa v našom zbore nekonajú. Namiesto nich sa stretávame raz do týždňa v
priebehu celého roka na sl.Božích vo štvrtok večer v chráme Božom. Tieto bohoslužby sa konali 37x
s priemernou účasťou 55.
7.2. Biblické hodiny dorastu
Vek mladých, na ktorých sú dorastové stretnutia zamerané je od 13 do 16 rokov. Cieľom dorastu je viesť
mladých ľudí do vzťahu s Ježišom , vytvárať živé spoločenstvo ako Kristove telo, kde budeme môcť hľadať
Jeho vôľu, spoločne sa modliť, učiť a chváliť nášho Boha.
Dorast sa v minulom roku stretával každý piatok na evanjelickej fare v Prešove. Na stretnutiach sa
oznamujú každý týždeň rôzne zborové aktivity v rámci ktorých stále srdečne pozývame našich dorasťákov aj
na spoločné nedeľné Služby Božie.
Začiatok roka sme strávili spoločne na zimnom silvestrovskom výlete. Myšlienka výletu bola o očakávaní
na Hospodina, o hľadaní Jeho tváre a zámerov. Samozrejme výlet bol začiatkom a povzbudením očakávania
na Hospodina do celého roka.
Na dorastoch na od januára preberal Ježišov život. Od narodenia (december 2010) sme sa zaoberali
jednotlivými udalosťami Ježišovho života, skúmali sme príčiny a dôsledky Jeho konania a hľadali sme
konkrétne aplikácie do našich životov postavenom na Ježišových princípoch. V marci sa uskutočnila
víkendovka pre konfirmandov v Bzenove. Na konci apríla sme na dorastoch štúdium Ježišovho života
ukončili stretnutím pod Krížom v evanjelickom chráme sv. Trojice, kde sme si pripomenuli najdôležitejší
skutok, ktorý pre nás náš Pán spravil. V máji a júni sme sa zaoberali vzkriesením a niekoľkými udalosťami,
ktoré nasledovali po Ježišovom ukrižovaní. Bola aj Garden party, teda uvítacia oslava pre nových
dorasťákov, ktorý ukončili konfirmáciu.
Koncom prázdnin sa odštartoval letný dorastový výlet vo Vyšnej Slanej ktorý trval od 16 do 21 augusta.
Názov výletu bol „Hrdinovia“ a celý výlet sme sa na večerných programoch čítali príbehy o hrdinoch viery
z Biblie, ktorý milovali a ctili Hospodina a preto ich životy sa zmenili na uskutočnenie Božích plánov.
Hlavný hrdinovia výletu boli Abrahám, Daniel, Ester, Jonáš a najväčší hrdina Ježiš. Letné prázdniny mládež
a dorast spoločne ukončili na after summer party.
Od septembra na doraste pokračujú témy z letného dorastového výletu o hrdinoch viery. Na rozdiel od
výletu sa hrdinovia preberajú na viacerých témach. Až do súčasnosti sa na doraste hovorilo o Noáchovi
a Eliášovi.
11-13 novembra bola spoločná mládežnícko-dorastová víkendovka v Kukovej. Celý víkend bol zameraný
na spoločné hry, aktivity, semináre a najdôležitejšie večerné témy, na ktorých sme sa zamerali na konkrétny
text z Biblie – Žalm 121. Spoločne sme na víkendovke hľadali Božiu prítomnosť. Bol to požehnaný čas.
Tesne pred Vianocami sa dorast a mládež stretli na fare na spoločnom vianočnom doraste, kde sme si päť
pripomenuli Ježišov príchod na svet ako príchod večného svetla do tmy. Koniec roka 2011 sme spoločne
strávili na fare, na takzvanej „Polar party“. Nový rok sme privítali spoločnými piesňami a chválami Pána
Boha.
Chceme poďakovať evanjelickému zbor v Prešove a bratovi farárovi Ondrejovi Kočovi za pomoc pri
príprave dorastu, konzultácie a prípravu tém, ako aj ďalším ochotným pracovníkom, ktorí pomáhali pri
realizácii dorastov a iných akcií.
Danica Kudlová
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7.3. Biblické hodiny stredoškolskej mládeže
V roku 2011 prebiehali stretnutia stredoškolskej mládeže každú sobotu o 17:00 na fare. V počte okolo
35 mládežníkov sme spolu počúvali zvesť Božieho slova, modlili sa a oslavovali nášho Pána piesňami.
V januári sme začali preberať listy jednotlivým cirkevným zborom z 2. a 3. kapitoly Zjavenia Jána.
Biblické pravdy, ktoré považujeme za nadčasové, sme sa snažili aplikovať v našom zbore, mládeži aj živote.
Sériu tém zo Zjavenia Jána sme ukončili v apríli a prešli sme opäť základnými témami, ako modlitba, služba,
či Biblia, aby sme si upevnili základy nášho duchovného života. Na konci školského roka sme naše
stretnutia zavŕšili spoločne vo farskej záhrade. Hovorili sme o službe lásky (Rim. 13, 8-10). V tom čase už
bežali v plnom prúde prípravy na Kecy camp, čo je anglický konverzačný tábor pre mladých, ktorý sme
organizovali už po deviaty krát. Tábor sa konal 15. – 21. júla v chatovej oblasti Danova pri
Medzilaborciach. Celotýždňovou témou bola kolízia (collision) v rozličných témach: skúsenosť vs. realita,
“dobrý” vs. dokonalý, očakávania (to, čo si zaslúžime) vs. milosť (to, čo si nezaslúžime), dobré skutky vs.
viera, správne vs. ľahké, viera vs. pochybnosť, moja moc vs. Božia moc. Americký tím z Atlanty nám
pomáhal nadväzovať vzťahy so študentmi, cez ktoré sme im potom mohli bližšie ukázať Krista ako jediného
Záchrancu. Neskôr sme sa cez prázdniny stretávali na rôznych akciách, napr. bowling, mestská hra, movie
night (filmová noc) a taktiež takmer každú sobotu pri štúdiu Božieho slova.
Po lete sa náš tím stredoškolskej mládeže rozrástol o pár nových členov a v súčasnosti ho tvoria Daniel
Harčar, František Kožlej, Marianna Olejárová, Anna Valkučáková a Monika Macejová.
S ďalším školským rokom sme začali aj novú tému, ktorou je ľudské telo. Doposiaľ sme prebrali témy
ako hlava – Ježiš Kristus, oko – priority, ucho – počúvanie Božej vôle, a ďalšiei. V novembri sme podnikli
jesennú víkendovku v mládežnickej klubovni v Kukovej, kde sme chceli viac byť v Božej prítomnosti.
Posledným predvianočným stretnutím bola „Vianočná mládež“, kde sme sa skláňali v modlitbách a piesňach
pred Božou tvárou. Po celý rok na mládeži slúžili slovom starší členovia mládeže, alebo rôzni pozvaní
hostia, za čo im chceme srdečne poďakovať.
Všetku túto službu našim mladým by sme nemohli vykonávať bez výraznej pomoci nášho cirkevného
zboru. O naše stretnutia majú záujem aj mnohí bratia a sestry katolíckeho vierovyznania a tešíme sa, že aj
im môžeme hovoriť o tom ako môžu aj mladí žiť každodenne s Kristom. Našim mládežníkom slúžime aj na
skupinkách, kde sa snažíme o to, aby každý mal príležitosť opýtať sa na otázky, ktoré ho trápia a kde sa
taktiež môžeme navzájom za seba modliť a ponúkať druhým útechu, či napomenutie, ak je treba. Boh nám
v Ježišovi Kristovi ukázal, ako môžeme milovať jeden druhého a posluhovať si navzájom. Príkladom nám je
aj text zo 4. kapitoly 1. listu Petra: „A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo
hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania.“
A tak sa na mládeži snažíme vytvárať spoločenstvo vyznačujúce sa láskou a pohostinnosťou a nasledovať
tak výzvu, ktorú aj nám apoštol Peter adresoval. Ďakujeme Bohu za milosť, ktorú sme v roku 2011 mohli
prijímať v tomto spoločenstve a modlíme sa za Božie požehnanie aj do roku 2012.
Monika Macejová
7.4. Biblické hodiny vysokoškolskej mládeže
Stretávali sme sa pravidelne, každú stredu na fare o 18:00. Stretnutia boli tvorené biblickým slovom,
podané buď členom tímu, alebo pozvaným hosťom. Pri výbere tých, ktorí poslúžili výkladom Písma, resp.
témy sme sa snažili pozývať bratov farárov a vzdelaných teológov, pričom sme sa o témach a konkrétnych
ľuďoch radili s bratom farárom Bakalárom, ktorý má na starosti VŠ mládež. Na vysokoškolskej a pracujúcej
mládeži sa pravidelne stretávalo 30 - 40 ľudí.
Tím vysokoškolskej a pracujúcej mládeže v roku 2011 tvorili:
Ján Čerenský, Maruška Kožlejová, Jakub Konček, Dušan Havrilla, Kamil Draganovský, Marek Ilenin (od
septembra 2011 sa do tímu nezapojil kvôli štúdiu na vysokej škole). Od septembra sa k tímu pridali Eva
Čorbová, Andrea Jakubčinová, Anna Bakalárová a neskôr aj Zuzana Melicherčíková.
V Januári sme začali dvojdielnou sériou o Dôvere, kde sme na príklade života Abraháma poukázali na to,
čo znamená dôverovať Bohu v rôznych oblastiach života. Slovom nám poslúžili Ján Vecan a Karol
Verčimák.
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Vo februári sme hovorili o potrebe jednoty spoločenstva na našej mládeži, o jeho funkciách,
charakteristikách. Hovoril brat farár Ľuboš Činčurák. Ďalšou témou bol pôst – význam, potreba pôstu,
modlitieb a duchovného boja. Rečníkom na túto tému bol Pavol Biroš (CB).
V marci sme v 4-dielnej sérii sme študovali Ježišovu stratégiu evanjelizácie – ako si vyberal učeníkov,
ako im dával príklad na sebe samom, ako a čo ich vyučoval a nakoniec vyslal do služby, pričom sme stále
hľadali odpovede na otázky ako to robil Ježiš, čo mi dáva Boh na srdce a čo môžem urobiť ja. Inšpiráciu
sme čerpali z knihy Majstrov plán evanjelizácie od Roberta E. Colemana. Rečníci v tejto sérii bolli Jakub
Konček, Maruška Kožlejová, Kamil Draganovský a Katarína Kendická spolu s Janou Vassovou.
V apríli sme hovorili o spôsoboch štúdia Biblie. Cieľom série bolo vyvolať túžbu po Božom slove, vedieť
ho používať, ako k nemu pristupovať, hľadať súvislosti, ako podávať objektívny výklad starej aj novej
zmluvy. V tejto 4-dielnej sérii nám slovom poslúžili farári Michal Findra, Ondrej Koč a vedúci mládeže CB
v Žiline Ján Mahrík.
V mesiaci máj a jún sme hovorili o témach ako prenasledovanie kresťanov, modlitba Pánova, služby
lásky. Rečníkmi boli Dušan Havrilla, Vladimír Gál a hosť z Nórska (prekladal Slavomír Slávik).
Počas prázdnin (júl, august) sme sa oficiálne ako mládež nestretávali, ale neformálne sme sa stretávali
menšia skupina ľudí a študovali sme spolu Božie slovo – prechádzali sme Ježišove výroky, ktoré hovoril
o sebe samom – Chlieb života (Jn 6:32-59), Svetlo sveta (Jn 8:12-20) a Vínny kmeň (Jn 15:1-17).
V novom školskom roku 2011/2012 sme začali na našich stretnutiach preberať sériu tém s názvom – Ježiš
v centre alebo Osobný Ježiš, ktorá sa bude tiahnuť počas celého školského roka. Pri výbere série sme boli
oslovení veršom z 1. listu Jána : „Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On. (1Jn2,6)“ Každý z
nás „starších mládežníkov“ máme totiž mnoho vedomostí o Ježišovi, počuli sme o Ňom už veľa tém a
obdivujeme ho. Obdivujeme Kristovu pokoru. Obdivujeme to, že bol vo všetkom dokonale poslušný svojmu
Otcovi, že poznal Písmo a že mnohokrát trávil skoré rána na modlitbách. Páči sa nám, že nikoho nesúdil, ale
miloval, preukazoval milosť a trávil čas s ľuďmi, ktorých spoločnosť odmietala. Vzdal sa svojich práv, aby
mnohí mohli byť zachránení... Ale, kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On! Uvedomili sme si,
že veľakrát v našom kresťanstve ostávame iba pri vedomostiach o Ňom. Preto je tento školský rok pre nás
veľkou výzvou – chceme sa učiť skutočne žiť tak, ako žil On. Na každom našom stretnutí skúmame to, ako
Ježiš žil tu na zemi, ako sa správal k svojim učeníkom, priateľom, rodine, neznámym, ako reagoval na
jednotlivé situácie, čo bolo pre Neho dôležité, aký bol Jeho charakter atď. a ako to môžeme my prakticky
aplikovať do našich životov každý deň.
Celú sériu sme rozdelili na tri časti: Kým bol, Čo urobil a Čo hovoril.
Slovom v tejto sérii slúžili: Maruška Kožlejová, Daniel Kobyľan, Slavomír Slávik, Denisa Gallová, Anna
Bakalárová a farári Dušan Cina, Ján Bakalár a riaditeľ stanovej misie v Nemecku Mathias Lauer.
Ján Čerenský
7.5. Spoločenstvo žien ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove

V roku 2011 tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sa stretnutia sestier konali pravidelne každý druhý
utorok so začiatkom o 17.00 hod. v malej zborovej sieni na fare. V uplynulom roku bolo celkom 20 stretnutí
s priemernou účasťou 23 žien.
Náplňou stretnutí bolo v prvom rade štúdium Božieho slova, konkrétne pokračovanie výkladu 1. listu
apoštola Pavla Korintským, ktorý sme 8.3. napokon ukončili. Potom sme pokračovali listom Jakuba, ktorý
sme uzavreli v júni pred prázdninovou prestávkou. Od septembra sme zažali zase nový biblický cyklus –
Ježišove divy. Výkladmi biblických textov nám poslúžili brat biskup v.v. Ján Midriak (1 Kor. a list Jakuba),
zboroví farári Ján Bakalár a Ondrej Koč a 1x sestra farárka Lenka Wagnerová (Ježišove divy). Za ich službu
na tomto mieste im úprimne ďakujeme.
Súčasťou stretnutí sú okrem výkladu a duchovných piesní aj modlitby za zbor, cirkev i rozličné potreby
našich rodín a blížnych. Rovnako aj spoločné rozhovory a výmena svojich duchovných a náboženských
skúseností a zážitkov, ktoré spoločenstvo vzájomne posilňujú v živote s Pánom Ježišom Kristom.
Ďakujeme Pánu Bohu aj za tieto pravidelné stretnutia. Chceme zároveň pozvať aj ďalšie sestry, ktoré
doposiaľ nenašli odvahu prísť, aby využili túto možnosť, a tak aby sme sa navzájom povzbudzovali vo viere.
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7.6. Modlitebné spoločenstvo
Modlitebné spoločenstvo sa stretáva vždy druhú sobotu v mesiaci o 8,30 v zborovej sieni na farskom
úrade v Prešove. Štvrťročne sa stretávame na oblastných stretnutiach v Košiciach, Bardejove, Vranove
a Prešove. Takéto spoločné stretnutie sme mali 11.6.2011 o 9,00.
Do modlitebného spoločenstva prichádza v priemere 30 účastníkov z Prešova, Sabinova, Kukovej,
Giraltoviec, Bystrého a Hanušoviec.
Na stretnutiach sme na modlitbách prosili za aktuálne problémy v rodinách, zboroch, cirkvi ale aj
spoločnosti. Modlili sme sa za chorých, ale aj za pozostalé rodiny o ktorých sme vedeli, že boli takto
navštívené.
Témy v roku 2011:
MESIAC
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

TÉMA
Kresťan a alternatívna medicína
Kresťan a ekumenizmus
Kresťan a sekty
Kresťan a okultizmus
Kresťan a politika
Kresťan a média
Kresťan a peniaze
Kresťan a závislosti
Kresťan a utrpenie
Kresťan a interrupcia, eutanázia,
samovražda
Kresťan a sexualita
Kresťan a kríza v manželstve

PRIPRAVÍ
Košice
Košice
Košice
Prešov
Prešov
Prešov
Vranov
Vranov
Vranov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

POZNÁMKY

Spol. reg. stretnutie

Spol. reg. stretnutie

Spol. reg. stretnutie

Spol. reg. Stretnutie

Mgr. Ľuboš Činčurák, zodpovedný za MOS oblasti Prešov
7.7. RoS – Rodinné spoločenstvo Prešov
Rodinné spoločenstvo - RoS vzniklo v Prešovskom zbore koncom roku 2006 .Jeho hlavným poslaním
je povzbudzovanie rodín zboru vo viere v Ježiša Krista cez spoločenstvo. Je to otvorené spoločenstvo pre
každú rodinu úplnú alebo neúplnú , s deťmi aj bez nich. Je otvorené aj pre tých, ktorí sa do manželstva ešte
len chystajú. Cez štúdium Biblie, zdieľanie sa s problémami ale aj skúsenosťami a cez spoločné modlitby
snažíme sa pomáhať si a povzbudzovať sa navzájom vo viere. Taktiež sa učíme riešiť problémy dnešnej
rodiny a aj výchovy detí na základe Božieho Slova. Vytvárame tak spoločenstvo pre nás dospelých, ale
zároveň si vytvárajú určité spoločenstvo aj naše deti.
Toto spoločenstvo sa stretáva 1 x mesačne , každú 1. nedeľu v mesiaci o 15:30 hod na fare . Počet
rodín na tomto stretnutí sa pohybuje okolo čísla 10 až 12. Na týchto stretnutia preberáme biblické témy ale
témy zo života rodín. V tomto roku preberáme témy Augsburského vyznania . Pri vykladaní Slova si
pozývame rôznych hostí kňazov ale aj laikov.
Niekedy si témy spracovávame aj sami a výrazne nám s tým pomáha brat farár Bakalár. Tento čas spolu
trávime čiastočne s deťmi a čiastočne bez nich. Teda v čase vykladania Slova a následnej diskusie majú deti
svoj vlastný program ( svoje spoločenstvo). V tomto čase sa o nich stará sestra Barnová, sestra Gajdošová,
ktoré sa zúčastňujú týchto stretnutí majú na starosti detský program. Za túto obetavú službu spoločenstvu
RoS Prešov im veľmi pekne ďakujeme.
Ďalšou formou stretávania sa RoS sú skupinky . Sú to malé skupinky rodín ( 4-5 rodín) , ktoré sa
stretávajú po domácnostiach. Ich obsahom je tiež štúdium Slova a jeho aplikácia v rodinách, ale v úzkom
okruhu ľudí, čo prináša so sebou možnosť riešiť a zdieľať sa s vnútornými a osobnými problémami ale aj
radosťami a skúsenosťami jednotlivých účastníkov a zároveň sa za to aj modlíme.
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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.
V lete 2011 sme zorganizovali predĺžený víkendový pobyt na Sigorde. Cieľom tohto vydareného
stretnutia bolo spoznať sa a prepojiť rodiny v zbore so staršou mládežou.
Na začiatku roka 2012 zorganizovali 4-dňové stretnutie pre rodiny z nášho zboru na Sigorde, kde sme
prežili krásny a požehnaný čas. Pripravili sme pestrý program pre deti aj dospelých. Počas tohto pobytu sme
preberali niektoré témy Augsburského vyznania .
Na záver chceme srdečne poďakovať všetkým , ktorí sa starajú o požehnané fungovanie tohto
spoločenstva a zvlášť bratovi farárovi Bakalárovi s manželkou Ankou, ktorí nám pomáhajú a podporujú
celú prácu RoS Prešov. Taktiež ďakujeme aj CZ Prešov, ktorý nám vytvára vhodné podmienky pre
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. V prípade akýchkoľvek otázok o tomto spoločenstve vám radi odpovieme na
tel. čísle 0905 908 492 (Verčimák Slavomír).
Ing. Slavomír Verčimák
7.8.Sekčovské misijné stretnutia
Prvé SMS (Sekčovské misijné stretnutie) sa uskutočnilo v decembri 2010, odvtedy sa pravidelne (okrem
letných prázdnin) koná každú 3. nedeľu v mesiaci. Cieľom týchto stretnutí je vytvoriť priestor na pozývanie
ľudí, ktorí nezvyknú navštevovať bežné cirkevné podujatia a tiež prepojenie rôznych generácii v zbore.
Súčasťou programu sú spoločné piesne, téma na základe Božieho Slova, svedectvá, modlitby a tiež
rozhovory pri malom pohostení na záver. Na stretnutiach sa zúčastňuje 50 až 70 ľudí v rôznom veku (od
detí, pre ktoré je pripravený špeciálny program až po dôchodcov).
Počas minulého školského roka sme preberali rôzne samostatné témy (Život je duchovný zápas,
Zostaňme pri Božom Slove, Rozmanitosť v stereotype...), od septembra 2011 sa zamýšľame nad
nadväzujúcimi starozákonnými príbehmi Mojžiša a vyslobodenia izraelského národa z Egypta a najmä ich
aplikáciou na náš život (Z pohody otroctva do nepohody slobody, Oslovený Bohom, Na čo sa vyhovárame,
Kto je Boh, aby sme Ho poslúchali...). Svedectvami a témami nám poslúžili mnohí bratia farári z nášho aj
okolitých zborov a tiež viacerí bratia a sestry z mládeže, strednej a aj staršej generácie.
Na SMS je pozvaný každý, kto má túžbu stráviť nedeľné popoludnie pri Božom Slove a tiež
v spoločenstve bratov a sestier. Začíname pravidelne o 16:00 hod. v SSOŠ Elba. Budeme sa tešiť, ak medzi
nás prídu aj tí, ktorí sa doteraz týchto stretnutí nezúčastňovali.
Marek Bačo
7.9. Zborový spevokol Sion
„Čo človek je, že naňho pamätáš, ó, Bože veľký, že sa k nemu skláňaš,
z prachu ho dvíhaš, aj keď niekdy raníš a očistíš, by k sláve Tvojej žil...?
Tys´ lásky div, Tys´ lásky div!“
40 členov zborového spevokolu SION aj týmito slovami (z tvorby M. Rafajovej, v preklade dirigentky
spevokolu) v rámci silvestrovských služieb Božích vyjadrilo svoju vďaku Pánu Bohu za to, že im celý
uplynulý rok preukazoval svoju lásku na mnohoraký spôsob. Aj napriek rôznym navštíveniam, chorobám,
slabostiam, zakolísaniam On - stále rovnako milujúci, silný a verný - nás podopieral, povzbudzoval,
posilňoval, potešoval a každý deň presviedčal o tom, že sme preňho dôležití a že o nás vie.
V tomto duchu pokračovala aj naša práca v spevokole. V uplynulom kalendárnom roku sme z Božej
milosti vystúpili pri rôznych príležitostiach – od novoročných služieb Božích počnúc, cez veľkonočné
obdobie, svätodušné sviatky, sviatok Sv. Trojice, slávnosť konfirmácie, pamiatku posvätenia chrámu
v Prešove aj vo fíliách (spolu 4x), pamiatku reformácie až po silvestrovské služby Božie. Poslúžili sme tiež
pri sobáši (2x), pri pohrebe (1x), pri životných jubileách (sestra H. Midriaková a brat. J. Jágerský). Na
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sviatok sv. Cyrila a Metoda sme prijali pozvanie na prehliadku speváckych zborov kresťanských cirkví
v Prešove, ktorá sa uskutočnila v Konkatedrále sv. Mikuláša, kde sme (pekne) zaspievali 3 piesne. Spolu
sme absolvovali 22 vystúpení (z toho dve počas choroby dirigentky viedol brat J. Lenhardt), na ktorých
odznelo 56 piesní (z nich dve počas Vianoc zaspievalo naše nové duo – sestry K. Urmaničová a E. Jurčíková
s organovým doprovodom sestry J.Lenhardtovej a.h.).
Úprimná vďaka patrí všetkým členom spevokolu nielen za účasť na vystúpeniach, ale tiež za prácu počas
nácvikov, ktoré sa – s výnimkou letných prázdnin – konali každý týždeň v pondelok v čase od 17.30 do
19.00 h (podľa potreby aj dlhšie) vo veľkej zborovej sieni na fare. Tieto údaje o nácvikoch uvádzam pre
všetkých, ktorí by veľmi chceli s nami spievať, ale doteraz nevedeli kedy a kde sa uskutočňujú naše
stretnutia... Okrem opakovania starších známych piesní sme opäť pridali do svojho repertoáru nové piesne
(5), ktoré už odzneli na našich vystúpeniach. V repertoári nášho zboru je takto už vyše 130 piesní.
Som veľmi rada, že v uplynulom roku sme v našich radoch mohli privítať jednu novú členku – sestru
Kamilu Urmaničovú, ktorá sa ukázala ako výborne použiteľná aj pre sólový soprán (mali sme možnosť
počuť ju na Vianoce v duete so sestrou Milkou Jurčíkovou), a tiež sme sa potešili návratu nášho „starého“
tenoristu Milana Ivanka, ktorý sa aj s rodinkou vrátil do prešovského zboru a posilnil tak mužskú zložku
spevokolu, ktorá však napriek tomu stále zostáva v drvivej menšine (30 žien, 9 mužov a 1 dirigentka)...
Uvítali by sme nových ochotných a kvalitných spevákov – mužov i ženy, a tiež keby sa prihlásil mladší
kvalifikovaný dirigent (dirigentka), aby sa postupne pripravil na pokračovanie v práci začatej staršou
generáciou, ktorej pomaly slabnú sily i hlasy...
Čo nám ešte chýba (okrem nových kvalitných spevákov, speváčok či ďalšieho dirigenta) je určitá spätná
väzba, to znamená Vaša odozva na naše účinkovanie v zbore. Chceli by sme počuť, ako vnímate naše
vystúpenia, či máme spievať menej alebo viac, lepšie, krajšie, rýchlejšie či pomalšie, silnejšie či slabšie,
zrozumiteľnejšie... počas služieb Božích, či radšej až keď už opustíte chrám (aby sme Vás zbytočne
nerušili...). Skrátka – prejavte svoj záujem, aby sme vedeli, či nás vôbec chcete počúvať. My sa o týchto
veciach medzi sebou rozprávame, ale zdá sa nám to nepostačujúce, keďže spievame hlavne pre Vás. I keď aj
sami máme zo spevu radosť a ďakujeme nášmu Pánovi za možnosť oslavovať týmto spôsobom Jeho meno,
vyjadriť čo cítime v našich srdciach, pravidelne čerpať z bohatej studnice duchovných piesní, tvoriť pevnú
súčasť našich spoločných zhromaždení v chráme a nezakopávať talent, ktorý sme dostali na to, aby priniesol
mnohonásobný úžitok. Lebo raz sa Pán vráti a opýta sa, čo sme s ním urobili...
Ďakujeme všetkým, ktorí na nás myslíte či už v modlitbách alebo svojimi milodarmi. Ďakujeme tiež
bratom farárom za spoluprácu pri našich vystúpeniach. Ďakujem za akúkoľvek formu podpory a pomoci zo
strany členov spevokolu. Nech Pán žehná naše spoločné úsilie a dáva nám všetko, čo potrebujeme, aby sme
prispeli k radostnej oslave Jeho mena.
Svoju správu ukončím slovami piesne, ktorú ste mohli počuť na Nový rok:
„Vždy s tebou som, keď vôkol nočná tma, keď srdce desia hlasy z prahlbín.
Poznám tvoj smútok, vidím aj tvoj žiaľ.
Som pri tebe, len ruku mi podaj... Som pri tebe, len ruku mi podaj!“
Mgr. Oľga Adamkovičová, dirigentka zboru

Dovoľte mi bratia a sestry, aby som v mene dirigentky spevokolu sestry Adamkovičovej aj
v mene vedenia zboru poďakoval všetkým, ktorí sa s láskou a zodpovednosťou venujú tejto
službe, ktorí prichádzajú pravidelne na nácviky a obetujú svoj čas, aby boli požehnaním pre
zbor i mimo neho. Ďakujem tým, ktorí na prácu zborového spevokolu myslia vo svojich
modlitbách, ale aj finančnými príspevkami podporujú toto dielo. Napokon úprimne v mene
nás všetkých ďakujem sestre Adamkovičovej za jej službu, že vedie náš zborový spevokol.
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7.10. Správa o činnosti The Gideons International v Prešove
Rokom 2011 zavŕšil Prešovský kemp, ako súčasť medzinárodnej organizácie The Gideons International
so sídlom v Neshwille, už 2. desiatku rokov svojej existencie. Bolo by možné veľa hodnotiť, čo táto službe
v našom meste priniesla. Nejde však o naše ale Božie dielo a aj táto správa má byť nie o človeku ale o Božej
milosti, ktorá nám bola v uplynulom roku preukázaná.
Hlavné ciele, ktoré sme si vytýčili pre rok 2011 boli:
- Rozdať minimálne 5 000 ks výtlačkov Biblií – Nových zmlúv (NZ)
- Prispieť na tlač NZ z príspevkov členov 90 EUR a z darov 250 EUR.
- Získať aspoň jedného nového člena kempu.
- Vykonať prezentáciu práce v zboroch CB a ECAV v Prešove.
Cieľ č. 1 bol splnený, rozdali sme spolu 6 803 ks NZ a to najmä v nemocniciach, školách, v misií medzi
Rómami, v armáde a pri iných misijných aktivitách.
Cieľ č. 2 sa podarilo naplniť z polovice a to tak, že na daroch členov sme získali 90 € na tlač NZ
a z ostatných darov sme získali 100 €, spolu teda 190 € z 340 € plánovaných.
Cieľ č. 3 – Získať aspoň jedného nového člena sa nám v uplynulom roku nepodarilo, no získali sme
minimálne troch pomocníkov z ktorých do budúcnosti budú môcť byť riadni členovia.
Cieľ č. 4 – vykonať prezentáciu činnosti v CZ CB v Prešove a CZ ECAV a.v. v Prešove sme naplnili a to
prezentáciou na členskej schôdzi CB a touto správou, ktorá je súčasťou riadnej správy predsedajúceho farára
na výročnom konvente CZ ECAV a.v. v Prešove za rok 2011.
Za dvadsať rokov pôsobenia Prešovského kempu bolo rozdaných v Prešove a okolí 140 tis. ks NZ, z toho
50 tis. v školách (VŠ, SŠ a ZŠ), 57 tis. ks v nemocniciach (najme FN na Hollého ul. V Prešove), 4 tis. ks
v armáde, viac než 1 000 ks vo väzniciach, takmer 3 tis. ks v hoteloch a penziónoch zvyšných 25 tis. ks pri
rôznych misijných aktivitách a v posledných rokoch najme v misii medzi Rómami.
V súčasnosti má Prešovský kemp 8 riadnych členov a dve pomocnice. Členovia sú 3 z ECAV a 5 z CB.
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým súčasným ale aj bývalým členom za službu pri šírení Božieho
slova.
Pán Boh nech sám požehná tomuto semenu, ktoré bolo aj touto službou zasiate a nech ono prinesie ovocie
podľa Jeho vôle.
Ing. Viktor Čop

8. Výchovná práca
8.1. Detská besiedka v Prešove
Stretnutia detskej besiedky (DB) sú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod. (okrem poslednej nedele
v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov) a v priemere ich navštevuje 30 detí.
Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00 hod., kde je
deťom udeľované požehnanie.
Besiedka je miestom, kde sa deti môžu učiť nové veci, budovať svoj vzťah s Bohom, a to pre nich
zrozumiteľnejším a jednoduchším spôsobom. Aby si mohli odniesť z besiedky čo najviac, rozhodli sme sa
deliť deti na mladšie (predškoláci a prvý ročník) a staršie (vyššie ročníky), keďže každá z tých dvoch skupín
potrebuje počuť Slovo Božie trošku inou formou.
V prvej polovici roka sme spolu s deťmi pokračovali v témach o Cirkvi - Božej škole z predchádzajúceho
roka. Hovorili sme si o profile úspešného žiaka a tiež o tom, aké ovocie by mal žiak v Božej škole prinášať.
Prešli sme si aj skúškami, v ktorých sme sa na základe biblických príbehov učili dôvere, pokore a vernosti.
Na koniec školského roka sme sa spolu s apoštolom Pavlom zúčastnili misijných ciest, kde sme mohli lepšie
spoznať Boží charakter a Jeho starostlivosť v každej jednej životnej situácii.
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V novom školskom roku sme začali s deťmi preberať materiály od BÚ VD s názvom Hrdinovia viery.
Prostredníctvom týchto tém chceme deťom ukázať na to, ako si Boh používa životy bežných a nedokonalých
ľudí k realizácii svojich plánov.
Medzi veľmi pekné tradície besiedky patrí organizovanie záverečného vyhodnotenia školského roka, a to
formou grilovačky. Aj tento rok nám farská záhrada poslúžila na to, aby sme sa spolu s rodičmi a deťmi
stretli, zhodnotili dochádzku a aktivitu detí na besiedke, spoločne sa zabavili a lepšie sa spoznali.
V roku 2011 sme mali možnosť podieľať sa na príprave Seniorátneho stretnutia detí - Dávidova harfa.
Celá harfa sa niesla v duchu témy Priprav sa na dobrodružstvo a počas doobedňajšieho programu sa deti
v príbehu o Pavlovi mohli dozvedieť, že v našom živote by sme mali odpovedať na Božie volanie a žiť
v službe pre neho. Poobedie bolo venované dobrodružnej výprave s apoštolom Pavlom po mestách,
v ktorých deti museli plniť rôzne úlohy spojené s témou harfy. Z nášho zboru sa harfy zúčastnilo iba zopár
detí.
V lete sme v spolupráci s niekoľkými dobrovoľníkmi z radov prešovskej mládeže mali možnosť poslúžiť
prípravou programu pre deti na Misijných dňoch Východného dištriktu, ktoré niesli názov Ktosi je za
dverami. Prvá téma na detskom programe bola venovaná poukázaniu na veľkú hodnotu, ktorú v Božích
očiach každý z nás má. V ďalšej téme sme deťom vysvetlili dôležitú potrebu otvoriť dvere a vpustiť Ježiša
do srdca. Posledná téma viedla deti k tomu, aby si radostnú zvesť, ktorú počuli a prijali, nenechávali len pre
seba, ale aby ju posielali ďalej do sveta. Samozrejme nechýbali ani piesne, hry a aktivity spojené s témo.
Hoci sa v lete besiedky nekonajú, neodmysliteľnou súčasťou leta je stretnutie detí v Detskom biblickom
tábore. Až 69 detí a 20 dospelých sa počas jedného augustového týždňa pustilo do náročnej úlohy spolu
s Nehemiášom a stalo sa Bojovníkmi za hradbami. A to všetko pod vedením sestry Kvety Klimkovej. Deti sa
z príbehu o Božom mužovi učili o sile modlitby, vytrvalosti v zápase viery a boji s rozličnými prekážkami.
Od 29. do 30. augusta sa časť vedúcich mala možnosť zúčastniť Konferencie pre pracovníkov detských
besiedok, ktorú organizoval BÚ VD v Liptovskom Hrádku. Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa s novými
materiálmi pre besiedky na nový školský rok. Súčasťou programu bolo mnoho podnetných prednášok
a seminárov, kde sme mali možnosť načerpať veľa nových nápadov, vedomostí a tiež podeliť sa so svojimi
vlastnými nápadmi, skúsenosťami, ale aj problémami a starostami s vedúcimi besiedok z iných cirkevných
zborov.
Leto sme spolu s deťmi, rodičmi a mládežníkmi zakončili na spoločnej potáborovej akcii na fare.
Stretnutie malo misijný charakter. V spolupráci so SEM-om sme pre všetkých účastníkov pripravili príjemný
program s vodným futbalom a nafukovacím hradom, kde zaznelo slovo evanjelia.
Prvý sviatok vianočný aj tento rok patril detskému vianočnému programu, ktorý priniesol pohľad na
zvláštne a významné narodenie Spasiteľa sveta. Scénka mala byť pripomenutím toho, ako Boh poslal svojho
Syna na tento svet, aby nás očistil a zvalil stenu z hriechov ľudí, ktorá nás oddeľuje od Boha.
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.
Tím pracovníkov DB v Prešove: Marianna Balogová, Katarína Imrichová, Emília Kollárová, Táňa
Lazorová, Mária Macejová, Ivana Majerníková, Zuzana Martausová, Ivana Šarossyová, Marek Bačo, Juraj
Baloga, Peter Gál, Miroslav Iľko, Dušan Majerník.
Emília Kollárová
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8.2. Detská besiedka v Rokycanoch
V školskom roku 2010/2011 sme s deťmi na detských besiedkach preberali základné pravdy evanjelia.
Témy sme mali rozdelené do 4 kategórii podľa evanjelizačnej pomôcky „kniha bez slov“. Podľa
jednotlivých farieb knihy bez slov sme deťom vysvetlili Boží charakter, ľudský hriech, odpustenie hriechov
a vieru.
V aktuálnom školskom roku 2011/2012 sme začali preberať témy, ktoré priamo súvisia s Pánom Ježišom.
„Život Pána Ježiša“. Začali sme so zvestovaním o narodení Ježiša, Jeho krstom, povolaním prvých učeníkov
až po Jeho verejné vystupovanie. Tento okruh tém potom ukončíme obeťou na kríži a vstúpením na nebesá.
Na detskej besiedke sa stretávame raz za dva týždne (tak ako sa konajú Služby Božie v Rokycanoch).
Besiedka začína hodinu pred SB teda o 10:00 a trvá až do začiatku služieb Božích o 11:00. Občas
pripravíme pre deti špeciálny program, kde ostaneme spolu s deťmi aj počas SB. Potom počas tohto času
vyrábame nejaké predmety, napr. darčeky pre rodičov alebo nacvičujeme program pre vystúpenie v kostole
počas niektorého zo sviatkov. Besiedku navštevuje zhruba 15 deti s tým, že chodia k nám aj deti z Janova
a Bzenova.
Tento rok sme pre deti zaviedli novy spôsob dochádzky, za ktorú môžu byť priebežne odmeňované vo
forme menšieho darčeka. Hodnotíme dochádzku, či prišli deti načas, vypracované pracovné listy a taktiež
naučené veršíky. Za každú túto aktivitu dostanú deti farebný vrchnák, ktorý si odkladajú na spoločné miesto
a ak dosiahnu určitý počet tak si môžu vybrať nejakú cenu. Mnohé deti sme takto motivovali, aby chodili
načas na besiedku.
Počas minulého leta sme sa spolu s prešovskou besiedkou zúčastnili na letnom tábore na Starej vode. Kde
sme preberali biblickú postavu Nehemiaš. Z našej besiedky sa zúčastnilo 10 deti. Tento tábor hodnotím ako
veľmi vydarený a požehnaný.
Spolu s deťmi sme pre rodičov tieto Vianoce pripravili krátku scénku o zmysle Vianoc. Deti boli
oblečené do kostýmov rôznych veci, ktoré dnešní ľudia vidia na Vianociach a každý tvrdil, že on je ten
najdôležitejší na Vianociach, ale nakoniec v scénke vystúpilo „vianočné posolstvo“, ktoré napomenulo
každú jednu vec a povedalo všetkým o pravom zmysle Vianoc.
Na koniec školského roka plánujeme opäť pripraviť pre deti spoločnú „opekačku“, kde strávime spoločný
čas s deťmi pred začiatkom prázdnin. Počas tejto akcie pripravíme pre deti súťažné aj nesúťažné disciplíny,
na ktorých sa môžu deti zabaviť. Na tejto akcii sa zvyknú tiež zúčastniť aj rodičia a teda môžeme všetci
spoločne tráviť čas.
Ďakujeme Pánu Bohu za tuto službu, ktorú konáme s radosťou. Taktiež bratom farárom, ktorí nás
podporujú v tejto službe a tiež aj rodičom, že k nám privádzajú svoje deti. Dúfame, že budeme môcť takto
slúžiť aj naďalej, a že k nám budú prichádzať aj ďalšie deti.
Členovia teamu detskej besiedky Rokycany: Viktória Svatová, Janka Hadbavná, Juraj Svat, Stanislav
Alexovič.
Stanislav Alexovič
Ďakujem všetkým členom oboch tímov detskej besiedky za ich lásku a prácu pri výchove
a duchovnom vzdelávaní našich detí. Nech ich Pán Boh dáva múdrosť, ochotu, obetavosť
a dobré nápady aj v tomto roku pri práci s deťmi.
8.3. Školská náboženská výučba
V priloženej tabuľke môžete vidieť úplný prehľad o výučbe Evanjelického náboženstva na základných
a stredných školách v meste i na našich filálkach. Učíme 38 hodín týždenne na základných školách a 14
hodín týždenne na stredných školách. Náboženskej výučby sa v tomto školskom roku na základných i
stredných školách, okrem EKG zúčastňuje spolu 362 (375) žiakov a študentov. V zbore vyučujú Ev.
náboženstvo zboroví farári, sestry učiteľky PhDr. Kvetoslava Klimková, Mgr. Jarmila Kočová a od
1.9.2011 sa vrátila z materskej dovolenky sestra katechétka Mgr. Emília Drobná. Aj v tejto oblasti cítime
bolestne neprítomnosť kaplána, ktorý by mohol odbremeniť výučbou náboženstva zborových farárov, aby
sa tí mohli venovať iným povinnostiam. Chcem im všetkým za túto dôležitú službu poďakovať a prajem im
vytrvalosť a milosť Božiu aj v tomto školskom roku.
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Vyučovanie evanjelického náboženstva v šk. roku 2011/2012

ŚTVRTOK

STREDA

U T O R O K

PONDELOK

DEŇ

Piatok

ŠKOLA

ČAS

ZŠ Lesnícka
ZŠ Lesnícka
ZŠ Kúpeľná
ZŠ Kúpeľná
ZŠ Májové námestie
ZŠ Májové námestie
SPŠ Stavebná
ZŠ Mirka Nešpora
SPŠ Strojnícka
ZŠ Šrobárova
Pedagogická a sociálna akadémia
EKG
EKG
EKG
EKG
SZŠ
ZŠ Svinia
ZŠ Záhradné
ZŠ Gregorovce
ZŠ Ľubotice
ZŠ Veľký Šariš
ZŠ Ľubotice
ZŠ Mukačevská
ZŠ Sibírska
ZŠ Fintice
ZŠ Bzenov
ZŠ Bajerov
ZŠ Bajkalská
ZŠ Bajkalská
ZŠ Važecká
ZŠ Važecká
ZŠ Šrobárova
GJAR
EKG
EKG
EKG
EKG
ZŠ Chmiňany
ZŠ Chmiňany
ZŠ Petrovany
ZŠ Čs. armády
ZŠ Čs. armády
ZŠ Čs. armády
Gymn. Konštantínová

12.35 – 13.20
13.25 – 14.05
12.50 – 13.35
13.40 – 14.25
14.15 – 15.00
15.00 – 15.45
13.40 – 14.25
14.00 – 14.45
7.10 – 7.55
7.00 – 7.40
7.10 – 7.55
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
11.35 – 12.20
12.45 – 13.30
11.40 – 12.20
12.55 – 13.35
12.45 – 13.30
13.30 – 14.15
13.50 – 14.30
14.00 – 14.45
14.55 – 15.35
11.30 – 12.15
12.40 – 13.25
13.45 – 14.30
12.50 – 13.35
13.35 – 14.15
13.00 – 13.45
13.50 – 14.30
14.45 – 15.35
7.10 – 7.55
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
12.40 – 13.25
13.30 – 14.15
13.00 – 13.45
12.45 – 13.30
13.45 – 14.25
14.30 –15.10
13.30 –14.15

ROČNÍK
1–4
5–9
1–4
5–9
1–4
5–9
1–2
1–9
1–2
5–9
1–2
I.O
VIII.O
II.O
IV.O
1–2
5–9
1–4
1–4
1–4
1–9
5–9
1–9
1–9
1–4
1–9
1–9
1–4
5–9
1–4
5–9
1–4
1–2
I.O
VIII.O
II.O
IV.O
1–4
5–9
1–9
1–3
4–6
7–9
1–2

VYUČUJÚCI
Mgr. E. Drobná
Mgr. E. Drobná
Mgr. J. Kočová
Mgr. J. Kočová
Mgr. E. Drobná
Mgr. E. Drobná
Mgr. O. Koč
PhDr. K.Klimková
Mgr. O. Koč
Mgr. E. Drobná
Mgr. J. Bakalár
Mgr. J. Bakalár
Mgr. J. Bakalár
Mgr. O. Koč
Mgr. O. Koč
Mgr. O. Koč
Mgr. O. Koč
Mgr. J. Bakalár
Mgr. J. Bakalár
Mgr. E. Drobná
Mgr. J. Bakalár
Mgr. E. Drobná
PhDr. K.Klimková
Mgr. E. Drobná
Mgr. J. Bakalár
Mgr. J. Bakalár
Mgr. J. Bakalár
Mgr. E. Drobná
Mgr. E. Drobná
Mgr. O. Koč
Mgr. O. Koč
Mgr. E. Drobná
Mgr. O. Koč
Mgr. J. Bakalár
Mgr. J. Bakalár
Mgr. O. Koč
Mgr. O. Koč
Mgr. J. Bakalár
Mgr. J. Bakalár
Mgr. O. Koč
Mgr. E. Drobná
Mgr. E. Drobná
Mgr. E. Drobná
Mgr. O. Koč

8.4. Teológovia v zbore

Z nášho zboru študujú v súčasnosti Evanjelickú teológiu dvaja študenti. Na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte UK v Bratislave sestra Andrea Andrejčáková - 3.ročník a na Univerzite Karla Eberhada
v nemeckom Tübingene študuje brat Ondrej Koč v 2.ročníku. Prajeme im Božie vedenie, požehnanie,
múdrosť i ducha usilovnosti, aby v štúdiu s pomocou Božou úspešne napredovali.
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9. Činnosť presbyterstva
Zborové presbyterstvo (v r.2011 malo s predsedníctvom zboru 37 členov) sa zišlo na svojom zasadnutí 3krát. Prvýkrát to bolo dňa 18.2.2011 a program zasadnutia bol nasledovný:
•
správa o hospodárení CZ za rok 2010
•
správa o hospodárení spoločnosti Patmos za rok 2010
•
správa Relevant n.o. za rok 2010
•
návrh rozpočtu na rok 2011
•
plán aktivít na rok 2011
•
voľba kurátora Gregorovce
Druhé zasadnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo 19.5.2011 taktiež v zborovej miestnosti na fare
s týmto programom:
•
kontrola uznesení - nesplnené uznesenia od r. 2006
- z posledného výročného konventu
•
oprava kostola v Rokycanoch
Tretie zasadnutie zborového presbyterstva sa konalo 3.7.2009 v chráme Božom po službách Božích s
nasledovným programom:
•
žiadosť Evanjelickej spojenej školy o finančnú pôžičku
•
správa internetovej stránky www.patmos.sk
Chcem v mene zborových farárov a brata dozorcu poďakovať všetkým členom presbyterstva za
vykonanú prácu a obetavosť nielen v minulom roku, ale počas celého šesťročného funkčného obdobia, ktoré
sa tým konventom končí. Ďakujeme, že ste slúžili a pomáhali nášmu cirkevnému zboru. Vďačnosť chceme
vyjadriť aj nášmu staronovému bratovi dozorcovi Ing. Milanovi Dreveňákovi za jeho službu pre zbor, ako aj
za oporu, ktorou je pre nás zborových farárov. Ďakujem mu, že sa vážne zaujímal o dianie v zbore
a prácou i finančne prispel k zveľadeniu zborového majetku. Nech Pán Boh požehná jeho i celú jeho
rodinu.

10. Diakonická práca v zbore
Gal.6.10: "Čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery."

Bratia a sestry, nezabúdame , že služba je oslovujúcim prejavom života viery. "Čiňme dobre všetkým,
ale najmä domácim viery." Uvedomujeme si, že je to priorita - venovať sa domu Božiemu, cirkvi. Všetci
v našom cirkevnom zbore sme vyzývaní k službe iným. Sme vďační za mnohých, ktorí nenápadne konajú
túto službu.
S našou zborovou diakoniou, ktorú sme chceli mať aj na Sigorde sme stále na ceste... Po prehodnotení zo
strany seniorátu, ale i zmenou funkcie seniora sa ukazuje, že najideálnejšie riešenie bude v rámci nášho CZ,
ktorému sa otvárajú nové možnosti a o ktorých Vás budeme informovať. Veríme, že sa nám v tomto roku
podarí už celý proces uzavrieť a odštartovať tak službu, ktorú v CZ potrebujeme.
Za podporu a trpezlivosť Vám ďakujeme. Zároveň pripomíname, že služba iným korešponduje s našim
vzťahom k Pánovi Ježišovi samotnému. Čo sme vykonali iným v mene Pána Ježiša, to sme urobil Jemu
samotnému! Pozývame Vás k službe v CZ! Sám Pán Ježiš Kristus prišiel ako ten, ktorý slúži a On nám je
príkladom a vzorom. Prosíme, aby sa priznal k tomuto nášmu snaženiu.
Mgr.Ján Bakalár – zb. farár
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11. Prehľad udalostí v zbore
Pre úplnosť uvediem v chronologickom poradí mimoriadne udalosti, ktoré sa v zbore odohrali v priebehu
celého kalendárneho roka 2011, tak ako sme ich zaznamenali:
JANUÁR
10.-16.1. Konal sa Aliančný modlitebný týždeň. Z hostí poslúžili u nás kazateľ Cirkvi Bratskej Ing. Daniel
Jurčo.
19.-23.1. Konal sa Ekumenický modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, na ktorom sa náš zbor už tradične
aktívne zúčastnil. K spoločným modlitbám sa schádzali bratia a sestry z týchto cirkví: R.kat., Gr.kat.,
Bratskej a Ev.a.v. cirkvi. Na stretnutí v našom chráme poslúžil zvesťou Božieho slova brat dekan r. kat.
cirkvi Jozef Drondzek z Prešova.
27.1. Do CZ bol prijatý
FEBRUÁR
27.2. Výročný zborový konvent za rok 2010 v chráme Božom.
MAREC
3.3. Uskutočnil sa Ekumenický svetový deň modlitieb. Ako každý rok aj teraz išlo o modlitebné stretnutie,
ktoré sa tento krát konalo na pôde našej cirkvi v Dvorane evanjelického kolégia. Program a tému
stretnutia (Koľko máte chlebov) pripravili kresťanské ženy z Chile. Program večera sa konal pod
vedením sestier z R.kat., Gr.kat., Ev.a.v. a Bratskej cirkvi. Výkladom Božieho slova poslúžila sestra
farárka Emília Mihočová.
5.4. Seniorátny konvent ŠZs v Petrovciach.
APRÍL
17.4. Prijatie do CZ a konfirmácia
MÁJ
15.5. Na službách Božích zablahoželalo predsedníctvo CZ dlhoročnej kantorke zboru a dirigentke zborového
spevokolu Sion sestre Helene Midriakovej, ktorá sa dožila v dobrom zdravý 80. narodenín. Pri tejto
príležitosti spevokol pozdravil jubilantku blahoželaním a niekoľkými piesňami. Ďakujeme za dlhoročnú
obetavú službu v zbore.
21.5. Skúška konfirmandov v kostole.
22.5. Slávnosť konfirmácie, konfirmoval brat farár Ján Bakalár a asistovali mu brat farár Pavol Kušnír
z Nového Smokovca a zborový farár Ondrej Koč. Spevom poslúžil zborový spevokol Sion pod vedením
sestry dirigentky Oľgy Adamkovičovej.
29.5. Brat Ján Jágerský, ev. farár v.v. a niekdajší kaplán prešovského cirkevného zboru sa dňa 31.5.2011
dožil z milosti Božej 90. narodenín. Brat farár Jágerský poslúžil na službách Božích kázňou na text z listu
apoštola Pavla Ef 3,14-19 verš. Predsedníctvo nášho CZ zablahoželalo jubilantovi, spevokol Sion
zaspieval dve piesne a k pozdravu sa pripojil aj dôstojný brat biskup VD Slavomír Sabol.
JÚN
26.6. V Rokycanoch sme si pripomenuli na službách Božích 80. výročie posvätenia chrámu (14.6.1931)
a zároveň bola pri tejto príležitosti vykonaná posviacka obnoveného chrámu (náklady na opravu v r.
2007-2011 tvorili 56 000 EUR). Posviacku vykonal brat konsenior ŠZS Peter Soták z Merníka na text J 8,
1-11. Kázal emeritný biskup Ján Midriak na texty Ž 11, 4 a 1Kr 8, 29-31. Zborový spevokol SION pod
vedením sestry dirigentky Oľgy Adamkovičovej zaspieval 3 piesne. Deti z DB v Rokycanoch obohatili
slávnosť jednou piesňou a správu o oprave kostola podal zborový dozorca Milan Dreveňák.
29.6. V rámci večerných služieb Božích vo sviatok Petra a Pavla boli v chráme Božom prijatí do cirkvi
a tým aj do nášho cirkevného zboru bratia Dávid Richard Obročník (krst), Dušan Obročník (krst), Peter
Fazekaš, Miroslav Timko, Ján Čerenský a Daniel Takács. Konfirmovaná bola sestra Iveta Mižišinová.
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JÚL
15.-17.7. Navštívilo predsedníctvo CZ náš partnerský zbor v poľskom Tomaszowe Mazowieckom. Pri tejto
príležitosti sme odovzdali tamojšiemu CZ finančnú zbierku vo výške 1.100 Eur. Bol to dar nášho
cirkevného zboru na generálnu opravu organa v chráme Vykupiteľa. Zároveň sme zboru darovali aj dve
luteránske zástavy s Lutherovou ružou. Okrem obhliadky mesta a blízkeho okolia sme sa stretli na
spoločnom posedení s presbytermi domáceho CZ, kde sme sa podelili o vzájomné skúsenosti zo života
našich zborov. V nedeľu sme s bratom dozorcom pozdravili na službách Božích v chráme a popoludní
sme sa vrátili domov.
19.-24.7. Náš cirkevný zbor navštívilo 15 bratov a sestier z ECAV v Moldavsku. Bratov a sestry z Kišineva
a okolia sprevádzala sestra Anna Dragan – manželka farára Valentína Dragan. Ukázali sme im kúsok
Slovenska (Kežmarok, Vysoké Tatry, Košice, Sigord a samozrejme Prešov). Zorganizovali sme spoločné
stretnutie vo farskej záhrade s členmi nášho cirkevného zboru, kde sme sa oboznámili s neľahkým
životom evanjelikov v Moldavsku. Na službách Božích v nedeľu 24.7. sestra Anna Dragan pozdravila náš
zbor a my sme im odovzdali formou ofery a milodarov finančnú zbierku vo výške 800 Eur.
AUGUST
21.8. Vo fílii Kojatice sme si pripomenuli slávnostnými službami Božími 10. výročie posvätenia modlitebne
(12.8.2001). Slávnostným kazateľom bol brat biskup VD Slavomír Sabol, ktorý kázal na text z 26 Žalmu
8 verš. Zborový spevokol SION pod vedením nášho zborového kantora Juraja Lenhardta zaspieval 3
piesne, Predsedajúci zborový farár Ondrej Koč prečítal krátku spomienku na históriu výstavby
a posviacku modlitebne. Zhromaždenie pozdravil príhovorom brat farár P. Kušnír z Vysokých Tatier –
rodák z Kojatíc. Liturgoval farár J. Bakalár, P. Kušnír a J. Velebír st.
OKTÓBER
16.10. Vo fílii Janov sme si v 16. nedeľu po Svätej Trojici pripomenuli 20. výročie posvätenia modlitebne
v Janove (23.10.1991). Pri tejto príležitosti bola zároveň vykonaná posviacka obnovenej modlitebne,
ktorú realizovali bratia a sestry svojpomocne v priebehu posledného roka. Náklady na obnovu boli 4 900
EUR. Obnovenú modlitebňu posvätil brat senior Ján Velebír z Bardejova (text Ž 84, 6-11). Slovo Božie
zvestoval vzácny hosť brat farár Roman Pawlas z partnerského zboru v Tomaszowe Mazowieckom (1
Kor 3,11). Brat farár Pawlas pri tejto príležitosti odovzdal Janovskej fílii dar – kamennú Lutherovu ružu,
ktorá bola umiestnená na priečelí nad oltárom. Krátku správu o oprave modlitebne podal predsedajúci
zborový farár O. Koč. Liturgovali bratia farári J. Bakalár, sestra farárka L. Wagnerová, O. Koč a brat
senior J. Velebír. Zborový spevokol SION vedený sestou Oľgou Adamkovičovou obohatil slávnosť tromi
piesňami.
NOVEMBER
V októbri 2011 uplynulo 100 rokov odvtedy, ako sa našim predkom podarilo postaviť novú budovu
Evanjelického kolégia v Prešove. Školským účelom našej cirkvi však slúžila len necelé polstoročie. Po
nútenej prestávke, keď ju používali rôzne štátne inštitúcie, presne 1. 9. 1996, sa po chodbách budovy
znovu rozozvučal hlas žiakov. Pred 15 rokmi sa teda podarilo naplniť pôvodný zámer, aby budova (aj
keď dočasne prenajatá) slúžila na vzdelávanie budúcej inteligencie. V školskom roku 2010/11 sa
zriaďovateľovi školy podarilo to, v čo už mnohí nedúfali. Východnému dištriktu ECAV na Slovensku
bola budova prinavrátená.
Pri príležitosti pripomenutia si týchto významných udalostí pripravila naša škola v rámci osláv v dňoch 9. 11. 11. 2011 niekoľko zaujímavých podujatí:
- prezentácia seminárnych prác žiakov našej školy a z evanjelických škôl: Tisovec, Liptovský Mikuláš,
Košice, Martin,
- výsledky činností jednotlivých aktivít realizovaných v rámci projektu KRO budú predstavené formou
informačných panelov a ústnym prezentovaním vedúcich jednotlivých aktivít,
- verejná debata pre študentov I. O, II. O, IV.O: Debatiáda,
- fotografická a výtvarná súťaž.
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Oslavy boli ukončené slávnostným sl. Božími v piatok 11.11.2011 o 11.00hod v našom chráme, kde
slovo Božie zvestoval dôstojný brat biskup VD Slavomír Sabol. Po službách Božích bola na budove
kolégia odhalená pamätná tabuľa s krátkym textom histórie tejto vzácnej evanjelickej vzdelávacej
inštitúcie.
DECEMBER
25.12. Vianočný program detí detskej besiedky na fare v zborovej sieni

12. Nebezpečné vplyvy
Na tomto mieste je niekedy ťažko z roka na rok konštatovať niečo zásadne nové. Určité javy, problémy,
či vplyvy pretrvávajú, alebo sa dokonca stále zhoršujú aj niekoľko rokov. Spomínať tu rôzne druhy
závislostí či už detí, alebo dospelých, stále rastúcu duchovnú ľahostajnosť, sekularizáciu, pôsobenie siekt,
východných náboženstiev, korupciu, nevymožiteľnosť práva atď, je nielen veľmi smutné, ale niekedy už aj
unavujúce. Preto by som sa podelil s Vami o jednu myšlienku nekresťana Mahátmu Gándhíh, ktorý
povedal: „Kapitalistické hospodárstvo prinieslo so sebou sedem hriechov: politika bez princípov, blahobyt
bez práce, obchod bez morálky, zábava bez svedomia, výchova bez charakteru, veda bez ľudskosti ako aj
náboženstvo bez obete.“ S veľkou bolesťou musím konštatovať, že týchto sedem hriechov je v súčasnosti
pre nás i celé ľudstvo tým najnebezpečnejším vplyvom. Tieto hriechy ničia naše vzťahy a ak s nebudeme
kajať, tak tieto hriech privedú človečenstvo k zániku. Je to len otázka času.

13. Pastorálna činnosť
Obaja zboroví farári vykonali spolu 108 pastorálnych návštev. Ich účelom bolo prislúžiť Večeru Pánovu,
vypočuť bratov a sestry v rozličnom položení života, povzbudiť vo viere, či v utrpení slovom Božím a
spoločnou modlitbou. Naším cieľom bolo pozdraviť bratov a sestry pri ich životných jubileách, potešiť
v zármutku. Poďakovať za prácu konanú v zbore v rôznych funkciách. Vyjadriť im našu spoluúčasť v kríži,
či smútku. Povedať im celkom jednoducho, že sme na nich nezabudli a že na nich myslíme. Pri týchto
spoločných rozhovoroch sme sa zaoberali aj každodennými radosťami a starosťami života nášho zboru.
Jednoducho pastorálne návštevy slúžia vždy k vzájomnému zdieľaniu, obohateniu a posilneniu.

14. Mimozborová činnosť farárov
Aj v tom uplynulom roku boli mimo zborové aktivity, kde bolo potrebné venovať čas a energiu. Sú to
prakticky ďalšie úlohy a povinnosti mimo našej zborovej práce. Sme vďační, že nachádzame aj pre tieto
aktivity v zbore podporu a pochopenie.
Brat farár Ján Bakalár:
1. Do júna senior ŠZs
2. Revízna komisia VD a ECAV
3. Podpredseda predstavenstva Tranoscia a.s.
4. Člen skúšobnej komisie pre kaplánske skúšky
Brat farár Ondrej Koč:
1. Člen výboru Spoločnosti pre šírenie evanjelia so sídlom v Norimbergu
2. Rada školy pri EKG za CZ Prešov
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15. Evanjelická tlač
15.1. Kníhkupectvo Patmos
Predajňa aj v uplynulom roku plnila svoj účel. Jej prostredníctvom sa šírilo duchovné slovo v rozličnej
forme do okolitého sveta. Sestre Kataríne Michalčíkovej ďakujem za svedomitú prácu v tejto predajni.
Správu o finančnom hospodárení v predajni pripravil brat Ing. Vladimír Ferenc.
15.2. Predaj cirkevných časopisov
V živote cirkvi i zboru je veľmi potrebné aby Božie slovo bolo šírené aj písomnou formou. K tomu slúžia
rôzne cirkevné časopisy, ktoré si kladú za cieľ duchovne informovať o živote v cirkvi, či dištrikte, ale
v prvom rade chcú duchovne vzdelávať, povzbudzovať na ceste viery, viesť k novým rozhodnutiam pre
život s Kristom a to všetko písaným slovom. Ďakujeme Pánu Bohu za mnohých Duchom Svätým
naplnených prispievateľov, cez ktorých sa nám dostáva do rúk Slovo života.
V našom zbore sme v uplynulom roku odoberali nasledovné časopisy: Tvorba T, Cirkevné listy,
Evanjelický posol, Evanjelický východ, Rozmer, Kostnické jiskry, Ethos, Cestou svetla, Znamenie doby,
Nová dúha, Katolícke noviny, Duchovný pastier, Služba slova, Sem – text a Evanjelické školy.
15.3. Zborový časopis Patmos
Fil 2,13-15 „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Všetko
čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné dietky Božie uprostred
tohto prevráteného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.“
V tom, čo sme z Božej milosti prežili, zvládli, prijali, vidíme aj svoju nedostatočnosť a hriešnosť, lebo
sme nevykonali to dobro, ktoré sme mohli vykonať aj čo sa týka vydávania nášho zborového časopisu. Teší
nás Váš záujem a ďakujeme za Vašu podporu – finančnú a hlavne modlitebnú. Uplynulý rok bol náročný
pre mnohých z nás v redakčnej rade Patmosu a nie všetko sme zvládli tak, ako by sme si priali a chceli.
Ospravedlňujeme sa a veríme, že sa nám v tomto novom roku podarí s Božou pomocou lepšie zvládať
službu, do ktorej pozývame ďalších a sme presvedčení, že je potrebná.
Mgr.Ján Bakalár – zborový farár
16. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
Stav archívu je nezmenený, knižnica sa priebežne dopĺňa novými titulmi. Zborová kronika sa postupne
dopĺňa o nové záznamy z duchovného i hmotného života nášho zboru. Inventár sa priebežne zapisuje.
17. Počet členov v zbore
Počet členov nášho zboru je k 31. 12. 2011 podľa zborovej kartotéky 3.643 (3.611) a podľa sčítania ľudu
5.511. Pri stanovení tohto počtu vychádzame z počtu členov, ktorých máme evidovaných v zborovej
kartotéke na konci minulého roka, k tomu pripočítame narodené a pokrstené deti, ďalej tých, ktorých sme
prijali do cirkvi z dôvodu krstu dospelých, potom nasledujú tí, ktorí do našej cirkvi prestupujú z iných cirkví.
Od tohto počtu odpočítame prirodzený úbytok z dôvodu úmrtia, odsťahovaných z územia nášho zboru
(pokiaľ nám to nahlásia) a prípadne napokon odpočítame tých, ktorý z našej cirkvi vystúpili na vlastnú
žiadosť zo svojho slobodného rozhodnutia.
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II. Hospodársky život zboru
a) Príhovor zborového dozorcu Ing. Milana Dreveňáka
Milé sestry a bratia,
všetkých Vás vítam na dnešnom výročnom zborovom konvente. Tak ako každý rok zhodnotíme život a
prácu v zbore v roku 2011, od posledného konventu konaného 27.2.2011. Zároveň je potrebné prorokovať a
schváliť zámery na rok 2012.
Aj tento výročný zborový konvent sa koná počas hlavných Služieb Božích. Minulú nedeľu bol konvent
riadne ohlásený. Zborové presbyterstvo zasadalo 10.2.2011 a prorokovalo kňažskú správu vrátne správ
jednotlivých zložiek a hospodárenie nášho zboru za rok 2011. Súčasťou tejto správy je aj správa o
hospodárení našej spoločnosti Patmos s.r.o. a Relevant n.o., v roku 2011. Všetky tieto správy zborové
presbyterstvo prorokovalo a odporučilo ich predložiť konventu na schválenie.
Zároveň sme všetky tieto správy uverejnili v zborovom časopise Patmos, ktorý bol od minulej nedele
k dispozícii tu v Chráme, ale aj v predajni a na fare. Všetci tí ktorí Ste si ho zobrali, mali Ste možnosť
jednotlivé správy preštudovať. Správy sa čítať nebudú, bude k nim len diskusia a môžete sa k nim vyjadriť,
prípadne vzniesť svoje výhrady alebo návrhy do ďalšieho obdobia nášho zborového života.
Za službu v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zborovým farárom, dôstojnému bratovi biskupovi
VD Slavomírovi Sabolovi, bratom farárom – pracovníkom BÚ VD, farárom vo výslužbe a na materskej
dovolenke, presbyterom, kurátorom, pracovníkom s mládežou, s detskou besiedkou, spevokolu Sion,
kantorom, kostolníkom a všetkým pracovníkom farského úradu. Nesmieme zabudnúť ani na tie sestry a
bratov, ktorí akýmkoľvek spôsobom poslúžili pri akciách v zbore, na biskupskom úrade, výletoch a
biblických táboroch detí a mládeže.
Nech sú všetkým na povzbudenie slová z druhého listu Korintským, í. kap. Verš 6 a 8 : Toto však
hovorím : Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať, kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. A Boh má moc
vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj
nadbytok pre každý skutok. Prajem vám všetkým veľa požehnania v tomto roku. Chcem vás však pozvať
všetkých k väčšej obetavosti, k práci pre tento náš zbor, aby sme ho spoločne zveľaďovali.
Ing. Milan Dreveňák - zborový dozorca
b) Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
Rok 2011 bol rokom nevyrovnaného financovania nášho zboru. Výsledkom je vykázaný schodok
v hospodárení vo výške 15.639,13 Eur. Na účte a hotovosť v pokladni k 31.12.2011 bol celkom 8 215,05
Eur. Požičali sme ESS Prešov na opravu budovy spojenej s prípravou školského roka 2011-2012 čiastku
8 000,- Eur a požičali sme si na dofinancovanie opravy kostola v Rokycanoch 6 000,- Eur.
Pre Chrám Svätej Trojice – v minulom roku sa nám podarilo dokúpiť nové ohrievacie panely. Je ich
potrebné len osadiť aby sme kúrili len novými. Začínajú nám vypadávať aj mikrofóny, takže sa nimi bude
treba zaoberať.
Na fare sme urobili výmenu starých kotlov a s tým spojenou úpravou kotolne. Všetky výdavky spolu činili
.......?
Pre zborový dom Patmos spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na nadstavbu je
v štádiu odsúhlasovania. Po skončení odsúhlasovania a zapracovaní pripomienok, môžeme dať spracovať
realizačný projekt.
V Rokycanoch - nájomca v našej škole vymenil ďalšie okná. My sme urobili generálnu opravu fasády
a náteru strechy spojenej s opravou a náterom dažďových žľabov a zvodov na kostole. Zároveň sa urobilo
odvodnenie základov a bočný prístupový chodník do kostola.
V Janove sa po zrekonštruovaní modlitebne v roku 2010 ďalšie práce nerobili.
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Na cintoríne v Prešove sa nám po úvodnom rokovaní na mestkom úrade po celý rok nepodarilo pokročiť
ďalej. Zo strany mesta sme neobdržali ani len záznam z rokovania, aj keď sme sa na tom dohodli. Preto sa
tomuto musíme v roku 2012 venovať intenzívnejšie.
Chcem sa poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí v minulom roku vyplatili cirkevný príspevok za
seba a svojich blízkých, ďakujem za Vaše milodary, ofery ale aj za Vašu prácu pre tento zbor. Všetko čo
sme vykonali, nech je povzbudením pre celý náš zbor.
Ing. Milan Dreveňák – zborový dozorca
P R Í J M Y:
- cirkevná daň: (ak počítame všetkých 3678
prihlásených členov zboru, je to 6,05 € na člena.)
- milodary (položkovite):

22 281,14
33 517,69

- cirkevno-zborové ciele
- kostol
- domáci tlačový fond
- pre mládež
- besiedka
- pre spevokol
- Rokycany
- Janov
- Červenica
- Ev. kol. gymnázium
- Kojatice
- Ev. posol
- škôlka
- Detský biblický tábor
- pravidelný príspevok
- Hniezdo + Relevant
- misia Rusko
- Ev.východ
- zborová diakónia
- rodinné spoločenstvo
- CZ Kišinev

17 213,05
3 812,1 742,130,200,335,5 800,280,225,10,170,20,290,50,2 294,64
40,80,20,621,35,150,-

- ofery:
- výnosy z nájmov:
(z nájmu pôdy)
- iné príjmy (položkovite):

6 061,15
140,14
16 008,81

- poplatok za DBT
- úhrady réžie z Kojatíc
- ofery na iné ciele
- pôžička
- ostatné

5 020,742,44
3 938,41
6 000,307,96

- zostatok z roku 2010:
Príjmy spolu:

21 854,18
99 863,11

V našom cirkevnom zbore je dostatok milodarov aj na iné účely a tieto prostriedky sa sledujú samostatne:
Evanjelické kol. gymnázium+škôlka
Internátna škola v Červenici
Misia v Rusku
Evanjelický Posol
Evanjelický Východ
Spolu:
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V Ý D A V K Y:
- režijné náklady
(najväčšie položky):
- elektrina (fara, kostol, fílie)
- plyn (fara, kostol, fílie)
- vodné, stočné
- vývoz domového odpadu
- poplatky banke
- poštovné
- časopis Patmos
- ostatné (nákup čist. a kanc. potr., výzdoba kostola,
žiarovky, oplatky, víno a i.)
- občerstvenia a pohostenia
- dary a kytice
- internet - webstránka
-materiál na údržbu a opravy
- cestovné výdavky:
- investície a opravy
(položkovite):
- oprava chrám Rokycany
- kotolne
- panely na kúrenie v chráme
- Malá zborová sieň
- bojler
- notebook
- ostatné opravy a investície
- finančné výdavky cirkevné:
- finančné výdavky ostatné:
- daň z príjmu
- ofery na iné ciele
- daň z nehnuteľnosti
- odvod prijatých milodarov
- poistenie budov
- poskytnutá pôžička
- výlety, DBT
Výdavky spolu:

Stav pokladne k 31.12.2011:
Stav na bežnom účte:
Peňažné prostriedky spolu:

22 366,75
9 563,40
4 547,65
2 255,91
137,28
152,93
28,10
814,2 415,41
648,71
830,38
382,18
590,80
521,05
41 793,83
19 781,51
11 408,45
8 200,50
1 112,11
174,74
715,20
401,32
4 085,80
24 880,63
38,97
6 380,86
1 937,25
1 358,72
1 136,86
8 000,6 027,97
93 648,06

3 850,65
2 364,40
6 215,05
Pripravila Ing. E. Ondíková
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Rozpočet cirkevného zboru na rok 2012
P R Í J M Y:
1. Zostatok z predchádzajúceho roka
2. Príjmy z nájmu
3. Ostatný príjem
4. Ofery
5. Cirkevný príspevok
6. Milodary
7. Cirkevné fondy
8. ŠR a samospráva
9. Daň VÚP
10. Ostatné
11. Príjmy celkom

6 215,05 €
184,95 €
0€
10 000,- €
22 000,- €
26 000,- €
0€
0€
0€
4 600,- €
69 000,- €

V Ý D A V K Y:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zdaňované výdavky
Preddavky na daň. investície
Mzdy a odmeny za prácu
Daň a odvody
Réžia
Cestovné
Opravy a investície
Programové náklady
Finančné výdavky cirkevné (poplatky
vyšším cirk. orgánom)
Finančné výdavky ostatné
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia (r. 11 – 22)

0€
0€
500,- €
1900,- €
22 100,- €
1 000,- €
17 000,- €
3 700,- €
6 000,- €
16 800,- €
69 000,- €
0€

c) Dobročinnosť zboru
Aj v uplynulom roku sme mali možnosť v každodennom živote napĺňať tie Pavlove slová: Jedni druhých
bremená znášajte... Robili sme tak aj prostredníctvom ofier a milodarov pre iné zbory, alebo cirkevné
zariadenia. Vypomohli sme sumou 6.380 Eur. Pre ilustráciu uvediem v tabuľke aspoň časť z uvedenej
sumy. Ďakujem Pánu Bohu za Jeho požehnanie, vďaka ktorému sme aj napriek svojim výdavkom mohli
pomôcť finančne aj mimo zboru na Slovensku i v zahraničí.
Zoznam jednotlivých milodarov:
1. Príspevok pre Relevant
100 Eur
2. Rokytov
220 Eur
3. Krpeľany
200 Eur
4. Liptovská Porúbka
200 Eur
5. Sigord
2.220 Eur
6. Nadácia J.A.Komenského
100 Eur
7. Generálna podporoveň
115 Eur
8. Milodar pre teologov
105 Eur
9. Tomaszow Mazowiecki
Poľsko
1.100 Eur
10. Kišinev
Moldavsko
500 Eur
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d) Dobrovoľní pravidelní prispievatelia
Tvoria ho nasledovní bratia a sestry:
1. Mgr. Ján Bakalár
2. Mgr. Ondrej Koč
3. Ing. Milan Dreveňák
4. PhDr. Marián Damankoš
5. MUDr. Daniela Pastirčáková
6. Mária Kušnírová
7. Ing. Viera Baranová

8. Darina Malá
9. Justína Petrová
10. Jakub Konček
11. Ing. Ján Partila
12. Ing. Viktor Čop
13. Slavomír Verčimák
14. Zuzana Maruščáková

Počas uplynulého roka prostredníctvom pravidelných príspevkov priniesli na zborové účely finančné
prostriedky vo výške 2.078,31 Eur. Ďakujeme Pánu Bohu za týchto bratov a sestry, ktorí sa snažia plniť to
Božie: „Blahoslavenejšie je dávať, ako brať“. Obetavosť je jedným z dôležitých prejavov viery, kiežby Pán
rozšíril rady týchto darcov. v pravdivosti slov: Nie ten dáva, kto má, ale kto chce dať. Nech Pán Boh
odmení vašu obetavosť svojim požehnaním.
e) Patmos s.r.o
V minulom roku sa spoločnosť Patmos s.r.o. zamerala na počiatočné práce na rekonštrukciu strechy na
zborovom dome Patmos. Vytiahli sa do podkrovia voda, plyn a kanálizácia. Všetky tieto práce zrealizoval
brat Marek Bačo, ktorý vyhral vo výberovom konaní. Ďalej sa v pivnici obili omietky, ktoré boli zamoknuté
a vymenilo sa jedno okno. V minulom roku ukončili nájom v zborovom dome JUDr. Farbakyová, JUDr.
Schneiderová a finančný poradcovia z MBI. Takže nám ostala len cca. 1/3 obsadená z celého zborového
domu.
Kníhkupectvo Patmos sa dostalo do lepších čísel ako po minulé roky a to zásluhou vedúcej predajne
Katky Michalčíkovej. Kníhkupectvo má svoje nezastupiteľné miesto v predaji kresťanskej literatúry v tomto
meste a aj v tomto regióne.
Prenájom pozemkov v Jazdeckom areáli spoločnosti 4 SPORT a od 1.8.2010 aj organizácii Parkúr Team
Slavoj Prešov bol aj v minulom roku bezproblémový, výnosy z tohto prenájmu činili 11 200 EUR.
Spoločnosť prenajíma tiež školu v Rokycanoch, v ktorej je zriadená špeciálna základná škola a materská
škola. Ročný výnos z nájmu je 663,88 EUR.
Spoločnosť je dodávateľom tepla pre farskú budovu a pre zborový dom. Náklady na teplo činili v roku
2011 12 576,41 EUR.
V roku 2011 mala spoločnosť kontokorentný úver zo SLSP, a. s., 6 210 EUR.
Valné zhromaždenie sa v priebehu minulého roka stretlo na štyroch zasadnutiach, na ktorých sa zaoberalo
aktuálnymi otázkami spoločnosti. Členovia valného zhromaždenia a členovia hospodárskeho výboru
(dozorný orgán spoločnosti) prerokovali predloženú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2011
a odporučilo ju schváliť zborovému presbyterstvu a zborovému konventu.
Účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2011 je 10 295,39 EUR.
Vybrané výnosové a nákladové položky z Výkazu ziskov a strát spoločnosti za rok 2011:
- výnosy z predaja tovaru (kníhkupectvo)
- výnosy z prenájmu ZD Patmos
- výnosy z prenájmu Jazdeckého areálu
- výnosy z prenájmu školy v Rokycanoch
- ostatné výnosy z nájmov
- úroky
Výnosy celkom:

31 114,28
43 045,54
11 200,663,88
2 179,92
1,25
88 204,87
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- náklady na predaný tovar (kníhkupectvo)
- výrobná spotreba (prevádzkové náklady)
z toho - náklady na služby
- náklady na energie a materiál
- osobné náklady
z toho
- mzdové náklady
- náklady na soc. zabezpečenie
- sociálne náklady
- dane a poplatky
- odpisy
- ostatné náklady na hospodársku činnosť
- nákladové úroky
- ostatné finančné náklady
Náklady celkom:
Účtovný hospodársky výsledok

ΑΩ

23 340,62
33 025,54
8 017,02
25 008,52
19 317,10
13 664,43
4 584,48
1 068,19
497,44
196,80
559,27
85,22
887,49
77 909,48
10 295,39

Spoločnosť má dvoch stálych zamestnancov: Jaroslava Ferja – konateľa spoločnosti a Katarínu
Michalčíkovú – 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
f) Relevant n.o.
Chvála Bohu je za nami ďalší rok a my môžeme s radosťou konštatovať, že rozhodnutia, ktoré boli prijaté
v roku 2010 boli správne a priniesli svoje ovocie už v minulom roku. Relevant n.o. sa v roku 2011 zameral
na prácu s mladými dievčatami po odchode z detských domovov. Minulý rok sa úspešne osamostatnili tri
dievčence, čo je tiež dôsledok už skôr prijatých rozhodnutí.
Prebehla preregistrácia Hniezda, čo znamená zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby z útulku na
domov na pol ceste. Okrem zmeny názvu z útulok „Hniezdo“ na domov na pol ceste „Hniezdo“ sa toho veľa
nezmení, pretože škála služieb, ktoré sú nevyhnutné pre tento druh poskytovanej sociálnej služby je rovnaký,
aký poskytujeme od začiatku fungovania. No predsa je tu zmena a to hlavne v tom, že sa musíme zamerať na
klientky, ktoré odišli z detského domova alebo iného zariadenia. alebo z pestúnskej starostlivosti – to by som
dala preč – este sme doteraz nemali dievča z PS. Druhá zmena by sa mala ukázať vo výške príspevku od
Prešovského samosprávneho kraja. Dúfame a modlíme sa, aby to bolo aspoň v takej výške ako tohto roku,
čo bolo 6370 EUR. Akokoľvek to bude, sme za túto pomoc nesmierne vďační a vážime si dôveru, ktorú u
PSK máme.
Veľké ovocie priniesla aj skutočnosť, že máme už tretí rok pracovníčku na plný úväzok, ktorá okrem
iného napísala projekt, ktorý bol schválený a získali sme financie cez Nadáciu SPP v programe Opora. Tento
program je zameraný na rozvoj mimovládnych organizácií, čo v našom prípade znamená, že sme mohli
zamestnať ďalšiu osobu na plný úväzok. Je ňou Eva Čorbová, ktorej náplňou je práca s dievčatami v
Hniezde, ako aj pomoc pri príprave vysokoškolskej mládeže. Tešíme sa tomu, že je medzi nami a už teraz
vidíme mnohé klady, ktoré svojou prítomnosťou medzi nás vniesla. Vidíme, aký je rozdiel medzi tým, ak sa
niekto môže určitej veci venovať naplno a medzi tým, ak tomu môže dať len časť svojho voľného času.
Samozrejme najdôležitejšie je to, či robíme to, do čoho nás Pán Boh povolal, pretože tu sa ukáže, či to
robíme s láskou a radi a hlavne, ak máme istotu, že je to Božie, pomôže nám to v čase krízy, kedy by sme
s tým všetkým najradšej skoncovali. O finančnej motivácii sa tu nedá hovoriť, pretože mzdy v tomto sektore
nie sú vysoké. Ďalším úspešným krokom bolo naše rozhodnutie, ktoré iniciovala vedúca Hniezda, pre
nového odborného garanta. Našu ponuku prijala PhDr. Judita Varcholová, ktorá je riaditeľkou Košickej
pobočky Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a uznávanou odborníčkou v tejto oblasti. Zároveň súhlasila
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s vedením supervízie pre pracovníčky Hniezda. Toto považujem za dôležitý krok, ktorý nás môže posunúť
jednak k zvýšeniu kvality služieb, ktoré poskytujeme, ale aj k osobnostnému a profesionálnemu rastu.
Relevant n.o. nebol založený len pre podporu diakonickej práce akou je Hniezdo, čo je niekedy zle
vnímané, ale aj pre podporu práce s mládežou. A to vidíme, ako prioritu do budúcnosti. Už v roku 2011 bol
na tento účel cez Relevant n.o. zamestnaný na čiastočný úväzok Daniel Harčár. Pomáhal hlavne v práci so
stredoškolskou mládežou, bol vedúci Kecy tábora, mal na starosti jeho organizáciu. Ale venoval sa aj práci
s konfirmandmi a pomáhal bratom farárom, s čím bolo treba. Koordinoval aj rôzne akcie, ktoré sa týkali
celej mládeže. Bol kontaktnou osobou pre komunikáciu so Spoločenstvom evanjelickej mládeže aj Radou
mládeže prešovského kraja, z čoho vyplynulo mnoho povinností, ale prinieslo to aj žiadané ovocie. Koncom
minulého roka bol prijatý za člena Správnej rady. Tešíme sa, že naďalej slúži v našom zbore aj cez Relevant
n.o., a ak to bude finančne možné veríme, že táto spolupráca sa bude naďalej rozvíjať.
K naplneniu cieľov organizácie patrí aj hľadanie financií na aktivity, ktoré v našom zbore bežia, čo sa
uskutočňuje aj cez písanie projektov. V roku 2011 boli podané a úspešné nasledujúce projekty:
A. Medzinárodný ženský klub – Získali sme 1.000,- Eur na novú elektroniku pre Hniezdo.
B. Projekt podávaný do Nadácie pre deti Slovenska v rámci programu Škola rodinných financií –
Získali sme financie, vďaka ktorým sa mohla zaplatiť lektorka, ktorá učila hospodáriť naše
klientky.
C. Projekt podávaný do Nadácie pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom – ten sme však
nerealizovali, po prehodnotení momentálne situácie cieľovej skupiny
D. Projekt podávaný do nadácie SPP v rámci programu Opora, už skôr spomínaný.
Ďalšou aktivitou na prezentáciu našej práce, ale aj získavanie financií boli trhy, kde sa predávali výrobky
vyrobené počas pracovnej terapie. Tohto roku sme sa zúčastnili na: Veľkonočných trhoch na Prešovskej
Univerzite, Júnových trhoch počas týždňa rodiny, Trojičnom jarmoku a Prešovských trhoch – „Návrat
k tradíciám“
Taktiež sme sa zapojili do dvoch verejných zbierok: Zbierka “Nezábudka“ a zbierka Hodiny deťom
s ktorými nám veľmi pomohli žiaci a vedenie viacerých Prešovských stredných a Prešovskej univerzity, začo
im patrí úprimná vďaka.
Sme nesmierne vďační Pánu Bohu za jeho milosť a vedenie v každej oblasti našej služby a hlavne silu v
tom, aby to celé nebolo len o získavaní hmotných vecí, ale aj o našej premene.
Personálne obsadenie v roku 2011
Riaditeľ: Marek Ilenin
Koordinátor práce s mládežou: Bc. Daniel Harčár
Vedúca útulku: Mgr. Alena Matijová
Sociálna pracovníčka: Bc. Ivana Blecháržová
Sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Čorbová
Mzdová účtovníčka: Ing. Emília Ondíková
Účtovníčka: Ing. Erika Paľová
Predseda správnej rady: Ing. Alena Bodnárová
Členovia správnej rady: Mgr. Ján Bakalár, Ing. Milan Dreveňák, Ing. Peter Gál, Ing. Slavomír
Verčimák, JUDr. Kamil Draganovský, Mgr. Peter Michalčík, Bc. DanielHarčár, Bc.
Ivana Blecháržová
Revízor:
Ing. Jaroslav Levocký
Na stretnutia správnej rady boli prizvaní a účastní aj brat farár Mgr. Ondrej Koč a zástupcovia jednotlivých
služieb mládeže a útulku „Hniezdo“.
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Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2011
Zdroj príjmu
Suma [EUR]
Stav pokladnice a účtov k 1.1.2011
3 996,99
Dotácia PSK
6 374,40
Dotácia ÚPSVaR
852,63
Nadácia pre deti Slovenska
583,47
Medzinárodný klub žien Bratislava
1 000,00
Nadácia SPP
4 662,00
Liga za duševné zdravie
2 026,11
Poplatky za sociálne služby
1 175,26
Účastnícke poplatky
6 611,00
2% zaplateného podielu dane z príjmov
1 912,67
Dary
3 019,62
Tržba za výrobky z tvorivých dielní
280,18
Ostatné príjmy (prijaté úroky, iné)
1 832,72
Spolu
34 327,05
Druh výdavku
Suma [EUR]
Mzdy
7 116,18
Poistné a príspevky do poisťovní
2 238,36
Poskytnuté dary
1 272,03
Energie, voda
1 445,67
Materiál
2 338,04
Cestovné
196,55
Telekomunikačné poplatky
354,26
Nájomné
622,56
Ubytovanie a strava (tábor)
5 592,88
Potraviny - občerstvenie
181,52
Iné služby (tlač, doprava)
796,75
Ostatné výdavky (bankové poplatky, kolky, poštovné, iné)
930,91
Spolu
23 085,71
Zostatok je navýšený Finančnou podporou od Nadácie SPP, ktorá bude použitá až v priebehu budúceho
roka, ako aj rezervou cca 4 000 Eur, ktorá je nevyhnutná na financovanie prvého kvartálu domova na pol
ceste „Hniezdo“.
Ak chcete podporiť ľudí, ktorí slúžia mládeži, deťom, alebo klientkám v Hniezde finančne, potom vás
chceme poprosiť o 2% z vašich daní, ktoré môžete poukázať pre túto organizáciu, alebo môžete prispieť
priamo na účet, ktorý je uvedený nižšie. Do poznámky môžete uviesť konkrétnu oblasť, ktorú chcete
podporiť.
Tento príspevok pomôže všetkým, ktorí sa snažia slúžiť deťom, mládeži a dievčatám v Hniezde.
Potrebné detaily:
Obchodné meno alebo názov: RELEVANT n.o.
Sídlo: Svätoplukova 12, Prešov
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 37887483 č. Účtu: 0503970447 / 0900
Tlačivá na darovanie 2% môžete nájsť na farskom úrade, v kostole, v kníhkupectve Patmos, ale aj na web
stránke: www.relevant.sk , www.dvepercenta.sk
Marek Ilenin, riaditeľ Relevant n.o.
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g) Zamestnanci v zbore
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Anna Štetinová - kantorka
MUDr. Daniela Pastirčáková - kantorka
Juraj Lenhardt – kantor
Mgr. Ivana Bendíková - kantorka
František Kuropčák - kostolník
Milan Jaduš - správca

h) Zamestnanci v Patmose s.r.o.
1. Jaroslav Ferjo – konateľ
2. Katarína Michalčíková – kníhkupectvo Patmos
3. Ing. Emília Ondíková – ekonómka
V mene celého zboru týmto bratom a sestrám úprimne a zo srdca ďakujem za všetku statočnú,
zodpovednú a kvalitnú prácu a službu vykonanú pre každodenné fungovanie nášho farského úradu i
spoločnosti Patmos. Nech Pán Boh požehná Vás i Vaše rodiny.

III. Poďakovanie a záver
Milí bratia a sestry!
Chcem poďakovať spolupracovníkom v našom zbore za prácu a službu vo všetkých tých oblastiach
duchovného života, ktoré vďaka Božej milosti môžeme v zbore rozvíjať. Ďakujem Vám všetkým, aj keď vás
tu nemôžem všetkých vymenovať. Vaše mená na tomto papieri nie sú také podstatné. Podstatné je to, že sú
zapísané v nebesiach. A to je pre veriacich ľudí najväčšou odmenou.
Ďakujem aj sestrám, ktoré sa podieľajú na upratovaní nášho chrámu i farskej budovy. Zvlášť za
kostolnícku službu manželom Kuropčákovcom, rovnako našim zborovým kantorom. Viem, čo to znamená,
keď je človek viazaný službou každú nedeľu i sviatok. Ďakujem sestre Emílii Ondíkovej za spoľahlivé
vedenie zborových účtov. Bratovi Jaroslavovi Ferjovi za jeho starostlivosť o fungovanie spoločnosti Patmos
s.r.o. Bratovi Marekovi Ileninovi za vedenie Relevantu n.o. Napokon ďakujem aj bratovi dozorcovi a
členom presbyterstva.
Ďakujem všetkým, ktorí ste pre tento zbor čokoľvek potrebné nezištne v uplynulom roku vykonali, za
všetky milodary, ofery a príspevky, bez ktorých by náš zbor nebol mohol vykonať po stránke hospodárskej,
ale aj duchovnej to, čo vykonal. Ďakujem v mene zborových farárov zato, že ste v neľahkej finančnej
situácii mysleli aj nás. Sme vám za prejav vašej lásky veľmi vďační. Napokon ďakujem za vaše modlitby za
zbor i nás duchovných pastierov. Amen.
Buď Bohu vďaka!
V Prešove 26. februára 2012

Mgr.Ondrej Koč, zborový farár
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Domáci tlačový fond
Od 1. 1. 2011 do 31.12.2011 na DTF prispeli:
Matilda Adamcová 10 €, Ľudmila Adamová 10 €, Július Alcnauer 10 €, František Ander 10 €, Ľubica Anderková 10 €,
Magdaléna Babejová 20 €, Ján Bakalár 10 €, Mária Balocká 10 €, Alžbeta Baranová 10 €, Eva Barnová 10 €, Anna
Benková 10 €, Ema Beňková 10 €, Margita Beňková 5 €, Alžbeta Bernátová 10 €, Marta Boháčová 30 €, Branislav
Boržecký 10 €, Jozef Brižek 10 €, Emília Bulnová 5 €, Zlata Bulnová 10 €, Anna Čebrová 10 €, Milan Chovan 10 €,
Margita Chovanová 5 €, Július Chrapčiak 10 €, Jnanka Chrapčiaková 5 €, Anna Ciganová 10 €, Zuzana Cimermanová
10 €, Anna Cinová10 €, Stanislav Čopák 10 €, Jolana Demčáková 20 €, Helena Dučajová 20 €, Janka Durayová 10 €,
Ján Dzuriš 10 €, Mária Dzurišová 10 €, Ingrid Fačková 10 €, Ema Fecková 5 €, Jana Fedorová 15 €, Alžbeta
Feldsamová 5 €, Milan Ferenc 5 €, Milota Ferencová 5 €, Kvetoslava Ferjová 5 €, Božena Gajdošová 10 €, Ondrej
Hadbavný 10 €, Gabriela Harbáčová 10 €, František Harčár 10 €, Ján Harčár 10 €, Magda Harčárová 10 €, Milena
Harčárová 10 €, Ján Hažer 10 €, Milan Homulka 10 €, Stanislv Hrabčák 5 €, Alžbeta Hudáková 5 €, Anna Hudáková 5
€, Alžbeta Hulvejová Levočská 15 €, Alžbeta Hulvejová Poschlova 10 €, Terézia Hulvejová 10 €, Štefan Hurný 10 €,
Ivan Hyben 30 €, Ján Jagerský 20 €, Albína Janková 10 €, Vladimír Janotka 10 €, Júlia Jakubčinová 10 €, Viola
Janošková 10 €, Šarlota Janotková 10 €, rodina Juhasová 15 €, Oľga Jurčová 10 €, Ľubomír Kačmár 5 €, Berta
Kačmárová 10 €, Mária Kačmárová 10 €, Svetlana Kantorová 10 €, Mária Katuščáková 10 €, Helena Kendická 15 €,
Anna Kličová 10 €, Kvetoslava Klimková 10 €, Milan Kočerha 10 €, Zuzana Kočiková 10 €, Zuzana Kolesárová 5 €,
Mária Kollárová 20 €, Ingrid Kopčíková10 €, Valéria Kožlejová 7 €, Mária Krajňáková 10 €, Marta Krivaňová 5 €,
Mária Krupová10 €, Iveta Kubíková 20 €, František Kuropčák 10 €, Ladislav Kuropčák 10 €, Miroslav Kuropčák 5 €,
Božena Kuropčáková 5 €, Mária Kuropčáková Prostejovská 10 €, Mária Kuropčáková Čsl. armády 10 €, Ľudmila
Kušnírová 10 €, Mária Kušnírová Prešov 5 €, Mária Kušnírová Kojatice 10 €, Helena Lehetová 5 €, Anton Lenhardt 5
€, Marta Linkeschová 10 €, Eva Lipovská 5 €, Margita Lipovská 5 €, Andrej Lipták 20 €, Marián Lipták 5 €, Božena
Macejová 10 €, Helena Macejová10 €, Alžbeta Madzinová 20 €, Mária Majerníková 10 €, Gejza Makovič 5 €,
Vladimír Marko 10 €, Štefan Marton 10 €, Božena Maťašovská 5 €, Helena Matejková 10 €, Danka Matisová 10 €,
Helena Matisová 10 €, Karol Medňanský 30 €, Ján Merčiak 5 €, Juraj Mihaľov 10 €, Zuzana Miženková 5 €, Pavlína
Mižiková 10 €, Rudolf Mižišin 5 €, Alžbeta Mlynárová 15 €, Mária Molčanová 10 €, Štefan Molitoris 5 €, Viera
Molnárová 10 €, Božena Mušinková 10 €, Milan Olejár 10 €, Štefan Olejár 20 €, Olejárová Janov 10 €, Dana
Oravcová 5 €, Daniela Pastirčáková 20 €, Mária Pavličková 10 €, Ondrej Pavlik 5 €, Anna Pavlivcová 5 €, Zuzana
Perželová 10 €, Justína Petrová 10 €, Radoslav Poloha 10 €, Štefan Poloha 10 €, Helena Priputenová 10 €, Dagmar
Reptišová 20 €, Mária Richtariková 10 €, Daniel Rochlitz 20 €, Adam Rybár 10 €, Jaroslav Sabol 5 €, Anna Sabolová
5 €, Božena Sabolová 15 €, Branislav Šalamun 10 €, Drahomíra Ščesňáková 10 €, Danica Sekeráková 10 €, Miroslav
Semko 10 €, Vladimír Semko 10 €, Mária Šebeňová 10 €, Mária Sisková 10 €, Štefan Šima 10 €, Ema Šimková 5 €,
Juraj Socha 10 €, Elena Štavorská 10 €, František Šťastný 10 €, Vladimír Štofej 10 €, Milan Straka 10 €, Mária
Straková 5 €, Milota Straková 5 €, Terézia Straková 10 €, Viera Švirlochová 10 €, Margita Sykorová 10 €, Mária
Sykorová 5 €, Anna Tirčová 20 €, Dušan Tomčík 10 €, Andrej Vajda 10 €, Elena Valušová 5 €, Paulína Vargová 5 €,
rodina Vargová Janov 10 €, Jana Vassová 10 €, Anna Vengrinová 10 €, František Vojtaško 10 €, Ladislav Vollay 5 €,
Vlasta Zacharovská 10 €, Oľga Zimmermanová 10 €
Spolu 1742,0 € Srdečne ďakujeme.

Najbližšie číslo časopisu Patmos plánujeme pripraviť k Veľkej noci
Prosíme o Vaše príspevky a finančnú podporu.
Príspevky do časopisu môžete posielať aj pomocou elektronickej pošty na adresu ev.fara@patmos.sk
Redakcia
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POKRSTENÍ

ZOSNULÍ

(apríl - december 2011)
Michaela Olejárová
Daniel Benko
Lenka Polohová
Sára Jakubčíková
Ema Macejová
Natália Kušnírová
Mathias Toia
Lucia Malá
Nela Miškufová
Dušan Obročník
Dávid Richard Obročník
Danila Obročníková
Kristián Olejník
Dávid Harčar
Samuel Ferenc
Liana Spišáková
Noemi Mulíková
Simona Lorincová
Miriam Verčimáková
Dávid Harbáč
Natália Sladkovská
Lukáš Leščinský
Zina Poláková
Milan Dreveňák
Jakub Ceperko
Šimon Hulvej
Ivan Honzák
Ján Gazdačko
Matěj Fitala
Adam Kendický
Laura Richtáriková
Martin Komar
Marko Miščík
Simona Plocarová
Ema Šoltisová
Sonya Elizabeth Adamčín
Samuel Gajdoš
Alex Fabian
Michal Surina
Lívia Majerníková
Adam Kolozsy
Slavomíra Harčárová
Pavol Švajda
Andrea Papežová
Anna Barbuščáková
Adam Martin Kazár
Ben Verdoold

ΑΩ

www.patmos.sk
www.patmos.sk

(apríl – december 2011)

3. apríla
3. apríla
9. apríla
17. apríla
30. apríla
1. mája
8. mája
22. mája
19. júna
29. júna
29. júna
2. júla
3. júla
5. júla
9. júla
24. júla
24. júla
6. augusta
7. augusta
13. augusta
28. augusta
11. septembra
11. septembra
17. septembra
18. septembra
29. septembra
1. októbra
1. októbra
1. októbra
2. októbra
2. októbra
7. októbra
8. októbra
8. októbra
15. októbra
16. októbra
30. októbra
6. novembra
6. novembra
20. novembra
30. novembra
3. decembra
10. decembra
17. decembra
21. decembra
26. decembra
26. decembra

Andrej Benko, 76 r
Tibor Bendík, 80 r
Jaroslav Olejár, 55 r
Anna Dobrovičová, 87 r
Vladimír Daubner, 87 r
Jozef Sedlák, 72 r
Anna Olejárová, 77 r
Mária Katuščáková, 88 r
Alžbeta Hudáková, 91 r
Helena Macejová, 54 r
Oľga Harmattová, 76 r
Mária Brnová, 92 r
Emília Minčíková, 78 r
Andrej Jabčanka, 82 r
Oľga Lesnická, 81 r
Jozef Sabol, 54 r
Zuzana Sabolová, 77 r
Emília Zacharová, 81 r
Anna Ivanková Macejová, 89 r
Ondrej Mako, 88 r
Ľubomír Takáč, 17 r.
Ján Horenský, 73 r
Vladimír Zachar, 89 r
Ján Brehuv, 77 r
Anna Jabčanková, 78 r
Margita Vangorová, 84 r
Anna Buchtiaková, 82 r
Erich Farbák, 60 r
Alžbeta Šoltésová, 85 r
Juraj Dučay, 86 r
Juraj Lesnický, 88 r
Stanislav Rodan, 58 r
Jozef Ondrejka, 59 r
Mária Kuropčáková, 82 r
Helena Majerová, 72 r
Ján Baran, 75 r
Margita Gállová, 71 r
Anna Brandisová, 90 r
Oľga Vaňová, 66 r
Magdaléna Pokorná, 82 r
Martin Garaj, 70 r
Alžbeta Hulvejová, 90 r
Margita Ilavská, 91 r
Anna Penevová, 80 r
František Matia, 75 r
Anna Tkáčiková, 82 r
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5. apríla
8. apríla
19. apríla
30. apríla
5. mája
12. mája
15. mája
16. mája
20. mája
22. mája
12. júna
19. júna
26. júna
14.júla
16. júla
19. júla
20. júla
24. júla
26. júla
6. augusta
15. augusta
15. augusta
17. augusta
19. augusta
21. augusta
19. septembra
20. septembra
22. septembra
25. septembra
28. septembra
5. októbra
7. októbra
8. októbra
13. októbra
15. októbra
18. októbra
28. októbra
1. novembra
25. novembra
28. novembra
30. novembra
18. decembra
22. decembra
26. decembra
28. decembra
29. decembra

,
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Jubilanti nášho cirkevného zboru
v I. štvrťroku 2012
Milé sestry a bratia jubilanti,
dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského evanjelického
a. v. cirkevného zboru zaželali k Vášmu životnému jubileu, ktorého
ste sa z Božej milosti dožili, resp. sa dožijete v prvom štvrťroku
2012, najmä hojné Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa
radostných chvíľ strávených v kruhu najbližších a v spoločenstve
nášho cirkevného zboru.
Nech sú pre Vás povzbudením a posilou slová Písma:

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti,
lebo On sa stará o vás.
1 Pt 5,7

50 rokov života:
Ľudmila Adamová, Milan Bernát, Jaroslav Beňko, František Beňko,
Milan Černaj, Jana Evinová, Jozef Grega, Mária Gregová, Štefan
Gáll, Viera Hudáková, Taťana Hurná, Miroslav Ircha, Ľubomír
Kačmár, Jarmila Kertésová, Emília Lazorová, Anna Oľšavská,
Imrich Železník

60 rokov života:
Margita Harbáčová, František Juhás, Anna Kubincová, Jozef Kušnír,
Irena Lipovská, Emília Olejárová, Štefan Plačko, Jozef Poloha,
Alena Rajničová, Tibor Sabol, Mária Sykorová

SOBÁŠENÍ
(apríl – december 2011)
Ján Ferenc
a Monika Beňková
Martin Mikloš
a Vladimíra Štofejová
Dávid Surina
a Michaela Gočová
Ivan Farkašovský
a Miroslava Šebejová
Ing. Viliam Ferjo
a Mgr. Zuzana Hudáková
Marek Fatula
a Mgr. Natália Sabolová
Martin Ďuraka
a Dana Matisová
Ľubomír Matis
a Alexandra Prchalová
Pavol Balocký
a Anna Gondžúrová
Pavel Ragač
a Urszula Swat
Štefan Opalák
a Zuzana Fabianová

30. apríla
7. mája
21. mája
28. mája
28. mája
11. júna
11. júna
18. júna
18. júna
25. júna
2. júla

65 rokov života:

Dušan Obročník
a Daniela Obročníková

2. júla
požehnanie

Milka Dvorjaková, Štefan Harčár, Ondrej Jeremiáš, Helena
Sabolová, Jaroslav Šalamon, Eva Šragová

Daniel Takács
a Viera Sokáčová

9. júla

70 rokov života:
Jozef Adamkovič, Ján Dobák, Andrej Kožlej, Anna Richtariková,
Vladimír Čop

75 rokov života:
Bartolomej Gáll, Mária Jenčová, Anna Kušnírová, Andrej Molitoris,
Mária Pavličková, František Priščák, Emília Takáčová

80 rokov života:
Alžbeta Baranová, Pavlína Mižiková, Zuzana Perželová

85 rokov života:
Andrej Dudáš, Margita Mižišinová

90 a viac rokov života:
Anna Maková, Zuzana Mižišinová, Mária Straková

Číslo účtu cirkevného zboru: 096289004/0900
Odporúčame, aby ste pri platení cirkevných príspevkov, resp.
milodarov uprednostňovali prevod na vyššie uvedený účet
cirkevného zboru pred platením poštovou poukážkou.

Mikuláš Petruš
a Viera Kmecová
Imrich Kostúr
a Mária Sobotová
Peter Terpák
a Mgr. Lenka Harčárová
MUDr. Juraj Jarošík
a MUDr. Drahomíra Čorbová
Ing. Jozef Nemec
a Mgr. Sláva Skalická
Ladislav Palko
a Ľudmila Juhásová
Pavel Kantor
a Svetlana Tkáčiková
Mgr. Peter Kaščák
a Mgr. Alena Petrenková
Juraj Maľcovský
a Miriama Bombíková
Tomáš Petriľák
a Marta Mižišinová
Daniel Fabian
a Lenka Pasierbová

5. augusta
požehnanie
20. augusta
20. augusta
3. septembra
3. septembra
17. septembra
24. septembra
1. októbra
22. októbra
29. októbra
6. novembra
požehnanie

Redakčný kruh: O. Koč, V. Ferenc, K. Furdík, Ľ. Liptáková. Redakcia a administrácia: Ev. a. v. farský úrad v Prešove, Svätoplukova 11.
Registračné číslo: OÚ-XI/27/95. Tlač STEVEPRESS Š. HARČAR. Ďakujeme Vám za Vaše príspevky, modlitby, finančnú pomoc a ochotu.
Finančnú pomoc na tento časopis môžete zaslať: Slov. sporiteľňa, a.s. číslo účtu: 0096289004/0900

