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„Prebuď sa a 
posilňuj 

ostatky, ktoré 
začali 

odumierať, lebo 
tvoje skutky 

nenašiel som 
dostatočnými 
pred mojím 

Bohom! 
Pripomeň si, čo 

si prijal a 
počul, a 

zachovávaj to, i 
kajaj sa! Ak 

nebudeš bdieť, 
prídem ako 
zlodej a ani 

nezvieš, v ktorú  
hodinu prídem 

na teba!
(Zj 3,2)“

KŇAZSKÁ SPRÁVA

o duchovnom  živote  a hmotnom hospodárení 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

Prešov za rok 2012

Predložená na výročnom konvente,
ktorý sa konal dňa 24. februára 2013 v rámci 

dopoludňajších služieb Božích 
v Chráme Svätej Trojice v Prešove.
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Bože a Otče náš, v mene nášho Pána Ježiša Krista  Ti ďakujeme, že si nás vo svojej láske predivne ochraňoval, 
požehnával a viedol v našom živote. Ďakujeme Ti, že aj keď prechádzame  ťažkým obdobím krízy, Ty nás 
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ktorí svojimi darmi slúžia v tomto zbore , aby si Ty bol oslávený, dobrotivý Bože a Otče nás. Ďakujeme Ti za 
chvíle povzbudenia a posilnenia pri Tvojom  Slove v chráme, ďakujeme za dobrodenia Tvojej lásky v daroch 
sviatosti a oslavujeme Tvoje meno, Otče náš,  že nás vedieš Duchom Svätým, aby sme v Kristu boli svedkami 
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Otče náš, pre Ježiša Krista nášho Pána, že sme nie vždy chodili po Tvojich cestách, stáli v pravde Tvojho Slova.  
Zmiluj sa nad nami v spoločenstve nášho zboru, v tomto meste, v našich rodinách, v cirkvi,  aby sme v pokání 
hľadali prameňmilosrdenstva, pokoja, nádeje a života v kríži a vzkriesení nášho Pána Ježiša Krista, v ktorého 
mene ďakujem za všetko požehnanie a milosť prejavenú nášmu cirkevnému zboru aj počas roka 2012. 
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2. Biblický úvod na text: Zj 3,2-6

„Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred 
mojím Bohom! Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to, i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako 

zlodej a ani nezvieš, v ktorú  hodinu prídem na teba! Máš však niekoľko málo osôb v Sardách, ktoré si 
nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú hodní toho. Kto zvíťazí, takto bude 

oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom 
a pred anjelmi. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom.“  

Vážený konvent, milé sestry a bratia v Pánu! boha. A tu cisár narazil a dal to pocítiť tým, čo sa 
 Na prahu pôstneho obdobia, v druhú pôstnu nepodriadili.Ján napriek všetkému vidí nádej. No my, 

nedeľu, v pokore sa chcemspolu s vami obzrieť za často sme mŕtvi – tedabez nádeje, lebo zo života a 
uplynulým rokom 2012, aby sme si uvedomili, že  v nášho pohľadu záujmu strácame Krista. Nemáte pocit, 
správe nejde iba štatistický súhrn číselných údajov, ale že jediným cieľom života ľudí dnes sa stalo 
o pochopenie smerovania nášho života viery, ale i zabezpečiť rodinu a svoje deti, či blízkych. 
nášho cirkevného zboru a cirkvi. Veríme, že nielen Samozrejme, že to nie je výčitka, to nie je zlé, ale 
Zjavenie, ale celá Biblia bola napísaná pre naše nesmie sa to stať životným programom!Tak sa aj ten 
povzbudenie a napomenutie, aby sme si uvedomili, že Patmos nášho sveta, kde je cirkev rovnako izolovaná, 
kľúčovou postavou Zjavenia, ale iživota viery stáva, pod dotykom Kristovej milosti a slova, miestom 
kresťana, je osoba Pána Ježiša Krista. On je živý Pán, nádeje. Ten, ktorý kladie ruku na Jána, hovorí o 
Vykupiteľ, Víťaz, cieľ nášho života. (Zj 22,3-6) svojom víťazstve a my vieme, že posledné slovo patrí 

 Jeho musíme vidieť vo svetle prečítaných slov, Jemu.On stanovuje diagnózu, a tých sedem zborov – 
lebo výzva, ktorá zaznieva z nášho textu je výzvou to je zrkadlo nielen na poznávanie našej duchovnej 
nášho Pána: „Prebuď sa!“  Prečo? Čo nás k tomu Má situácie, ale jasnou terapiou k záchrane.     
viesť? Posledné sčítanie, štatistika a čísla v tejto Dr. M. Luther slovom pravdy prebúdzal cirkev 
kňazskej správe, kríza, ktorá je svedectvom, že svojej doby, aby počula evanjelium a vykročila na 
korupcia, intrigy, sociálna nespravodlivosť a neistota, cestu pokánia. To je cesta záchrany, cesta zo smrti. To 
arogancia moci  nahlodáva naše myslenie a máme je aj naša úloha, prebúdzať naším životom a 
pocit, že všetko naše kresťanské úsilie je svedectvom, slovom pravdy evanjelia k pokániu. 
zbytočné?Spadli sme pod kolesáliberalizmu, Pochopme, že našou úlohou nie je len starať sa o nám 
materializmu a prevalcovaní dobou, akoby sme zverený majetok, zviditeľňovať dôležité okamžiky 
zabúdali, kto a čo má byť oporou pre náš život. Sestry a našej histórie a významné osobnosti na verejnosti, 
bratia, práve do mrakov našich obáv a neistoty, keď už uspokojiť sa so zbožnými rečami, náboženskými 
nemáme chuť a neraz ani síl, niečo robiť, preniká obradmi, pestrosťou aktivít v cirkevnom zbore,  ale 
svetlo: Prebuď sa!   Z tohto zvláštneho stavu, do naším poslaním je prebúdzať z duchovného spánku, z 
ktorého sme pre hriech upadli, z tohto stavu smrti, keď mŕtvoty materializmu a hriechu prorockým slovom 
sme pre falošnú toleranciu zišli z ciest Božích pravdy. 
prikázaní... To je vážna situácia, keď sa  život viery Náš text je výzvou pre jednotlivca, ale i cirkevné 
zredukujena povinnosť, kresťanstvo na jednu hodinu zbory a cirkev. Tri dôležité odporúčania nášho Pána 
v chráme, to je cesta, na ktorej saviera mení na systém, pre každé  veriace srdce, cez ktoré chcem hľadieť na 
v ktorom sa pýtame:  Koľko prispieť na cirkevnú daň? uplynulý rok  v cirkevnom zbore, nás musia neustále 
Koľkokrát prísť do kostola v roku?  usmerňovať na ceste života: 

Ján bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos 
–izolovaný, ale žije  láskou k svojmu Pánovi.Len I. Pripomeň si...
jedna zmienka je o ňom v Zj 1,9 a  všetko ostatné je o II.Kajaj sa...
nádeji, ktorá sa opiera o Krista a Jeho slovo. Skúsme III.Dôveruj... 
len trochu pochopiť dobu, v ktorej Ján žije. Senát bol 
veľkorysí k uctievaniu bohov podrobených národov, I. Pripomeň si...
lenže kresťania otravovali spoločnosť, lebo zvestovali Čo si pripomínať? No práve naše poslanie. Život 
evanjelium a volali ľudí k pokániu a k Pánovi Ježišovi. cirkvi je pestrý, máme mnoho akciía stretnutí, ale to 
No problém bol, že odmietli uctievať cisára. Cisár im všetko má slúžiť k prehlbovaniu modlitebného života, 
ich vieru nebral, len chcel, aby uctievali ďalšieho poznaniu Biblie – Písma, nesebeckej lásky, ktorá slúži 
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a   neotrasiteľnej nádeji, v ktorej svedčíme o záchrane e v a n j e l i c k á  c i r k e v  b o l a  n e j a k ý m  
v Kristu.Urobili by sme fatálnu chybu, keď by sme sa v „evanjelickýmgetom“, v ktorom sa formálne v nedeľu 
kontexte dnešnej doby uspokojili iba so všeobecnými stretneme, ale nič viac sa nedeje. No  keď nás oslovuje 
bohumilými rečami, náboženskými obradmi, Božie slovo,  dávame sa do pohybu a ten začína 
pripomínaním si iba minulosti, otcov viery a ich pokáním. Tak začína reformácia, výzvou k pokániu. 
zápasu a sami by sme zabudli, že stojíme v zápase. „Keď náš Pána Majster povedal: Pokánie čiňte...“ 
Presne tak, ako apoštol Pavel, ktorý vyznáva: „Verná Pán zbor nepochováva, ba môže byť priestorom 
je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš pomoci pre ostatných, ale len pod jednou 
prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som podmienkou: „Čiň pokánie!“  Citlivo reaguj na 
ja prvý (1Tim 1,25).“ To, čo robí Dr. M. Luther v svojej počuté- zvestované slovo.  Buď mu verný – obrazom 
dobe, je, že pripomína, čo je podstatné: jedine Kristus, tohto sú slová: „Máš však niekoľko málo osôb v 
jedine milosť, jedine Písmo a jedine viera. Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so 

Tak prebúdzal cirkev svojej doby, pripomínal, čo je mnou v bielom rúchu, lebo sú hodní toho.“ Týmto 
podstatné, aby čelila nepríjemnej pravde. Čo je tou obrazom sa naznačuje, že sú tu tí, ktorí sa 
nepríjemnou pravdou o mne? Čo je tou nepríjemnou neprispôsobili pohanskému životnému štýlu. 
pravdou o našich rodinách? Čo je tou nepríjemnou Nezabudli na slová apoštola Jána: „(1 Jána 2,15-17) 
pravdou o evanjelikoch? Dovoľte mi zacitovať z Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete... Svet však hynie, 
výročnej správy farára C. Jána Handzu za rok 1956. „I aj jeho žiadosť, ale ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva 
keď v našom zbore badať zlepšenie, oživenie, predsa naveky.“ 
je ešte hodne formálneho, nedeľného a chrámového Priateľstvo zo svetom, to je cesta prispôsobovania 
kresťanstva. Priemerná účasť na sl. Božích je 400 sa, čo sa prejaví ústupom od autority Písma, rozpadom 
duší.(Zbor mal  vtedy 2700 duší). Nemožno byť manželstva, krízou hodnôt a materializmom. 
spokojný s misijnou prácou na biblických hodinách. V Nemorálnosť je túžba tela a materializmus je 
našich radoch zavládla akási pohodlnosť, spánok, žiadostivosť očí. Deje sa to, čo čítame u Lukáša8,14: 
povrchné chápanie všedných úloh a veľmi pohodlne „To, ktoré padlo medzi tŕnie, to sú tí, čo počúvajú, ale 
sa chápu aj ťažkosti cirkevnej práce... Rozklad v na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a 
rodinách, povrchná výchova detí, katastrofálny rozkoš života, a nedozrejú.“  Teda naše sebectvo, 
vzostup alkoholizmu, bez ktorého nie sú ani naše vlažnosť a symptómy vlažnosti vieme pomenovať: 
svadby, krsty a pohreby...(Zápisnica zo zborového nezáujem o Božie slovo, strata priestoru na modlitbu a 
konventu 31. marca 1957.) spoločenstvo v chráme, neochota slúžiť a niečo 

K napredovaniu dochádza paradoxne práve vtedy, obetovať, strata záujmu o stratených v zbore a v cirkvi. 
keď nás prebudí slovo pravdy a my vytriezvieme z Nevieme sa kultivovane teologicky ozvať na 
ilúzie spokojnosti, že by sme nič nemuseli meniť, že verejnosti, tak si to nahrádzame vo vnútri cirkvi, 
naša práca, nadšenie a služba, obetavosť v cirkvi je konkretizujúc nepriateľa do „charizmatikov“.  ( „V 
dostatočná. Neraz si myslím ako Ján, že Apokalypsa činení dobrého neochabujem Gal 6,9.“) 
práve začína... (Keď vo Francúzsku vyšlo do ulíc na Možno sme upadli do stereotypu a zabudli budovať 
ochranu rodiny takmer milión občanov a na spoločenstvo, ktoré ukazuje rôznymi formami práce a 
„kresťanskom“ Slovensku sme to v médiách zvlášť služby na Pána Ježiša Krista. Pritom nesmieme 
nepostrehli, tam sa zrazu prebudili ľudia dobrej vôle, zabúdať na vernosť tradícii bez toho, aby sme upadli 
aby povedali nie zákonu, ktorý chce zrušiť pojmy do mŕtveho tradicionalizmu. Je potrebné sa inšpirovať 
„otec“ a „mama“ a na všetkých oficiálnych duchovným zápasom reformátorov,  ale  i  
dokumentoch ich nahradiť iba termínom „rodič A“ a vierozvestcov Cyrila a Metoda, lebo tam, kde už niet 
„rodič B“. To všetko, aby umožnil „smrť rodiny“ a problémov, je cintorín.  Ak voláme k pokániu, tak v 
manželstva. Neraz i cirkev ide cestou falošnej moci Ducha Svätého odkrývajúc „mŕtvotu“  
tolerancie a výsledkom je „duchovná smrť“.)V liberalizmu, kultu a obradníctva, každého druhu 
Európe sa vyvinula kultúra,ktorá je najradikálnejším farizejstva, povrchnosti, v ktorej nemáme odvahu k 
popretím nielen kresťanstva, ale náboženských a novému svedectvu.  Výzva k pokániu  to nie je volanie 
mravných tradícií ľudstva vôbec. Preto tá naliehavá ľudí do kostola, k sebe, ale k Tomu,ktorý má moc 
výzva:„Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali zmeniť naše srdcia, naše životy - k Pánovi Ježišovi 
odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som Kristovi. 
dostatočnými pred mojím Bohom! Pripomeň si, čo si 
prijal a počul, a zachovávaj to, i kajaj sa!“ III. Dôveruj... a povzbudzuj... 

Duch Svätý nás vedie na túto cestu dôvery, že naša 
II. Kajaj sa...  budúcnosť, naše víťazstvo
 Myslím si, že nik z nás nechce, aby náš zbor- naša je v Pánovi Ježišovi Kristovi. On je zdroj, z ktorého 
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čerpáme. Nesmieme zabúdať na to, že víťazom je ten, má priznať ku Kristovi pred týmto svetom a ľuďmi. 
kto vykročil cestou pokánia ku Kristu. Jedného dňa sa On prizná k nám. Dôverujeme tomuto 

Sardy boli preslávené svojím obchodom s drahými zasľúbeniu? 
látkami. Z bielej látky sa šili rúcha pre slávnostné „Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali 
príležitosti. Kto sa chcel zúčastniť slávnosti, musel si odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som 
zabezpečiť biele rúcho. Dôverujeme, že budúcnosť je dostatočnými pred mojím Bohom! Pripomeň si, čo si 
v Kristu. Kresťan má pred sebou tú „slávnostnú prijal a počul, a zachovávaj to, i kajaj sa! Ak nebudeš 
hostinu“,na ktorú sa bielo rúcho nedá kúpiť, ale len bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú  hodinu 
prijať ako dar. Lebo zaň zaplatil Pán Ježiš na kríži prídem na teba! Máš však niekoľko málo osôb v 
vlastným životom. „Zachránení sme boli nie zlatom Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so 
ani striebrom... Dôveruj, že tebe platí toto mnou v bielom rúchu, lebo sú hodní toho. Kto zvíťazí, 
zasľúbenie... Kristus, verným zasľúbil: „Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem 
takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred 
jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred anjelmi. Kto má uši, nech počuje, 
svojím Otcom a pred anjelmi.“  Dnes sme to my, kto sa čo Duch hovorí cirkevným zborom.“

3. Bohoslužobný život

Bratia, sestry, zvykli si v rámci sl. Božích na určitú pestrosť, lebo v cirkevnom zbore je priestor aj pre službu 
hostí a bratov farárov a sestry farárky, ktorí bývajú v Prešove a sú aj členmi nášhocirkevného zboru. Pravidelne 
sa stretávame  v nedele a sviatky na hl. sl. Božích v Prešove, ale aj vo fíliách Kojatice, Rokycany, Janov, 
Petrovany – tak, ako to máme v zborovom štatúte.  Keďže brat farár O.  Koč bol  v marci na liečení, častejšie ho 
zastupoval brat farár O.Koč,st. Za túto jeho pomoc ďakujeme. Veď počas celého roka bolo vykonaných 349sl. 
Božích. Počítam všetky, hlavné,nešporné, stredtýždňové a pôstne večierne, či večerné sl. Božie v nedele a 
sviatky. V tabuľkách sú uvedené údaje podľa bohoslužobnej knihy, v ktorej je uvedený text, piesne, kto slúžil v 
danú nedeľu a kázňový text.Vo všeobecnosti však  môžeme konštatovať, že návštevnosť má klesajúcu 
tendenciu.  Kde badať mierny nárast, sú sl.Božie v Prešove o 11:00 hod. Priemerná návštevnosť je 143 členov. 
Možno je to spôsobené väčším záujmom rodín, ktoré prichádzajú s deťmi.  To, čo v tabuľkách nie je zrejmé, že 
ak vezmem poslednú nedeľu v mesiaci a sčítame počet návštevníkov(udávaný priemer), tak nás spolu na sl. 
Božích je niečo cez 700 členov, čo predstavuje 18,7% . Samozrejme, že najlepšia účasť je na Štedrý večer, 1548 
členov, čo predstavuje 40%. Kiež by nám Pán dal takéto prebudenie, že by sme to pri 500. výročí reformácie 
mohli konštatovať ako skutočnosť.  Ďakujem Pánu Bohu za milosť, silu a zdravie, že môžeme slúžiť. Je to síce 
ten najhlavnejší rozmer služby, ale nie jediný v cirkevnom zbore. Dr. M. Luther hovorí, že farár má do svojho 
povolania vložiť telo i dušu, dobro i česť a musí vedieť zniesť aj potupu.  Preto je namieste sebaskúmanie, ako 
sme zvestovali slovo Božie, ako sme mu všetci načúvali. Možno práve tu je priestor pre precitnutie, aby sme do 
spoločenstva cirkevného zboru prichádzali a pozývali aj svojich blížnych. Tu určite máme rezervy a neraz už ani 
nevieme, ako vysloviť to pozvanie. Výzva k pokániu sa týka aj obnovy našej služby Božím slovom.  Ono buduje 
náš život viery. Ako hovorí apoštol: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a 
vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré(2 Tim 3,16).“

Viera a spoločenstvo patria bezpodmienečne k sebe. Spoločenstvo cirkvi je zároveň aj úlohou a každý má 
brať na seba bremeno Krista a jeho cirkvi ako vlastné. „Verejné kázanie farára členom zboru ich neoslobodzuje 
od ich kňazskej povinnosti, aby si vzájomne zvestovali slovo Božie.“ Ak Dr. M. Luther hovorí o službe Slova, o 
ministeriumverbi, označuje to síce za najvyšší úrad v cirkvi, ale nemyslí pritom hierarchicky, pretože ním sú 
poverení všetci kresťania. Práve tu je potrebné reformovať našu povrchnosť, počnúc od nás farárov... Teda od 
nás, ktorí pred Bohom nesieme zodpovednosť v učiteľskom úrade cirkvi - nášho cirkevného zboru.  Bojím sa, že 
ak moja zvesť je nejasná, potom nebuduje  a vedie k formalizmu,  a nie k novému životu v Pánovi Ježišovia 
svedectvu. 

Túto radostnú skutočnosť, že sme našli záchranu, pomoc a milosť v Kristu, si kresťan  nemôže nechať iba pre 
seba. Apoštol Ján vyznáva: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali 
a čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme, totiž o Slove života (1 J 1,1).“

Teda osobná skúsenosť, poznanie, zmocnenie Duchom Svätým viedlo apoštolov k osobnému radostnému 
svedectvu.  Túžime, aby náš cirkevný zbor rástol, potom nesmieme zabudnúť na toto poslanie - byť svedkami.  
Verím, že nám všetkým je zrejmé, že svojím príkladom nevoláme ľudí „do kostola“, lebo mnohí môžu pochopiť 

č. 1/2013



6

PATMOS www.patmos.sk

„chodenie do kostola“ ako záslužný skutok, my voláme do spoločenstva a k životu s Kristom v cirkevnom zbore, 
ktorý sa zhromažďuje na sl. Božích. V kostole sme zhromaždení ako spoločenstvo svätých, ktorým sa slovo 
Božie úprimne a čistotne káže a sviatosti prisluhujú podľa Kristovho ustanovenia. To požehnané stretnutie Boha 
s nami, ľuďmi, ktorí majú prísť k obráteniu a poznaniu milosti, k nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Známy je 
výrok z Lutherovej kázne pri posviacke kostola v Torgaur. 1544, ktorým poukázal na podstatu služieb Božích: 
„V tomto novom Božom domesa nebude diať nič iné, iba že sám Boh bude sa zhovárať s nami skrze svoje sväté 
slovo a my zasa budeme sa zhovárať s Bohom v modlitbách a spevoch.“  Tak vás pozývam do spoločenstva  s 
Bohom, ktorého chcem oslavovať, ktorý nás bude povzbudzovať, aby sme sa nebáli aj v tomto svete kráčať v 
istote viery. Povzbudením je, že  hlavné sl. Božie sú priestorom pre všetky generácie a stretnutím všetkých, ktorí  
sa stretávajú počas týždňa na svojich stretnutiach a podujatiach v cirkevnom zbore. Modlíme sa, aby 
všetkynašestretnutia boli časom prebúdzania, povzbudenia, ale i napomenutiaa pokánia. Aj tu si uvedomujem, 
že nech káže a slúži ktokoľvek, vždy je to Pán, ktorý zachraňuje. („A  Pán pridával na každý deň takých, ktorí 
boli zachránení Sk 2,47.“)   

Neraz je nebezpečenstvom myslieť si, že záchranu prináša forma, že tá nás zachráni. V cirkevnom zbore 
máme aj iné formy práce a služby, ale služby Božie v nedeľu lámu  duchovné„elitárstvo“ a môžu byť aj 
odpoveďou na rýchle zmeny v spoločnosti. Ďakujem  všetkým, ktorí zvestovali slovo Božie a poslúžili v 
cirkevnom zbore. Ďakujem všetkým, ktorí nám s láskou a ochotne v tejto službe pomáhali. 

Zvesťou Božieho slova v cirkevnom zbore poslúžili:Miloš Klátik – generálny biskup ECAV,  Ján Midriak – 
biskup VD v.v., Ľudovít Hroboň – farár z Dudiniec, Lenka Janotková – farárka na MD v Prešove, Matej Oráč – 
duchovný správca ESŠ, Ondrej Koč, st. – farár na dôchodku, biskup VD Slavomír Sabol, brat farár Dušan Cina – 
vedúci BÚ VD ECAV, Marek Cingeľ–farár v Richvalde, Peter Mihoč –tajomník biskupa VD, Emília Mihočová 
– šéfredaktorka EV, MariánČop – farár CZ EACV v Prahe, Lenka Wágnerová – farárka na MD v Prešove, Pavel 
Kušnír – farár vo Vysokých Tatrách, Boris Mišina – farár v Bratislave, Milan Kapitáň – diakon v Žehni, od 1. 
decembra 2012 slúži aj zborová kaplánka Marta Bencúrová, Martin Jurčo – kazateľ CB, MilkaLapčáková – 
farárka BJB. 

V prvú nedeľu v mesiaci je pravidelne prisluhovaná Večera Pánova, je potešením, že niektorí bratia a sestry z 
fílií prichádzajú. Aj  keď smutne musím konštatovať, že je málo tých, ktorí z fílií prídu do prešovského 
matkocirkevného chrámu. Spoločne vytvárame zbor, ale najradšej by každý mal služby Božie doma. Aj keď sa 
ohlási v Prešove mimoriadne stretnutie, bohoslužobná príležitosť, je len veľmi malý záujem a slabá účasť. 

Prehľad účastí na sl. Božích v zbore od roku 2007 

Rok 

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

kartotéka sčítanie počet za rok 
priemerná 
účasť 

počet 
za rok 

priemerná 
účasť 

počet 
za rok 

priemerná 
účasť 

2007 3586 5511 
PO-9.00 h.     61 
PO-11.00 h    21 

515 
117 

43 63 42 56 

2008 3611 5511 
PO-9.00 h.     59 
PO-11.00 h    20 

548 
105 

52 84 40 80 

2009 3643 5511 
PO-9.00 h      62 
PO-11.00 h    18 

543 
95 

52 57 40 56 

2010 3678 5511 
PO-9.00 h      59 
PO-11.00 h    20 

494 
126 

60 70 41 52 

2011 3708 5511 
PO-9.00 h      52 
PO-11.00 h    15 

495 
111 

52 63 37 55 

2012 3736 4486  
PO-9.00 h      61 
PO-11.00 h    20 
PO-11.00 h    15 

470 
143 

57 58 41 56 

 
Rok ÚSTP Petrovany M. Šariš V. Šariš Gregorovce Žipov Župčany Podhradík 

2011 12 12 2 2 2 2 2 3 

2012 12 12 2 2 2 2 2 3 
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 Rok 2011 Rok 2012 

Fília Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice 

Počet služieb Božích 27 27 28 28 26 29 

Priemerná účasť 89 90 34 85 83 30 

Počet adventných 4 4 4 3 3 3 

Priemerná účasť 22 23 15 26 22 16 

Počet pôstnych 6 6 6 6 6 6 

Priemerná účasť 18 20 17 18 19 15 

 

Rok 

Adventné večierne 
Prešov 

Pôstne večierne 
Prešov 

počet 
za rok 

priemerná 
účasť 

počet 
za rok 

priemerná 
účasť 

2009 3 66 6 56 

2010 4 72 6 56 

2011 4 60 6 57 

2012 3 53 6 50 

Ďakujeme kurátorom v jednotlivých fíliách, ktorí s láskou pripravujú stretnutia či už vo vlastných 
príbytkoch, alebo na obecnom úrade. Povzbudzujme sa navzájom vo viere, neopúšťajme spoločné 

zhromaždenia,a spolu slovami apoštola vyznávajme:“Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje(Fil 4,13).“

4. Sviatosti 

4.1 Krst svätý 
Krstíme v cirkvi aj deti, aj dospelých, ale všetci si musíme uvedomiť, že  patríme Pánovi Ježišovi Kristovi.  

Teda krst nie je bod, ale smerovanie.  To smerovanie je cesta, na ktorej „starý Adam (t.j. hriešny človek) má byť v 
nás každodennou ľútosťou a pokáním so všetkými a zlými žiadosťami topený a mŕtvený a že zase každý deň má 
v nás vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote žil pred Bohom (Dr. M. Luther: 
Malý katechizmus).“ Problémom pri krstoch je nepochopenie zo strany rodičov, ktorí žiadajú o krst, ale nie sú 
zosobášení. V takomto prípade, po pastorálnom rozhovore dávame rodičom pred krstom podpísať prehlásenie, 
že si svoj vzťah dajú pred Bohom do poriadku a zosobášia sa. Teda krst nás zaväzuje spoliehať sa jedine na Krista 
a žiť s Ním ako naším Spasiteľom a Pánom, ktorý je nám vo všetkom vzorom.  Potrebné je znova a znova 
pripomínať, že s krstom je spojená aj naša zodpovednosť za kresťanskú výchovu našich detí. Ak sa tešíme, že 
sme mali  81 krstov (43 chlapcov a 36 dievčat a v dvoch prípadoch krst dospelých). Tu   je namieste  
pripomenúť, že časť rodičov patrí do nášho cirkevného zboru, ale žije v zahraničí, kde si našli prácu a domov 
prichádzajú iba na návštevu. (Zosobášiť sa a pokrstiť dieťa, lebo tu žije rodina, krstní  a starí rodičia).  Nový 
život, ktorý nám bol darovaný prostredníctvom vonkajšieho aktu krstu, sa musí vždy nanovo uskutočňovať. Dr. 
M.Luther teda na základe Rím 6 prízvukuje celoživotné uskutočňovanie krstu.  Krsty sa vofíliách konajú v 
rámci sl. Božích, v Prešove  prevažne  po sl. Božích.   

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

verí, že Ježiš Kristus bol vydaný na smrť nie za našu spravodlivosť alebo našu svätosť, ale jedine za naše 
hriechy.“ Cirkev je miestom, kde smieš byť hriešnikom, teda nemusíš sa pretvarovať, ale môžeš vyznať svoj 
hriech a prijať milosť a odpustenie v Kristu. Problém je neskoré prichádzanie uprostred spovede, či odchod hneď 
od oltára preč. Hriech chce byť s človekom osamote, izoluje nás od spoločenstva. V temnote nevysloveného – 
bez pokánia, otravuje ľudskú bytosť.  Pri spovedi, ktorá má byť cestou pokánia, preniká svetlo evanjelia do 
temnoty a uzavretosti srdca. Hriech musíme vyznať, musí na svetlo, musí nás odsúdiť Božie slovo a tam, kde ho 
vyznávame a prinášame pod kríž Pána Ježiša, dochádza k odklonu od minulosti. Len ten, kto sa predesil z hrôzy 
vlastného hriechu (svojej hriešnosti), ktorým pribil Pána Ježiša na kríž, dokáže skúsenosť kríža v pokore niesť s 
ďalším. To preto, aby sme k Večeri Pánovej pristupovali zmierení s Bohom, ale i našimi blížnymi.
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Oslovujúce spoločenstvo pri stole Pánovom bolo na Veľký piatok.
Pri prisluhovaní Večere Pánovej nám pomáhali: bratia biskupi: S. Sabol, J.Midriak a bratia  farári: D. Cina a P. 

Mihoč, M. Oráč a M. Cingeľ, O. Koč, st., J. Majer, sestry farárky: L. Wágnerová, L. Janotková. Všetkým 
úprimne ďakujeme za ich pomoc a ochotu poslúžiť.  

Problémom ostáva prislúženie Večere Pánovej chorým, lebo tu je dosť predsudkov a obáv, že ak príde farár, 
tak to už je veľmi zlé, ale tak nás zavolajú často až na poslednú chvíľu, keď sa už len  pomodlíme.  „Lebo 
sviatosť nesmieme vnímať ako škodlivú vec,pred ktorou treba utekať, ale ako číry, pomáhajúci a útechy plný 
liek, ktorý ti pomáha a duši i telu dáva život. Veď kde je dušauzdravená, tam sa pomohlo aj telu (Dr.M.Luther, 
Veľký katechizmus).“„Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí,“ teda tí, ktorých ťaží a tlačí hriech, strach zo smrti, 
aby našli  milosť a pomoc v pravý čas.  V cirkevnom zbore sa prisluhovala Večera Pánova 55-krát v chráme, 
modlitebni, či v ústave a v rámci nešporov na fíliách a 51-krát sme šli do nemocnice, či domácnosti.   

79 krstených detí, z toho 43 chlapcov a 36 dievčat, nemanželských krstených detí bolo 8

Rok 
K r s t y 

Večera Pánova 

chrám nemocnica doma 
    spolu 

detí dospelých spolu m ž m ž m ž 

2007 37 6  43 2285 3573 20 37 16 42 5973 

2008 55 1 56 2196 3370 10 9 10 32 5627 

2009 56 4 60 2098 3257 8 11 7 30 5411 

2010 61 5 66 2073 3211 22 15 15 38 5374 

2011 57 3 60 2031 3079 28 15 7 39 5199 

2012 79 2 81 2009 3186 12 27 9 37 5280 

 

5. Konfirmácia

V celej cirkvi prechádzame  práve v tejto práci veľkou skúškou.  Tu by sme potrebovali, aby sa naplnilo slovo 
nášho textu :Prebuď sa! Prebudenie k zodpovednosti – u rodičov, krstných rodičov, ale i starých rodičov. 
Konfirmácia je veľmi vážny okamžik v živote dieťaťa a cirkevného zboru, ale venujeme mu málo pozornosti.  
Podľa štatistiky, ktorú si vediem, tohtoroční konfirmandi, ktorí budú konfirmovaní  12. mája 2013, z celkového 
počtu 38 pravidelne do chrámu, aspoň s jedným rodičom,prichádza iba 12 konfirmandov, a to je veľmi málo.  V 
rodinách niet síl,  pochopenia a neraz sú rodičia bezradní, vystavení ekonomickému a mediálnemu tlaku, možno 
sa 80% výchovy odohráva pred počítačom, televízorom, či sociálnou sieťou.Modlíme sa, aby sme ako rodičia, 
krstní rodičia, boli  príkladom  živej viery v Pána Ježiša Krista. Je to smutné, že si myslíme, že život v jeho 
zložitosti naše deti zvládnu sami. Kričme –volajme, že sme odkázaní na zdroj sily, pomoci a lásky mimo nás. 
Sme ratolesťou, ktorá nemôže jestvovať mimo viniča, ktorým je Pán Ježiš.

 Naše deti sú odkázané bytosti. Odkázané na našu lásku, pomoc, prijatie, ale i svedectvo viery. Musíme sa 
zamýšľať, ako v cirkevnom zbore pomôcť rodičom, ale aj týmto mladým ľuďom začleniť sa do dorastu a potom 
do života cirkevného zboru. Je potrebné podporiť mládež, aby počas roka pripravila viac stretnutí aj pre 
konfirmandov. Konfirmačnú prípravu terajších konfirmandov vediem ja a prvý ročník brat farár O. 
Koč.Vyučujeme z knihy Verím a sľubujem. Konfirmácia sa konala 13.mája 2012.Znova len vyzývame rodičov, 
aby boli deťom príkladom a povzbudili svoje deti k navštevovaniu stretnutí dorastu v piatok, ako aj služieb 
Božích.Možno je potrebné pripraviť aj širší okruh spolupracovníkov z radov mládeže. V prvom ročníku je 
prihlásených  35 detí. Konfirmačná príprava prebieha v pondelok, utorok a v stredu vždy o 15:00 hod. na fare. 

„Nie je dôležité, kto bol môj predchodca, predok v rodine, ale dôležité je to, čo dostanú po mne moje deti a ich 
deti.“ A. Lincoln. Rozhodujúce je, či naše deti  budú formované v spoločenstve cirkvi, k tomu sme sa zaviazali 
svojím sľubom pri ich krste. Otcovia, matky, milí konfirmandi, chyťte sa vierou Pána Ježiša a On Vás neopustí. 
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Konfirmácia 

Detí 
dospelých Spolu 

chlapcov dievčat Spolu 

2007 31 29 60 6 66 

2008 29 26 55 3 58 

2009 23 21 44 5 49 

2010 22 12 34 2 36 

2011 17 19 36 1 37 

2012 15 14 29 1 30 

 

6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi 

Z cirkevného zboru sa odťahovali a vyhlásiliz dôvodu zmeny trvalého bydliska:
- Elena Jančušková – CZ Bratislava 
- Mária Jančušková  - CZ Bratislava.
Do cirkevného zboru sa prihlásili – prisťahovali sa:
- Margita Debnárová  - z CZ Giraltovce 
- Gabriela Imrichová – z CZ Giraltovce 
- Marcela Ješčiková – z CZ Marhaň 
- Ladislav Ivanko-Macej – z CZ Chminianske Jakubovany.
Bratovi a sestrám prajeme Božej milosti a požehnania v našom cirkevnom zbore. 
Zo zboru sa z vieroučných dôvodov vyhlásili a vystúpili :
- Iveta Adamovičová, Budovateľská,  Prešov
- Marta Šalamonová, Prostejovská, Prešov.

Do zboru boli po predchádzajúcej katechetickej a duchovnej  príprave prijaté:  Martina Potočňáková  a 
Katarína Štetinová. Tešíme sa, že Pán aj skrze ich rozhodnutiesvojím slovom oslovujea volá k nasledovaniu. Je 
povzbudením vidieť naše sestry, ktoré ukotvili svoj život v Pánovi Ježišovi a spoločenstve nášho cirkevného 
zboru. Tu sa len potvrdzuje, že osobný príklad povzbudzuje a priťahuje. 

7. Bohoslužobné výkony

Sobáše  
Tak, ako sa nemenia svetové strany, sever ostane vždy tým istým smerom, tak sa nemôže meniť Biblické 

pojatie manželstva a rodiny. Tešíme sa z tých, ktorí sa už napriek spolužitiu rozhodli dať svoj vzťah do poriadku 
a uzatvoriť manželstvo. Pred uzavretím manželstva prebieha príprava snúbencov, ktorým sa snažíme vysvetliť 
základné princípy duchovného života v rodine a manželstve. Boh stvoril muža a ženu ako navzájom rovnocenné 
bytosti, ale len s Kristom dokážu budovať jednotu a uniesť aj sklamanie jeden z druhého a odpustiť si. Modlíme 
sa, aby manželov, ktorí uzatvorili cirkevný sobáš viedol Duch Svätý, aby mali silu čeliť nástrahám doby, 
vyvarovali sa cesty hriechu a egoizmu, na ktorej by zraňovali jeden druhého. Z celkového počtu sobášov nám 
pribúdajú sobáše snúbencov zo zahraničia. Tieto páry ostávajú žiť v zahraničí, čo negatívne ovplyvňuje 
demografický vývoj zboru a cirkvi.

Z celkového počtu sobášov - 27 boli čisto evanjelické iba tri a 20 bolo krížnych. To je fakt, ktorý bude značne 
vplývať na duchovné smerovanie rodiny.  

Pohreby 
V roku 2012 sme mali 53 pohrebov. Zomrelo 27 mužov a 25 žien a jedno dieťa. Na žiadosť príbuzných sme 

pochovávali, v jednom prípade sestru, ktorá nebola členkou našej cirkvi a zboru.  Stretávame sa aj s tým, že 
pochovávame evanjelikov, ktorí  ale  neboli prihlásení do cirkevného zboru,  a tak patrili do veľkej skupiny 
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anonymných evanjelikov v Prešove. Je len na nás, ako ich osloviť, pozvať do spoločenstva cirkevného zboru. 
Priniesť to jedinečné posolstvonádeje v Pánovi Ježišovi, ktorý hovorí: „Ja som prvý aj posledný a živý; bol som 
mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov a mámkľúče smrti a podsvetia (Zj1,17 a 18).“

Ďakujem sestre kantorke A. Štetinovej, ktorá pomáha hudobným sprievodom predovšetkým nám, farárom, 
lebo väčšina pohrebov  je už  len so spevom farára. Často sa stáva, že z prítomných nik nespieva a 
nepochopiteľné je časté zvonenie mobilných telefónov, čo narúša dôstojnosť celého obradu. 

Rok 
S o b á š e Pohreby 

Do/Zo 
zboru 

Do/Z 
cirkvi 

Presbyterstvo 

evanj. krížne 
požehn

. 
spolu muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. vyst. členov zasad. 

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

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

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

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

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

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

 

8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore

To, čo sa v zmysle nášho zborového štatútu zrealizovalo, je vytvorenie VMV výboru, ktorý tvoria jednotliví 
vedúcu vnútromisijných aktivít v cirkevnom zbore. Zborové presbyterstvo nasvojom zasadnutí 15. 06. 2012 
schválilo predložených členov, ktorí sa už dvakrát stretli s bratmi farármi, aby hovorili o vnútromisijnej práci a 
pripravovali aktivity VMVa spoločne sa modlili za túto službu a prácu v cirkevnom zbore. 

8.1 Biblické hodiny dospelých
Tie sa v minulom roku začali ako biblické štúdium pre mužov, ktoré sa konajú pravidelne v každý utorok na 

pôde úradu VD. Túto prácu vedie brat spirituál Matej Oráč. Ďakujem mu za ochotu a službu v cirkevnom zbore 
pri rozbehu tejto práce.  Aj keď je to otvorené spoločenstvo, privítali by sme väčší záujem. Stretáva sa násv 
priemere 9 bratov. Preberal sa list Korintským a teraz sa začalo s preberaním a výkladom Skutkov apoštolov. 

8.2 Biblické hodiny pre vysokoškolákov
Staršia (vysokoškolská a pracujúca) mládež sa v roku 2012 stretávala pravidelne každý týždeň, v stredu o 

18:00 hod. vo veľkej zborovej sále na fare prešovského cirkevného zboru. Počas tohto roku sme sa stretli 
približne 40- krát s priemernou účasťou asi 32 ľudí. Na príprave stretnutí staršej mládeže sa pod vedením brata 
farára Bakalára podieľali: Andrea Jakubčinová, Dušan Havrilla, Eva Čorbová, Michal Bačo, Zuzana 
Melicherčíková, Kamil Draganovský, Anna Bakalárová a Ján Čerenský. Týmto by som chcel celému tímu 
poďakovať za veľké množstvo dobre odvedenej práce, množstvo spoločných zápasov a modlitieb za mládež. 
Ďakujem aj nášmu Pánovi za úžasnú jednotu tohto tímu, že sme sa mohli vzájomne dopĺňať a fungovať ako jeden 
organizmus. V roku 2012 sme s témami pokračovali v sérii z predchádzajúceho roku: Ježiš v centre, časťou „Čo 
povedal“, v ktorej sme sa sústredili na princípy, ktoré Pán Ježiš stanovil, ako napríklad priority, posudzovanie, 
odpustenie/neodpustenie, finančné správcovstvo, rozoberali sme Modlitbu Pánovu, Arcipastiersku modlitbu, 
aké sú podmienky učeníctva a postupne sme rozoberali Ježišove výroky z Matúšovho evanjelia z 5. – 8. kapitoly 
(Reči na vrchu). Jedným z dôležitých cieľov pre Staršiu mládež pre nás bolo a je budovať spoločenstvo, a preto 
sme sa stretávali aj na iných akciách mimo mládeže, aby sme sa ako spoločenstvo viac spoznávali a získavali 
spoločné zážitky. Vo februári sme organizovali víkendovku v Kukovej s názvom QuoVadis – Kam ideš, alebo iné 
jednodňové stretnutia (bowling alebo spoločenské hry v kaviarni Café Most a pod.). V novom školskom roku 
sme začali sériu tém o zdravom srdci, o pôvodnom Božom pláne so srdcom človeka, o hriechu a narušení tohto 
plánu a o Ježišovom riešení – evanjelium, o Božej blízkosti, načúvaní Jeho vôle a o tom, ako Pán Ježiš môže 
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uzdravovať rôzne rany a klamstvá, ktorými sme často zväzovaní. Spolu s Rodinným spoločenstvom v našom 
cirkevnom zbore sme v októbri organizovali spoločnú víkendovku a tiež zimný – silvestrovský výlet, na ktorom 
sa podieľali všetky mládeže a Rodinné spoločenstvo. V novembri sme začali evanjelizačné stretnutia na 
internáte Prešovskej univerzity s názvom ENTER. Na prvé stretnutie s názvom: Prečo Boh prišlo približne 60 
študentov (väčšina tých, ktorí sú ubytovaní na internáte a časť mládežníkov), ktorí počuli evanjelium. Ďakujeme 
všetkým,ktorí nám na mládeži poslúžili. Ako Staršia mládež sme organizovali zbierky na tieto účely:  Červenica 
- škola 89,39 €; Misionári prešovského zboru:Mattovci 83,39 € ; Wyclife 95,30 €; Domov na pol ceste Veľký 
Slavkov 127,42 € ; Aparatúra 100,00 €; spolu : 495,50 €; Ďakujem bratovi J. Čerenskému za túto správu a 
všetkým, ktorí vždy po mládeži pripravia skromné pohostenie, a tak môžeme v neformálnej debate pokračovať v 
rozhovoroch.  

8.3 Biblické hodiny pre dorast 
Dorast sa stretáva v piatok pod vedením brata farára Ondreja Koča, kde sa preberajú biblické postavy viery. Je 

to náročná práca s mládežou, ktorú pomáha organizovať a viesť tím. Za rok mali 38 stretnutí s priemernou 
účasťou asi 28 dorastencov. Spoločne hľadali inšpiráciu v týchto biblických postavách, ako sú vymenované v 
liste Židom v 11. kapitole. Stretávajú sa každý piatok o piatej na fare. 

8.4 Biblické hodiny pre stredoškolskú mládež
Túto prácu vedie brat Daniel Harčar s tímom, ktorý tvoria: Monika Macejová, Anna Valkučáková, Richard 

Glankovič, Natália Grestyová,František Kožlej (len do júna 2012), Kamilka Martinková (od septembra 2012). 
Spoločne pripravovali témy a program pre stredoškolskú mládež, ktorá sa stretáva v sobotu o 17:30 hod na fare. 
Ďakujem Danielovi, že má srdce pre túto prácu a spolu s tímom pripravuje zaujímavé stretnutia pri Božom slove, 
kde nám prichádzajú poslúžiť aj bratia farári okolia.  V auguste roku 2012 mal tím  víkendovku v Košiciach, kde 
sa  pripravoval plán na nasledujúci školský rok, ktorý bol prekonzultovaný  s bratom farárom.  Ubytovanie, 
stravu a cestovné  si členovia tímu uhrádzali sami. Každú sobotu sa tím stredoškolskej mládeže stretáva o 16:00 
vo veľkej zborovej sieni, aby  pripravili miestnosť a  pred mládežou sa mohli spoločne modliť za priebeh 
stretnutia. Mládež pozostáva potom z pripravenej hry, témy, času piesní  a modlitieb. Po mládeži je spoločné 
občerstvenie, ktoré je väčšinou zakúpené niektorým z členov tímu na vlastné náklady alebo zo zbierok, ktoré 
niekedy na záver mládeže vyhlasujú.  Počas letných prázdnin  vďaka neziskovej organizácii RELEVANT mohli 
pripraviť a  uskutočniť už po desiatykrát Kecycamp (Mníchovský potok, 2.7 – 8.7.2012). Na tomto tábore bolo 
celkovo 104 účastníkov, z čoho 9 bolo z amerického tímu z Atlanty zo zboru NorthStar, s ktorým už tretí rok 
spolupracujeme na týchto táboroch. Je to dôležitá skúsenosť a služba našich mladých, za ktorú im ďakujem. 
(Vďaka tejto službe budeme tohto roku do zboru prijímať jedného brata).V lete sa ešte uskutočnilo veľa 
potáborových aktivít so zameraním na to, aby lepšie spoznali tých, ktorí boli na výlete noví, ale aj aby  sa učili 
čítať a porozumieť Božiemu slovu. Za zmienku stoja napríklad Mestská hra, výlet do Lanového centra, 
American party na evanjelickej fare a mnoho ďalších.Od septembra do decembra 2012 sa na mládežiach začali 
preberať texty z Evanjelia podľa Jána, aby sme mohli lepšie porozumieť Ježišovmu konaniu a láske.  Konalo sa 
38 stretnutí s priemernou účasťou 30 mládežníkov.Ďakujem všetkým, ktorí poslúžili na stretnutí stredoškolskej 
mládeži. 

8.5 Spevokol
„ Medzi trubačmi a spevákmi bol súlad, takže zaznieval jeden hlas 
pri vzdávaní chvály a vďaky Hospodinovi. 
Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, 
že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť,
oblak naplnil dom Hospodinov,
takže kňazi pre oblak nemohli nastúpiť do služby, 
lebo sláva Hospodinova naplnila Boží dom.“
(2Kron 5, 13-14)

Posviacka Božieho chrámu v Jeruzaleme musela byť úžasným zážitkom pre všetkých zúčastnených. A jej 
neoddeliteľnou súčasťou iste bola aj hudobná stránka celej slávnosti. Už len uvedený text, ktorý o tom hovorí, 
vyvoláva predstavy, ktoré ťažko opísať. (Je mi ľúto, že sme s naším spevokolom nemohli byť pri tom...)

No každá príležitosť zúčastniť sa na oslave nášho Boha je pre nás rovnako vzácna, ako bola už spomínaná 
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udalosť pre Izraelcov. V uplynulom roku takých príležitostí  bolo 20. Zaspievali sme spolu 48 piesní, z toho 7 
celkom nových. Keď načriem trochu hlbšie do našej spoločnej histórie, na Nový rok, teda 1. januára 2013 som 
pred naším spevokolom ako dirigentka stála 200. raz a spoločne v priebehu 9 rokov sme odspievali 430 piesní. 
Boli to chvíle spoločnej zodpovednosti, obáv, trémy, ale hlavne radosti z toho, že to môžeme robiť. Som Pánu 
Bohu nesmierne vďačná za to, že mne osobne umožnil vykonávať túto službu a že mám v súčasnosti 30 sestier a 
10 (príležitostne aj 12) bratov, ktorí mi v tom pomáhajú. Do nášho kolektívu v uplynulom roku pribudli dvaja 
muži – bratia Vladimír Semko a Ivan Sás – čím sme dosiahli lepšiu vyváženosť ženských a mužských hlasov. S 
láskou a radosťou ich vítame medzi nami a veríme,  že sa v našom spoločenstve budú cítiť len dobre a že sa 
nedajú odradiť náročnosťou tejto služby. 

V našom chráme v Prešove sme v minulom roku spievali pri všetkých zborových slávnostných príležitostiach 
– spolu 17-krát. Na Deň sv. Cyrila a Metoda sme sa spoločne so spevokolmi iných prešovských cirkví zúčastnili 
slávnostného koncertu, ktorý na tento významný deň zorganizovala Matica slovenská v gr.-kat. chráme v 
Prešove. Dvakrát sme na požiadanie spievali pri sobášnych príležitostiach a raz pri pohrebnej rozlúčke – s 
bývalou členkou spevokolu sestrou A. Bačovou. Zvlášť chcem spomenúť naše vystúpenie na prehliadke 
spevokolov ŠZ seniorátu, ktoré sa uskutočnilo 18. novembra 2012 v Sabinove. Bolo to krásne, požehnané 
stretnutie bratov a sestier, ktorí sa spoločne radujú z toho, že svojím spevom môžu oslavovať Pána.

6. januára toho roku bol náš spevokol hosťom CZ v Košiciach, kde sa uskutočnil spoločný koncert košického 
a  nášho spevokolu, ktorý po každej stránke dosahoval solídnu úroveň a myslím si, že bol pre nás povzbudením k 
ďalšej usilovnej práci pri našich nácvikoch v  tomto novom roku. 

3. februára 2013 sme navštívili cirkevný zbor v Nemcovciach. V jeho fílii v chráme Božom v Lade sme 
zaspievali viacero piesní pri spomienke na miestneho, no aj v prešovskom cirkevnom zbore známeho a 
slúžiaceho Slova Božieho kazateľa Tomáša Semka st., ktorý by sa 9. januára 2013 bol dožil 90 rokov a 31. 
januára – pred 10 rokmi odišiel do večnosti. Bol to dobrý otec, vzácny človek, v pokore slúžiaci svojmu Pánovi 
verne až do konca svojho života. Úprimne ďakujem zborovému spevokolu a tiež br. farárovi Dušanovi Cinovi, 
ktorý si našiel čas, aby sa zúčastnil na týchto spomienkových službách Božích.

Ďakujem všetkým členom spevokolu za ich čas a trpezlivosť pri nácvikoch a tiež ochotu  k službe pri 
všetkých príležitostiach na naše spoločné vystúpenia. Ďakujem domácim bratom farárom za  spoluprácu a 
podporu našej činnosti. Ďakujem všetkým, ktorí nás radi počúvajú, povzbudzujú, modlia sa za nás a prispievajú 
na našu činnosť aj svojimi milodarmi. A ďakujem predovšetkým nášmu milému Pánu Bohu, ktorý nás stále 
povoláva k tomu, aby sme Ho oslavovali a je láskavý a zhovievavý k našej nedokonalosti. Nech On sám žehná 
našu prácu a dáva ochotu k jej vykonávaniu aj v tomto roku.

(P. S. Ak by sa našiel niekto, koho by zaujímala práca dirigenta spevokolu a mal by okrem ochoty aj potrebné 
hudobné vzdelanie, budeme veľmi radi, keď sa prihlási na farskom úrade alebo u súčasnej dirigentky 
spevokolu.)

Mgr. Oľga Adamkovičová – Semková, dirigentka spevokolu Sion

8.6 Práca žien
Aj keď teraz nie je volená vedúca, túto úlohu prevzala sestra kaplánka a má na starosti požehnané stretávanie 

našich sestier. Ďakujem zvlášť sestre Rubisovej, ktorá má na starosti zbierky.  Z týchto svojich zbierok podporili 
sestry Milanka v Chorvátsku, urobili balíčky pre naše sestry a bratov na Cemjate, soc. Vypomohli sestre, ktorá to 
veľmi potrebovala,  a to všetko vo výške 412,20 EUR.  Konalo sa 20 stretnutí s priemernou účasťou 21 žien. 
Ďakujem všetkým, ktorí nám poslúžili, bratovi biskupovi J. Midriakovi,bratovi farárovi J. Velebírovi a 
O.Kočovi st. a tiež setre H. Midriakovej za hudobný sprievod. Po celý rok sa preberali divy Pána Ježiša. Rád 
prichádzam do tohto spoločenstva, lebo som tu povzbudený úprimným záujmom o Božie slovo a modlitebným 
zápasom za náš cirkevný zbor, bratov biskupov a farárov v cirkevnom zbore, ale i chorých, ťažko skúšaných 
ľudí. 

8.7 Modlitebné spoločenstvo
Požehnane sa stretáva v našom cirkevnom zbore v rámci ŠZS. Konalo sa 8 stretnutí s priemernou účasťou 45 

modlitebníkov. Ďakujemza túto službu, za modlitebný zápas za seniorát, cirkev, ale i náš zbor. Tu by som len rád 
zacitoval slová D. Bonhoeffera: „Ranná modlitba rozhoduje o celom dni. Premárnený čas, za ktorý sa hanbíme, 
pokušenia, ktorým podliehame, slabosť a nechuť k práci, neporiadok a nedisciplinovanosť v našom myslení a v 
konaní voči druhým ľuďom- to všetko má veľmi často svoj pôvod v zanedbávaní rannej modlitby.“ 

Celý náš život má byť pokorným volaním k Pánu Bohu, lebo keď sa modlíme, priznávame svoju závislosť na 
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Pánu Bohu a uznávame svoju potrebu pomoci. V pokore priznávame, že všetky naše modlitby majú svoje 
hranice v Božej vôli.    

8.8 MamiKlub
MamiKlub je miestom stretnutí mamičiek na materskej dovolenke v našom zbore, ktorým nie je ľahostajná 

výchova detí.V snahe o  šírenie kresťanského spôsobu života a učenia nášho Pána Ježiša Krista sme sa v 
uplynulom roku stretávali pravidelne jedenkrát v týždni v miestnosti detskej besiedky na fare. Nie je ľahké 
zosúladiť denný rytmus malých detí v rôznom veku, a preto si veľmi ceníme, ak sa nám to aspoň na chvíľku 
podarí. MamiKlub je miestom, kde sa vždy skláňame k modlitbe a ďakujeme Pánu Bohu za svoje dietky, 
manželov, rodiny i celé naše spoločenstvo, náš cirkevný zbor. Veríme, že klub bude fungovať vo svojom 
pravidelnom rytme aj naďalej, a to každý pondelok od 9.30 do 11.30 na fare. Od januára 2013 sa stretávame pod 
vedením Mgr. Martiny Harčárovej. Naša veľká vďaka patrí Pánu Bohu za jeho lásku, ochranu a požehnanie. 
Tešíme sa na všetky nové mamičky!

PaedDr. Ľubica Demčáková

8.9 SMS
Sekčovské misijné stretnutia (v skratke SMS). Tieto stretnutia, ktoré začali v decembri 2010, pokračovali aj v 

roku 2012. Konali sa v prenajatých priestoroch a prenájom bol uhrádzaný zo zbierok, ktoré sa konali po skončení 
stretnutia. Nie vždy táto suma postačovala, a tak ďakujem všetkým, ktorí rozdiel doplatili. Aj tu môžeme byť 
vďační za prejavenú štedrosť vo výške 240,00 EUR.  Poďakovanie patrí aj  tímu za prípravu týchto stretnutí, ale 
po dvojročnom pôsobení  sa stretávame s realitou, že nie je ľahké niekoho osloviť, aj keď toto misijné stretnutie 
je novou formou služby, oslovovania a hľadania tých, čo žijú v anonymite sídliska Sekčov. V uplynulom roku 
sme sa stretli 10-krát  s priemernou účasťou 52 cirkevníkov, medzi ktorými nechýbali deti. Pre ne sa počas 
výkladu pripravoval zvláštny program.  Ďakujem všetkým bratom farárom, sestrám farárkam, ktorí poslúžili 
zvesťou Božieho slova. 

8.10 ROS 
Od konca roka 2006 v našom zbore požehnane pracuje Rodinné spoločenstvo –ROS. Stretáva sa raz mesačne 

nafare v prvú nedeľu v mesiaci. Ďakujem bratovi kurátorovi S. Verčimákovi z Gregoroviec, ktorý nesie 
zodpovednosť za túto prácu. Na stretnutia prichádza okolo 8- 13 rodín, v uplynulom roku bolo 10 stretnutí s 
priemernou účasťou 47 – rodičov, detí a sestier, alebo mládež, ktorí boli ochotní pomôcť s programom pre deti. 
Aj touto cestou im ďakujem a myslím, že práca s rodinami by mala byť prioritou nášho cirkevného zboru. Zvlášť 
chcem poďakovať za prípravu a organizáciu spoločných táborov – víkendoviek spolu s mládežou, bolo ich tam 
spolu cez 70 ľudí.  Práve tieto spoločné stretnutia sú veľkým povzbudením pre mládež, ktorá je oslovovaná 
vzťahmi, ktoré neraz chýbajú. No hlavne tým, že im je niekto príkladom v modlitbe, čítaní Božieho slova a má 
pre nich „uši“ počúvať ich problémy a venovať im svoj čas.

Záverom, hľadiac na túto rozmanitú prácu, chcem všetkým poďakovať. Zvlášť zborovému spevokolu a 
sestre dirigentke a vyjadriť uznanie, lebo je to povzbudením aj pre nás farárov, že cirkevný zbor je duchovným 
domovom pre všetky generácie. Pán nech vám vo vašej službe a zodpovednosti, ktorú nesiete žehná a pomáha. 
Vďaka Bohu, mali sme v roku 2012 veľa krásnych a požehnaných stretnutí, dobrých skúsenosti. Preto vám 
prajeme Božej milosti, zmocnenie a vedenie Duchom Svätým, aby ste si svoje miesto služby verne zastávali a 
svojou prácou boli príkladom pre svoje okolie. 

8.11 Gideonci
V Prešove pôsobí nadkonfesná spoločnosť GideonsInternational, ktorej členmi sú aj bratia z nášho 

evanjelického a.v.cirkevného zboru.Aj keď je služba tejto spoločnosti  v kresťanskom prostredí pomerne 
známa, pripomeniem, že hlavnou  činnosťou jej členov- Gedeoncov- je bezplatné šírenie Biblií, resp. Nových 
zmlúv, v školách, armáde, polícii, zdravotníctve, vo väzniciach, hoteloch a iných inštitúciách.

Naším zámerom je priniesť evanjelium čo najširším vrstvám obyvateľstva, ktoré žijú mimo cirkev. Konáme 
tak v presvedčení, že Božie slovo je živé a má moc meniť myslenie a srdcia ľudí.Je to v istom zmysle predsunutá 
služba, ktorá pripravuje pôdu pre následné misijné aktivity cirkvi. Nové zmluvy sú distribuované v 194  
krajinách sveta a v 94 jazykoch. V roku 2011 bolo takto vo svete rozdaných okolo 79 miliónov výtlačkov 
Nových zmlúv. Za uplynulý rok prešovský tábor GI rozdal 3900 Nových zmlúv. Tlač týchto Biblií je 
financovaná z príspevkov členov spoločnosti a dobrovoľných darov sponzorov. Týmto vás chceme, bratia a 
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sestry, poprosiť predovšetkým o modlitebnú podporu tejto služby. Vďačne prijmeme aj finančné príspevky od 
všetkých, ktorí by takto chceli podporiť túto službu. Prijaté prostriedky slúžia výhradne na tlač Nových zmlúv. S 
radosťou  privítame medzi sebou každého brata, ktorý by sa chcel k tejto službe pripojiť a stal by sa aktívnym 
členom spoločnosti. Podmienky členstva a iné informácie záujemcom radi poskytneme osobne (Ing.ViktorČop, 
Peter Dzubaj).

Peter Dzubaj (Člen TheGideonsInternational)

9. Výchovná práca

9.1 Detská besiedka
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. V prvej polovici roka sme spolu s deťmi pokračovali v témach o Hrdinoch viery z predchádzajúceho 
roka. V novom školskom roku sme začali s deťmi preberať materiály z Kidzanaministries (preložené BÚ VD) s 
názvom Nerozdelené srdce. Na konci školského roku, ako každý rok, sme mali obľúbenú grilovačku spolu s 
našimi rodinami.V roku 2012 sme sa opäť podieľali na príprave Seniorátneho stretnutia detí - Dávidova harfa, 
kde sme boli zapojení vo väčšej miere ako po minulé roky. Dávidova harfa mala názov Záchranná akcia a témou 
bolo desať egyptských rán. Účasť z nášho zboru (spolu s dospelými) bola okolo 25 ľudí.V lete sme v spolupráci s 
niekoľkými dobrovoľníkmi z radov prešovskej mládeže a RoS-ky mali možnosť opäť poslúžiť prípravou 
programu pre deti na Misijných dňoch Východného dištriktu, ktoré niesli názov Požehnaný požehnaním. 
Neodmysliteľnou súčasťou leta je aj stretnutie detí v Detskom biblickom tábore, tohto roku s názvom Na vrchol. 
71 detí a dospelých sa počas jedného augustového týždňa prechádzalo a spoznávalo biblické vrchy, kde sa 
odohrali dôležité udalosti v dejinách spásy. Detský tábor sa konal v zariadení ŠZS - Helianthus na Sigorde.Na 
konci augusta sme sa niektorí vedúci zúčastnili Konferencie pre pracovníkov detských besiedok, ktorú 
organizoval BÚ VD v Liptovskom Hrádku. Hlavnou témou bola osobnosť učiteľa.Prvý sviatok vianočný aj 
tento rok patril detskému vianočnému programu, ktorý priniesol pohľad na zvláštne a významné narodenie 
Spasiteľa sveta. Viera, láska, nádej a pokoj si hľadali miesto v rodinách na zemi, kde sa ľudia svojou pýchou 
odvrátili 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 s deťmi na DB v Prešove: Katarína Imrichová, Emília Kollárová, Táňa 
Lazorová, Mária Macejová, Zuzana Martausová, Ivana Šarossyová, Lenka Janotková, Ľubica Demčáková, 
Matúš Macej, Marek Bačo, Juraj Baloga, Miroslav Iľko, Peter Gál. 

Detská Besiedka pracuje aj v Rokycanoch 
Na detskej besiedke sa stretávame každú druhú nedeľu o 10:00 (tak ako sa konajú služby Božie v 

Rokycanoch). Čas, ktorý trávime spolu s deťmi, je približne 1 hodina. Občas pre deti pripravíme špeciálny 
program, vtedy ostávame na besiedke aj počas služieb Božích. Spoločne tak vyrábame nejaké predmety alebo 
nacvičujeme program pri príležitosti Vianoc, alebo Veľkej noci. Detskú besiedku navštevuje približne 15 detí, 
dochádzajú aj deti z vedľajších dedín, ako je Bzenov a Janov. Detská besiedka v Rokycanoch funguje už 4 roky, z 
čoho sa veľmi tešíme a za čo sme Pánu Bohu veľmi vďační. 

V prvej polovici roka sme na detských besiedkach preberali život Pána Ježiša Krista, sústredili sme sa na 
rôzne momenty v Jeho živote a zázraky, ktoré vykonal. V druhej polovici roka sme začali preberať novú tému – 
Hrdinovia viery. 

Počas veľkonočných a vianočných sviatkov a na záver školského roka zvykneme s deťmi nacvičiť program, s 
ktorým neskôr poslúžime v kostole. Na konci školského roka sme zorganizovali „opekačku“, ktorá bola 
celodennou aktivitou a na ktorú sme pripravili množstvo hier a súťaží pre deti. Na tejto akcii sa zvyknú zúčastniť 
aj niektorí rodičia detí, tak sa môžeme vzájomne spoznávať a tráviť spolu čas.

Členova tímu detskej besiedky Rokycany:
Viktória Svatová, Janka Hadbavná, Juraj Svat, Stanislav Alexovič, MiluškaHarčarová, Ivana Majerníková, 

Dušan Majerník
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Ďakujeme bratom s sestrám za túto ich službu deťom v našom cirkevnom zbore a sestre Viktórii a bratovi 
Peťovi za prípravu správ o činnosti detskej besiedky. Ďakujeme aj VD ECAV za prípravu materiálov a školení 
pre pracovníkov s deťmi v cirkevnom zbore. 

9.2 Vyučovanie náboženstva 
Sme radi, že sme sa už dočkali kníh, ktoré môžeme používať pri vyučovaní náboženstva. Problémom je 

spájanie tried. To znamená, že vo všetkých oddeleniach učíme naraz niekoľko ročníkov, čo je náročné pre 
prípravu, ale i využívanie učebníc a pomôcok. Tragika našej spoločnosti žijúcej pre zábavu, je v tom, že 
strácame svoje kresťanské korene. Ak by ste položili otázku: Čo je zmyslom nášho života? Tak problém je, že 
táto otázka akoby už nikoho nezaujímala. Stráca sa výchovný rozmer rodiny, školy, a to preto, lebo výchova je na 
okraji záujmu tejto spoločnosti a pod plášťom tolerancie sa rúca ešte aj to málo zo základov, čo zostalo. 
Alternatívne spôsoby výchovy a formovania osobnosti stroskotali a stroskotajú. Rodičia akoby už nemali čas na 
duchovné formovanie svojho dieťaťa.  Ďakujeme rodičom, ktorí svoje dieťa prihlásili na vyučovanie 
náboženstva a sú mu príkladom viery. Rodičia, ktorí nič duchovne neodovzdávajú deťom, vlastne nebudujú ich 
budúcnosť a podľahli démonickej filozofii: Veď nech sa samo rozhodne. To je presne to, ako keby rodič povedal: 
Ja dieťa neučím rozprávať! Veď aj tak bude žiť v Anglicku, tak sa bude učiť až tam angličtinu, rozhodne sa 
samo.“ Je to zvrátenosť vtom, že dieťa sa môže naučiť cudzí jazyk, ak vie, čo je mama, otec, babka, dedko, brat, 
sestra, kostol, modlitba, Biblia vo vlastnom jazyku... Duchovne sa  formujeme už v detstve a hĺbku prijatého 
objavujeme po celý život. Pre dnešnú dobu  je charakteristický nielen klesajúci počet novorodencov, ale i 
veriacich rodičov, ktorí prejavia rozhodnosť a odvahu svojho života viery a kresťanstva aj pri výchove svojich 
detí.  Máme, ako kresťania, čo ponúknuť v tejto oblasti dnešnému svetu, len sa nesmieme dať zastrašiť. V 
cirkevnom zbore sanám znižuje počet detí, ale vážime si rodičov, ktorí napriek ťažkostiam, ktoré majú naše deti, 
v konkurencii krúžkov a doučovania, prichádzajú. Ďakujem vyučujúcim – sestrám:   J. Kočovej, K. Klimkovej a 
E. Drobnej za ich pomoc a službu. Učíme na 27 školách (ZŠ – 21 a SŠ -6). V tabuľke, ktorú pripravil námestný  
dozorca, je prehľad, v ktorom nie je uvedená naša EsŠ.

9.3 ESŠ – EKG, EZŠ, MŠ  – spolupráca a priateľstvo 
Potrebujeme budovať priateľstvo medzi tými, čo slúžia deťom a mládeži. Práve táto spolupráca je dôvodom k 

radosti, sme radi za možnosť  byť medzi deťmi a vyučovať v škole, ale je potrebné vo vzájomnej spolupráci 
zapájať deti a rodičov do života cirkevného zboru. Aj keď ESŠ je  špecifický „zbor“ mladej generácie, je 
potrebné,  aby sme vytvárali i budovali  cesty spolupráce a integrácie. Vnímam to tak, že Pán si nás vyvolil, aby 
sme šli a prinášali ovocie. Musíme ako cirkev, ale aj ako rodičia, rásť v istote, že Pán Ježiš Kristus a  kresťanská 
škola je tou najlepšou alternatívou pre naše deti na ceste formovania a výchovy v kultúre „smrti“ tohto sveta. Tu 
by som sa obrátil na nás všetkých s výzvou, aby sme sa modlili za túto školu a podporovali jej napredovanie a 
budovanie. Musíme si uvedomiť, že prostredie školy a vzťahy, ktoré pomáhajú zorientovať sa,  ukazujú na 
prameň nového života v Kristu. Zbor poskytol aj bezúročnú pôžičku ESŠ, ktorej časť už bola vrátená v minulom 
roku. Tiež služby Božie sa konajú v Chráme Sv. Trojice v Prešove a učitelia z nášho cirkevného zboru sú 
zapojení do života a práce v cirkevnom zbore. Zboroví farári v ESŠ vyučujú evanjelické a.v. náboženstvo 8 
hodín týždenne. Ďakujem riaditeľovi PhDr. M. Damankošovi, PhD., zástupcom riaditeľa, všetkým pedagógom, 
spirituálovi ThDr. Matejovi Oráčovi a zriaďovateľovi BÚ VD ECAVza ich prácu a budovanie požehnaného 
priestoru formovania a duchovného napredovania pre naše deti a mládež.  Mať stíšenie- služby Božie pre deti v 
školskej knižnici, či v chráme, je duchovným povzbudením a zároveň výzvou k službe mne, ale i nám všetkým.    

9.4 Teológovia v zbore a študenti na EBF UK
Je to povzbudenie, že v cirkevnom zbore máme tých, ktorí sa pripravujú na službu v ECAV. Prajem im Božej 

milosti a veľa síl skrze Ducha Svätého, aby napredovali nielen vo vedomostiach, ale aj duchovne a zvládli 
náročnosť štúdia. 

Na EBF UK v Bratislave a v zahraničí študujú: 
 - Silvia Kiššová – Slovenský jazyk a literatúra – evanjelické náboženstvo, EBF UK Bratislava 
 - Marek Ilenin – Evanjelická teológia, EBF UK Bratislava
 - Samuel Sabol – Evanjelická teológia, EBF UK Bratislava 
V zahraničí z nášho cirkevnéh ozboru študujú
 - Miroslav Argay – Teológia,  Karlova univerzita Praha, Česko  
 - Ondrej Koč – Teológia, Evang.-theol. Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemecko.
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Názov školy Vyučujúci Ročník Deň v týždni a čas 

ZŠ Bzenov  Bakalár  4-8 STR 12.40-13.25 

ZŠ Bajerov  Bakalár  2-9 STR 13.45-14.30 

ZŠ Veľký Šariš Bakalár  4-9 ŠTV 13.40-14.25 

ZŠ M.Nešpora, Prešov  Bakalár  1-8 PO 13.45-14.30 

Ped. a soc. akadémia, Prešov  Bakalár  1-2 UT 7.10-7.55 

ZŠ Lesnícka,Prešov   Drobná 1-9 Po 12.35-14.05 

ZŠ Májové námestie, Prešov  Drobná 
1-9 

Po 14.14-15.45 

ZŠ Šrobárova,Prešov   Drobná 
1-8 Ut 7.00-7.40,12.45-

13.30 

ZŠ Sibírska,Prešov   Drobná 
1-9 

Ut 14.00-14.40 

ZŠ Bajkalská,Prešov  Drobná 1-9 St 12.50-14.15 

ZŠ Mukačevská,Prešov  Drobná 
1-8 

St 14.30-15.10 

ZŠ Ľubotice  Drobná 
2-9 

Št 7.00-7.40 

ZŠ Čsl. armády , Prešov  Drobná 
1-9 

Št 12.45-15.10 

ZŠ Kojatice  Koč  
1-2 

UT 12.10-12.55 

ZŠ Svinia Koč  4-8 UT 13.00-13.45 

ZŠ Petrovany  Koč  1-6 STR 10.50-11.35 

ZŠ Važecká, Prešov   Koč  2-9 STR 13.00-14.30 

Gymnázium, J.A.R. Prešov Koč   ŠTV 13.30-14.15 

Gymnázium, Konšt. 2 Prešov  Koč   UT 7.10-7.55 

SPŠ Strojnícka, Prešov  Koč  1-2 UT 8.00-8.45 

SZŠ, Prešov  Koč  1 PIA 13.35-14.20 

Vyučovanie náboženstva  v šk. roku 2012/2013

10. Činnosť presbyterstva

Neviem, ako v iných cirkevných zboroch, ale vekový priemer nášho zborového presbyterstva je niečo nad 46 
rokov.  Máme presbyterstvo, ktoré sa živo zaujíma o dianie v cirkevnom zbore, prináša nové podnety i návrhy.  
Predsedníctvo CZ má oporu a pomoc a ďakujeme Pánovi, za prácu a službu ochotných bratov a sestier. Pri tejto 
príležitosti chcem menovite poďakovať tým, čo nepokračujú ďalej a do volieb, ktoré sa konali 26.2. 2012  slúžili 
vo funkcii zborového presbytera, presbyterky. Ďakujem bratom: Karolovi Furdíkovi, Vladovi Merkovskému, 
Jozefovi Štofanovi.   Pred nami je náročná úloha, byť príkladom služby pre bratov a sestry v cirkevnom zbore. 
Voľbou ste im prejavili, sestry a bratia, dôveru, aby niesli zodpovednosť v zmysle CÚ za náš cirkevný zbor. 
Úvod novozvolených presbyterov  do úradu presbytera bol v rámci sl. Božích 22.4. 2012.  Zborové 
presbyterstvo sav uplynulom roku stretlo päťkrát.

- 10.2.2012 – príprava výročného zborového konventu 26.2.2012 
- 20.4.2012 – pracovné stretnutie, uznesenia konventu, diakona, Relevant, kartotéka CZ, ozvučenie kostola, 

kaplánske miesto, revízie cirkevných budov
- 15.6.2012 – príprava volebného konventu –voľba predsedníctva ECAV, akcie ŠZS, 325 rokov od 

Prešovských krvavých súdov- ďakovné sl. Božie, dištriktuálny deň, letné aktivity DSB, dorast, ROS a mládež, 
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schválenie VMV, 
- 6.10.2012 – cintorín, hospodárenie v CZ a Patmos, nájomné zmluvy- prehodnotenie, mimoriadna ofera,  
- 15.12.2012 – Návrh členov HV, príprava volebného konventu, vzťah Patmos a CZ, odsúhlasenie dohody so 

sestrou kaplánkou, poďakovanie za rok 2012.
Ďakujem bratovi dozorcovi, námestnému dozorcovi za ich pomoc. Pri svojich povinnostiach pomáhajú, 

zaujímajú sa o duchovný, ale i materiálny život cirkevného zboru. Brat dozorca prispel sponzorsky aj značnou 
finančnou čiastkou. V mene nás, farárov a cirkevného zboru,vám obom chceme poďakovať a popriať Božieho 
požehnania v rodine a živote. To, čo mňa veľmi teší je, že pravidelne všetci navštevujú sl. Božie a sú príkladom v 
službe v cirkevnom zbore.   

11. Diakonická práca v zbore 

Iste je to bolestivý problém nášho cirkevného zboru, ale do rozpočtu sme zahrnuli to, čo nás rozbeh tejto 
služby bude stáť. Ďakujem bratovi riaditeľovi Relevant,n.o., Marekovi Ileninovi,a všetkým spolupracovníkom 
za ich pomoc a prípravu k spusteniu opatrovateľskej a návštevnej služby. Aj keď je to prvý, malý krôčik, verím, 
dúfam, že dôjdeme k naplneniu cieľa - vybudovania EZD (Evanjelická zborová diakonia v Prešove). V pokore si 
uvedomujem, nie všetko máme my v rukách, prežívame situácie, v ktorých sme bezmocní, a pýtame sa ako 
ďalej. To je úloha aj pre zborové presbyterstvo,  čo sa týka diakonie v našom CZ. Otvárajú sa nám nové možnosti 
aj v súvise s predajom pozemkov v Kapušanoch  a následnou investíciou v tejto oblasti.  V pokore pred Pánom 
cirkvi chcem konať a s Jeho pomocou a požehnaním aj napredovať v tejto oblasti EZD. Aj touto službou chceme 
prinášať zvesť o Božej láske v Ježišovi Kristovi v praktickej pomoci blížnemu, uvedomujúc si, že  ON – Kristus 
je kľúčom k napredovaniu, budovaniu aj tejto služby. Naše životy, naša nádej, naša práca, naše plány musia byť 
ukotvené v Ňom – On je Alfa i Omega našej práce, služby,života a diakonie (EZD). Zborové presbyterstvo 
odsúhlasilo aj presunutie fin. prostriedkov z HoffnungfurOsteuropa na tento zámer. 

11. Diakonická práca v zbore 

11. Diakonická práca v zbore 12. Prehľad  udalostí v zbore

8. 1. – 15. 1. 2012 –  konal sa v cirkevnom zbore Aliančný modlitebný týždeň na tému: Premenení Pánom 
Ježišom Kristom. Zvesťou poslúžili: M. Lapčáková- farárka BJB, M. Jurčo -  kazateľ CB, v nedeľu P. Ruščin - 
kazateľ AC.

18. 1. – 22. 1. 2012 – konal sa Ekumenický modlitebný týždeň, na záver za účasti biskupov rímskokatolíckej 
cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi, evanjelickej a. v. cirkvi. Na záverečných sl. Božích  kázal v konkatedrále 
rímskokatolíckej cirkvi v Prešovebiskup VDECAV Mgr. S. Sabol.

26.2.2012 –Konal sa výročný účtovný a volebný konvent cirkevného zboru. Boli zvolení noví členovia 
presbyterstva a kurátori.  

Za námestného zborového dozorcu CZ: Miroslav Čurlík.
Za kurátorov vo filiach CZ:  Darina Baranová-Podhradík, Stanislav Čopák-Janov, Vladimír Gáll- Kojatice, 

Milan Ivanko-M. Šariš, Juraj Lenhardt-Haniska, Igor Matis-Žipov, Ján Partila-V. Šariš, Alena Petrenková-
Župčany, Ondrej Šimočko-Bzenov, Dušan Mižišin- V. Šebastová. (Ostáva zvoliť kurátorov – fília Petrovany a 
Rokycany).  Za presbyterov CZ: Marek Bačo, Anna Bakalárová, Viktor Čop, Marián Damankoš, Vladimír 
Ferenc, Jaroslav Ferjo, Juraj Gáll, Peter Gáll, Marek Ilenin, Miroslav Iľko, Vladimír Janotka, Kvetoslava 
Klimková, Slavomír Kušnír, Mária Kysacká, Miroslav Macej, Dušan Majerník, Peter Michalčík, Emília 
Ondíková.

Za delegáta na seniorálny konvent: Miroslav Čurlík, Vladimír Gáll, Igor Matis, Marián Damankoš, Miroslav 
Iľko, Mária Kysacká, Dušan Majerník.

Za náhradného delegáta na seniorálny konvent: Juraj Lenhardt, Vladimír Janotka.
4.3. 2012 – Ekumenický svetový deň modlitieb žien na tému: Nech zvíťazí spravodlivosť, ktorú pripravili 

kresťanské ženy z Malajzie, konal sa v gréckokatolíckom chráme na Sekčove. 
6.4. 2012 – Hudobno-dramatické predstavenie pašií, ktoré bolo veľmi dobre navštívené a malo veľmi dobrý 

misijný ohlas. Na príprava sa podieľali aj členovia  ROS nášho cirkevného zboru. Toto požehnané stretnutie 
pripravilo hudobné zoskupenie KVD v spolupráci s biskupským úradom VD. Po programe bola prisluhovaná 
sviatosť VP so spoveďou.

22.4. 2012 – V rámci sl. Božích sa konal úvod novozvolených presbyterov CZ.
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17.5.2012 – Na slávnosť Vstúpenia kázal brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik. 
1.6. 2012 - po prvýkrát  sa konalo zaujímavé stretnutie v rámci stretnutia  tzv. „Noc kostolov“. V rámci 

bohatého programu poslúžili: prednáškou o krypte - brat P. Švorc, mládežnícka skupina Hmla z Hanušoviec a 
zvesťou Božieho slova poslúžil brat farár z Hanušoviec Mgr. Martin Škarupa. Poslúžilo aj ROS cirkevného 
zboru a na záver poslúžil príhovorom brat farár B. Mišina z Bratislavy. Mottom Noci kostolov v roku 2012 sa stal 
text: „Vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme (1 Tes 5,5).“ Projekt sa odštartoval v 
minulom roku v rímskokatolíckej Trnavskej arcidiecéze dnes už odvolaného  (emeritného) arcibiskupa Róberta 
Bezáka, ktorý tento podnet priniesol z Česka, pričom v tomto roku  toto podujatie  malo aj ekumenický rozmer v 
našom meste.  

17. 6. 2012 – Konal sa volebný konvent. Volilo sa predsedníctvo ECAV. Kandidáti na generálneho biskupa: 
PhDr. Miloš Klátik získal 289 hlasov, Mgr. Boris Mišina získal 135 hlasov. Výsledok hlasovania na funkciu 
generálneho dozorcu: Ing. Ján Brozman získal 178 hlasov a Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. 251 hlasov. 
Hlasovanie bolo tajné.  Na večerných sl. Božích - záver vyučovania konfirmandov prvého ročníka.   

21. 6. 2012 – vystúpenie súboru THE SOUTHMINISTER RINGERS – Pittsburgh, ktorý poslúžil nádhernou 
zvonkohrou. Ďakujeme všetkým za pomoc pri ubytovaní a príprave pohostenia.(Veľmi slabá účasť 
cirkevníkov). 

1.7. 2012 – v rámci sl. Božích sme pozdravili brata farára Jána Velebíra pri jeho 80-tke. K pozdravu sa pripojil 
aj brat seniorálny dozorca, predsedníctvo CZ a zborový spevokol.   

15.7.2012 – Požehnanie sochy Jána Pavla II. Pozdrav za ECAV  na Slovensku a cirkevný zbor .
9.8.2012 – poslúžil detský spevokol Ďatelinky, kázňou poslúžil brat farár z Dudiniec Ľ. Hroboň a cirkevný 

zbor pripravil pohostenie-grilovačku pre všetkých vo farskej záhrade. Ďakujeme bratom a sestrám pri pomoci s 
grilovaním vo farskej záhrade. 

12. 8. 2012 – Konal sa volebný konvent . Odovzdali sme hlasy na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku. 
Bol iba jeden kandidát Ing. Ján Brozman.  Počet hlasov: 314 – za a proti – 1 hlas. Voľba bola verejná 

2.9. 2012 – Slávnosť pri 10.výročí pamiatky  posvätenia modlitebne v Petrovanoch za prítomnosti brata 
biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. S. Sabola,ktorý bol slávnostným kazateľom. 

16.9. 2012 – slávnostnésl. Božie pri 325. výročí prešovských jatiek, za účasti domácich bratov farárov a brata 
farára J. Velebíra, J. Jagerského, O. Koča st., L. Wágnerovej a služby zborového spevokolu. 

23.9. 2012 – Stretnutie mužova žien ŠZS v Chráme Svätej Trojice v rámci misijného odpoludnia.
25.11.2012 – v rámci sl. Božích o 9:00 hod. a 11:00 hod. poslúžil detský spevokol Mravčekovia z CZ Bystré 

nad Topľou, bolo to  požehnané  oslovenie v CZ. Ďakujeme za prípravu pohostenia bratovi nám dozorcovi a  
biskupskému úradu za poskytnutie priestorov.

13.10. 2012 – inštalácia dozorcu ECAV na Slovensku v Opinnej, za účasti bratov  a sestier z nášho cirkevného 
zboru -  rodákov z domáceho zboru a seniorálneho dozorcu JUDr. J. Gálla. 

2.12.2012 – v prvú adventnú nedeľu  sme v  CZ pozdravili a privítali sestru kaplánku Mgr. Martu Bencúrovú 
z Dolného Kubína, ktorá bola menovaná na kaplánske miesto v cirkevnom zbore biskupom VD  od 1.12. 2012. 

30. 12.2012 – volebný konvent –  v cirkevnom zbore sme volili členov hospodárskeho výboru.

11. Diakonická práca v zbore 13. Nebezpečné vplyvy

Zmätok vytvorený súčasnou kultúrou, kde sa stále menej chápe význam a úloha úradu farára, presbytera, 
cirkevného zboru a s  tým  súvisiaci nárast koncentrácie  na prežívanie a prepadnutie antropologickým  
tendenciám.  Práve to neraz vedie k snahe pretvárať cirkev iba v klub pre uspokojovanie náboženských potrieb. 

Problémom je chýbajúci príklad života viery v rodinách, duchovný životv rodine sa minimalizuje, lebo sme 
sa uspokojili s tým, že televízia, počítač, internet zamestnáva naše deti.Máme od nich pokoj.  Nebezpečné  je dať 
sa zviesť trendom doby vo výchove, keď strácame to podstatné  – Ježiša Krista. Nebezpečným vplyvom je ústup 
z Biblicizmu do subjektivizmu, čo nás sústreďuje na antropocentrizmus  a odkláňa  od Kristocentrizmu. 
Nebezpečenstvom je, že už netúžime poznať Písmo tak, ako ho poznali naši reformační otcovia. Lebo kto 
nedokáže sám rozsudzovať vo svetle Písma dianie vo svete, prestáva byť evanjelikom a kresťanom. Problémom 
a nebezpečenstvom je, že v čase slobody sa sústreďujeme stále na to materiálne (duchovne zvlažnievame) - 
opravy kostolov, stavby, to všetko je v poriadku, ale našou úlohou je niesť evanjelium a ukázať životom, že sme 
oddaní urobiť pre Ježiša Krista všetko, čo je v našich silách. Nebezpečenstvom je strata  schopnosti byť úprimní 
sami k sebe, ale aj jeden k druhému, zvlášť vtedy, keď ideme riešiť nepríjemné otázky. To je len 
niekoľkoproblémov, ktoré by som ukončil citátom. „V Európe sa vyvinula kultúra,ktorá je najradikálnejším 
popretím nielen kresťanstva, ale náboženských a mravných tradícií ľudstva vôbec.“ J. Ratzinger. 

č. 1/2013



19

PATMOS www.patmos.sk

11. Diakonická práca v zbore 14. Pastorálna činnosť

Aj pri všetkých povinnostiach a práci si nájdeme čas na pastorálne návštevy a rozhovory. Tých návštev sme 
spolu s bratom farárom O. Kočom vykonali 112. Sú to vzájomné obohacujúce stretnutia pri rozličných 
príležitostiach. Podnet k návšteve je neraz vaše upozornenie, pozvanie a uvedomenie si, že niekto v 
spoločenstve zboru pre chorobu, či iné trápenie chýba. Za túto službu ďakujeme aj spoločenstvu sestier, ktoré 
konajú tiež túto pastorálnu návštevnú službu. Potrebujeme povzbudenie pri Božom slove, pri modlitbách.   

11. Diakonická práca v zbore 15. Mimozborová činnosť farárov

Popri práci v cirkevnom zbore slúžimev cirkvi a senioráte. Ďakujem za pochopenie bratovi farárovi 
O.Kočovi, lebo bez vzájomného porozumenia a pomoci,by to nebolo možné. Tiež vás prosíme, aby ste sa modlili 
za nás.

Brat farár J. Bakalár: 
- Člen seniorálneho presbyterstva a riaditeľ UZ ŠZS Helianthus
- Revízna komisia ECAV a Reformáta, s. r. o. 
- Člen  predstavenstva Tranoscia, a.s. 
- Člen komisie pre kaplánske skúšky
Brat farár Ondrej Koč: 
- Člen výboru Spoločnosti pre šírenie evanjelia so sídlom v Norimbergu
- Člen Rady ESŠ za CZ Prešov.

11. Diakonická práca v zbore 16. Kaplánske miesto

Sme vďační Pánu Bohu, že na kaplánske miesto v našom cirkevnom zbore bola od 1.12.2012 menovaná, 
biskupom VD ECAV, Mgr. Slavomírom Sabolom, sestra kaplánka, Mgr. Marta Bencúrová, rodáčka z Dolného 
Kubína. Hneď 2. decembra 2012 sme ju privítali a pozdravili v rámci cirkevného zboru a musela naskočiť do 
rozbehnutého vlaku práce a služby. Advent bol pre nás radostný, lebo v nej máme skutočne pomoc. Prajeme jej 
Božej milosti a požehnania v službe, aby to bol  čas požehnanej prípravy na samostatnú prácu farárky  v 
cirkevnom zbore.

11. Diakonická práca v zbore 17. Evanjelická tlač 

Kníhkupectvo Patmos
Sme radi, že predaj kníh a časopisov zastrešuje kníhkupectvo Patmos. Je pre nás radosťou a povzbudením, že 

v cirkevnom zbore, ale aj v senioráte nám slúži táto predajňa. Ďakujem všetkým, korí v uplynulom roku pomohli 
kráčať  cirkevnému zboru touto cestou služby, ktorá začala 11. marca 1996. To, že predajňa funguje, je možné aj 
vďaka ústretovosti a podpore  BÚ VD ECAV v Prešove, ktorý v začiatkoch poskytol priestory bez nároku na 
nájomné. Teraz nájomné, ktoré platí spoločnosť Patmos nie je v komerčnej výške, a tak to umožňuje udržanie 
tejto predajne a služby v cirkevnom zbore a meste. Ďakujeme aj sestre Katke Michalčíkovej za jej službu a 
všetkým, ktorí sú nápomocní.Verím, že sa nám v Patmose podarí prekonať zlý hospodársky výsledok a budeme 
môcť udržať aj túto predajňu.  Tu sa predávajú časopisy: Tvorba T, Cirkevné listy, Evanjelický posol, 
Evanjelický východ, Rozmer, Cestou svetla, Ethos, Znamenia doby, Služba slova.  

Zborový časopis Patmos
V uplynulom roku sa nám podarilo  vydať tri čísla. Aj tu sa potrebujeme posunúť trochu ďalej. Práve to, že 
do CZ prišla sestra kaplánka, umožňuje viac času venovať príprave nášho časopisu, ktorý prináša základné 
informácie o živote a práci, ale i problémoch cirkevného zboru. Ďakujem vám za vašu podporu, lebo mnohí 
z láskou prinášate milodary na DTF – domáci tlačový fond.

Web stránka CZ - www.patmos.sk
Ďakujem bratovi Karolovi Furdíkovi za jeho nadšenie a pomoc pri jej zriadení a prevádzkovaní. Stojíme pred 

úlohou, aby  sme sa nielen tešili, že niečo máme, ale aby sme dokázali v tomto priestore, touto službou niečo 
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nové ponúknuť a  ukázať na hlavnú postavu nášho života a života nášho cirkevného zboru – Pána Ježiša Krista.
Web stránka nášho cirkevného zboru, dostupná na adrese www.patmos.sk, je v prevádzke už od leta 2005, 

čiže sedem a pol roka. To je už pomerne dlhý čas, dovoľujúci bilancovať dosiahnuté výsledky, prínosy i 
prípadné nedostatky, a hľadať tak možnosti zlepšenia tejto služby do budúcnosti. 

Od svojho vzniku bola web stránka koncipovaná ako nepretržite dostupný zdroj všeobecných aj aktuálnych 
informácií o dianí predovšetkým v našom cirkevnom zbore a tiež v partnerských organizáciách Patmos, s.r.o., 
Relevant, n.o., kníhkupectvo Patmos, Evanjelická spojená škola v Prešove, seniorát, dištrikt, a ďalšie. Obsah 
stránky je členený do desiatich sekcií. Prvé dve sekcie, Náš zbor a Aktivity, obsahujú aktuality z nášho 
cirkevného zboru, napríklad program služieb Božích, dôležité dokumenty na stiahnutie (napr. evidenčný list 
člena CZ, formuláre žiadosti o krst, pohreb, zápisnicu zo sobáša a prihlášku na konfirmačnú prípravu), 
podklady k Výročnému zborovému konventu, informácie o organizačnom členení či hospodárení zboru. 
Nájdete tu tiež výber z kázní, príhovorov a modlitieb, rozvrh a informácie k vyučovaniu náboženskej výchovy 
na školách, správy z každoročnej slávnosti konfirmácie, informácie o činnosti modlitebného spoločenstva, 
spevokolu, skupín mládeže, rodinných spoločenstiev, výletov a táborov, a podobne. V sekcii Vierouka sú 
uverejnené základné dokumenty a materiály augsburského vyznania, vrátane kompletnej internetovej verzie 
Symbolických kníh v slovenčine (podľa našich vedomostí je to jediná takto ucelená internetová publikácia - 
napr. na stránke www.ecav.sk je k dispozícii iba Malý katechizmus a Augsburské vyznanie). Sekcia Legislatíva 
obsahuje Ústavu ECAV, zoznam cirkevnoprávnych predpisov a výber niektorých zákonov SR definujúcich 
právne postavenie cirkví. 

Nasledujúce dve sekcie, História a Kostoly, budovy, sú venované bohatej a zaujímavej histórii evanjelickej 
cirkvi v Prešove, historickým osobnostiam, dôležitým dejinným udalostiam a premenám sakrálnych objektov 
od 16. storočia po dnešok. Zvlášť by sme radi vašu pozornosť upriamili na internetovú verziu publikácie E. 
Lazar, J. Midriak: Dejiny evanjelického cirkevného zboru podľa Augsburského vyznania v Prešove, knižne 
vydanú v októbri 1983, ktorú nájdete v sekcii História. 

V sekcii Časopis Patmos sú vo formáte PDF publikované všetky nám dostupné čísla zborového časopisu v 
jeho novodobej histórii, t.j. od roku 2001 (pričom časopis začal vychádzať už v roku 1939, z tohto staršieho 
obdobia však nie sú elektronické prepisy k dispozícii). Ďalej v sekcii Kníhkupectvo je prehľad ponuky predajne 
kresťanskej literatúry Patmos, implementovaný je aj systém on-line objednávok. Žiaľ, v súčasnosti je 
funkčnosť tohto systému pozastavená, pretože sa nedarí pravidelne aktualizovať ponuku knižných titulov na 
web stránke. Azda sa v budúcnosti podarí obnoviť túto funkčnosť, prípadne aj rozšíriť aplikáciu o systém 
knižnice v spolupráci s Relevantom, n.o. 

Posledné dve sekcie, Partneri a Linky, obsahujú základné informácie o partnerských organizáciách nášho 
zboru, vrátane odkazov na príslušné web stránky. Web stránka ako celok je napĺňaná najmä materiálmi v 
slovenčine, avšak základné informácie o cirkevnom zbore, histórii, partnerských organizáciách zboru a o 
aktuálnom programe služieb Božích sú k dispozícii aj v anglickej mutácii. Nedarí sa nám však doplniť 
chýbajúcu nemeckú verziu stránky (a perspektívne by bolo možné uvažovať aj o maďarskej verzii). Prosíme 
všetkých, ktorí by nám v tomto vedeli pomôcť predovšetkým prekladom, aby nám dali vedieť.

Obsah web stránky je pravidelne aktualizovaný, priebežne uverejňujeme aktuálny program služieb Božích a 
publikujeme jednotlivé čísla zborového časopisu Patmos. Priestor na zlepšenie je však veľký, bolo by vhodné 
rozšíriť skupinu internetových prispievateľov, a tak častejšie a pravidelnejšie uverejňovať podklady a 
materiály pre jednotlivé druhy aktivít v našom zbore (napr. pre stretnutia rodín, modlitebné spoločenstvo, 
detskú besiedku, zborový spevokol, a pod.). Tiež by azda bolo potrebné upraviť a inovovať aj grafickú podobu 
stránky, pretože táto nebola menená od spustenia stránky v roku 2005.

Z hľadiska návštevnosti, ktorú meriame pomocou služby GoogleAnalytics, vykazuje web stránka 
www.patmos.sk pomerne stabilné hodnoty oscilujúce okolo 400 jedinečných návštev mesačne (Pozri Obrázok 
1). Z toho nových návštev je zhruba 46%. Používateľov, ktorí stránku navštívili opakovane, je 54%. Podľa 
geografického členenia je väčšina návštevníkov zo Slovenska, a to až 73%. Ďalej v poradí nasleduje Česká 
republika - 14%, USA a Veľká Británia - 9%, Nemecko, Rusko, Poľsko a ďalšie krajiny. Jedna návšteva trvá 
priemerne o niečo viac ako 3 minúty, návštevník si počas jednej návštevy prezrie priemerne 4,26 stránky. Tieto 
čísla sú dlhodobo pomerne stále a vcelku nie zlé, určite však existuje veľký priestor na skvalitnenie a 
aktualizáciu publikovaného obsahu, o čo by sme sa v budúcnosti chceli snažiť. 

Tešíme sa na Vašu návštevu na stránke www.patmos.sk a prosíme, zachovajte nám vašu priazeň. Budeme 
veľmi radi, ak nám pomôžete zvýšiť kvalitu web stránky zboru vašimi návrhmi, podnetmi a pripomienkami.

Karol Furdík
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11. Diakonická práca v zbore 18. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár

Na zborovom presbyterstve boli prijaté uznesenia týkajúce sa prevedenia inventarizácie a vyradenia už 
opotrebovaného majetku.  Zborový archív,ktorý je uložený vedľa veľkej zborovej siene, by potrebovalveľkú 
reorganizáciu a vypracovanie zámeru na správu a údržbu. Pre kroniku cirkevného zboru je potrebné spracovať 
všetky údaje uverejnené v kňazských správach a zborovom časopise a nájsť kronikára, ktorý by to pravidelne 
dopĺňal.   

11. Diakonická práca v zbore 19. Počet členov v zbore

V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva,ktoréhovýsledky sa stali známe až v r. 2012. Podľa nich 
ubudlo z nás, evanjelikov, za posledných 10 rokov 56 000, teda ročne sa stratí 5 600 evanjelikov.  V štatistických 
číslach je to pokles o pätnásť percent, keď sa k ECAV na Slovensku prihlásilo v roku 2001-  375 858 evanjelikov, 
pri poslednom sčítaní to bolo len 316 250 evanjelikov. Iste je tu niekoľko faktorov, ktoré pôsobili pri poslednom 
sčítaní, ale my sa chceme pozrieť na náš cirkevný zbor. Iste chápeme to hlavné, že ak oslovujeme – hľadáme 
stratených, tak naším cieľom nie je „nárast počtu“, ale túžba po záchrane, preto cieľom oslovenia je priviesť ľudí 
ku Pánovi Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi. Z priloženej tabuľky je možné vyčítať, že  podľa sčítania je nás 4 
486 evanjelikov v cirkevnom zbore.  Pri poslednom sčítaní (2001) nás bolo  5 511 a teraz 4 486, to znamená, že je 
nás menej o 1025, v kartotéke cirkevného zboru máme 3 736 evanjelikov. Teda rozdiel medzi posledným 
sčítaním a zborovou kartotékou je 760 evanjelikov. Tento rozdiel môže byť spôsobený tým, že sa niektorí bratia a 
sestry neprihlásili do cirkevného zboru a nevypísali si kartotečný lístok, máme aj takých, čo sa prihlásili pri 
sčítaní, žijú na území nášho cirkevného zboru, ale sú prihlásení do iného cirkevného zboru, no je veľa tých, ktorí 
sa nám stratili, či ktorých sme stratili. Pokles počtu nie 
je radostným obrazom života zboru.Na zasadnutí 
zborového presbyterstva sme sa zaoberali aj touto 
otázkou. No veľkým problémom je aj vysťahovalectvo 
za prácou.  Nevedieme si štatistiku tých, čo sú kvôli 
práci v zahraničí, odlúčení nielen od rodiny, ale i 
cirkevného zboru. Čo sa týka počtu členov v našej 
zborovej kartotéke máme nárast o 28 členov oproti 
roku 2011. 

Výsledky sčitania obyvateľov v roku 2011 

Obec 
Počet 

obyvateľov 
Počet 

evanjelikov 
% 

evanjelikov 

Brežany 156 9 5,77 

Bzenov 754 89 11,80 

Fintice 1 831 8 0,44 

Gregorovce 806 61 7,57 

Haniska 651 44 6,76 

Janov 302 110 36,42 

Kojatice 1 054 66 6,26 

Ľubotice 3 080 72 2,34 

Malý Šariš 1 485 141 9,49 

Petrovany 1 809 85 4,70 

Podhradík 370 39 10,54 

Prešov 91 782 3 317 3,61 

Radat ice 743 7 0,94 

Rokycany 934 113 12,10 

Ruská N. Ves 1 110 11 0,99 

Svinia 1 765 8 0,45 

Teriakovce 547 20 3,66 

Terňa 1 149 7 0,61 

Veľký Šariš 5 292 117 2,21 

Vyšná Šebastová 1 130 78 6,90 

Záhradné 964 11 1,14 

Žipov 281 39 13,88 

Župčany 1 349 34 2,52 

S p o l u 119 344 4 486 3,76 
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11. Diakonická práca v zbore 20. Hospodársky život zboru

20.1 Príhovor námestnéhodozorcu Mgr. Miroslava Čurlíka
Milé sestry a bratia, 
všetkých Vás vítam na dnešnom výročnom zborovom konvente. Tak, ako každý rok, zhodnotíme život a 

prácu v zbore v roku 2012 od posledného výročného konventu, konaného 26.2.2012. Zároveň je potrebné 
prorokovať a schváliť zámery na rok 2013. Rok 2012 bol rokom 365. výročia od posvätenia Chrámu Svätej 
Trojice (r.1647), 345 rokov uplynulo od začatia činnosti Evanjelického kolégia (r. 1667) a pripomenuli sme si aj 
pamiatku obetí Prešovských jatiek (r.1687) spred 325 rokov. Množstvo histórie, ale aj dianiu a aktivít sme prežili 
v roku 2012. Tento výročný zborový konvent sa koná počas hlavných služieb Božích. Minulú nedeľu bol 
konvent riadne ohlásený. Zborové presbyterstvo zasadalo 11.2.2012 a prerokovalo kňažskú správu, vrátane 
správ jednotlivých zložiek a hospodárenie nášho zboru za rok 2012. Súčasťou tejto správy je aj správa o 
hospodárení našej spoločnosti Patmos, s.r.o. a Relevant,n.o., v roku 2012. Všetky tieto správy zborové 
presbyterstvo prorokovalo a odporučilo ich predložiť konventu na schválenie. Zároveň sme všetky tieto správy 
uverejnili v zborovom časopise Patmos a na zborovej stránke www.patmos.sk . Rok 2012 nebol len investičným 
rokom, bol aj rokom množstva vnútromisijnej práce a rokom, keď sa rozširuje činnosť opatrovateľskej služby. 
Nezisková organizácia Relevant prináša cez množstvo svojich úspešných projektov zdroje na svoju činnosť a 
stáva sa už neoddeliteľnou súčasťou života zboru. Náročné je v rámci činnosti Patmos, s.r.o. zabezpečiť nájomné 
využitie zborového domu Patmos, čo v týchto rokoch, a ponuke nájomných priestorov v širšom centre mesta 
Prešov, je náročné. Nutné je v roku 2013 zabezpečiť vyrovnané hospodárenie v tejto spoločnosti a priniesť aj 
nové služby, ktoré by navýšili príjmy. Za službu v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zborovým 
farárom, sestre kaplánke, 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 a spoločnosti Patmos, s.r.o. a Relevant,n.o. 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 Jána 15,16, kde je napísané : „Ježiš hovorí: Nie vy ste si mňa 
vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie.“ Pán Boh kladie dôraz na 
úplne iné veci, než si namýšľame. Pán Ježiš neprišiel na túto Zem preto, aby sa stal hrdinom, ale preto, aby 
zmenil naše srdcia – aby z nás urobil dobré, súcitné bytosti, ktoré skutočne slúžia a prinášajú ovocie. 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. 

Mgr. Miroslav Čurlík, námestný dozorca 

20.2 Správa Hospodárskeho výboru  CZ ECAV Prešov za rok 2012
Hospodársky výbor CZ ECAV Prešov bol zvolený na mimoriadnom zborovom konvente 30.12.2012. 

Zvolení boli: Čurlík M.,  Damankoš M., Gáll J., Štúrová M., Večimák S., členmi HV CZ je aj predsedníctvo CZ .  
Hospodársky výbor zasadal až v roku 2013 (7.1.2013, 28.1.2013 a 11.2.2013), zaoberal sa analýzou 
hospodárenia CZ ECAV Prešov, Patmos, s.r.o. a Relevant,n.o. HV CZ ECAV pripravil prehľad príjmov a 
výdavkov za roky 2009 až 2012 a z uvedených porovnaní pripravil rozpočet na rok 2013. HV CZ sa zaoberal aj 
kontrolou hospodárenia v CZ ECAV Prešov a Patmos, s.r.o., pripravil podklady k hmotnej zodpovednosti za 
spravovaný majetok CZ a Patmos, s.r.o. a kľúčový poriadok v priestoroch patriacich CZ ECAV Prešov. 
Plánované zasadnutia HV CZ v roku 2013 : 22.4.2013, 16.9.2013, 22.11.2013. 

Cirkevný zbor ECAV Prešov
V porovnaní s rokom 2011 poklesol  výber cirkevného príspevku  o 1 424,14  €. Príjem v milodaroch sa 

stabilizoval, v tomto roku to bolo len  o 208,83 € viac.  Výrazné sú pre rok 2012 investície (chrám Prešov- 
ozvučenie, zariadenie kancelárie FÚ a aparatúra pre mládež). Najväčšie výdavky predstavovala investícia do 
ozvučenia chrámu v Prešove vo výške  6 769,68  €. Práce v kotolni boli vo výške 1657,53 €.  Zariadenie 
kancelárie farského úradu predstavovalo výšku 5 201,71€, pri tejto investícii sa zrealizovalo aj osvetlenie 
chodby vo výške 1686,70€ . Zakúpila sa aparatúra pre mládež vo výške 2 431,82 €. Investície tvorili 20 082,03  
€, to je len polovica oproti roku  predtým.  Celkovo režijné náklady mierne stúpli, predovšetkým kvôli cenám 
plynu. Vo výdavkoch poklesli výrazne ofery na iné ciele z  6380,86 €  na 3138,41 €,  o cca  50%.  Predmetné 
príjmy a výdavky boli prerokované na zasadnutí, pred zasadnutím ZP CZ a zohľadnené v príprave rozpočtu na 
rok 2013.  
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Patmos, s.r.o. 
V roku 2012  boli príjmy z prenajatých priestorov  v ZD Patmos  26 280 ,92 €,  oproti  roku 2011 (43 045,54€ 

) poklesli výrazne  o 16 764,62  €, teda o 38,9 %. Kníhkupectvo Patmos malo v tržbách  príjem nad 31 134 €, v 
rámci predaja je to stabilný obrat. Mzdové náklady zamestnancov oproti roku 2011  dokonca poklesli  z  13 
664,43 € na 13 545,82 €. Patmos, s.r.o. čerpal kontokorentný úver vo výške 6210,00 €.  Spoločnosť má účtovnú 
stratu:-5 850,65 €. Pre rok 2013 je predpoklad mať vyrovnané príjmy a výdavky. 

Relevant,n.o. 
Najvýznamnejším príjmom v roku 2012 boli dary vo výške 9621,94 €. V roku 2012 Relevantn.o. zaznamenal 

zvýšenie dotácie od PSK vo výške 6586,56 €. ÚPSVaR poskytol dotáciu vo výške 1534,40 € a Nadácia SPP 
poskytla dotáciu vo výške 1998,00 €. Nižšie dotácie boli od Nadácie pre deti Slovenska (64,83 €) a 
Medzinárodný klub žien Bratislava poskytol 1136,05 €. Novým projektom je PwC projekt, na ktorý bolo 
prispené čiastkou 1350,00 €. Výrazne stúpli v položke ostatné služby (5203,96 €, kde je aj pôžička pre zbor). 

HV CZ Prešov vykonal kontrolu príjmov a výdavkov c CZ ECAV Prešov a  odporúča schváliť výsledok 
hospodárenia za rok 2012. 

20.3 Správa o hospodárení zboru za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

- cirkevná daň:  20 857,- 
- milodary (položkovite): 33 726,52 
- cirkevno-zborové cie le 14 141,94 

- kostol 6 242,- 

- domáci tlačový fo nd 1 863,- 

- pre mládež 330,- 

- besiedka 10,- 

- pre spevokol 450,- 

- Rokycany 110,- 

- Janov 90,- 

- Červenica 340,- 

- Petrovany 30,- 

- Kojatice  45,- 

- Ev. posol 35,- 
- ESŠ 320,- 

- Det ský biblický tábor 30,- 
- pravidelný príspevok 2 279,58 

- Hniezdo + Relevant 10,- 

- misia Rusko 420,- 

- Ev.východ 20,- 

- zborová diakónia  250,- 

- rodinné spoločenstvo 50,- 

- organ 130,- 

- kniha J.Turzu 6 000,- 

- milodar prir. Katastrofa 530,- 

- ofery:   7406,78 

- výnosy z nájmov:    
(z nájmu pôdy) 

220,20 

- iné príjmy (položkovite): 11 739,15 

- poplatok za DBT - 

- úhrady réžie z Kojatíc  867,42 

- ofery na iné ciele  1 196,41 

- pôžička 8 250,- 

- ostatné 1 425,32 

- zostatok z roku 2011: 6 215,05 

Príjmy spolu: 80 164,70 

 

PRÍJMY:

- režijné náklady  
(najväčšie položky): 

25 072,- 

- elektrina (fara, kostol, fílie) 9 548,98 

- plyn (fara, kostol, fílie) 6 892,11 

- vodné, stočné 2 036,38 

- vývoz domového odpadu 205,92 

- poplatky banke 146,95 

- poštovné 39,- 

- časopis Patmos 708,- 

- ostatné (nákup čist. a kanc. 
potr., výzdoba kostola, 
žiarovky, oplatky, víno a i.) 

2 920,23 

- občerstvenia a pohostenia 522,32 

- dary a kytice  975,22 

- internet –webstránka 457,34 
-materiál na údržbu a opravy 619,55 

-cestovné výdavky: 878,37 
- investície a opravy  
(položkovite): 

20 082,03 

- ozvučenie chrámu 6 769,68 

- kotolňa 1 657,35 
- zariadenie kancelárie 5 201,71 

- VZS podlaha 774,77 
- osvetlenie chodby 1 686,70 

- aparatúra – mládež 2 431,82 

-  protipožiarna skriňa 1 054,80 

-  videovrátnik 361,20 

- geom.plán Rokycany 144,- 

- finančné výdavky 
cirkevné: 

3 819,24 

- finančné výdavky 
ostatné: 

14 491,19 

- daň z príjmu  26,26 
- ofery na iné cie le 3 138,41 

- daň z nehnuteľnosti 2 353,25 
- odvod prijatých milodarov 989,61 

- poistenie budov 1 136,86 

- učebnice náboženstva  446,44 

- poskytnutá pôžička 400,- 

- vrátená pôžička 6 000,- 

Výdavky spolu: 64 342,83 
 

VÝDAVKY:

Stav pokladne k 31.12.2012: 6 892,38 
Stav na bežnom účte: 8 929,49 

Peňažné prostriedky spolu: 15 821,87 
 Pripravila Ing. E. Ondíková
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20.4 Rozpočet cirkevného zboru na rok 2013

Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2013 (€)                                                   
PRÍJMY  

1. Zostatok z predchádzajúceho roka  15821,87 

2 Príjmy z prenájmu  178,13 

4 Ofery  8000,00 

5 Cirkevný príspevok  22000,00 

6 Milodary  30000,00 

10 Ostatné  3000,00 

11 SPOLU  79000,00 

  
 

  

Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2013 (€)                                                   
VÝDAVKY 

14 Mzdy a odmeny za prácu  500,00 

15 Daň a odvody  1900,00 

16 Réžia (plyn, voda, elektrina, odpad) 25000,00 

17 Cestovné  1000,00 

18 Opravy a investície  23000,00 

19 VMV aktivity CZ  5600,00 

  z toho :  detská besiedka  2100,00 

                   dorast  1500,00 

                  stredoškolská mládež  450,00 

                   staršia mládež  450,00 

                   rodinné spoločenstvá  300,00 

  Sekčovské misijné stretnutia (SMS) 400,00 

                  spevokol SION 400,00 

20 Opatrovateľská služba  6000,00 

21 Finančné výdavky cirkevné (vyššie COJ) 3040,00 

  Milodar Helinathus UZ ŠZS  1860,00 

22 Finančné výdavky ostatné  13000,00 

  Výdavky spolu  79000,00 

  Výsledok hospodárenia  0,00 

 
Rozpočet  Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov na rok 2013
Rozpočet na rok 2013 bol predložený Hospodárskym výborom CZ Presbyterstvu CZ ECAV Prešov. Príjmy 

sú tvorené z: prenesených finančných prostriedkov vo výške 15 821,87 € a taktiež z prenájmu vo výške 178,13 €. 
Ofery sú predpokladané vo výške 8000 € a cirkevný príspevok za 3736 členov v kartotéke by mal byť vo výške 
22 000 €. V milodaroch predpokladáme príjem vo výške 30 000,00 €, čo je nižšie očakávanie, ako to bolo v roku 
2012. V roku by mala ESŠ Prešov doplatiť aj zostatok z pôžičky vo výške 3000 €. Celkovo by teda 
predpokladané príjmy boli vo výške 79 000,00 €. Mzdy za prácu a daňové poplatky a odvody sú vo výške 500 € a 
1900 €. Najvyššou položkou v rámci réžie sú náklady na plyn, vodu, elektrinu, odpad a iné vo výške 25 000,00 €. 
Cestovné náklady sa navýšili na 1000 € vzhľadom na zvýšenie počtu služieb Božích (kaplánka) a vyučovania 
náboženskej výchovy v okolitých obciach. Opravy a investície v roku 2013 by mali byť vo výške 23 000, 00 €. 
Zriadené pre tento rok sú nasledovné investície: náter plechovej strechy na Chráme Sv. Trojice v Prešove, 
výmena bočných dverí na Chráme Sv. Trojice v Prešove, položenie dlažby na chodbe a schodišti FÚ CZ ECAV. 

V rámci vnútromisijných aktivít CZ budú podporené nasledovné zložky: Detská besiedka: 2100 € (detský 
biblický tábor, vianočný program, Dávidova harfa, školenie pracovníkov DB, potáborové stretnutie). Dorast: 



1500 €, v rámci tejto sumy bude podporený letný dorastový tábor (podpora prípravného tímu a soc.slabších 
účastníkov), garden party pre konfirmandov a zimný celozborový výlet. Stredoškolská mládež bude podporená 
sumou 450 €, podporené aktivity: víkendové stretnutie mládeže, víkendové pracovné stretnutie tímu mládeže a 
vzdelávanie pracovníkov, ktorí pracujú s mládežou. Staršia mládež bude podporená tiež sumou 450 €: 
víkendové stretnutie staršej mládeže, víkendové pracovné stretnutie tímu staršej mládeže a ENTER – misia na  
vysokoškolskom internáte. Rodinné spoločenstvá sú podporené sumou 300 € a podpora je určená na spoločnú 
víkendovku s mládežou a zimný celozborový výlet. Sekčovské misijné stretnutia (SMS) boli podporené vo 
výške 400 €, pričom podpora je určená na prenájom miestnosti a výdavky spojené s aktivitami. Spevokol SION 
bol tiež podporený sumou 400 €. Všetky schválené dotácie pre aktivity VMV budú poskytnuté zálohovite, 
respektíve na základe zúčtovania so správou o priebehu aktivity a podložené pokladničnými, alebo účtovnými 
dokladmi. 

Úlohou pre HV bolo zakomponovať do rozpočtu na rok 2013 aj sumu 6000 € na opatrovateľskú službu, ktorá 
sa v zbore v rámci diakonie a činnosti Relevantu,n.o. rozbieha. Finančné výdavky pre vyššie COJ 
predpokladáme vo výške cca 3040 € a pre Účelové zariadenie  ŠZS Helianthus je pripravený príspevok 0,50 € na 
člena CZ , čo bude činiť 1860 €. V ostatných  finančných  výdavkoch vo výške 13000 € sú zahrnuté milodary pre 
iné subjekty – účelovo viazané, povinné ofery ECAV, daň z nehnuteľností, poistenie budov.

Spracoval : HV CZ ECAV Prešov, 11.2.2013  
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11. Diakonická práca v zbore 21. Dobročinnosť zboru 

Dávanie je výzvou k prebudeniu. 
Dávaním a dobročinnosťou sa pripravujeme na odluku cirkvi od štátu, ona už je,čo sa
týka ekonomického a duchovného života cirkevných zborov. Len platy farárov sú uhrádzané z ústredia cirkvi 

cez GBÚ – to je úrad a pojem Generálna cirkev je „teologický blud“!  Myslím si, že vieroučný vybor by sa mal 
tak vážnou  ekleziologickou témou zaoberať. Duchovné prebudenie je spojené s dávaním, obetavosťou. 
Ďakujem za takýchto bratov a sestry v našom cirkevnom zbore.  Je pre povzbudenie, lebo mnohé by sme v 
cirkevnom zbore nezvládli. Pán vám žehnaj. Práve tu sa odkrýva, nakoľko sme napáchli týmto svetom. Aj naše 
dávanie má a musí byť vyznaním, že túžime potom, že „On musí rásť a ja sa musím menšiť (Ján 1, 29).“ To 
znamená, že On odkrýva naše sebectvo, našu pýchu, naše hriešne zmýšľanie, v ktorom chápe naše dávanie ako 
prejav vďaky.Spolu sme prispeli: ženy,mládež, SMS – 1025 EUR,  boli prinesené milodary pre Červenicu – 
565,00 EUR, Ev.východ – 40,00 EUR, Ev. posol – 55,00 EUR, EKG – 620,00 EUR, predpísané ofery vo výške 
740,00 EUR, sociálna výpomoc vo výške 300,00 EUR, ofera pre ESŠ – 601,40 EUR. Teda podporili sme iných, 
vediac, že Pán bohato odplatí každému ochotnému darcovi. Spolu to bolo vo výške: 3 946,40 EUR. 

11. Diakonická práca v zbore 22. Dobrovoľní pravidelní darcovia

Počet je akoby ustálený, ale ak sa bude pripravovať odluka cirkvi od štátu, musíme sa pripravovať na tento 
spôsob financovania cirkvi. Počas uplynulého roka prispelo 14 dobrovoľných prispievateľov do rozpočtu 
cirkevného zboru sumou: 2779,58 EUR. Pravidelnými prispievateľmi sú: J. Bakalár, V. Baranová, V. Čop, 
M. Damankoš, M. Dreveňák, O.Koč ml., J. Konček, M. Kušnírová, D. Malá, Z. Maruščáková, J. Partilla, D. 
Pastirčáková, J. Petrová, S. Verčimák. 

11. Diakonická práca v zbore 23. Správa konateľa Patmos, s.r.o. 

Minulý rok bol pre spoločnosť Patmos, s.r.o. veľmi ťažký, lebo začiatkom roka odišli ďalší nájomníci zo 
zborového domu (firma TZM, p. Murínová) a budova ostala asi len z 1/3 obsadená. Ku koncu roka sa trošku 
situácia zlepšila, lebo prišla firma INSOMNIA a Tristan studio.Ďalej pracujeme na tom, aby sme obsadili čo 
najviac zborový dom, pričom spolupracujeme aj s niektorými realitnými agentúrami. V jeseni sme začali s 
výmenou okien v pivničných priestoroch a dokončiť by sme ich mali na jar tohto roku.

Kníhkupectvo Patmos sa nachádza v plusových číslach, a to aj zásluhou vedúcej predajne, Katky 
Michalčíkovej. Kníhkupectvo má svoje nezastupiteľné miesto v predaji kresťanskej literatúry v tomto meste a aj 
v tomto regióne.
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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 2012 
16 624,94  EUR. 

V roku 2012 mala spoločnosť kontokorentný úver zo SLSP, a. s., 6 210  EUR.
Valné zhromaždenie sa v priebehu minulého roka stretlo na troch 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 2012 a odporučilo ju 
schváliť zborovému presbyterstvu a zborovému konventu.

Účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2012 je  -5850,65 EUR.
Vybrané výnosové a nákladové položky z Výkazu ziskov a strát spoločnosti za rok 2012:
    - výnosy z predaja tovaru (kníhkupectvo) 31 134,54 
    - výnosy z prenájmu ZD Patmos 28 198,86

- výnosy z prenájmu Jazdeckého areálu 11 200,-
- výnosy z prenájmu školy v Rokycanoch     663,88
- ostatné výnosy z nájmov     631,28
- ostatné výnosy z hosp. činnosti     541,86
- úroky             0
Výnosy celkom: 72 370,42

          - náklady na predaný tovar (kníhkupectvo) 23 272,48
- výrobná spotreba  (prevádzkové náklady) 32 880,98
      z toho - náklady na služby 11 140,29 
                 - náklady na energie a materiál 21 740,69
- osobné náklady 19 239,69
      z toho - mzdové náklady 13 545,82

   - náklady na soc. zabez.   4 581,88
   - sociálne náklady   1 111,99

- dane a poplatky          295,98
- odpisy      646,80
- ostatné náklady na hospodársku činnosť      828,72
- nákladové úroky      585,76
- ostatné finančné náklady      470,66
Náklady celkom: 78 221,07   
Účtovný hospodársky výsledok  -5 850,65

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

11. Diakonická práca v zbore 24. Správa riaditeľa Relevant,n.o. 

Správa za Relevant,n.o. 2012
Nezisková organizácia Relevant,n.o. bola založená hlavne, kvôli tomu, aby slúžila ako podporný nástroj pre 

tých, ktorí v našom zbore pracujú s mládežou a tými, ktorí potrebujú našu pomoc. Verím, že nasledujúca správa 
vás utvrdí v tom, že sa nám to s Božou pomocou darí napĺňať.

Jednou z hlavných oblastí, ktorou sme sa zaoberali tento rok, bola naďalej práca s odchovankyňami detských 
domovov v Domove na pol ceste Hniezdo. Počas roka 2012 sme mali plný počet klientok, teda 5, tri z nich odišli, 
jedna pracuje, ďalšie dve sú v inom zariadení. V súčasnosti je počet opäť plný, keďže prišli nové tri klientky. V 
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minulom roku sme s Božou pomocou rozbehli dobrovoľnícku prácu aj vďaka projektu, ktorý podporilNadačný 
fond PwC v Nadácii Pontis.Tým sme získali skupinu študentov, ktorí sa aktívne zapájajú do spolupráce s 
mládežou, ale hlavne s dievčatami z Hniezda. Sú to napr: Tvorivé dielne – výroba vianočných ozdôb a 
predmetov, kde boli zapojení aj dobrovoľníci, potom to spolu predávali na vianočných trhoch v meste počas 
niekoľkých dní. Dievčatá navštevovali aj stretnutia mládeže na fare – spolu sa zúčastnili okolo 15 stretnutí 
mládeže, športové stretnutia, večer spoločenských hier, filmový večer. Spolu bolo takýchto aktivít okolo 30. 
Zúčastnili sa zborových výletov ROS a tiež na detskom tábore, kde jedna z nich pomáhala v kuchyni.

Okrem týchto stretnutí dievčatá pomáhali pri upratovaní fary, keď nemali školu alebo prácu, tiež chodili aj na 
Sigord. Zapojili sa aj do zbierok: Nezábudka v spolupráci s organizáciou Most do duše a Hodina deťom, čím sa 
získal výťažok pre návštevy ZOO, filharmónie či cestovné na stretnutia mládeže. Veľmi cennou pomocou bol aj 
výťažok z aliančného týždňa, a to vo výške 595 €.

Všetko spomenuté sa mohlo uskutočniť aj vďaka tomu, že sme sa personálne rozrástli a do nášho pracovného 
tímu prišla Eva Čorbová, ktorá je na plný úväzok zamestnaná v Hniezde už vyše roka a to vďaka podpore 
Nadácie SPP pre obdobie november 2011/november 2012. Počas toho roka, sa uskutočnili veci, ktoré viedli k 
rozvoju individuálnych plánov klientok. Tiež sme začali návštevy detských domovov, ktoré viedli k spoznaniu 
budúcich potencionálnych klientok, ktoré sú vhodnejšie pre Hniezdo, ako tie, ktoré sme mali pred časom. 

zdroj príjmu 2009 2010 2011

pokladnica a účty 0,00 6650,64 3996,99

dotácia Prešovský samosprávny kraj 4233,18 6374,40

dotácia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 2042,93 852,63

Nadácia pre deti Slovenska 0,00 300,00 583,47

Medzinárodný klub žien Bratislava 0,00 0,00 1000,00

Nadácia SPP 0,00 0,00 4662,00

Liga za duševné zdravie 0,00 0,00 2026,11

PwC projekt 0,00 0,00 0,00

Poplatky za sociálne služby 1864,00 848,79 1175,26

Účastnícke poplatky 9203,00 5600,00 6611,00

2% zaplateného podielu danez príjmov 2716,58 3049,04 1912,67

dary 2365,29 2444,86 3019,62

tržby za výrobky tvorivých dielní 0,00 155,13 280,18

Ostatné príjmy (úroky a iné) 912,44 580,82 1832,72

Spolu 26901,50 25905,39 34327,05

Mzdy 4749,93 5041,53 7116,18

poistné a príspevky do poisťovní 1629,58 1845,62 2238,36

Poskytnuté dary 0,00 249,00 1272,03

Energie a voda 1172,90 1445,67

Materiál 1010,15 2338,04

Cestovné 248,87 196,55

Telekomunikačné poplatky 306,39 354,26

Nájomné 2429,54 622,56

Ubytovanie a strava (tábor) 7319,00 5592,88

Potraviny- občerstvenie 95,62 181,52

Iné služby (tlač a doprava) 259,58 796,75

Ostatné služby (banka, kolky, poštovné, pôžička zboru) 428,11 930,91

Výdavky celkom 25779,52 20406,31 23085,71

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 1121,98 5499,08 11241,34

Príjmy a výdavky RELEVANT n.o. 2009-2011

9840,19

5296,77

14103,24
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Rozvinula sa dobrovoľnícka práca, životné zručností a mnoho ďalších činností, s ktorými sa začalo v 
minulom roku a pokračuje sa v nich aj v tomto.Tu platilo a stále platí, viac rúk, viac práce urobí. Naozaj je to 
tak, pretože sa urobili veci, ktoré sme vždy len chceli a plánovali, tie sa teraz pohli dopredu. Je pravdou, čo 
hovorí Božie Slovo, že každý máme nejaký ten dar či dary a ak ich využívame, tak je to na požehnanie tomu 
človeku, no osobne mám pocit, že ešte viac sú z toho požehnaní ľudia naokolo.  

Ďalšou oblasťou je podpora pri organizácii anglického konverzačného tábora  KECY camp, ktorý sa 
tento rok uskutočnil už po desiatykrát. Na tomto tábore bolo celkovo 104 účastníkov, z čoho bolo 9 ľudí z 
amerického tímu z Atlanty a 27 dobrovoľníkov, ktorí na sa tábore poriadne narobili, ale prinieslo to svoje 
ovocie vo forme nových členov našej mládeže. Organizácia pomohla hlavne tým, že sme mohli finančne 
podporiť vedúceho tábora Daniela Harčára, ktorý sa celej príprave intenzívne venoval viac ako 2 mesiace.

Minulý rok sme sa rozhodli, že sa trocha viac sústredíme na podporu práce s mládežou, výsledkom toho je 
aj nápad zriadiť miesto pre mladých, kde budú môcť zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Napísali sme projekt 
„Klubovňa Puzzle“, ktorá sa zriadivďaka podpore Nadácie VÚB. Po dohovore s vedením zboru sa určil aj 
konkrétny priestor v zborovom dome Patmos, kde sa tento nápad v priebehu roku 2013 postupne zrealizuje. 
Bude to miesto pre konfirmandov, dorast, stredoškolskú mládež a nových mladých ľudí, ktorí nás ešte 
nepoznajú. Budú sa tu môcť nielen zabaviť, niečo naučiť, ale aj bližšie spoznať ostatných mládežníkov v 
našom zbore. Zodpovednosť za celú realizáciu a chod prijal Ján Čerenský, ktorý v zbore pracuje s mládežou  
ako „dobrovoľník“ na pol úväzku. Čo to vlastne znamená, sa ho môžete opýtať osobne.

Ďalšou novou aktivitou, ktorá nás časovo zamestnávala v roku 2012, bola práca okolo plánovania, 
registrácie a spustenia novej sociálne služby, ktorú sa vedenie zboru rozhodlo spustiť pod touto neziskovou 
organizáciou, aby sa šetrili hlavne ľudské zdroje. Táto služba má názov Diakonia – opatrovateľská služba a 
bola registrovaná podľa zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008 §41 Z.z.Poskytovanie služby sa začne 
1.marca 2013, keď budú podpísané prvé zmluvy. Vedeniu tejto oblasti sa zodpovedne ujala  Lenka Bačová, 
ktorá je jej koordinátorkou, zatiaľ ako dobrovoľníčka, ale veríme, že ak sa to rozbehne, tak ju budeme môcť 
zamestnať aspoň na pol úväzku. Takto budeme schopní použiť aj jej bohaté skúsenosti v oblasti psychológie, 
čo je jej profesionálne zameranie, aj v iných oblastiach, ktorým sa v Relevante venujeme. 

Tento rok nás veľmi povzbudil aj nemenovaný brat so svojou rodinou, ktorý nás svojou štedrosťou bohato 
obdaril a svojimi slovami nás aj utvrdil, že naša práca má zmysel a je to niečo, čo je v súlade s Božím 
zámerom pre náš zbor. Povzbudilo nás aj rozhodnutie zborového presbyterstva, ktoré odobrilo pre Relevant 
kancelárske priestory v zborovom dome Patmos, ale aj množstvo ochoty a pomoci z mnohých strán. 
Ďakujeme srdečne za vašu pomoc, vaše 2 % z dane, modlitby a prosíme, aby to pokračovalo aj v budúcom 
roku. 

K naplneniu cieľov organizácie patrí aj hľadanie financií na aktivity, ktoré v našom zbore bežia, čo sa 
uskutočňuje aj cez písanie projektov. Tejto činnosti, ako aj oslovovaniu sponzorov, sa mohla viac venovať 
Ivana Blecháržová, ktorá je zamestnaná aj ako sociálna pracovníčka.

V roku 2012 boli podané nasledujúce projekty:

Podporené: 
A. Medzinárodný ženský klub – Zariadenie  pre Hniezdo.
B.  Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis – zameraný na rozvoj dobrovoľníckej práce.  
C.  Nadácia VÚBnám podporila projekt „Klubovňa Puzzle“.
Projekt podávaný do nadácie SPP v rámci programu Opora, zameraný na rozvoj MVO, vďaka nemu sme 

mohli zamestnať pracovníčku na plný úväzok.  Tento projekt začal bežať už v minulom roku. 

Podaný:
Projekt: Pomáhajme lepšie a viacerým.  
Bol podaný v rámci Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej 

spolupráce  - na vyjadrenie stále čakáme.
Sme nesmierne vďační Pánu Bohu za jeho milosť a vedenie v každej oblasti našej služby.
Personálne obsadenie  v roku 2012
Riaditeľ:  Marek Ilenin
Vedúci stredoškolskej mládeže: Bc. Daniel Harčár
Vedúca Domova na pol ceste Hniezdo: Mgr. Alena Matijová



Sociálna pracovníčka: Mgr. Ivana Blecháržová
Sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Čorbová
Mzdová účtovníčka: Ing. Emília Ondíková
Účtovníčka: Ing. Erika Paľová
Predseda správnej rady: Ing. Peter Gál
Členovia správnej rady: Mgr. Ján Bakalár, Ing. Milan Dreveňák, Ing. Slavomír  Verčimák, JUDr. Kamil 

Draganovský, Mgr. Peter Michalčík, Bc. Daniel Harčár, Mgr. Ivana 
Blecháržová, Ing. Alena Bodnárová, Mgr. Lenka Bačová, Ing. Vladimír Gál, Ing. Ján Čerenský
Revízor: Ing. Daniel Hanko

Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2012
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Príjmy 2012 

Zdroj príjmu  
Suma 

(EUR) 

pokladnica a účty  11241,34 

dotácia Prešovský samosprávny kraj  6586,56 
dotácia Úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny  1534,40 

Nadácia pre deti Slovenska  64,83 

Medzinárodný klub žien Bratislava  1136,05 

Nadácia SPP 1998,00 

Liga za duševné zdravie  641,15 

PwC 1350,00 

Poplatky za sociálne služby  2395,60 

Účastnícke poplatky  7512,80 

2% zaplateného podielu danez príjmov  2669,73 

Dary  9621,94 

tržby za výrobky z tvorivých dielní  24,90 

Ostatné príjmy (úroky a iné)  1061,06 

Príjmy celkom 47838,36 

Výdavky 2012 

Druh výdavku Suma(EUR) 

Mzdy  11551,01 

poistné a príspevky do poisťovní  3983,95 

Poskytnuté dary  787,97 

Energie a voda  2510,84 

Materiál 2241,59 

Cestovné  604,69 

Telekomunikačné poplatky  403,92 

Nájomné 622,56 

Ubytovanie a st rava (tábor) 7877,00 

Potraviny- obedy, občerstvenie  1254,42 

Iné služby (t lač a doprava) 463,86 
Ostatné služby (banka, kolky, 
poštovné, pôžička pre CZ, iné)  5203,96 

Výdavky celkom  37505,77 

 
Zostatok je navýšený  rezervou, ktorá  je viazaná na spolufinancovanie projektov. V tomto prípade 

projektu:Pomáhajme lepšie a viacerým, ako aj prostriedkami, ktoré boli prijaté na realizáciu už schválených 
projektov.

Ak chcete finančne podporiť ľudí, ktorí slúžia mládeži, deťom, dievčatám z Hniezda, potom vás chceme 
poprosiť o 2% z vašich daní, ktoré môžete poukázať pre túto organizáciu, alebo môžete prispieť priamo na účet, 
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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
Do poznámky pre prijímateľa môžete špecifikovať, čo konkrétne chcete podporiť. (Napr.dar pre Hniezdo, 

mládež, opatrovateľskú službu, klubovňu Puzzle.) 
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.

11. Diakonická práca v zbore 25. Zamestnanci 

Cirkevný zbor:
1. Ing. Anna Štetinová –kantorka
2. MUDr. Daniela Pastirčáková – kantorka
3. Juraj Lenhardt – kantor 
4. Mgr. Ivana Bendíková – kantorka
5. František Kuropčák –kostolník 
6. Milan Jaduš – správca 

Patmos s. r.o. 
1. Jaroslav Ferjo – konateľ 
2. Katarína Michalčíková – kníhkupectvo Patmos
3. Ing. Emília Ondíková – ekonómka 

11. Diakonická práca v zbore 26. Záver a poďakovanie 

Bratia a sestry,
s pokorou hľadím na to všetko, čo sme uplynulý rok z Božej milosti prežili a zvládli. To všetko 

je dôvodom k vďake, netešíme sa z čísel, ale za nimi vidíme prácu  a službu mnohých  bratov a 
sestier, sú svedectvom štedrosti, ochoty, ale i lásky k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Nie je to 
jednoduché, slúžiť v tak náročnom cirkevnom zbore, a nešlo by to bez ochotnej a obetavej 
služby kantorov, kostolníka s jeho rodinou, pracovníkov v Patmose a cirkevnom zbore, ale i 
všetkých ďalších nemenovaných spolupracovníkov v rozličných oblastiach služby a VM práce 
cirkevného zboru.  Náš cirkevný zbor sa prebúdza a napreduje len vďaka dobrovoľnej službe a 
obetavosti mnohých, mladších či starších bratov a sestier, ktorú vidí, požehnáva a cení náš Pán a 
Majster Ježiš Kristus.  On nech milostivo odplatí všetkým, ktorí podľa svojich možností a z 
úprimného srdca podporili náš cirkevnozborový život i potreby školy, Relvantu, Patmosu, nás 
zborových farárov, finančnými darmi, službou, radou, modlitbami, napomenutím, osobným 
príkladom, a to len za jedným cieľom, aby mnohí boli povzbudení vo viere, utvrdení v nádeji a 
budovaní v láske. V závere vás chcem poprosiť aj o odpustenie, nestihol som pripraviť túto 
správu tak, aby ste ju mali už v nedeľu na sl. Božích. No to je asi to najmenšie zlo, ale ak som 
niekomu ublížil, nesplnil, čo som sľúbil, nepotešil v tú chvíľu, keď ste to potrebovali, prosím o 
odpustenie.  



11. Diakonická práca v zbore Modlitba

Drahý náš Pane Ježiši Kriste, Ty si Pánom našich životov, nášho cirkevného zboru i nepoznanej budúcnosti. 
Ďakujeme Ti za prežitý rok 2012. Ďakujeme za všetko, čo sme mohli prijať z Tvojej ruky, čo bolo dobré, 
radostné, budujúce, čo nás, Tvoju cirkev tešilo, budovalo, prebúdzalo k životu v nádeji a láske. Odpusť nám to, 
čo sme premeškali vykonať pre našu pohodlnosť, vlažnosť a nezáujem. Zmiluj sa nad nami, aby to všetko, čo sa 
odohralo na Golgote, bolo dôvodom k vďake a chvále za Tvoju milosť, v  ktorej nám otváraš nové perspektívy 
života. Veď nás a zmocňuj Duchom Svätým, aby sme do Tvojich rúk vkladali všetky svoje obavy, starosti, ale i 
očakávania a plány v našich životoch, ale i práci na Tvojom kráľovstve v našom cirkevnom zbore. Ty, Pane, 
žehnaj každej práci a prebúdzaj nás svojím slovom k novému svedectvu, aby sme Ťa chválili a oslavovali, 
ďakujúc za Tvoju pomoc a zasľúbenia. Pane, my očakávame Tvoj slávny druhý príchod a Tvoje viditeľné 
panovanie nad svojím draho vykúpeným vlastníctvom! Tam sa zavŕšia všetky zápasy a námaha terajšieho dňa. 
Pomáhaj nám žiť plnší život viery, ktorú vyznávame, aby sme nepochybovali o Tvojom slove. 

Pane, sprevádzaj nás na ceste nášho života, daj nám citlivé srdce, aby sme spoznávali Tvoju vôľu a Tvoju 
dokonalú lásku, ktorá nám pomáha odpúšťať,  a žiť z odpustenia, prekonávať krivdy a zranenia,  aby sme 
zmierení s Tebou a blížnymi našli odpočinok a pomoc v Tebe, vzkriesený náš Pane. Buď Alfou i Omegou nášho 
života a daj nám do sŕdc radosť zo slobody, v ktorej sa znova rozhodneme pre život v Tebe, ktorý je víťazstvom v 
Tebe, nech by nás postretlo čokoľvek.  Amen.

„Za všetko ďakujete, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši.“ 

V Prešove 24. februára 2013
Ján Bakalár, zborový farár
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POKRSTENÍ   

Andrea Bobčeková 23.12.2012 

Alexandra Bobčeková  23.12.2012 

Chloé Ludmila Verkinderen 26.1.2013 

ZOSNULÍ   

Oľga Kresivníková, 91 r 24.12.2012 

Ján Hažer, 81 r 28.12.2012 

Vilko Rázus,  novorodenec 2.1.2013 

Ján Jakubčin, 88 r 3.1.2013 

Mária Zelinková, 85 r 9.1.2013 

Mária Dzurišová, 80 r 11.1.2013 

Štefan Olejár, 86 r 13.1.2013 

Vincent Bašista, 70 r 21.1.2013 

Frant išek Vojtaško, 88 r 24.1.2013 

Vladimír Kačmarik, 63 r 26.1.2013 

Mária Harčárová, 85 r 29.1.2013 

SOBÁŠENÍ   
Radoslav Bobček 

a Alžbeta r Bartošová 
23.12.2012 
Požehnanie manželstva 

Slavomír Harčár 
a Lucia Doležáleková 

19.1.2013 

Marek Beňko 
a Anna Šarišská 

19.1.2013 

Jubilanti nášho cirkevného zboru  
v I. štvrťroku 2013 

Milé sestry a bratia jubilanti,  

dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského evanjelického 
a. v. cirkevného zboru zaželali k Vášmu životnému jubileu, ktorého 
sa z Božej milosti dožili, resp. dožijete v prvom štvrťroku roku 
2013, 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:  

Jaroslav Grega, Jitka Hurná, Alena Ivanková, Stanislav Kaňuch, 
Jarmila Kanuščinová, Marta Kollárová, Jozef Kožuško, Vladimír 
Lipták, Viera Mariňáková, Emília Pankuchová, Miroslav Pauco, 
Ľuboš Sýkora 

60 rokov života:   

Ján Barňák, Ján Evin, Jaroslav Gáll, Jolana Harčárová, Dušan 
Ištvan, Vladimír Kočiško, Dušan Lipovský, Anna Majerníková, 
Pavol Olejár, Vladimír Sabol, Mária Sabolová, Andrej Verčimák, 
Dušan Vojtaško, Daniela Čurlíková, Katarína Žilíková 

65 rokov života:   

Mária Dudášová, Ivan Hajči, Eva Krupová, Mária Priščáková, 
František Sentandrásky, Edita Straková, Emília Čopová, Ľubomír 
Šebej, Anna Štetinová 

70 rokov života:   

Pavel Grega, Mária Harčárová, Eva Konradyová, Zora Mihoková, 
Božena Mušinková, Pavlína Nazarejová, Ondrej Pavlík, Irena 
Pállová, Nadežda Čopová 

75 rokov života:  

Milan Bulna, Jozef Fedorjak, Vladimír Horenský, Justína Sochová, 
Anna Tirčová  

80 rokov života:   

Milan Guľas, Andrej Šimko 

85 rokov života:  

Oľga Bahurinská, Alžbeta Ballová, Alžbeta Bernátová, Ondrej Koč, 
Božena Liptáková 

90 a viac rokov života:   

Mária Remetová, Anna Gajdošová, Mária Straková, Anna 
Bekečová, Zuzana Mižišinová, Anna Maková 

50 výročie sobáša:   

Imrich Petro a Mária Petrová 
 
 

 

Domáci tlačový fond 

Od 1. 11. 2012 do 31.12.2012 na DTF prispeli: 

Brižeková Janka 10 €, Čebra Ján 10 €, Čurgaliová 

Marta 10 €, Dučajová Helena 20 €, Dvoriak Jozef  

20 €, Harčárová Magdalena 10 €, Homulka Milan 10 

€, Hulvej Miroslav 5 €, Juhás Anton 20 €, Jurášová 

Mária 20 €, Katuščáková Danka 5 €, Konyová 

Ľudmila 10 €, Lenhardt Anton 5 €, Lorinc Vladimír 

10 €, Mikitová Eva 10 €, Mochnáčová 20 €, Olejár 

Štefan 10 €, Partilová Anna 5 €, Pomfy Silvia 20 €, 

Sabol Jaroslav 5 €, Sabolová Božena 10 €, Sisková 

Mária 10 €, Sobotová Magdaléna 10 €, Tirčová 

Anna 10 €, Vajda Andrej 15 €, Vojtaško František 

20 €, Zacharovská Vlasta 10 €, Železníková Anna 10 

€ 

Spolu 340,00  € 

 

 

Domáci tlačový fond 

Od 1. 11. 2012 do 31.12.2012 na DTF prispeli: 

Brižeková Janka 10 €, Čebra Ján 10 €, Čurgaliová 

Marta 10 €, Dučajová Helena 20 €, Dvoriak Jozef  

20 €, Harčárová Magdalena 10 €, Homulka Milan 

10 €, Hulvej Miroslav 5 €, Juhás Anton 20 €, 

Jurášová Mária 20 €, Katuščáková Danka 5 €, 

Konyová Ľudmila  10 €, Lenhardt Anton 5 €, 

Lorinc Vladimír 10 €, Mikitová Eva 10 €, 

Mochnáčová 20 €, Olejár Štefan 10 €, Partilová 

Anna 5 €, Pomfy Silvia 20 €, Sabol Jaroslav 5 €, 

Sabolová Božena 10 €, Sisková Mária 10 €, 

Sobotová Magdaléna 10 €, Tirčová Anna 10 €, 

Vajda Andrej 15 €, Vojtaško František 20 €, 

Zacharovská Vlasta 10 €, Železníková Anna 10 € 

Spolu 340,00  € 
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