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 Modlitba na úvod konventu 

Dobrotivý Bože a Otče náš, ďakujeme Ti v tento deň za otcovskú starostlivosť o Tvoju cirkev i náš 

zbor. Prichádzame k Tebe, aby sme sa tešili z Tvojej lásky a dobroty, ktorú si nám ako cirkevnému zboru po 

celý uplynulý rok preukazoval. Ty si nás chránil a opatroval a nezaťažil viac, ako sme mohli uniesť. Vytrhol 

si nás z rozličného nebezpečenstva tela i duše. Neodplácal si nám podľa našich previnení a hriechov, ale ako 

láskavý Otec si s nami milosrdne nakladal. Podopieral si nás v ťažkostiach a chorobách a skrze ruky lekárov 

si prinášal uzdravenie. Keď sa dnes chceme obzrieť dozadu a vydať počet zo zborovej práce pred Tebou 

i ľuďmi, ďakujeme Ti, že Ty si dal cirkvi poslanie, aby sa v nej a skrze ňu zvestovalo Tvoje slovo, 

prisluhovali sviatosti, a aby bola spoločenstvom veriacich. Voláš nás prostredníctvom zboru k vyznávaniu 

našej viery v tomto svete. S pokorou vyznávame, že Ťa neraz zapierame svojimi postojmi a spôsobom 

života, ktorý je možno „moderný“, ale nie je životom podľa Tvojej vôle. Daj, aby nás pohľad na množstvo 

Tvojich darov a požehnania viedol k neochvejnému vyznávaniu Tvojho mena v našom živote. Amen. 
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1.  Biblický úvod konventu na text:  Mt   10, 32-33 

Velebný konvent, bratia a sestry v Pánu! 

Z Božej milosti podávam správu o duchovnom živote a hmotnom hospodárení nášho cirkevného 

zboru za uplynulý rok 2013. Začínam ju slovami:  „Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj 

ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred 

svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ Mt 10,32-33 

Mnohí kresťania sa držia zásady: Nemusím každému povedať, kto som, alebo v koho verím. 

Nemusím pred každým odkryť svoje kresťanské presvedčenie. Moja viera je mojou osobnou súkromnou 

záležitosťou, ale to je zásadný omyl. Viera nie je a ani nemôže byť vecou privátnou. Ona sa musí verejne 

prejavovať v každodennom živote. Všetci, ktorí uvažujú inak sa v podstate hanbia za Pána Ježiša. Obávajú 

sa asi posmechu, že ešte v dnešnej atómovej dobe vôbec veria v Boha, alebo im iní zazlievajú, že v dobe 

liberalizmu, „totálnej“ slobody sa nechajú obmedzovať vo svojom konaní, nejakým náboženstvom. Raz 

podobným spôsobom rozmýšľal aj učeník Peter, keď si na dvore Kaifášovom myslel, že sa tam o ničom 

nerozhoduje, a keď sa mal priznať, že je prívržencom Ježišovým, zaprel, že ho vôbec pozná.  

 Tento Petrov čin nemožno ničím ospravedlniť práve preto, že Ježiš povedal: Ktokoľvek ma vyzná 

pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. V týchto slovách nám Pán Ježiš 

dáva svoj sľub. Sľub nášho spasenia. Koho Ježiš vyzná pred Otcom, ten bude spasený. Ale Ježiš nie len 

sľubuje, ale aj hrozí: Kto by ma však zaprel pred ľuďmi,  toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je 

v nebesiach! Jeho zapretie pred Otcom znamená večné odsúdenie. To znamená, že môže zahynúť tak 

duchovný pastier, dozorca, kurátor, ako aj presbyter, ak nie sú vyznávačmi Krista vo svojich životoch. 

 Nikto sa nerodí hotovým kresťanom a viera sa nededí po našich predkoch. Rovnako nikoho nemožno 

urobiť kresťanom nasilu. Viera stále je a zostáva darom Božím, ale ja môžem niečo urobiť preto, aby som 

veril. Môžem čítať Bibliu, počúvať Božie slovo, lebo viera je práve z počúvania Božieho slova, skrze 

pôsobenie Ducha Svätého. A keď Božie slovo prijímam, môžem prijať dar viery a stať sa kresťanom, teda 

Kristovým. Potom ma moja viera každý deň ženie do Božej blízkosti, k Jeho slovu, k modlitbe a môj domov 

sa  tak stáva stánkom Božím s ľuďmi. A takáto viera ma vedie celkom prirodzene k vyznávaniu môjho Boha 

v každodennom živote. 

 Spomíname si určite na svoju konfirmáciu, ako na jednu z tých najvzácnejších príležitostí nášho 

života. Vyznávali sme vtedy prvýkrát verejne svoju vieru. Bola to však viera primeraná veku 14 ročných 

ľudí na prahu dospievania. A z takejto viery sa nedá žiť celý život. Aj viera musí rásť, mocnieť, časom 

a hlavne skúsenosťami a zažívaním Božieho konania a Jeho prítomnosti v našom živote. Keď vieru denne 

prežívame a vyskúšame, stane sa nám tým najdôležitejším potešením, radosťou a silou. Kto takú vieru 

vlastní, nikdy sa nebude hanbiť a skrývať za svoje kresťanské presvedčenie, ale Ježiša vždy vyzná slovom 

i životom. 

 Naše vyznávanie Krista má v reálnom živote rôzne podoby. Našim vyznaním je pravidelná návšteva 

bohoslužieb, biblický hodín a iných duchovných podujatí v zbore. Moja živá viera mi nedovolí v nedeľu 

a vo sviatok zostať doma a konať nejakú prácu, ale ma ťahá do blízkosti Ježišovej, do spoločenstva s Ním 

i do spoločenstva bratov a sestier, lebo tam duchovne pookrejem, načerpám nových síl do boja s hriechom a 

pokušením. Tam si vždy znovu uvedomujeme, že nikto pre mňa neurobil tak veľa, ako Pán Ježiš. 

 Vyznaním Krista je vo vzťahu k cirkvi napríklad to, že prijmem konkrétnu funkciu v zbore, kde treba 

slúžiť a nezištne pomáhať, že budem spievať v zborovom spevokole, kde chýba možno práve ten môj hlas, 

vyznaním je, že dohliadnem nato, aby moje deti navštevovali v škole náboženskú výučbu.  Vyznanie je i to, 

keď si naši mladí ľudia berú za manželských partnerov evanjelikov. V tomto ohľade žiaľ naše štatistiky za 

uplynulý rok vykazujú nepríjemné hodnoty. Až 75% sobášov v našom zbore bolo krížnych. 

Neuvedomujeme si dosť dobre, čo tieto manželstvá znamenajú pre budúcnosť našej cirkvi, ktorej sa stráca 

potomstvo. Je to veru zlé vyznanie. 

 Tvoje kresťanské svedectvo sa očakáva pri rozhovoroch o tak závažných otázkach tejto modernej 

doby ako sú interupcie,  homosexualita, eutanázia, či mimomanželské spolužitie. Aké postoje zaujímame 

v rozhovoroch s kolegami, či pri otázkach našich detí? Nie som zástancom konzervatívneho 

a jednostranného postoja k interupciám, aký má napr. r.kat. cirkev. Ale nemôžem byť ani zástancom 
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liberálneho postoja, ktorý tvrdí, že rozhodnutie o interrupcii je výsostným právom ženy a nemá do toho nikto 

viac čo povedať.  

Ak sa dnes opýtate mladých ľudí v našich školách, čo si myslia o homosexualite, mnohí vám 

odpovedia, že to je každého osobná vec. Do značnej mieri s tým možno súhlasiť. Biblia totiž vo vzťahu k 

blížnemu zreteľne prikazuje: Miluj blížneho svojho, ako seba samého! Nerozlišuje pri tom farbu pleti, 

náboženskú, či národnú príslušnosť ani orientáciu. Ak chceme biblicky napĺňať zákon, máme milovať a 

dokazovať činnú lásku a jej predmetom majú byť aj homosexuáli. Vec má však aj druhú stranu. Manželstvo 

pochádza od Boha, je to jeho posvätné ustanovenie a Boh do neho povolal muža a ženu. O inej alternatíve sa 

v Biblii nedočítame. Mužovi a žene Boh povedal: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Preto ako kresťan 

nemôžem povedať svoje áno k homosexuálnemu manželskému zväzku, či následnej adopcii detí s 

možnosťou vychovávať ich. Dieťa má právo na rodinu podľa Božieho príkazu, na rodinu, v ktorej je muž a 

žena, resp. otec a matka. Tento Boží model je najväčšou zárukou správneho osobnostného a psychického 

vývoja dieťaťa. Sme pod tlakom Európskej únie, ktorá chce zrovnoprávniť homosexuálne spolužitie s 

tradičným spolužitím muža a ženy a dokonca umožniť homosexuálnym párom v takomto spolužití 

vychovávať deti. To ako kresťania musíme zásadným spôsobom odmietnuť, lebo je to zvrátené.   

Naše kresťanské svedectvo je veľmi dôležité v oblasti eutanázie, kedy moderný človek chce brať do 

ruky právo rozhodnutia o ukončení ľudského života často s veľmi „humánnym“ odôvodnením, aby človek 

veľa, či dlho netrpel, napr. pod ťarchou ťažkej nemoci. Ale či utrpenie a kríž nepatria do života človeka? 

Ježiš sám niesol kríž a utrpenie a povedal zreteľne, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme 

na seba svoj kríž a tak ma nasleduje. Kráčať za Kristom bez kríža nie je možné. Lebo práve kríž, ťažká 

nemoc, či trápenie iného druhu, mnohých priviedli k Bohu a zásadnej zmene života, či prehodnoteniu 

hodnôt. Ukončenie ľudského života má zostať v kompetencii Božej a nie ľudskej. 

Naše vyznanie a svedectvo je veľmi dôležité vo vlastnej rodine. Práve tu to býva neraz najťažšie, 

keďže doma každého z nás najlepšie poznajú. Ak otec navštevuje nedeľné služby Božie a pritom sa trikrát 

do týždňa opije do nemoty a robí tým hanbu svojej rodine, čo si majú myslieť deti o jeho kresťanstve a jeho 

viere! Divili by sme sa, ak by deti povedali, ak máme byť takí kresťania ako náš otec, tak radšej nebudeme 

nič. 

Pán Ježiš hovorí: Vy ste vyznávači, vy ste moji svedkovia! Vydávajte o mne svedectvo svojim 

životom! Preto sa mi treba teraz opýtať: Som vyznávačom? Vyznávači boli a budú v službe kráľovstva 

Božieho vždy veľmi dôležití. Boh chce hovoriť cez tvoje ústa, konať cez tvoje ruky. Sme neraz jedinou 

Bibliou, ktorú je ochotná verejnosť ešte čítať. Pán Ježiš chce všetkých zachrániť a prenikať do života ľudí, 

spoločnosti, národa a sveta aj skrze našu vieru, lásku, službu, jednoducho, skrze naše vyznávanie. Amen.    

2.  Bohoslužobný život 

  Všetkých služieb Božích bolo spolu 307.  Ako vidieť z uvedených údajov počet návštevníkov 

služieb Božích stále mierne klesá.   Napriek tomuto smutnému konštatovaniu pozývam znova k spoločným 

stretnutiam. Vráťme sa tam, odkiaľ sme v krste vyšli. Len duchovné pokračovanie nášho krstu vedie 

k večnému domovu. Naša účasť na službách Božích má byť svedectvom, že sme na tejto ceste.  

Nešporné služby Božie sa konali aj v našich filiálkach. Pravidelne v Rokycanoch, Janove a Kojaticia 

každú druhú nedeľu a vo sviatky a v Petrovanoch 1x mesačne. Na ostatných miestach boli služby Božie 

nepravidelne – obyčajne v pôstnom a adventnom období.   Ďakujem bratom kurátorom  za zabezpečenie 

priestorov k sl. Božím obvykle na obecných úradoch, či v rodine, kde nás vďačne prijali. Zároveň chcem na 

tomto mieste poďakovať aj sestre Márii Strakovej z Kojatíc za 12 ročnú službu vo fukcii kostolníčky. 

Požiadala o uvoľnenie  zo zdravotných dôvodov. Bolo nám to veľmi ľúto, pretože sme s jej obetavou prácou 

boli všetci nadmieru spokojní. Chápeme však aj jej zdravotný stav a prajeme jej skoré uzdravenie. Bolo 

radosťou vtupovať do čistej, vždy pekne a vkusne upravenej modlitebne na spoločné služby Božie. 

Ďakujeme za službu a prosíme, aby jej Pán Boh s rodinou žehnal, viedol a opatroval v ďalších rokoch 

života. Tešíme sa, že sme nezostali v Kojaticiach bez kostolníčky a funkcie sa po sestre Strakovej ujala 

ochotne sestra Helena Kendická, ktorej prajeme dobré zdravie a Božie požehnanie do služby.  

Počas uplynulého roka okrem domácich zborových farárov a sestry kaplánky poslúžili pri rôznych  

príležitostiach  zvesťou slova Božieho nasledujúci bratia a sestry: brat biskup VD Mgr. Slavomír Sabol,  
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emeritný biskup Mgr. Ján Midriak, vedúci BÚ VD Mgr. Dušan Cina, biskupský tajomník VD Mgr. Peter 

Mihoč,   kazateľ CB Ing. Martin Jurčo,  dekan gr.kat. cirkvi Mgr. Daniel Galajda, sestry farárky  Mgr. Lenka 

Wagnerová a Mgr. Lenka Janotková, spirituál EKG ThDr. Matej Oráč a  farár v.v.  Mgr. Ondrej Koč st.    

Tu by som rád v mene oboch zborových farárov poďakoval vyššie spomínaním kolegom za ich  

bratskú výpomoc pri prisluhovaní velebnej sviatosti VP v našom cirkevnom zbore.  

 

Rok 

počet členov hlavné sl. Božie večerné sl. Božie stred týždňové 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 4890 
PO-9.00 h      61 

PO-11.00 h    20 

 

470 

143 
57 58 41 56 

2013 3761 4890 
PO-9.00 h      61 

PO-11.00 h    21 

 

459 

132 
51 62 40 49 

 

 

 

 

  

 
 

 

 Rok 2012 Rok 2013 

Fília Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice 

Počet služieb Božích 28 26 29 29 29 28 

Priemerná účasť 85 83 30 88 83 28 

Počet adventných 3 3 3 3 3 3 

Priemerná účasť 26 22 16 15 20 16 

Počet pôstnych 6 6 6 6 6 5 

Priemerná účasť 18 19 15 21 23 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 

2013 3 61 6 49 

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

2013 12 12 2 2 2 2 2 3 

2013 12 12 2 2 2 2 2 3 
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3.  Sviatosti 

3.1. Krst svätý 

Vďaka Pánu Bohu zato, že skrze svojho Syna ustanovil sviatosť krstu svätého, aby nás povolal do 

spoločenstva Božieho ľudu a urobil nás svojimi deťmi. Martin Luther povedal, že deti nekrstíme preto, že 

veria, ale preto, aby verili. Aj tu máme veľké nedostatky, lebo deti prinesieme ku krstu a tým starosť 

mnohých rodičov končí. Pochopme, že krst sám o sebe nás nespasí. Na svete sú tisíce pokrstených ateistov, 

ktorí raz skončia v zatratení. Ako rodičia sme krstom zaviazaní priniesť deťom svedectvo o Bohu a našom 

záchrancovi Ježišovi Kristovi. Sme povinní vyznať Ježiša Krista pred našimi deťmi, aby videli, že veriť 

v Pána Ježiša je dôležité, potrebné a zároveň krásne a zmysluplné. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu.  

      3.2. Večera Pánova 

Ktosi povedal, že Boha môžeme hľadať aj rozumom, ale nájsť ho môžeme iba kajúcim srdcom. 

Večera Pánova je príležitosťou na pokánie a reálne stretnutie s Kristom.  Tu osobne nachádzame Boha a 

poznávame Jeho lásku. Pravidelná účasť na VP a spovedi je tiež vyznaním, že som hriešnik, ktorý je bez 

Božieho prijatia, zmilovania a odpustenia stratený. Pre kresťanský život je to veľmi dôležité povedomie.    

Okrem chrámu bola VP prisluhovaná aj v domácnostiach, nemocniciach, v Domovoch sociálnych 

služieb na Cemjate (2x), v Ličartovciach (2x) a  Domove pre seniorov  (1x). Na týchto miestach prijalo dary 

Večere Pánovej 27 mužov a 57 žien, spolu 84.  

 

62 krstených detí, z toho 33 chlapcov a 29 dievčat, nemanželských krstených detí bolo 7. 
 

4. Konfirmácia 

Na prípravu sa požíva kniha Verím a sľubujem. Zmyslom konfirmačnej privádzať deti do Božej 

blízkosti, dať im základné informácie vieroučného charakteru, oboznámiť ich s dejinami našej drahej a neraz 

ťažko skúšanej cirkvi, poučiť ich o usporiadaní cirkvi, v ktorej žijú, ale aj vštepovať im zmysel pre identitu, 

resp. vnútorné stotožnenie sa s touto cirkvou.  Ide o to, aby mohli zakúsiť Božiu lásku a počuť, že Pánu Bohu 

na nich veľmi záleží. Vysvetľujeme im zmysel života s Kristom a praktické výhody, resp. požehnanie, ktoré 

z takého života plynie. V súčasnosti je v prvom ročníku  48 a v druhom  33 katechumenov. Tohtoročná 

slávnosť konfirmácie sa bude v našom zbore konať, ak Pán Boh dá, v nedeľu 4. mája. 

                     

                 Konfirmačná príprava v šk. roku 2013/2014 – prebieha v zb. sieni na fare 

  

 

 

Rok 
K r s t y 

Večera Pánova 

Chrám Nemocnica doma 
    spolu 

detí dospelých spolu m ž m Ž M ž 

2007 37 6  43 2285 3573 20 37 16 42 5973 

2008 55 1 56 2196 3370 10 9 10 32 5627 

2009 56 4 60 2098 3257 8 11 7 30 5411 

2010 61 5 66 2073 3211 22 15 15 38 5374 

2011 57 3 60 2031 3079 28 15 7 39 5199 

2012 79 2 81 2009 3186 12 27 9 37 5280 

2013 62 4 66 2015 3254 23 19 4 38 5353 

Streda 15.00 2.r. Ondrej Koč 

Každý druhý piatok 15.00 1.r. Ján Bakalár 
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5.  Pristúpili a vystúpili z cirkvi 

Do zboru boli  po predchádzajúcej duchovnej a katechetickej príprave krstom, prípadne zmenou 

cirkevnej príslušnosti prijatí:  Daniel Šimčík, Laura Uličná, Dávid Motýľ, Ján Figura, Andrea Petrušová a  

Milica Petrušová. 

Z dôvodu zmeny trvalého bydliska, resp na základe žiadosti, sme do nášho zboru prijali týchto bratov 

a sestry:  

z CZ Chmeľovec: Ján Kobyľan st., Ján Kobyľan ml., Jaroslav Kobyľan, Irena Kobyľanová, Elena        

Kobyľanová, Ľubica Kobyľanová, Ľuboš Mariňák 

z CZ Bystré: Alžbeta Žipajová 

z CZ Giraltovce: Miroslav Havrila, Benjamín Havrila 

z CZ Kuková: Viera Maníková, Michal Maník 

z CZ Opiná: Daniela Kravcová, Adela Kravcová, Lukáš Kravec 

Kvôli zmene bydliska z dôvodu odsťahovania z Prešova, sa z nášho CZ odhlásili: 

do CZ Košice: Mária Kostúrová 

do CZ Trnava: Renáta Búryová 

do CZ Prievidza: Štefan Hurný, Kornélia Hurná 

do CZ Chmin. Jakubovany: Kollár Pavol, Kollárová Anna 

do CZ Bratislava: Daniel Hanko, Elizabet Hanková 

Podľa dostupných informácii z cirkvi oficiálne v minulom roku nikto nevystúpil. 
 

6.  Bohoslužobné výkony 

6.1. Sobáše 

Sobáš a manželstvo podľa Božieho ustanovenia a poriadku je jednou z úžasných príležitostí v živote 

ako vyznať Boha pred ľuďmi podľa nášho textu. Ako to však vyzerá v praxi? Prehlbujúca sa kríza rodiny 

napreduje a má svoj pôvod v kríze manželstva. Táto bolestná skutočnosť sa šíri ďalej ako mor. Samotná 

cesta do manželstva je poznačená hriechom, ktorý spočíva vo vzájomnom spolužití pred manželstvom. Je 

poznačená striedaním partnerov – smilstvom. Pavlova rada v tejto  oblasti: „Zdržiavajte sa smilstva a nech 

každý z vás vie si získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, nie s vášnivou žiadostivosťou, ako aj 

pohania, ktorí nepoznajú Boha“(1T 4,3b-5) je považovaná za prežitú, smiešnu a nemodernú. Mnohí sa žiaľ 

nedostanú ani k manželstvu, lebo ich vlastná vnútorná „sloboda“ oslobodila nie len od poslušnosti voči 

Pánu Bohu, ale aj od zodpovednosti a záväzku voči svojmu partnerovi. Mnohí neuzavrú manželstvu len 

kvôli „nejakému papieru.“ Súčasná rozvodovosť je  už okolo 50% a je logickým dôsledkom zavrhnutia 

Božieho poriadku pre manželstvo a rodinu. Mladá generácia  tu vo vyznávaní Boha vo veľkom zlyháva. Sú 

ako pohania. Tu je na mieste pýtať sa po našej vernosti vo vzťahu k cirkvi a svojmu vierovyznaniu. 

Moje úprimné poďakovanie patrí aj sestre Kamile Urmaničovej za obohacovanie sobášnych obradov 

jej sólo spevom jednej, resp. dvoch piesní.    

 

Konfirmácia 

Detí 
Dospelých spolu 

chlapcov dievčat Spolu 

2007 31 29 60 6 66 

2008 29 26 55 3 58 

2009 23 21 44 5 49 

2010 22 12 34 2 36 

2011 17 19 36 1 37 

2012 15 14 29 1 30 

2013 19 19 38 7 45 
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6.2. Pohreby  

Z uvedeného počtu zomreli 4 tragicky (samovražda) a  ostatní  prirodzenou smrťou. Na pohreboch 

nám hrou na organe slúžila, sestra kantorka Anna Štetinová, za čo  jej aj touto cestou zo srdca ďakujem, lebo aj 

vďaka nej sú pohrebné rozlúčky na dôstojnej úrovni po stránke liturgickej i hudobnej. 

 

7.  Biblická a vnútromisijná práca v zbore 

7.1. Biblické hodiny dospelých 

Biblické hodiny dospelých sa v našom zbore nekonajú. Namiesto nich sú  v priebehu celého roka na 

sl. Božie vo štvrtok večer  v chráme Božom. Tieto bohoslužby sa konali 40x s priemernou účasťou  49. 

 

7.2. Biblické hodiny dorastu  

Kalendárny rok 2013 sme spoločne odštartovali na spoločnom zimnom výlete, kde sme príchod 

prvého Januára vítali takmer všetky generácie pokope. Od tých najmenších cez dorasťákov, stredoškolákov, 

vysokoškolákov až po rodiny. Venovali sme sa štúdiu proroka Jonáša.  

Dorasty od januára pokračovali, každý piatok o piatej. Zúčastňovalo sa ich okolo 20 dorasťákov. 

Pokračovali sme v preberaní NZ hrdinov ako Pavol, Peter či Samaritánka. Hlavným cieľom tém bolo 

pozerať sa na životy týchto hrdinov viery a brať si z nich príklad. Ježiš bol ten, ktorý zmenil ich život. On  

zmenil ich hodnoty, smerovanie a správanie. Keď budeme budovať úprimný vzťah s Ježišom, nebudeme 

tvorcami vlastných príbehov, ale ešte lepších a autentickejších – tých Božích.  

Na Veľkú Noc sme mali opäť stretnutie pod Krížom. Príchodom mája a blížiacou sa konfirmáciou už 

prebiehali prípravy na Garden Party, ktorá je pre našich nových konfirmandov. Spoločne sme  všetci 60 – ti 

hrali hry, opekali špekáčky, no počuli sme aj  Božie Slovo. 

Letný dorastový tábor prebiehal v dňoch 20. – 25.8.2013. Rozoberali sme príbeh izraelského národa. 

Každý večer sme sa spoločne pozreli na určitú časť ich dejín, od Božích zasľúbení cez neposlušnosť, 

Babylonské zajatie, vyslobodenie. Bol to požehnaný čas plný športov, hier, biblických skupiniek a chvál.   

Leto sme uzavreli „after summer party“ na ktorej sme počúvali svedectvá dorasťákov a mládežníkov 

čo zažili s Kristom počas letných prázdnin. September odštartoval piatkové dorasty na fare. Začali sme 

témou „ rybník“, ktorá hovorí o tom, že každý z nás je ako ryba v jazere. No na to, aby rybka mohla rásť 

potrebuje potravu a kyslík. Tak je to potrebné aj v našom duchovnom živote. Neustále čítať Bibliu, modliť 

sa a činiť pokánie pred Ježišom. Kalendárny rok 2013 sme uzavreli opäť na spoločnom zimnom výlete na 

Mníchovskom potoku. Názov bol „ S Marekom o pol jednej“. Preberali sme evanjelium podľa Marka 12,  29 

– 30 verš. Spoločne aj s rodinami sme sa poznávali a trávili požehnaný čas s Pánom Bohom a navzájom. 
                                 

        Dorastový tím 

Rok 
S o b á š e Pohreby 

Do/Zo 

zboru 
Do/Z cirkvi Presbyterstvo 

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

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

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

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

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

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

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

2013 8 28 1 37 29 16 0 45 12 8 6 0 33 4 
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7.3. Biblické hodiny vysokoškolskej mládeže  

      Staršia mládež sa v roku 2013 stretávala v stredu o 18.00 vo veľkej zborovej sále na fare prešovského 

cirkevného zboru. Počas tohto roku sme sa stretli približne 34 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. 

Rok 2013 sme začali sériou „Zdravá myseľ“, ktorej nosný verš bol z 1. Korintským 2,16b: „My však 

myseľ Kristovu máme!“ Hovorili sme o tom, čo znamená mať Kristovu myseľ, o zápase s hriechom, 

pochybnostiach, o našich motívoch a podobne. 

V novom šk. roku sme začali so štúdiom Skutkov apoštolov. Rozoberali sme pôsobenie Ducha 

Svätého, ktorý oživuje (Ezechiel 37), odpustenie cez obeť Ježiša Krista. Hovorili sme o princípe 

spoločenstva, ako o dobre fungujúcom mechanizme, o tom, že naša viera nemá byť niečo formálne. 

V roku 2013 sme s mládežou organizovali tri víkendovky, prvú v marci v Batizovciach, tam sme 

rozoberali list Filipským. Druhú, spoločne s RoS v Mníchovskom potoku pri Bardejove a tretiu v novembri 

v Gerlachove. Zamerali sme sa na  tému „Získaj stratou“ – prispôsob svoj život Bohu. Tento spoločný čas 

veľmi dobre slúži na budovanie vzťahov, zjednocovanie spoločenstva. Sme radi, že sme mohli zorganizovať 

až tri víkendovky a taktiež spoločný zimný výlet organizovaný pre všetky mládeže, dorast a RoS. Je to 

veľmi dobrý nástroj na zjednocovanie ľudí v našom zbore. 

Pokračovali sme v organizovaní evanjelizačných stretnutí na internáte Prešovskej univerzity 

s názvom ENTER. Dvakrát za semester sa tak stretlo asi 30 študentov (väčšina tých, ktorí sú ubytovaní na 

internáte a časť mládežníkov), ktorí počuli evanjelium a mohli sme s nimi diskutovať na rôzne témy. 

Témami poslúžili: bratia farári Ján Bakalár, Matej Oráč, sestra farárka Lenka Janotková,  Peter 

Michalčík, Anna Bakalárová, Denisa Harčarová, Ján Čerenský, Dušan Havrilla, Andrea Jakubčinová, Eva 

Čorbová, Kamil Draganovský, Maruška Kožlejová, Martin Janotka, Martin Vigľaš. 

Ako mládež sme organizovali účelové zbierky na: klubovňu PUZZLE, EVS a Domov na pol ceste Hniezdo. 

          

         Ján Čerenský 
 

7.4. Spoločenstvo žien ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove 

V roku 2013 tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sa stretnutia sestier konali pravidelne každý druhý 

utorok so začiatkom o 17.00 hod. v malej zborovej sieni na fare. V uplynulom roku bolo celkom 22 stretnutí 

s priemernou účasťou 22 žien.  

Náplňou  stretnutí bolo v prvom rade štúdium Božieho slova, konkrétne sa dokončilo vykladanie 

Ježišových divov a potom sme pokračovali výkladom 2.-5. kapitoly Zjavenia Jánovho.  Od septembra sme 

začali nový biblický cyklus – 1. Kniha kráľov – život a dielo proroka Eliáša. Výkladmi biblických textov 

nám poslúžili brat biskup v.v. Ján Midriak, brat farár Ján Velebír, duchovný správca ESŠ Matej Oráč, sestra 

farárka Emília Mihočová, zboroví farári a sestra kaplánka Marta Chlpíková. Hudobným doprovodom nám 

po celý rok slúžila sestra Midriakova. Všetkým za ich službu na tomto mieste úprimne ďakujeme. 

Súčasťou stretnutí sú okrem výkladu a duchovných piesní aj modlitby za zbor, cirkev i rozličné 

potreby rodín a blížnych. Rovnako aj spoločné rozhovory a výmena svojich duchovných a náboženských 

skúseností a zážitkov, ktoré spoločenstvo vzájomne posilňujú v živote s Pánom Ježišom Kristom.   

 Ďakujeme sestrám, že okrem spomínaných spoločných stretnutí, prichádzajú na sl. Božie do ÚSTP, 

organizujú návštevy chorých, starých  a osamelých, či už v DSS na Cemjate, v Ústave telesne postihnutých, 

v Domove dôchodcov, v nemocnici, alebo návštevy jednotlivcov v domácnostaich.   

Ich spoločná finančná zbierka predstavovala 577 Eur.  Z nej prispeli napr. milodarom 200 Eur na 

výstavbu ev. kostola  na košickej Terase,  zhotovili  a doručili vianočné balíčky bratom a sestrám v hore 

uvedených domovoch, či zakúpili dar sestre kaplánke pri vstupe do manželstva.  Sestre Anne Rubisovej 

ďakujem za úlohu pokladníčky v tomto spoločenstve.   

Ďakujeme Pánu Bohu aj za tieto pravidelné stretnutia. Chceme zároveň pozvať aj ďalšie sestry,  aby 

využili túto možnosť povzbudzovať sa vo viere.  
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7.5. Modlitebné spoločenstvo 

Modlitebné spoločenstvo sa stretáva vždy druhú sobotu v mesiaci o 8.30 v zborovej sieni na farskom 

úrade v Prešove. Štvrťročne sa stretávame na oblastných stretnutiach v Košiciach, Bardejove, Vranove 

a Prešove. Takéto spoločné stretnutie sme mali 8.6.2013 o 9.00 v Prešove. Na stretnutie prichádza 

v priemere 30 účastníkov z Prešova, Sabinova, Kukovej, Giraltoviec, Bystrého, Hanušoviec.  

Na stretnutiach sme na modlitbách prosili za aktuálne problémy v rodinách, zboroch, cirkvi ale aj 

spoločnosti. Modlili sme sa za chorých, ale aj za pozostalé rodiny, o ktorých sme vedeli, že boli takto 

navštívené. 

V uplynulom roku sme pocítili aj v modlitebnom spoločenstve úbytok aktívnych členov, čo sa 

prejavilo na starnutí spoločenstva a účasti na pravidelných spoločných stretnutiach. Chcel by som touto 

cestou vyzvať sestry farárky a bratov farárov o povzbudzovanie mladých ľudí, aby sa zapojili v MOS. Je to 

spôsob, ako aj skrze záväzok pomôcť svojmu spoločenstvu na modlitbách. 

Témy na rok 2013: 

MESIAC TÉMA MIESTO POZNÁMKY 

12.1.2013 Kresťan a apológia (obrana viery) Prešov  

9.2.2013 
Cyril a Metod 1150. výročie ich príchodu na 

Veľkú Moravu 
Prešov  

MAREC Celoslovenská konferencia MoS  (15.- 17. 3. 2013 Košice) 

13.4.2013 „ Blahoslavení chudobní v duchu, Prešov (Mt 5, 3) 

11.5.2013 „Blahoslavení žalostiaci, ...“ Prešov (Mt 5, 4) 

8.6.2013 „Blahoslavení krotkí...“ (Mt 5, 5) Prešov Spoločné 

14.9.2013 
„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po 

spravodlivosti,  (Mt 5, 6) 
Vranov Spoločné 

12.10.2013 „Blahoslavení milosrdní..(Mt 5,7) Prešov  

9.11.2013 „Blahoslavení čistého srdca, ...“ Bardejov (Mt 5, 8) 

14.12.2013 „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj.“ Prešov (Mt 5, 9) 

11.1.2014 

„Blahoslavení prenasledovaní... 

Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a 

prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; ...“    

(Mt 5, 10- 12) 

Prešov  

 

         Mgr. Ľuboš Činčurák zodpovedný za MOS oblasti Prešov 

 

7.6. RoS – Rodinné spoločenstvo Prešov 

Rodinné spoločenstvo - RoS vzniklo v Prešovskom zbore koncom roku 2006 .Jeho hlavným 

poslaním je povzbudzovanie rodín zboru vo viere v Ježiša Krista cez  spoločenstvo. Je to otvorené 

spoločenstvo pre každú rodinu úplnú alebo neúplnú, s deťmi aj bez nich. Je otvorené aj pre tých, ktorí sa do 

manželstva ešte len chystajú. Tohto roku sme sa rozhodli rozšíriť svoje pole pôsobnosti. Chceme byť 

spoločenstvom Božej rodiny. A do tejto Božej rodiny patríme všetci bez rozdielu veku, stavu či pohlavia. 

Cez štúdium Biblie, zdieľanie sa s problémami ale aj skúsenosťami a cez spoločné modlitby snažíme sa 

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

zároveň si vytvárajú určité spoločenstvo aj naše deti. Chceme taktiež prehlbovať vzťahy medzi mládežou 

a staršou generáciou, čo je v našom zbore určite potrebné. 

     Toto spoločenstvo sa stretáva 1 x mesačne, každú 1. nedeľu v mesiaci o 15.30 hod na fare. Počet 

osôb na tomto stretnutí sa pohybuje okolo čísla 30 až 40. Na týchto stretnutia  preberáme biblické témy a 

témy zo života. V tomto roku preberáme biblické témy podľa knihy W. Buscha: Koho Boh osloví.  Pri 

vykladaní Slova si pozývame rôznych hostí ordinovaných, ale aj laikov. Niekedy si témy spracovávame aj 

sami a  výrazne nám s tým pomáha brat farár Bakalár. Tento čas spolu trávime čiastočne s deťmi a čiastočne 

bez nich. Teda v čase vykladania Slova a následnej diskusie majú deti svoj vlastný program ( svoje 
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spoločenstvo). V tomto čase sa o ne stará sestra Barnová a Gajdošová, ktoré  majú na starosti detský 

program.  Za túto obetavú službu spoločenstvu RoS Prešov im veľmi pekne ďakujeme. 

Ďalšou formou stretávania sa RoS sú skupinky. Sú to malé skupinky rodín ( 4-5 rodín), ktoré sa 

stretávajú po domácnostiach. Ich obsahom je tiež štúdium Slova a jeho aplikácia v rodinách, ale v  úzkom 

okruhu ľudí, čo prináša so sebou možnosť riešiť a zdieľať sa s vnútornými a osobnými problémami, ale aj 

radosťami a skúsenosťami jednotlivých účastníkov.  Zároveň sa za to aj modlíme.  

    V rámci spoločenstva RoS  organizujeme aj ďalšie akcie na vzájomné spoznávanie sa , upevňovanie 

vzťahov, ale aj misijné akcie zamerané na pozývanie nových ľudí. Jedná sa najmä spoločné niekoľkodňové 

výlety rodín s deťmi a v poslednom čase aj spolu s mládežou.  

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

spoločenstva a zvlášť bratovi farárovi Bakalárovi s manželkou Ankou, ktorí nám pomáhajú a podporujú  

celú prácu RoS Prešov. Taktiež  ďakujeme aj CZ Prešov, ktorý nám vytvára vhodné podmienky pre 

fungovanie tohto spoločenstva. 

Zároveň chceme pozvať všetkých vás, ktorí ešte váhate, žiť život vo viere v nášho Pána Ježiša Krista 

aj skrze toto spoločenstvo RoS. V prípade akýchkoľvek otázok o tomto spoločenstve vám radi odpovieme na 

tel. čísle 0905 908 492 ( Verčimák Slavomír ).  

   Ing. Slavomír Verčimák 

 

7.7.Sekčovské misijné stretnutia 

Sekčovské misijné stretnutia sa aj v roku 2013 konali vždy v tretiu nedeľu v mesiaci, v priestoroch 

SSOŠ Elba na Sekčove o 16.00. Priemerná účasť na týchto stretnutiach bola 50 ľudí, zväčša členov nášho 

zboru. Keďže išlo o viacgeneračné stretnutie, veková kategória bola od najmenších až po staršiu generáciu.  

Program bol zostavený spoločným úvodom a pokračoval samostatne pre deti a dospelých. Deti mali 

pripravené vždy rôzne aktivity ako sú hry, lekcie, pobyt na detskom ihrisku. Pre dospelých bol pripravený 

program formou piesní, modlitieb, scénok a vždy zaznel výklad Božieho Slova z úst bratov farárov, sestry 

farárky, či kaplánky. Taktiež zaznelo slovo svedectva, ktoré mnohokrát povzbudilo, potešilo či pripomenulo 

potrebu stáť v Božej blízkosti. Po skončení stretnutia bolo pripravené bohaté pohostenie s časom na 

neformálne rozhovory a budovanie spoločenstva.  

V decembri sa uskutočnilo tridsiate stretnutie SMS a v roku 2014 sa tieto stretnutia zlučujú so 

stretnutiami RoS a budú prebiehať vždy v prvú nedeľu na fare o 16-tej hodine. 

 Týmto sa chcem poďakovať bratom farárom za duchovné vedenie a všetkým členom organizačného 

tímu za obetavú prácu. Veríme, že Pán Boh požehná aj naše ďalšie stretnutia v tomto roku, kde budeme 

budovať cirkev Kristovu a prehlbovať tak svoju vieru. Ďakujem aj všetkým, ktorí aj v modlitbách myslia na 

fungovanie spoločenstva v našom zbore. 

       Miroslav Iľko 

7.8. Zborový spevokol Sion 
„Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi  národmi! Spievajte a hrajte 

Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divoch!“ 1Kron 16, 8-9 

Týmito slovami kráľ Dávid poveril Ásáfa a jeho bratov, ktorí spievali a hrali na hudobných 

nástrojoch pred truhlou Božej zmluvy, aby vzdávali vďaku Hospodinovi. Ďakujte, vzývajte, hlásajte, 

spievajte a hrajte, rozprávajte! To nie sú návrhy, ani prosby. Sú to príkazy. A prikazuje sám kráľ, ktorý tým 

tlmočí vôľu Hospodina.   

Ak si povieme, že to všetko predsa platilo za čias kráľa Dávida a nás sa to určite netýka, dopúšťame sa 

veľkého omylu.  Aj dnes máme za čo ďakovať svojmu Bohu a máme to robiť ustavične. Aj dnes potrebujeme 

vzývať Jeho meno, hlásať Jeho skutky, rozprávať o všetkých Jeho divoch. Hospodin aj dne čaká na naše 

spevy a piesne, ktorými Ho budeme velebiť a oslavovať. A toto vlastne vystihuje aj činnosť nášho zborového 

spevokolu Sion nielen v uplynulom roku, ale v priebehu všetkých rokov jeho trvania. 

V roku 2013 sme sa stretli 41x na spoločných nácvikoch a 27x na rôznych vystúpeniach, kde sme 

zaspievali 81 piesní, z toho 8  celkom nových. Boli sme súčasťou všetkých slávnostných služieb Božích 

v priebehu slávnostnej polovice cirkevného roka, a tiež pri iných príležitostiach (Ekumenický týždeň 

modlitieb za jednotu kresťanov, Pamiatka reformácie, Pamiatka zosnulých, prehliadka spevokolov ŠZ 

seniorátu,  1. adventná nedeľa, Starý rok, Nový rok). 
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Mimo nášho zboru sme sa ako hostia zúčastnili na koncerte spevokolu košického CZ (6.1.), v CZ 

Nemcovce vo fílii Lada na spomienkových službách Božích pri 10. výročí odchodu do večnosti a nedožitých 

90. narodeninách br. farára Tomáša Semku st., nášho otca (3.2.) a na prehliadke spevokolov Košického 

seniorátu v Budimíri, kde sme vystúpili tiež ako hostia (27.10.). V septembri (20.-22.9.) sme navštívili 

našich bratov a sestry v Hložanoch v Srbskej republike, kde sme na sl. Božích zaspievali 10 krásnych piesní.  

Boli to požehnané chvíle, ktoré sme strávili s našimi bratmi a sestrami  v iných zboroch, aby sme spolu 

s nimi velebili nášho Boha. Na sobášoch v našom chráme sme (na požiadanie) spievali  4x  a pri pohrebe 

v našom zbore 2x.  

Ako dirigentka vediem tento spevokol 10 rokov a pri tomto výročí chcem poďakovať Pánovi za to, 

že som to celý ten čas mohla robiť s Jeho pomocou a žehnaním. Ďakujem aj členom spevokolu, ktorí so 

mnou  za tie roky ochotne spolupracovali  a prejavovali mi svoju podporu a lásku. Absolvovali sme spolu 

228 vystúpení, na ktorých zaznelo 515  piesní. VĎAKA BOHU za každú z nich, lebo dvakrát sa modlí, kto 

spieva, len ak srdce pri tom býva. Verím, že naše srdcia boli priložené ku každej z týchto piesní a že to cítili 

a pridali svoje srdcia aj tí, ktorí nás počúvali. Ďakujem  za ochotnú spoluprácu aj našim bratom farárom  J. 

Bakalárovi a O. Kočovi. 

Pri akýchkoľvek (väčších či menších)  jubileách človek zvyčajne pozerá dozadu, na čas, ktorý je za 

ním, no hľadí tiež do budúcnosti, na to, čo ho ešte čaká (či nečaká).  Keď hľadím dozadu, cítim vďačnosť, 

no trochu i smútok, lebo za tie roky som márne oslovovala viacerých ľudí pre službu v spevokole.  

Nevravím, že nikto nám nepribudol, no väčší bol počet tých, ktorí odišli. K 1. januáru 2014 máme 34 

aktívnych členov spevokolu.  

Nebudem menovať tých, ktorí odišli, okrem jedného, ktorý to urobil zo zdravotných  dôvodov po 

dovŕšení 70 rokov života a 50 rokoch aktívneho pôsobenia v našom spevokole. Paľko IŠTVAN. Verím, že 

keby mohol, spieval by naďalej a že naše spoločenstvo  opúšťal nielen s vďačnosťou v srdci, no aj  so slzami 

v očiach. Vďaka, Paľko, za všetko, čo si za 50 rokov urobil pre tento spevokol. Stále Ťa máme radi a vždy sa 

potešíme, keď zavítaš medzi nás. Nech Ťa Pán naďalej požehnáva a posilňuje vo chvíľach slabosti a bolesti. 

Ďakujeme! 

Na záver ešte pohľad do budúcnosti. Čo je najdôležitejšie – stále budeme potrebovať nových ľudí, 

ktorí budú ochotní venovať sa tejto krásnej službe. Kto s nami spieva, vie o čom hovorím. Kto by to rád 

skúsil na vlastnej koži, nech príde, budeme veľmi radi. Potrebujeme rovnako kvalitné ženské ako aj mužské 

hlasy !!! A druhá dôležitá skutočnosť – nielen spevákov potrebujeme, zišiel by sa aj niekto kvalifikovaný, 

mladší a plný elánu na post dirigenta spevokolu. Nehovorím to preto, že  už nechcem dirigovať tento 

spevokol, ale mne tiež pribúdajú roky, slabosti, únava a rada by som na svojom mieste videla niekoho, kto to 

bude robiť rovnako s láskou a s celým srdcom, ale lepšie ako ja.   

                                                                                              

Mgr. Oľga Adamkovičová, dirigentka spevokolu 

7.9. Komorný spevokol Soli Deo Glória 

Toto malé komorné teleso pozostávajúce z  10 členov vzniklo na sklonku roku 2012 s cieľom 

vyplnenia miesta v cirkevno-zborovom speve takýmto komorným speváckym telesom a to tak pre možnosť 

spievať v rámci cirkevno-zborových aktivít, ako aj mimo tento priestor.  

Vzhľadom na jeho menšie rozmery, v porovnaní s veľkým cirkevno-zborovým spevokolom, sa javí 

možnosť vystupovať na rôznych menších aktivitách, aj menej formálnych. Cieľom členov tohto spevokolu je 

najme vyhľadávať a ponúkať piesne s menej tradičným žánrom, s väčším využitím hudobných nástrojov, 

ako aj technický precizovať jednotlivé skladby, stále však na neprofesionálnej úrovni, aj keď s možnosťou 

spolupráce z radov profesionálnych hudobníkov prípadne spevákov.  

Toto komorné teleso nacvičilo za rok približne 8 piesni a s dvoma piesňami vystúpilo aj počas 

minuloročných Vianočných sviatkov, spolu v troch vystúpeniach. 

Aj keď práca v takomto kolektíve je nesmierne náročná, najmä na prítomnosť všetkých spevákov 

a ich dispozičné schopnosti, máme záujem naďalej pracovať a spievať.  

Ak disponujete príjemným hlasom a aspoň okrajovo poznáte noty, budeme radi ak nás oslovíte 

a rozšírite náš kruh praktický vo všetkých hlasoch – soprán, alt, tenor, bas. 

 

     Viktor Čop, vedúci tímu SDG 
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Dovoľte mi bratia a sestry, aby som poďakoval v mene nás všetkých tým, ktorí sa s láskou a 

zodpovednosťou venujú tejto službe, ktorí prichádzajú pravidelne na nácviky a obetujú svoj čas, aby boli 

požehnaním na službách Božích a zároveň peknou a dôstojnou reprezentáciou nášho zboru doma a niekedy 

aj v zahraničí. Ďakujem tým, ktorí na túto prácu myslia vo svojich modlitbách, ale aj finančnými 

príspevkami podporujú toto dielo. Bratovi Pavlovi Ištvanovi ďakujem zvlášť pri odchode do „speváckeho 

dôchodku“ za tých dlhých a krásnych 50 rokov v našom spevokole. Pán Boh Vás žehnaj. 

 

7.10. Správa o činnosti The Gideons International v Prešove 

Spoločnosť TGI pôsobí v Prešove už 21 rokov. Za Evanjelický CZ v Prešove túto činnosť 

vykonávajú  br. Peter Dzubaj a Viktor Čop a ako pomocník br. Jakub Konček, za CZ Bardejov brat Pavol 

Petrič a sestra Jelka Petričová. Celkový počet 8 riadnych členov, 1 pomocnica a 4 bratia ako pomocní 

spolupracovníci pozostávajú okrem členov z ECAV aj z Cirkvi Bratskej v Prešove a Vranove nad Topľou. 

Hlavnou činnosťou je distribúcia Biblií - NZ. Od vzniku organizácie TGI na Slovensku sa distribuuje 

Evanjelický preklad. V súčasnosti sa podnikajú kroky k tomu, aby sme mohli v krátkej dobe  distribuovať 

Ekumenický preklad, čo by mohlo viesť k zníženiu odmietania predstaviteľmi Rk.c. najmä na školách. 

Distribúcia NZ bola v roku 2013 realizovaná najmä v oblasti Prešova a zameraná hlavne do oblasti 

zdravotníctva, na misiu Rómov, do škôl a na políciu. V roku 2013 boli vykonané nasledujúce distribučné 

aktivity: 

  

TAB.1 – Distribučne aktivity 2013: 

1. Školy 

- ZŠ Lesnícka 

- Gymnázium Konštantínova 

- Stredná škola Lesnícka  

- Stredná škola Stavebná 

- Prešovská univerzita, resp. iné 

vysoké školy v Prešove 

7. Armáda,  Lesík delostrelcov, Prešov 

 

2. Nemocnica, Prešov – opakované aktivity  

           na nasledujúcich oddeleniach: 

 - Monoblok 

 - Stará časť nemocnice 

 - Geriatria 

 - Nukleárna medicína 

 - Internistický monoblok 

 - Zdravotné strediská 

8. Misia Rómov v nasledujúcich mestách a  

    obciach v SR a vo Veľkej Británii (UK): 

    Prešov, Sabinov, Ostrovany, Veľký Šariš,           

    Rokycany, Bidovce, Rozhanovce,  

    Medzilaborce, Glasgow UK, Manchaster  

    UK 

3. Nemocnica Vranov nad Topľou 9. Väznice 

 - Väznica Šváby 

 - Väznica kpt. Nálepku Prešov 

4. Nemocnica Bardejov 10. Akcia ProChrist, Bardejov 

5. Hotely a penzióny 

 - Hotel Šariš, Prešov 

 - Hotel Šomka, Drienica 

 - Hotel Javorná, Drienica 

 - Hotel Artim, Bardejov 

 - Penzión Eden, Hanušovce nad  

              Topľou 

11. Osobná misia členmi TGI v Prešove 

6. Polícia, Prešov  

 

Celkove tak bolo rozdaných 6 014 ks. Nasledujúce tabuľky prezentujú tak regionálne pokrytie 

distribúcie ako aj distribúciu podľa určenia lokality.  
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TAB.2 – Distribúcia podľa regiónov 

Prešov 5 259 ks 

Bardejov    255 ks 

Vranov nad Topľou    250 ks 

Veľká Británia    250 ks 

Spolu 6 014 ks 

 

         TAB.3 – Distribúcia podľa inštitúcii 

Zdravotníctvo 2 591 ks 

 Nemocnice, lekárne a polikliniky – 

Prešov 

2 591 ks 

Nemocnice – Bardejov 50 ks 

Nemocnice - Vranov nad Topľou    250 ks 

Školy   617 ks 

 Vysoké školy – Prešov 150 ks 

Stredné školy – Prešov 367 ks 

Základné školy – Prešov 100 ks 

Armáda    200 ks 

Väznice      72 ks 

Polícia    550 ks 

Hotely a penzióny    264 ks 

Misia Rómov 1 250 ks 

Iná distribúcia (osobne, Prochrist)    470 ks 

Spolu 6 014 ks 

 

Pre rok 2013 bol cieľ rozdať minimálne 6 000 ks výtlačkov NZ. Keďže bolo rozdaných celkom 

6 014 ks, tento cieľ sa podarilo splniť na 100,23 %. 

Okrem tejto základnej činnosti sa snažíme  prezentovať našu činnosť aj v iných zboroch ECAV a CB 

s cieľom oslovovať a získavať nových zapálených bratov pre túto službu. Taktiež sa snažíme získavať 

finančné prostriedky pre podporu a tlač Nových zmlúv.  

 

Našu činnosť môžete podporiť: 

- Aktívnym zapojením sa do činnosti kempu v Prešove 

- Pomocou pri rôznych distribučných aktivitách 

- Modlitebnou podporou 

- Finančnou podporou na tlač NZ 

Za účelom zapojenia do TGI aktivít  kontaktujte V. Čopa (0917 309 103), príp. iných bratov z radov členov. 

   

 Ing. Viktor Čop 
 

7.11. MamiKlub 

MamiKlub je klub pre deti, ktorý je "ušitý" na mieru podľa potrieb mladých mamičiek, ktoré si 

uvedomujú zodpovednosť pri výchove a vzdelávaní svojich detí s dôrazom na kresťanské hodnoty a túžia 

obdobie ich ranného detstva využiť čo najefektívnejšie a zmysluplne. 

Sú tu vítané aj "tehuľky" a deti od najútlejšieho veku, kde nájdu prirodzenú spoločnosť vrstovníkov. 

Zámerom MamiKlubu je vytvárať priestor dôvery, priateľstva a spoluvytvárať komunitu, ktorá má spoločný 

cieľ - výchova a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu, kde každá mama môže zdieľať vlastné skúsenosti, 

hľadať riešenia na problémy, s ktorými sa stretáva nielen pri výchove detí, ale aj vo vlastnom osobnom 

živote. 

Priateľské stretnutia mamičiek s deťmi sa konali v minulom roku najprv každý PONDELOK od 9.00 

- 11.hod v priestoroch detskej besiedky na fare, od novembra každý UTOROK doobeda v priestoroch 



 

 

15 

www.patmos.sk Α Ω PATMOS   č. 1 / 2014 
 

www.patmos.sk 

klubovne Puzzle, ktorá je situovaná rovnako v blízkosti fary a ponúka možnosti voľnočasových aktivít pre 

rôzne skupiny, aj pre nás. Zaoberali sme sa viacerými témami, ako napríklad "Byť matkou podľa Biblie", 

"Dôverovať Pánu Bohu v každom čase" a pod. S deťmi sme sa snažili vytvárať menšie, ich veku primerané 

hudobné či tvorivé aktivity. Sme vďačné za každú takto strávenú chvíľu a tešíme sa na nové mamičky, ktoré 

by sa k nám chceli pridať, rady ich medzi nami privítame. 

  Mgr. Katarína Kendická  

               PaedDr. Ľubica Demčáková 

 

8.  Výchovná práca 

8.1. Detská besiedka v Prešove 

Stretnutia detskej besiedky (DB) sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9.00 hod. (okrem 

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

mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať sl. Božie o 11.00 hod., kde je im udeľované požehnanie. 

V roku 2013 bolo 29 stretnutí detskej besiedky, pričom priemerná účasť na jednotlivých 

stretnutiach bola 29 detí. Spolu sme evidovali 61 detí, ktoré prišli aspoň raz. V prvej polovici roka sme spolu 

s deťmi pokračovali v témach o Nerozdelenom srdci z predchádzajúceho roka. V novom školskom roku sme 

začali preberať novozmluvné témy spracované podľa materiálov z Kidzana ministries (preložené BÚ VD), 

ktorým sme dali názov Cvičme v rytme.  

Na konci školského roka, ako každý rok, sme mali obľúbenú grilovačku spolu s našimi rodinami, 

kde sme vyhodnotili a odmenili dochádzku a prácu detí. 

V roku 2013 sme sa opäť podieľali na príprave Seniorátneho stretnutia detí - Dávidova harfa. 

Stretnutie malo názov Ide o život a témou bola hrdinská odvaha starozmluvnej Ester. Účasť z nášho zboru 

(spolu s dospelými a prípravným tímom) bola okolo 30 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, ktorý 

niesol názov Peter a jeho kufor.  

Neodmysliteľnou súčasťou leta je aj stretnutie detí v Detskom biblickom tábore, tohto roku s 

názvom Záchrana krajiny Narnia. Spolu 60 detí a dospelých sa na podobenstve o krajine Narnia učilo 

spoznávať nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Detský tábor sa konal koncom júla v ubytovacom zariadení na 

Mníchovskom potoku. 

Na konci decembra sme sa niektorí vedúci zúčastnili Konferencie detskej služby v Prešove, ktorú 

organizovalo združenie Viva Network. 

Prvý sv. vianočný  patril detskému vianočnému programu. Obráteným príbehom od ukrižovania až 

po narodenie Pána Ježiša sme ukázali, že Boh nás zachraňuje podivným spôsobom cez bláznovstvo kríža. 

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

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

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

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

spôsobom sa starajú o ich duchovný rast. 

Aktuálny tím pracovníkov s deťmi v Prešove: Andrea Gajdošová, Katarína Imrichová, Táňa 

Lazorová, Mária Macejová, Mária Macejová ml., Zuzana Martausová, Matúš Macej, Marek Bačo, Juraj 

Baloga, Miroslav Iľko, Peter Gál 

      Za detskú besiedku Prešov  Peter Gál 

 

8.2. Detská besiedka v Rokycanoch 

Detská besiedka v Rokycanoch už pokračuje 5. školský rok. Stretávame sa tradične stále hodinu pred 

Službami Božími v Rokycanoch čo v podstate znamená každé 2 týždne.  

V školskom roku 2012/2013 sme s deťmi preberali tému „Hrdinovia Viery“, kde sme im rozprávali 

o biblických postavách zo Starej a Novej zmluvy.  Hovorili sme aj o tom, ako viera týchto mužov a žien 

spravila hrdinov viery, pretože sa plne spoľahli na Božiu pomoc a ochranu. 
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Pre nový školský rok 2013/2014 sme vybrali tému „Prví kresťania“. Ide teda o témy hlavne z knihy 

Skutkov apoštolov o vzniku cirkvi a o živote týchto ľudí. Je to v podstate pokračovanie témy „Život Pána 

Ježiša“, ktorú sme  mali predminulý školský rok. 

Na konci školského roka sme zvykli robiť „opekačku“ pre deti z besiedky ale aj deti z okolia. Tento 

krát sme ju museli presunúť až na september pretože viacerí ľudia z nášho tímu boli počas leta v zahraničí na 

misijných pobytoch a tak z časových dôvodov sa to už nedalo stihnúť. Septembrová opekačka nám vyšla 

veľmi dobre. Prišlo množstvo detí a tiež aj niektoré, ktoré už vyrástli z besiedky a tak to bolo veľmi 

povzbudzujúce ich po dlhšom čase opäť vidieť. Súčasťou opekačky bol aj biblický príbeh a tento krát to bol 

príbeh o márnotratnom synovi. 

Cez leto sme sa zvykli s niektorými deťmi zúčastniť biblického tábora, ktorý organizuje prešovská 

besiedka ale tento krát to bolo len vo veľmi obmedzenom počte, pretože ako som už písal, viacerí vedúci 

boli mimo Slovenska. 

Aj tieto Vianoce sme s deťmi pripravili krátku scénku na 1. sviatok vianočný na SB v Rokycanoch. 

Scénka mala názov „Slepý pastierik“ a bola pripravená podľa príbehu pastierov, ktorým sa zjavil anjel 

a oznámil im radostnú zvesť o narodení  Spasiteľa. 

Na záver chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorý k nám posielajú svoje deti a tiež aj bratom 

farárom, že nám vytvorili priestor pre túto službu. Aj keď už  nechodí toľko deti ako pominulé roky,  našou 

túžbou stále je, aby sa tieto deti nestratili vo svete, ale zachovali si vieru v Pána Ježiša, ktorú budú môcť po 

celý život prehlbovať. 

Členovia tímu detskej besiedky Rokycany: 

Viktória Svatová, Janka Hadbavná, Juraj Svat, Stanislav Alexovič, Dušan Majerník, Ivana Majerníková, 

Miluška Harčarová. 

 

           Za detskú besiedku Rokycany  Stanislav Alexovič 

Ďakujem všetkým členom oboch tímov detskej besiedky za ich lásku a prácu pri výchove 

a duchovnom vzdelávaní našich detí. Nech ich Pán Boh dáva múdrosť, ochotu, obetavosť a dobré nápady aj 

v tomto roku pri práci s deťmi. 

 

8.3. Školská náboženská výučba 

V priloženej tabuľke môžete vidieť úplný prehľad o výučbe Evanjelického náboženstva na 

základných a stredných školách v meste i na našich filálkach. Učíme 25 hodín týždenne na základných 

školách a 14 hodín týždenne na stredných školách.  Náboženskej výučby sa v tomto školskom roku na 

základných i stredných školách, okrem EKG zúčastňuje spolu 297 žiakov. V zbore vyučujú Ev. náboženstvo 

zboroví farári, sestra farárka Lenka Wagnerová a  učiteľky   PhDr. Kvetoslava Klimková,  Mgr. Božena 

Štefániková a katechétka Mgr. Emília Drobná. Aj v tejto oblasti cítime bolestne neprítomnosť kaplána, 

ktorý by mohol odbremeniť výučbou náboženstva zborových farárov, aby sa tí mohli venovať iným 

povinnostiam. Chcem im všetkým za túto dôležitú službu poďakovať a prajem im vytrvalosť a milosť Božiu 

aj v tomto školskom roku.  

Vyučovanie evanjelického náboženstva v šk. roku 2013/2014 

D E Ň 
Š K O L A 

Č A S     ROČNÍK VYUČUJÚCI 

P
O

N
D

E
L

O
K

 

ZŠ Lesnícka 12.35 – 13.20 1 – 4   Mgr. E. Drobná 

ZŠ Lesnícka 13.25 – 14.05 5 – 9  Mgr. E. Drobná 

SZŠ 13.40 – 15.10 1  Mgr. O. Koč 

ZŠ Kúpeľná 12.45 – 13.30  1 – 4  Mgr. B. Štefániková 

ZŠ Kúpeľná 14.00 – 14.45 5 – 9  Mgr. B. Štefániková 

ZŠ Májové námestie 14.15 – 15.00 1 – 4 Mgr. E. Drobná 

ZŠ Májové námestie 15.00 – 15.45 5 – 9 Mgr. E. Drobná 

U
  

T
  

 O
  

 R
  

 O
  

 

K
 

Pedagogická a sociálna akadémia 7.10 – 7.55 1 – 2 Mgr. J. Bakalár 

ESŠ 8.00 – 8.45 II.O Mgr. J. Bakalár 

ESŠ 8.55 – 9.40 III.O Mgr. O. Koč 

ESŠ 8.55 – 9.40 III.O Mgr. J. Bakalár 
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ESŠ 9.50 – 10.35 VI.O Mgr. J. Bakalár 

ZŠ Kojatice 12.10 – 12.55 1 – 2   Mgr. O. Koč 

ZŠ Svinia 13.10 – 13.55 5 – 9 Mgr. O. Koč 

ZŠ Bajerov 13.45 – 14.30 1 – 9 Mgr. J. Bakalár 

ZŠ Šrobárova 12.45 – 13.30 1 – 4  Mgr. E. Drobná 

ZŠ Šrobárová 13.45 – 14.25 5 – 9  Mgr. E. Drobná 

ZŠ Sibírska 14.45– 15.25 1 – 9 Mgr. E. Drobná 

S
 T

 R
 E

 D
 A

 

Gymn. Konštantínová               7.15 – 7.55 1 – 2  Mgr. O. Koč 

SPŠ Strojnícka 8.00 – 8.45 1 - 2 Mgr. O. Koč 

ZŠ Bajkalská 12.50 – 13.35 1 – 4 Mgr. E. Drobná 

ZŠ Bajkalská 13.35 – 14.15 5 – 9 Mgr. E. Drobná 

ZŠ Petrovany 13.35 – 14.20 1 – 9  PhDr. K. Klimková 

ZŠ Važecká    13.00 – 13.45 1 – 4 Mgr. O. Koč 

ZŠ Važecká    13.50 – 14.30 5 – 9 Mgr. O. Koč 

ZŠ M. Nešpora 14.00 – 14.45 1 – 9  Mgr. L. Wagnerová 

ZŠ Mukačevská 14.30 – 15.10 1 – 9  Mgr. E. Drobná 

Š
 T

 V
 R

 T
 O

 K
 

ZŠ Ľubotice 7.15 – 7.55 1 – 9 Mgr. E. Drobná 

ESŠ 8.00 – 8.45 II.O Mgr. J. Bakalár 

ESŠ 8.55 – 9.40 III.O Mgr. O. Koč 

ESŠ 8.55 – 9.40 III.O Mgr. J. Bakalár 

ESŠ 9.50 – 10.35 VI.O Mgr. J. Bakalár 

ZŠ M. Slovenskej 13.35 – 14.20 1 – 9  PhDr. K. Klimková 

GJAR 13.30 – 14.15 1 – 2  Mgr. O. Koč 

ZŠ V. Šariš 13.40 – 14.25 1 – 9  Mgr. J. Bakalár 

ZŠ Čs. armády 12.45 – 13.30 1 – 3 Mgr. E. Drobná 

ZŠ Čs. armády 13.45 – 14.25 4 – 6 Mgr. E. Drobná 

ZŠ Čs. armády            14.30 –15.10 7 – 9 Mgr. E. Drobná 

Piatok GJAR 13.30 – 14.15 1 – 2  Mgr. O. Koč 

 

 

8.4. Teológovia v zbore 

Z nášho zboru študujú  v súčasnosti Evanjelickú teológiu dvaja študenti na  Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte UK v Bratislave brat Marek Ilenin a Samuel Sabol a v odbore učiteľstvo študuje 

Sylvia Kiššová. Na Univerzite Karla Eberharda v nemeckom Tübingene študuje brat Ondrej Kotsch a na 

Karlovej univerzite v Prahe študuje Miroslav Argay. Prajeme im Božie vedenie, požehnanie, múdrosť i 

ducha usilovnosti, aby v štúdiu s pomocou Božou úspešne napredovali.   

 

9.  Činnosť presbyterstva 

Zborové presbyterstvo (v r.2013 malo s predsedníctvom zboru 33 členov) sa zišlo na svojom 

zasadnutí na fare v zb. sieni 4x. Prvýkrát to bolo dňa 28.1.2013 a program zasadnutia bol nasledovný:  

- kontrola plnenia uznesení 

- predaj pozemku – zmluva o budúcej zmluve 

- príprava konventu 

- internetová stránka CZ  

- klubovňa Puzzle 

- rôzne 

 

Druhé zasadnutie ZP sa uskutočnilo 11.2.2013 s týmto programom: 

- kontrola plnenia uznesení 

- správa o hospodárení CZ za rok 2012 

- správa o hospodárení spoločnosti Patmos za rok 2012 

- správa Relevant n.o. za rok 2012 

- návrh rozpočtu na rok 2013  

- plán aktivít na rok 2013 
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Tretie zasadnutie ZP sa konalo 22.11.2013 s nasledovným programom: 

- kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia presbyterstva 

- kontrola plnenia uznesení z posledného výročného konventu 

- uznesenie Synody ECAV k výsledkom náboženskej príslušnosti 

- Patmos s.r.o. – informácie 

- Relevant n.o. - informácie  

 

Štvrté zasadnutie ZP bolo 13.12.2013 s týmto programom: 

- kontrola plnenia uznesení z posledného presbyterstva 

- rôzne 

- spoločná modlitebná chvíľa za prácu v CZ 

- poďakovania a záver  

  

Chcem v mene zborových farárov a brata dozorcu poďakovať všetkým členom presbyterstva za 

vykonanú prácu a obetavosť v minulom roku. Ďakujeme, že ste  slúžili a pomáhali nášmu cirkevnému zboru. 

Vďačnosť chceme vyjadriť aj bratovi dozorcovi Ing. Milanovi Dreveňákovi a jeho zástupcovi Mgr. 

Miroslavovi Čurlíkovi za ich  službu pre zbor.  Nech Pán Boh požehná aj ich rodiny. 

10. Diakonická práca v zbore 

Záverečné mesiace roka 2012 sa niesli v duchu mnohých rozhovorov a premýšľania, 

prehodnocovania a úvah o službe, ktorou by sa podarilo naplniť potreby seniorov, keďže táto téma bola 

aktuálna. Už dlhší čas predtým sa vynárali otázky o tom, ako pomôcť, čo chýba v evanjelickom zbore 

v Prešove, akú potrebu je treba pokryť aj v meste Prešov, kto by sa toho mohol chopiť a kto by mohol 

pomôcť. V septembri roku 2012 sa tieto úvahy zhmotnili v podobe registrácie opatrovateľskej služby, a to 

podľa zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008 § 41 Z.z. a v začiatku jej poskytovania od 1.3.2013. 

Tešili sme sa, že s Božou pomocou sa podarí naozaj pomáhať a napĺňať potreby seniorov a Lenka 

Bačová, ktorá stála pri zrode služby sa pustila do propagácie a oslovovania cieľovej skupiny 

prostredníctvom distribúcie letáčikov, rozhovorov, kontaktov s pracovníčkami zodpovednými za 

opatrovateľskú službu v meste Prešov, písaním článkov a oznamov v evanjelickom kostole vďaka br. 

farárovi Bakalárovi a br. farárovi Kočovi a pod. Očakávania boli veľké, pretože sa zdalo, že služba je naozaj 

potrebná.  

Postupne sa začali ozývať prví klienti a tiež aj záujemkyne o prácu opatrovateľky, z ktorých dve 

z evanjelického zboru sú už zamestnané. Spoločne sme sa učili potrebnej administratíve a získavali prax 

v nadväzovaní kontaktov a komunikácie s klientmi. V priebehu poskytovania služby dochádzalo 

k niektorým zmenám, napr. Lenku Bačovú v koordinácii služby vystriedala Martina Spišáková a začala sa 

poskytovať služba aj počas víkendov a sviatkov. Aby to neostalo len pri opatrovaní a aby aj naše sestry 

opatrovateľky vnímali, že sa o nich chceme starať, rozbehli sme aj duchovné stíšenia raz za dva týždne s br. 

farárom Bakalárom. Je to požehnaný čas pri Božom slove a zdieľaní sa.  

Keď sa pozeráme späť k začiatkom a k očakávaniu teraz na konci roka 2013, tak sa v nás striedajú 

dojmy. Tešíme sa z klientov, ktorým sme mohli a môžeme naďalej pomáhať skrze naše opatrovateľky 

a zároveň sme trochu rozčarovaní. Stretávame sa s predsudkami a obavami seniorov, ktorí by mali otvoriť 

dvere svojich príbytkov opatrovateľkám. Čo sa týka záujmu zo strany seniorov z nášho zboru, ten je 

minimálny. Kontakt s klientmi mimo zboru sa často končí pri prvom telefonáte a my si kladieme otázku, kde 

je problém. Je niekoľko možností a jednou z nich je, že si klienti radšej zaobstarajú opatrovateľku mimo 

povinnej administratívy a za nižšiu cenu, akú ponúkame my alebo mesto Prešov. Ďalšou možnosťou je, čo sa 

nám zdá ako pozitívum je, že sa o seniorov stará rodina, čo je chvályhodné. Na strane druhej to môže 

znamenať aj strach z odhalenia súkromia, z neznámych ľudí, alebo v tom lepšom prípade nedostatočná 

vedomosť o možnosti využiť opatrovateľskú službu. Pri prijímaní opatrovateliek sa snažíme dávať dôraz 

okrem iného aj na diskrétnosť, čiže informácie o klientoch ostávajú len medzi kompetentnými 

a zainteresovanými pracovníkmi.  Ich náplňou je predovšetkým postarať sa o naplnenie potrieb klientov 
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v oblasti starostlivosti o svoju osobu, o domácnosť, pomoc v sebaobslužných úkonoch a okrem toho aj 

vypočuť, poradiť, porozprávať sa, vybaviť úradné záležitosti a pod.  

Pre nás bude rok 2014 výzvou zistiť, kde je problém a tiež výzvou na to, aby sme to spoločne 

prekonali. Veríme, že pod Božím vedením budeme mať múdrosť v tom, ako pokračovať, a ktorým smerom 

ísť. Budeme zvažovať tiež aj inú alternatívu k opatrovateľskej službe, napr. denný stacionár. Ak je Božia 

vôľa, aby sme pokračovali, tak Pán Boh otvorí dvere, ktoré majú byť otvorené a my budeme Jeho nástrojom 

v správnom čase a na správnom mieste.  

Lenka Bačová a Martina Spišáková 

11. Prehľad udalostí v zbore 

Pre úplnosť uvediem v chronologickom poradí mimoriadne udalosti, ktoré sa v zbore odohrali 

v priebehu celého kalendárneho roka 2013, tak ako sme ich zaznamenali: 

JANUÁR 
6.-13.1. Konal sa  Aliančný modlitebný týždeň. Z hostí poslúžil u nás brat  kazateľ CB Martin Jurčo. 

17.-20.1. Konal sa Ekumenický modlitebný týždeň za jednotu kresťanov. K spoločným modlitbám sa 

schádzali bratia a sestry z týchto cirkví: R.kat., Gr.kat., Bratskej a Ev.a.v. cirkvi. Na stretnutí v našom 

chráme poslúžil zvesťou Božieho slova  dekan Daniel Galajda z Gr. kat. cirkvi. 

FEBRUÁR 

24.2. Výročný zborový konvent za rok 2012 v chráme Božom.  

MAREC 

3.3. Uskutočnil sa Ekumenický svetový deň modlitieb. Ako každý rok aj teraz išlo o  modlitebné stretnutie, 

ktoré sa tento krát konalo na pôde Cirkvi bratskej.  Program a tému stretnutia (Prišiel som ako cudzinec 

a prichýlili ste ma)  pripravili kresťanské ženy z Francúzska. Program večera sa konal pod vedením 

sestier z R.kat., Gr.kat., CASD, BJB,  Bratskej cirkvi a ECAV. Výkladom Božieho slova poslúžil domáci 

brat kazateľ Ervin Mittelmann. 

7.3. Účasť na mediálnej evanjelizácii Pro Christ  

10.3. Krst Daniela Šimčíka a Laury Uličnej, konfirmácia Karin Tomečkovej a prijatie Dávida Motýľa do 

ECAV na Slovensku 

29.3. Prijatie Jána Figuru do ECAV na Slovensku 

APRÍL 

6.4. Seniorálny konvent ŠZs v Lopúchove. 

MÁJ 

11.5. Sestra kaplánka Marta Bencúrová vstúpila do stavu manželského so Stanislavom Chlpíkom 

11.5.  Skúška konfirmandov v kostole. 

12.5. Slávnosť konfirmácie,  konfirmoval brat farár  Ján Bakalár  a asistovali mu sestra farárka Marta 

Ferjová zo Sabinova a sestra zborová kaplánka Chlpíková. Spevom poslúžil zborový spevokol  Sion pod 

vedením sestry dirigentky  Oľgy Adamkovičovej a mládež. 

24.5. Noc kostolov 

30.5. Bola konfirmovaná sestra Zuzana Biačová 

JÚN 

9.6. Blahoželanie bratovi kantorovi Jurajovi Lenhardtovi pri príležitosti 50. narodenín. 

23.6. Stretnutie rodičov a detí na fare na konci školského roka. 

30.6. Konali sa MSLB. 

JÚL 

5.7. Oslavy 1150. výročia príchodu kresťanských vierozvestcov Konštantína a Metoda 

22.-28.7. Detský biblický tábor – Mníchovský potok 

AUGUST 

20.-25.8. Dorastový výlet – Stará voda 

SEPTEMBER 

6.9. Ukončenie pôsobenia sestry kaplánka Chlpíkovej v našom CZ. 
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20.-22.9. Konal sa autobusový zájazd spevokolu do partnerského CZ v Hložanoch (Srbsko – Vojvodina). V 

     rámci zájazdu sme navštívili hlavné mesto Belehrad. Na nedeľných službách Božích pos lúžil zborový  

     spevokol Sion viacerými piesňami a brat farár Koč kázňou Božieho slova. 

26.9. Konfirmovaný bol brat Peter Sýkora a krstom sme prijali do ECAV sestru Andreu Petrušovú a jej 

     dcéru Milicu. 

OKTÓBER 

20.10. Konal sa volebný konvent biskupa VD.  

NOVEMBER 
24.11. Stretnutie spevokolov ŠZ seniorátu. 

DECEMBER 

19.12. Konfirmovaní boli Jana a Barbora Turzové a Peter Kurhajec 

25.12. Vianočný program detí detskej besiedky na fare v zborovej sieni a v Rokycanoch 

12. Nebezpečné vplyvy 

Určité javy, problémy, či vplyvy pretrvávajú, alebo sa dokonca stále zhoršujú aj niekoľko rokov. 

Spomínať tu rôzne druhy závislostí či už detí, alebo dospelých, stále rastúcu duchovnú ľahostajnosť, 

sekularizáciu, pôsobenie siekt, východných náboženstiev, korupciu, nevymožiteľnosť práva, je nielen veľmi 

smutné, ale niekedy už aj unavujúce.  Tieto hriechy ničia naše vzťahy a ak s nebudeme kajať, tak tieto hriech 

privedú človečenstvo k zániku.  

13. Pastorálna činnosť 

Obaja zboroví farári vykonali spolu 151 pastorálnych návštev. Ich účelom bolo prislúžiť Večeru 

Pánovu, vypočuť bratov a sestry v rozličnom položení života, povzbudiť vo viere, či v utrpení slovom 

Božím a spoločnou modlitbou. Naším cieľom bolo pozdraviť bratov a sestry pri ich životných jubileách, 

potešiť v zármutku. Poďakovať za prácu konanú v zbore v rôznych funkciách. Vyjadriť im našu spoluúčasť 

v kríži, či smútku. Povedať im celkom jednoducho, že sme na nich nezabudli a že na nich myslíme. Pri 

týchto spoločných rozhovoroch sme sa  zaoberali aj každodennými radosťami a starosťami života nášho 

zboru. Jednoducho pastorálne návštevy slúžia vždy k vzájomnému zdieľaniu,  obohateniu a posilneniu. 

14. Mimozborová činnosť farárov 

Aj v tom uplynulom roku boli mimo zborové aktivity, kde bolo potrebné venovať čas a energiu. Sú 

to prakticky ďalšie úlohy a povinnosti mimo našej zborovej práce. Sme vďační, že nachádzame aj pre tieto 

aktivity v zbore podporu a pochopenie. 

Brat farár Ján Bakalár:  

  1. Člen seniorátneho presbyterstva ŠZS 

2. Revízna komisia ECAV a Reformata 

  3. Podpredseda predstavenstva Tranoscia a.s. 

  4. Člen skúšobnej komisie pre kaplánske skúšky 

  5. Člen výboru KEI 

  6. Riaditeľ Účelového zariadenia ŠZS Heliantus 

 

Brat farár Ondrej Koč: 

  1. Člen výboru Spoločnosti pre šírenie evanjelia so sídlom v Norimbergu 

  2. Rada školy pri ESŠ za CZ Prešov 

  3. Člen Právneho výboru ECAV 

  4. Člen  Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku 
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15. Evanjelická tlač 

15.1. Kníhkupectvo Patmos 

Predajňa aj v uplynulom roku plnila svoj účel. Jej prostredníctvom sa šírilo duchovné slovo 

v rozličnej forme do okolitého sveta. Sestre Kataríne Michalčíkovej ďakujem za prácu v tejto predajni.  

Správu o finančnom hospodárení v predajni pripravil brat Jaroslav Ferjo. 

 

15.2. Predaj cirkevných časopisov 

V živote cirkvi i zboru je veľmi potrebné aby Božie slovo bolo šírené aj písomnou formou. K tomu 

slúžia rôzne cirkevné časopisy, ktoré si kladú za cieľ duchovne informovať o živote v cirkvi, či dištrikte, ale 

v prvom rade chcú duchovne vzdelávať a  povzbudzovať na ceste viery. Ďakujeme Pánu Bohu za mnohých  

Duchom Svätým naplnených prispievateľov, cez ktorých sa nám dostáva do rúk Slovo života. 

V našom zbore sme v uplynulom roku odoberali nasledovné časopisy: Tvorba  T, Cirkevné listy, 

Evanjelický posol, Evanjelický východ, Rozmer, Kostnické jiskry, Ethos,  Cestou svetla, Znamenie doby, 

Nová dúha, Katolícke noviny, Duchovný pastier,  Služba slova, Sem – text a Evanjelické školy. 

 

15.3. Zborový časopis Patmos 

Sme vďační bratovi farárovi Bakalárovi a redakčnej rade za 5 čísel zborového časopisu Patmos, ktoré 

sa v uplynulom roku dostali do našich domácností. Prinášali nám informácie o dianí v našom zbore, 

duchovné slovo napomenutia i potešenia. Mapovali sviatočné dni i bežný život nášho zboru. Teší nás Váš 

záujem a ďakujeme za Vašu podporu – finančnú a hlavne modlitebnú.    Ďakujeme ochotným 

prispievateľom do nášho časopisu a pozývam aj ďalších, aby sa s nami delili o poznanie, múdrosť, či slovo 

povzbudenia. Redakčnej rade prajeme trpezlivosť, silu a Božie požehnanie v práci na tomto diele. 

                             

Mgr. Ondrej Koč – zborový farár 

16. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár 

Stav archívu je nezmenený, knižnica sa priebežne dopĺňa novými titulmi. Zborová kronika sa bude 

dopĺňať o nové záznamy z duchovného i hmotného  života nášho zboru. Inventár sa priebežne zapisuje. 

17. Počet členov v zbore 

Počet členov nášho zboru je k 31. 12. 2013 podľa zborovej kartotéky 3.761 a podľa sčítania ľudu 

4.890. Pri stanovení tohto počtu vychádzame z počtu členov, ktorých máme evidovaných v zborovej 

kartotéke na konci minulého roka, k tomu pripočítame narodené a pokrstené deti, ďalej tých, ktorých sme 

prijali do cirkvi z dôvodu krstu dospelých, potom nasledujú tí, ktorí do našej cirkvi prestupujú z iných cirkví, 

presťahovaných a prihlásených do CZ a napokon aj novo prihlásených do evidencie CZ, žijúcich na území 

nášho cirkevného zboru. Od tohto počtu odpočítame prirodzený úbytok z dôvodu úmrtia, odsťahovaných 

z územia nášho zboru (pokiaľ nám to nahlásia) a  napokon odpočítame tých, ktorý z našej cirkvi vystúpili na 

vlastnú žiadosť. 

 

II. Hospodársky život zboru 

a). Príhovor zborového dozorcu Ing. Milana Dreveňáka 

Milé sestry a bratia, všetkých Vás vítam na dnešnom výročnom zborovom konvente. Tak ako každý 

rok, zhodnotíme  život a prácu v zbore v roku 2013 od posledného konventu, konaného 24.2.2013. Zároveň 

prerokujeme a schválime zámery na rok 2014.  

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

ohlásený.  Zborové presbyterstvo zasadalo 12.2.2014 a prerokovalo kňazskú správu vrátane správ 

jednotlivých zložiek a hospodárenie nášho zboru za rok 2013. Súčasťou tejto správy je aj správa 
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o hospodárení spoločnosti Patmos s.r.o. a Relevant n.o., v minulom roku. Všetky tieto správy zborové 

presbyterstvo prerokovalo a odporučilo konventu na schválenie. 

    Zároveň sme tieto správy uverejnili v zborovom časopise, ktorý máte k dispozícii. Správy sa čítať 

nebudú, bude k nim len diskusia a môžete sa k nim vyjadriť.  Celkové príjmy zboru za minulý rok vzrástli, 

vyššie sú aj výdavky, ale zvyšok financií je vyšší, ako v roku 2012. Rovnako sa lepšie darilo spoločnosti 

Patmos s.r.o. a Spoločnosti Relevant n.o.. Za službu v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zborovým 

farárom, dôstojnému bratovi biskupovi VD ECAV  Slavomírovi Sabolovi,  bratom farárom a sestre farárke – 

pracovníkom biskupského úradu, farárom vo výslužbe a na materskej dovolenke, námestnému dozorcovi, 

presbyterom, kurátorom, pracovníkom farského úradu, pracovníkom s mládežou, s detskou besiedkou, 

spevokolu Sion, pracovníkom v predajni, kantorom a kostolníkom. Nesmieme zabudnúť ani na tie sestry 

a bratov, ktorí akýmkoľvek spôsobom poslúžili pri akciách v zbore, na biskupskom úrade, výletoch a na 

biblických táboroch detí a mládeže. Chcem sa poďakovať všetkým ktorí finančne alebo akýmkoľvek 

spôsobom podporili náš zbor.  

    Nech sú nám všetkým na povzbudenie slová z 2.Korintským 9,9-11: “Rozsypal, dal chudobným, 

jeho spravodlivosť trvá naveky. A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mali čo jesť, dá 

a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti, a vo všetkom budete obohatení na všemožnú 

štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu.”  

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

náš zbor. 

    Ing. Milan Dreveňák, zborový dozorca  

 

b). Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 
 

P R Í J M Y: 
 

- cirkevná daň:        20 383,- 

- milodary (položkovite):      31 310,60 

- cirkevno-zborové ciele      17 017,92 

- kostol        6 690,- 

- domáci tlačový fond         2 200,- 

- pre mládež            335,- 

- besiedka           310,- 

- pre spevokol            435,- 

- Rokycany           185,- 

- Janov           100,- 

- Červenica           480,- 

- Kojatice           210,- 

- Ev. posol 50,- 

- ESŠ           410,- 

- Detský biblický tábor 50,- 

- pravidelný príspevok        1 927,68 

- Hniezdo + Relevant           100,- 

- misia Rusko           350,- 

- Ev.východ  20,- 

- zborová diakónia 280,- 

- rodinné spoločenstvo 20,- 

- organ           100,- 

- Samaritan 20,- 

- milodar Wittenberg            20,- 

- ofery:          6 857,10 

- výnosy z nájmov:    

(z nájmu pôdy) 
 147,28 

- iné príjmy (položkovite):      22 344,31 

- poplatok za DBT+ dorast.tabor        4 525,- 
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- úhrady réžie z Kojatíc        1 129,29 

- ofery na iné ciele        1 210,50 

- vrátená pôžička EKG        3 000,- 

- splátka Rokycany         3 000,- 

 - dotácia od mesta        9 300,- 

- ostatné 179,52 

- zostatok z roku 2012:      15 821,87 

Príjmy spolu:      96 864,16 

 

 

V Ý D A V K Y: 
 

- režijné náklady (najväčšie položky): 26 133,97 

- elektrina (fara, kostol, fílie) 7 162,05 

- plyn (fara, kostol, fílie) 9 494,83 

- vodné, stočné 2 073,- 

- vývoz domového odpadu 109,20 

- poplatky banke 217,70 

- poštovné 34,05 

- časopis Patmos 1 572,- 

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

víno a i.) 
3 869,- 

- občerstvenia a pohostenia 285,88 
- dary  730,60 

- internet - webstránka 382,44 

-materiál na údržbu a opravy 203,22 

- cestovné výdavky: 946,48 

- investície a opravy (položkovite): 17 052,92 
- el. rozvody v chráme 15 500,- 

-  1 012,27 

- bojler 201,57 

- rebrík 110,50 

- opravy 228,58 

- programové náklady: 8 750,16 

- finančné výdavky cirkevné: 6 463,28 

- finančné výdavky ostatné: 14 267,93 
- daň z príjmu  41,93 

- ofery a milodary na iné ciele 2 523,90 

- daň z nehnuteľnosti 2 607,25 

- odvod prijatých milodarov 1 707,99 

- poistenie budov 1 136,86 

- príspevok na diakoniu 3 000,- 

- vrátená pôžička 3 250,- 

Výdavky spolu: 73 614,74 

 

                                                                                              

Stav pokladne k 31.12.2013: 12 418,11 

Stav na bežnom účte: 10 831,31 

Peňažné prostriedky spolu: 23 249,42 
 

       Pripravila Ing. E. Ondíková 
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c). Správa HV o kontrole účtovníctva za rok 2013  

Hospodársky výbor CZ ECAV Prešov pracoval od svojho zvolenia v zložení : Čurlík M., Damankoš 

M., Gáll J., Štúrová M., Večimák S., členmi HV CZ je aj predsedníctvo CZ .Hospodársky výbor zasadal  v 

roku 2013 (11.2.2013, 30.04.2013 a 10.2.2014 ), zaoberal sa analýzou hospodárenia CZ ECAV Prešov a  

Patmos, s.r.o. HV CZ ECAV pripravil podklady k hmotnej zodpovednosti za spravovaný majetok CZ a 

Patmos, s.r.o. a kľúčový poriadok v priestoroch patriacich CZ ECAV Prešov. HV CZ sa venoval aj 

základným dokumentom CZ ako je štatút, a zmluvné záležitosti  v Patmos s.r.o. .Na zasadnutí 10.02.2014 

vykonal kontrolu príjmov a výdavkov CZ ECAV Prešov a  výnosov a nákladov v spoločnosti Patmos s.r.o.  

HV CZ Prešov bol informovaný aj o príjmoch a výdavkoch neziskovej organizácie Relevant. HV CZ 

vykonal aj kontrolu milodarov a ofier fílií CZ (Rokycany, Janov a Kojatice). Plánované zasadnutia HV CZ v 

roku 2014 : 28.4.2014, 12.9.2014, 24.11.2014. 

Cirkevný zbor ECAV Prešov  

V porovnaní s rokom 2012 poklesol  výber cirkevného príspevku  o 474,00  €. Tento pokles je však 

nižší oproti predchádzajúcemu roku.  Príjem v milodaroch opätovne poklesol a to oproti roku 2012  o 2 416, 

00 €. V rámci milodarov boli najvýraznejšie podporené cirkevno-zborové ciele, chrám Sv. Trojice a domáci 

tlačový fond. Pokles nastal aj pri oferách, ktoré oproti roku 2012 boli nižšie o 550 €. V príjmovej oblasti 

napomohla aj dotácia od Prešovského samosprávneho kraja vo výške 9 300,00 €, ktorá bola účelovo viazaná 

na investíciu v chráme sv.Trojice. V príjmovej oblasti je uvedená aj splátka pôžičky Evanjelickej spojenej 

školy v Prešove vo výške 3000,00 €.  Oproti rozpočtu schváleného Zborovým konventom CZ  24.2.2013  sa 

Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2014 (€) 

PRÍJMY 

1. Zostatok z minulého roka 23 249,42 

2. Príjmy z prenájmu 150,58 

4.  Ofery 8 000,00 

5. Cirkevný príspevok 21 000,00 

6. Milodary 31 000,00 

10. Ostatné 3 000,00 

11. SPOLU 86 400,00 
 

Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2014 (€) 

VÝDAVKY 

14. Mzdy a odmeny za prácu 500,00 

15. Daň a odvody 1 900,00 

16. Réžia (plyn, voda, elektrina, odpad) 25 000,00 

17. Cestovné 1 000,00 

18. Opravy a investície 25 900,00 

19. VMV aktivity CZ 5 600,00 

 z toho: detská besiedka 2 100,00 

            dorast 1 500,00 

            stredoškolská mládež 450,00 

            staršia mládež 450,00 

            RoS a SMS 700,00 

            spevokol SION 400,00 

20. Opatrovateľská služba 6 000,00 

21. Finančné výdavky cirkevné(vyššie COJ) 3 100,00 

22. Finančné výdavky ostatné 17 400,00 

 Výdavky spolu 86 400,00 
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však celkové príjmy CZ ECAV Prešov podarilo naplniť na 122,6%. Plánované príjmy boli vo výške 

79 000,00 € a v skutočnosti to bolo 96 864,16 €.  

  V  prevádzkovo – režijných nákladoch došlo len k miernemu navýšeniu o sumu 1061,97 € oproti 

roku 2012. Ak však to porovnáme s plánovaným rozpočtom, tak režijné náklady boli prekročené len 

o 4,54%. Výraznejšie sa podarilo ušetriť na elektrickej energii, ako na dodávkach plynu. Zvýšené náklady na 

plyn boli z dôvodu prenajímania bytu v zb. dome, čo sa kompenzovalo nájomným v príjmoch.   

Plánované investície sa tento rok nerealizovali (náter plechovej strechy chrámu Sv. Trojice, 

renovácia  bočných dverí chrámu,  dlažba- farský úrad a schodište). Najväčšou investíciou bola nutná 

výmena elektroinštalácie v chráme Sv. Trojice v celkovej výške 15 500,00 €. Využila sa pri tom aj účelová 

dotácia PSK v rámci projektu podpory rekonštrukcií chrámov. Zakúpili sa aj ďalšie časti  aparatúry 

a ozvučenia pre zbor a mládež vo výške 1 012,27 €. Vymenil sa bojler a zakúpil sa rebrík. Spolu s drobnými 

opravami predstavovali investície a opravy sumu 17 053,00 € (20 0082,03 v roku 2012). 

Vo výdavkoch pri programových nákladoch v celkovej výške 8750,16 € sú predovšetkým vnútro 

misijné aktivity, ktoré zbor podporil ( celkovo 4225,16€ : Detská besiedka, Dorast, Stredoškolská mládež, 

Staršia mládež a Sekčovské misijné stretnutia).  

Cirkevný zbor ECAV Prešov v roku 2013 v rámci schválených celo cirkevných ofier prispel sumou 1608,90 

€ čo bolo zo všetkých cirkevných zborov (322) na Slovensku najviac. V roku 2013 bolo pre Relevant n.o. 

schválených 6000,00 € na opatrovateľskú službu, čerpané boli prostriedky vo výške 3000,00 €. Výdavky na 

rok 2013 schválené ZK CZ ECAV Prešov boli vo výške 79 000,00 €, v skutočnosti sa čerpali vo výške 

73 614,82 €. Čerpanie oproti plánu bolo vo výške 93,18%. Stav peňažných finančných prostriedkov k 31.12. 

2013 bol 23 249,42 €, 200,00 $ a 200 CzK. Hospodársky výbor CZ ECAV Prešov previedol kontrolu 

dokladov cirkevného zboru a fílií 10.2.2014 a konštatuje, že príjmová a výdajová oblasť uvádzaná 

v správe zodpovedá predloženým dokladom.  

Patmos s.r.o.  

V roku 2013  boli výnosy z prenajatých priestorov  v ZD Patmos  34 898,97 €,  oproti  roku 2012 

(26 280,92€)  narástli  o 8 618,05  €. Podarilo sa to obsadením priestorov občianskym združením Návrat 

a firmou Accept s.r.o. Taktiež priestory zborového domu sú poskytované Relevant n.o. Nárast v nákladoch 

na energie je spojený aj s prenájmom bytu v zborovom dome (kompenzované nájomným), a sfunkčnením 

priestorov v suteréne, ktorý je využívaný pre klubovňu Puzzle. V minulosti v suteréne  boli len skladové 

priestory firmy Avec, ktoré sa len temperovali a elektrická energia sa využívala minimálne.  Náklady sú aj 

preto vyššie. Kníhkupectvo Patmos malo vo výnosoch 28 945,30 €, v rámci predaja je to pokles o 2 189,24 

€. Mzdové náklady  oproti roku 2012  dokonca poklesli  z  13 545,82 € na 13 159,41 €, čím sa dostali na 

roveň roku 2010. Patmos s.r.o. čerpal kontokorentný úver vo výške 6210,00 €.  Neuhradené pohľadávky 

k 31.12.2013 predstavovali 16 625,48 € a Neuhradené záväzky k 31.12.2013 – 10 327,84 €. Výnosy v roku 

2013 predstavovali 78 223,73 € (69 910,62 € rok 2012).  Účtovné náklady v roku 2013 predstavovali 

75 639,88 € ( 75 168,55€)  Spoločnosť má účtovný hospodársky výsledok 2 583,85 €  ( v roku 2012 to bola 

účtovná strata – 5 258,37 €). Hospodársky výbor CZ ECAV Prešov previedol kontrolu výnosov, 

nákladov, záväzkov a pohľadávok spoločnosti Patmos s.r.o. 10.2.2014 a konštatuje, že príjmová 

a výdajová oblasť uvádzaná v správe zodpovedá predloženým dokladom.  

Relevant n.o.  

Pre Relevant n.o. bola schválená dotácia z CZ ECAV Prešova na činnosť opatrovateľskej služby vo 

výške 6000,00 €. Čerpanie v roku 2013 bolo vo výške 3000,00 €. Najvýznamnejším príjmom v roku 2013 

bola dotácia z nadácie Ekopolis vo výške 24 274,46 €. Dary a príspevky tvorili príjem vo výške 11 591,23€ 

(r. 2012, 9621,94 €). V roku 2013 Relevant n.o. zaznamenal zvýšenie dotácie aj od PSK, dotácia bola  vo 

výške 7210, 44 € ( r.2012, 6586,56 €). ÚPSVaR poskytol dotáciu vo výške 6435,57 €( r. 2012, 1534,40 €). 

Výrazne zvýšenie dotácia nastalo od Nadácie pre deti Slovenska na výšku 4 240,00 € (r. 2012,64,83 €) 

Nárast nastáva aj v príjmoch z 2% daní na sumu 5663,30€ ( r. 2012, 2669,73€) Prvýkrát prispieva aj mesto 

Prešov, kde bola dotácia vo výške 2190,00 €.  Vo všetkých zložkách príjmov dochádza k navyšovaniu čo 

svedčí o výbornej príprave projektov a vynikajúcej práci celého tímu pod vedením brata Mareka Ilenina.  

Rozpočet Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov na rok 2014 

Rozpočet na rok 2014 bol predložený Hospodárskym výborom CZ Presbyterstvu CZ ECAV Prešov. 

Príjmy sú tvorené z: prenesených finančných prostriedkov vo výške 23 249,42 € a taktiež z prenájmu vo 
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výške 150,58 €. Ofery sú predpokladané vo výške 8000 € a cirkevný príspevok za 3736 členov v kartotéke 

by mal byť vo výške 21 000 €. V milodaroch predpokladáme príjem vo výške 31 000,00 €, čo je vyššie 

očakávanie, ako to bolo v roku 2013. Celkovo by teda predpokladané príjmy boli vo výške 86 400,00 €. 

Mzdy za prácu a daňové poplatky a odvody sú vo výške 500 € a 1900 €. Výraznou 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 a vyučovania náboženskej výchovy v okolitých obciach. 

Opravy a investície v roku 2014 by mali byť vo výške 25 900, 00 €. Z predchádzajúceho roka sa presunuli 

nasledovné investície: náter plechovej strechy na chráme Sv. Trojice v Prešove (10 000,00 €), rekonštrukcia  

bočných dverí na chráme Sv. Trojice v Prešove (6000,00 €), položenie dlažby na chodbe a schodišti FÚ CZ 

ECAV so zateplením stropov na poschodí (6 900,00 €). Na zborovom dome sú plánované drobné opravy: 

oplotenie, dažďové zvody a žľaby (1000,00 €)  V prenajímanej škole v Rokycanoch je potrebné realizovať 

odkanalizovanie budovy (2000,00 €). V rámci vnútromisijných aktivít CZ budú podporené nasledovné 

zložky: Detská besiedka: 2100 (besiedky, detský biblický tábor, vianočný program, Dávidova harfa, školenie 

pracovníkov DB, po táborové stretnutie). Dorast: 1500 €, v rámci tejto sumy bude podporený letný 

dorastový tábor (podpora prípravného tímu a soc. slabších účastníkov), víkendovka, garden party pre 

konfirmandov,  víkend tímov 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 a Sekčovské misijné stretnutia (SMS)  sú podporené 

sumou spolu 700 € a podpora je určená na spoločnú víkendovku s mládežou a zimný celozborový výlet. 

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 2014 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  3100 € . V ostatných finančných výdavkoch vo 

výške 17400 € sú zahrnuté milodary pre iné subjekty – účelovo viazané, povinné ofery ECAV, daň z 

nehnuteľností, poistenie budov.          

          Mgr. Miroslav Čurlík, HV CZ ECAV Prešov 

 

d). Dobročinnosť zboru 

Aj v uplynulom roku sme mali možnosť v každodennom živote napĺňať tie Pavlove slová:  Jedni 

druhých bremená znášajte... Robili sme tak aj prostredníctvom ofier a milodarov pre iné zbory, alebo 

cirkevné zariadenia, resp. ustanovizne. Vypomohli sme sumou 7.383,90 Eur. Pre ilustráciu uvádzam 

konkrétne sumy na jednotlivé účely. Ďakujem Pánu Bohu za Jeho požehnanie, vďaka ktorému sme aj 

napriek svojim výdavkom mohli pomôcť finančne aj mimo nášho cirkevného zboru. 

Zoznam jednotlivých príspevkov, ofier a milodarov: 

1. Rómska misia      53,90 Eur 

2. Slov. ev. diakonia    123 Eur 

3. Evanjelické školy    392 Eur 

4. Výstavba kostola v Žiari nad Hronom    155 Eur 

5. Kuková    100 Eur 

6. Slavošovce - kostol    145 Eur 

7. Generálna podporoveň    100 Eur 

8. Študenti teológie    120 Eur 

9. Svetový luteránsky zväz     125 Eur 

10. Oprava kostola vo Wittenbergu 1.210 Eur 

11. Helianthus - Sigord  1.860 Eur 

12. Relevant – opatrovateľská služba 3.000 Eur 

Spolu 7.383,90 Eur 
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e). Dobrovoľní  pravidelní prispievatelia 

 

1. Mgr. Ján Bakalár   8. Darina Malá  

2. Mgr. Ondrej  Koč   9. Justína Petrová  

3. Ing. Milan Dreveňák    10. Ing. Viktor Čop 

4. PhDr. Marián Damankoš PhD.  11. Ing. Ján Partilla 

5. MUDr. Daniela Pastirčáková  12. Slavomír Verčimák 

6. Mária Kušnírová    13. Zuzana Maruščáková 

7. Ing. Viera Baranová     

Počas uplynulého roka prostredníctvom pravidelných príspevkov priniesli na zborové účely finančné 

prostriedky vo výške 2.327,68 Eur. Ďakujeme Pánu Bohu za týchto bratov a sestry, ktorí sa snažia plniť to 

Božie: „Blahoslavenejšie je dávať, ako brať“.  Ochota dať je znakom, že žijeme vo vedomí, že Boh nám 

denne dáva množstvo darov. Schopnosť dávať je tiež svedectvom  a praktickým vyznaním našej viery. 

Pretože viera, ktorá nás nič v živote nestojí, nie je viera.  

f). Patmos s.r.o 

V minulom roku sme dokončili výmenu okien v pivničných priestoroch a pripravili sme tento 

priestor pre užívanie. V tomto priestore sa zriadila klubovňa PUZZLE, ktorú odsúhlasilo presbyterstvo 

cirkevného zboru. Od začiatku minulého roka máme nového nájomníka Návrat o.z. a ku koncu roka prišla 

firma ACCEPT s.r.o. Od marca sme poskytli priestory aj našej neziskovej organizácii Relevant. V polovičke 

roka ukončila nájom firma INSOMNIA. Ďalej pracujeme na tom, aby sme obsadili čo najviac zborový dom, 

pričom spolupracujeme aj s niektorými realitnými agentúrami.  

Kníhkupectvo Patmos má svoje nezastupiteľné miesto v predaji kresťanskej literatúry v tomto meste 

a aj v tomto regióne a preto sa snažíme, aby kníhkupectvo prosperovalo a bolo prínosom pre náš cirkevný 

zbor. 

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 12 860 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 2013 18 868,68  EUR. V roku 2013 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 2013 

a odporučilo ju schváliť zborovému presbyterstvu a zborovému konventu. 

Účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 je  2 583,85 EUR. 

Vybrané výnosové a nákladové položky z Výkazu ziskov a strát spoločnosti za rok 2013: 

- výnosy z predaja tovaru (kníhkupectvo) 28 945,30 

- výnosy z prenájmu ZD Patmos  34 898,97 

- výnosy z prenájmu Jazdeckého areálu 12 860,- 

- výnosy z prenájmu školy v Rokycanoch     663,88 

- ostatné výnosy z nájmov       833,25 

- ostatné výnosy z hosp. činnosti        22,33   

- úroky                  0 

Výnosy celkom:     78 223,73 

 

          - náklady na predaný tovar (kníhkupectvo) 21 399,31 

- výrobná spotreba  (prevádzkové náklady) 32 288,81 

      z toho - náklady na služby      8 220,65  
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     - náklady na materiál    1 604,21 

                 - náklady na energie a materiál 22 463,95 

- osobné náklady    18 681,41 

      z toho - mzdové náklady      13 159,41 

   - náklady na soc. zabez.    4 430,57 

      - sociálne náklady      1 091,43 

- dane a poplatky              287,50 

- odpisy              796,80 

- ostatné náklady na hospodársku činnosť   1 149,25 

- nákladové úroky              711,12 

- ostatné finančné náklady             325,68 

Náklady celkom:    75 639,88    

Účtovný hospodársky výsledok    2 583,85 

 

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 

g). Relevant n.o. 

Pred tým ako som začal písať túto správu, prešiel som si tú z roku 2012 a musím s radosťou, ale 

zároveň aj s bázňou konštatovať, že plány, ktoré sme s dôverou predkladali Pánu Bohu, sa do značnej miery 

naplnili. Čítal som o registrácii Diakonickej - Oparovateľskej služby, ktorej spustenie bolo naplánované na 

1.3.2013 o odobrení (presbyterstvom) kancelárskych a pivničných priestorov o podaní projektu na ktorého 

podporenie, alebo zamietnutie sme čakali a dnes je už mnohé z toho realitou.  

Touto správou sa vám v skratke pokúsim priblížiť, čo sa naozaj udialo. Verím, že to bolo aj vďaka 

vašim modlitbám a pomoci. Zároveň načrtnem aj výzvy, ktoré nás čakajú v tomto roku. 

Diakoniu – opatrovateľskú službu na naozaj podarilo spustiť 1.3.2013. Ako to prebiehalo si 

môžete prečítať v časti kňazskej správy o Diakonii v zbore. Čo je na mieste dodať je poďakovanie za pomoc 

Košickej Zborovej Diakonii – Cesta Nádeje za množstvo rád a pracovníkom Sociálneho odboru mesta 

Prešov za pomoc, ústretovosť a mestu Prešov za finančnú podporu už v roku 2013. Veľmi nám pomohli aj 

kancelárske priestory v Zborovom dome Patmos v ktorých vznikla nová kancelária Relevantu. Tú sme 

zariadili vďaka podporenému projektu „Pomáhajme lepšie a viacerým“ na ktorom na finančne 

spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika. Cieľom projektu je: zvýšenie kvalifikácie 

odborných pracovníkov. Skvalitnenie a systematizácia programu sociálnej inklúzie klientiek v Hniezde. 

Spustenie nových služieb (Opatrovateľskej služby). Rozvoj a stabilizácia organizácie, propagácia 

individuálneho prístupu verejnosti ako prostriedku efektívnosti. 

Vďaka tomuto projektu sme mohli zamestnať 2 nových ľudí: Mrg. Lenku Bačovú - psychologičku 

a Mgr. Martinu Spišiakovú – psychoterapeutku, ktoré sa venovali popri koordinácii Opatrovateľskej služby 

aj skvalitneniu práce v Hniezde. Tu bol v roku 2013 počet klientiek plný teda 5, až na pár mesiacov, kedy sa 

vystriedali 2 klientky, ktoré odišli (obe tohto času údajne pracujú, alebo sa na prácu pripravujú) a následne 2 

prišli. Súčasný stav je teda plný. 

K životu v Hniezde patrili v minulý rok udalosti nielen rodinného charakteru ako promócie našej 

vysokoškoláčky spojené s oslavou, Vianočná večera , výlet vo voľnom čase, plaváreň s dobrovoľníkmi alebo 

oslavy narodenín, ale tiež návšteva divadla, výlet do Slovenského raja spolu s dorastom, mládežníkmi 

a účastníkmi KECY tábora alebo účasť na spoločnej víkendovke mládeže. 

Taktiež sa dievčatá zapájali do zriadenia klubovne PUZZLE, úpravy nových kancelárskych priestorov či 

maľovanie bytu v Hniezde spolu s dobrovoľníkmi SMILE – touto akciou sa zároveň oficiálne ukončil 

spoločný projekt PWC začatý v roku 2012. Okrem toho to sa uskutočnili viaceré stretnutia pri tvorivých 

dielňach, spoločnom filme, gitarovom či tanečnom krúžku, modlitebných a biblických skupinkách 

a besedách. 
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S Božou pomocou sa nám v roku 2013 podarilo zriadiť a otvoriť Klubovňu Puzzle nielen pre našich 

mládežníkov, ale aj pre konfirmandov a deti či mladých ľudí z nášho mesta s cieľom poskytnúť pre nich 

alternatívny priestor pre voľno časové a mimoškolské aktivity. Nachádza sa na Svätoplukovej ul. č. 12 

v centre mesta. (v pivničných priestoroch) 

Začiatky boli ťažké, ale s ochotou pracovitých mládežníkov pod vedením J. Čerenského (vedúceho 

staršej mládeže) a podpore z dvoch projektov z Nadácia VÚB v rámci zamestnaneckého grantového 

programu a Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodiny Deťom sa funguje priestor, 

ktorí využívajú nielen naši mládežníci, ale aj naši konfirmandi a žiaci okolitých škôl.  

Klubovňa je otvorená denne od 13:00 do 17:00, pod dozorom koordinátora zamestnaného na polovičný 

úväzok (najskôr ňou bola Lenka Janotková v súčasnosti je ňou Lenka Gogová), ktorý sa o klubovňu stará 

spolu s tímom dobrovoľníkov a niektorými zamestnancami Relevantu n.o. Prebiehajú tu spoločenské 

aktivity, hry, športy, je tam priestor na čítanie, rozhovory, malé občerstvenie. Klubovňu využívajú žiaci po 

škole čakajúci na autobus, rodičov, či na krúžky, ale aj mládež. Využíva sa aj po stretnutiach mládeže či 

dorastu.  

Do klubovne chodia aj konfirmandi pred, alebo po konfirmačnej príprave a zoznamujú sa tak, ako aj 

ostatní návštevníci z mimo zborového prostredia s aktivitami mládeže a zboru. Okrem toho že tento priestor 

má voľno časový charakter a stáva sa prirodzeným prostredím, kde sa stretávajú mladí v bezpečnom 

prostredí, je aj misijným miestom a vytvára priestor pre zapojenie nových ľudí do služby. Klubovňu 

navštevujú aj deti počas stretnutí ROS, mamičky s deťmi nielen z nášho zboru – na Mamiklube. Od začiatku 

sa v nej organizujú aj väčšie podujatia ako Večery pod povrchom (diskusia so zaujímavým hosťom spojená 

s koncertom, filmové večery...). V priestoroch PUZZLE ma taktiež svoje nízko prahové aktivity každý 

utorok aj  občianske združenie Návrat. Táto organizácia je našim stálym partnerom a jej zamestnanci nám 

pomáhajú v mnohých oblastiach.  

V rámci misijnej práce sa aj tento rok uskutočnil anglický konverzačný tábor Kecy, ktorého sa 

zúčastnilo 90 účastníkov. Po jeho skončení sa približné 5 nových študentov  zapojilo aktivít mládeže a asi 10 

sa stretáva s našimi mládežníkmi mimo oficiálnych stretnutí. Tiež stojí za zmienku, že v našom zbore sa 

našlo 22 mladých ľudí (študentov, ale aj pracujúcich) ktorí sa postarali, aby cely tento tábor mohol fungovať 

a obetovali veľa času aj peňazí, keďže si všetko hradili sami. Účastníčkou tábora bola aj sestra farárka Lenka 

Janotková. A sme veľmi vďační za skupinu 13 Američanov z Atlanty zo zboru "Vertical life" , ktorí nás 

prišli učiť angličtinu a na oplátku (alebo ako ďalší bonus) mohli 2 naši mládežníci Juraj a Vika Svatovci 

mohli isť na 2 mesiace do USA a slúži pre zmenu v ich zbore. 

S toľkými aktivitami nám pribudla mnohá administratíva, ale aj tu sa Pán Boh postaral a vďaka 

prostriedkom schváleným z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, sme mohli zamestnať Mgr. Annu 

Garanovú a Mgr. Jána Bakalára, tento rok už budeme musieť na ich mzdu hľadať finančné prostriedky, ale 

musím priznať, že bez ich pričinenia by bolo naše úsilie omnoho ťažšie. Spustili sme aj novú webovú 

stránku: www.relevant.sk 

Mnoho času nám zabralo aj plánovanie a budovanie nového tímu zamestnancov, ktorý sa rozrástol na 

12 členov. Písanie projektov a vypracovanie Strategického plánu rozvoja. Tento rok by sme chceli 

naplánovať aj spustenie sociálneho podnikania, ktoré by mali za cieľ vytvoriť pracovné miesta pre dievčatá 

z Hniezda, ale aj iných odchovancov detských domovov. Pomocou nám bude  Inkubátor Nadácie 

PROVIDA, ktorý je súčasťou Programu na podporu podnikania so spoločenským dopadom. Tento program 

nám poskytne podporu mentorov a finančný príspevok pre rozvoj nášho podnikateľského nápadu. Ten 

v našom prípade predstavuje zriadenie upratovacieho servisu, prípadne práčovne.  

Čo nás tento rok ešte čaká je doriešenie ubytovania pre obyvateľky Hniezda, keďže nájomná zmluva 

nám končí v apríli 2015, chceme získať prostriedky na kúpu vlastného bytu (alebo domu v prípade, že by 

sme získali vhodný pozemok). V tejto veci sme už začali jednať s jednou zahraničnou Nadáciou, ktorej 

zástupca nás už navštívil. 

Momentálne čakáme aj na vyjadrenie k podanému projektu  „Prevencia problémov je lepšia ako 

ich riešenie“, pre ktorý sme získali aj partnerov z Nórska.(Rodina a média, www.fom.no) Táto organizácia 

sa venuje hlavne vplyvu médií na mládež a rodinu. Náš projekt je zameraný na prevenciu pred nežiaducimi 

javmi, ktoré média, ale aj iné fenomény dnešnej doby prinášajú. 

Sme nesmierne vďační Pánu Bohu za jeho milosť a vedenie v každej oblasti našej služby. 

http://www.relevant.sk/
http://www.fom.no/
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Personálne obsadenie  v roku 2013 

Riaditeľ:  Marek Ilenin 

Vedúca Domova na pol ceste Hniezdo: Mgr. Alena Matijová 

Sociálna pracovníčka/Fundraising : Mgr. Ivana Blecháržová 

Sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Čorbová 

Sociálno/administratívna pracovníčka: Mgr. Anna Garanová 

Klubovňa puzzle/Grafika: Mgr. Ján Bakalár 

Koordinácia Klubovne Puzzle:  Ján Čerenský, Lenka Janotková, Ján Havrila, Lenka Gogová 

Psychologička/koordinácia opatrovateľskej služby: Mgr. Lenka Bačová 

Psychoterapeutka/sociálna pracovníčka/koordinácia opatrovateľskej služby: Mgr. Martina Spišiaková 

Opatrovateľky: Viera Vernárecová, Mária Rozmanová, Mgr. Valéria Papcunová 

Koordinátorka Návštevnej služby: Ing. Alena Bodnárová 

Mzdová účtovníčka: Ing. Emília Ondíková 

Účtovníčka: Ing. Erika Paľová 

Predseda správnej rady: Ing. Peter Gál 

Členovia správnej rady: Mgr. Ján Bakalár, Ing. Milan Dreveňák, Ing. Slavomír  Verčimák, JUDr.Kamil 

Draganovský, Mgr. Peter Michalčík, Ing. Daniel Harčar, Mgr. Ivana  Blecháržová, Ing. Alena Bodnárová, 

Mgr. Lenka Bačová, Ing. Vladimír Gál, Ing. Ján Čerenský 

Revízor:  Ing. Daniel Hanko  

 

Príjmy a výdavky RELEVANT n.o. 2013 

zdroj príjmu  Suma výdavok Suma 

pokladnica a účty  10332,59 Mzdy  30627,59 

dotácia Prešovský samosprávny kraj  7210,44 poistné a príspevky do poisťovní  10446,28 

dotácia Úrad práce sociálnych vecí a 

rodiny  6435,57 Poskytnuté dary  744,32 

Mesto Prešov 2190,00 Energie a voda  2105,85 

Nadácia Ekopolis 24274,46 Materiál 6288,21 

Nadácia pre deti Slovenska  4240,00 Cestovné  697,24 

Liga za duševné zdravie  816,82 Telekomunikačné poplatky  911,07 

PwC projekt 150,00 Nájomné 1342,56 

Poplatky za sociálne služby  1405,60 Ubytovanie a strava (tábor, školenia,...) 9201,93 

Poplatky na opatrovateľskú službu 2834,40 Potraviny- občerstvenie  1413,16 

Účastnícke poplatky  6843,00 

Iné služby (tlač, doprava, poistné, 

supervízia) 1334,93 

CZ ECAV Prešov - na opatrovateľskú 

službu 3000,00 Ostatné výdavky (banka, kolky, poštovné)  4741,80 

2% zaplateného podielu dane z príjmov  5663,30 Výdavky celkom  69854,94 

dary a príspevky 11591,23   

tržby za výrobky tvorivých dielní  114,40   

Ostatné príjmy (úroky a iné)  36,36   

Spolu  87138,17   

 

Prebytok finančných prostriedkov je spôsobený preddavkami sa už podporené projekty – to znamená, 

že značná časť týchto prostriedkov je viazaná na konkrétne aktivity. 

Ak chcete finančne podporiť našu činnosť zameranú na pomoc mládeži, deťom, dievčatám z 

Hniezda, seniorom, potom vás chceme poprosiť o 2% z vašich daní, ktoré môžete poukázať pre túto 

organizáciu. Prípadne cez darovací portál: https://relevant.darujme.sk/276/, odkaz je možné nájsť na našom 

https://relevant.darujme.sk/276/
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webe. Ďakujem hlavne za vaše modlitby, pretože som presvedčený, že aj Duchovné prikrytie, ktoré nám 

poskytuje tento zbor má obrovský dopad na našu službu.        

               Marek Ilenin - riaditeľ Relevant 

 

 h). Zamestnanci v zbore 

1.   Ing. Anna Štetinová - kantorka  
1. MUDr. Daniela Pastirčáková - kantorka 

2. Juraj Lenhardt – kantor 

3. Mgr. Ivana Bendíková - kantorka 

4. František Kuropčák - kostolník 

5. Milan Jaduš - správca 

  

ch). Zamestnanci v Patmose s.r.o. 

1.   Jaroslav Ferjo – konateľ  

1. Katarína Michalčíková – kníhkupectvo Patmos  

2. Ing. Emília Ondíková – ekonómka 

 

V mene celého zboru týmto bratom a sestrám úprimne  a zo srdca ďakujem za všetku statočnú, 

zodpovednú a dobrú prácu a službu vykonanú pre každodenné fungovanie nášho farského úradu i 

spoločnosti Patmos. Nech Pán Boh požehná Vás i Vaše rodiny. 

III. Poďakovanie a záver 

Milí bratia a sestry!  

Chcem poďakovať  spolupracovníkom v našom zbore za prácu a službu vo všetkých tých oblastiach 

duchovného života, ktoré vďaka Božej milosti môžeme v zbore rozvíjať. Ďakujem Vám všetkým, aj keď vás 

tu nemôžem všetkých vymenovať. Vaše mená na tomto papieri nie sú také podstatné. Podstatné je to, či sú 

zapísané v nebesiach. A to je pre veriacich ľudí najväčšou odmenou. 

Ďakujem aj sestrám, ktoré sa podieľajú na upratovaní nášho chrámu i farskej budovy. Zvlášť za 

kostolnícku službu manželom Kuropčákovcom, rovnako našim zborovým kantorom. Viem, čo to znamená, 

keď je človek viazaný službou každú nedeľu i sviatok.  Ďakujem sestre Emílii Ondíkovej za spoľahlivé 

vedenie zborových účtov. Bratovi Jaroslavovi Ferjovi za jeho  starostlivosť o fungovanie spoločnosti Patmos 

s.r.o.   Bratovi Marekovi Ileninovi za vedenie Relevantu n.o. Napokon ďakujem aj bratovi dozorcovi a 

členom presbyterstva.   

Ďakujem všetkým, ktorí ste pre tento zbor čokoľvek potrebné nezištne v  uplynulom  roku  vykonali,   

za všetky milodary, ofery a príspevky, bez ktorých  by náš zbor nebol mohol vykonať po stránke 

hospodárskej, ale aj duchovnej to, čo vykonal. Ďakujem za to, čo bolo úprimným vyznaním Krista slovom, 

skutkom a celým životom. Amen. 

 

       

       Buď Bohu vďaka! 
 

V Prešove 23. februára 2014 

 

 

 

 

Milan Dreveňák      Ondrej Koč  

                           zb. dozorca                        zb. farár 
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POKRSTENÍ   
(december 2013 – január 2014) 

 Zara Šatalová 1. decembra 

Adam Harčár 8. decembra 

Leonard Gaľa 22. decembra 

Lea Kostelníková 28. decembra 

Oliver Mikita 25. januára 

Tamara Kožušková 26. januára 

ZOSNULÍ   
(december 2013- január 2014) 

Ján Dzuriš, 87 r 5. decembra 

Milan Mižišin, 61 r 10. decembra 

Pavol Varga, 37 r 11. decembra 

František Javorský, 64 r 22. decembra 

Juraj Kožlej, 86 r 4. januára 

Zuzana Vojčíková, 90 r 10. januára 

Michal Malý, 93 r 14. januára 

Božena Sabolová, 69 r 15. januára 

Valéria Kunáková, 61 r 18. januára 

Jubilanti nášho cirkevného zboru  
v II. štvrťroku 2014 

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 dožijete 

v druhom štvrťroku 2014, 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:  

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho, a On 

vykoná.          
Žalm 37,5 

50 rokov života:  
Anna Antonyová, Ľuboslava Cebuľáková, Emil Chmeľovský, 

Mária Cinová, Anna Cinová, Marta Gaľová, Miroslav Kožlej, 

Jozef Majer, Danka Osifčinová, Iveta Polčová, Milan Semko, 

Beáta Strižovská, Miroslava Wolf, Jaroslav Šimko 

60 rokov života:   
Ľubica Frišničová, Ján Gaľa, Milan Goč, Jozef Juhas, Ján 

Kačmarík, Matej Kuropčák, Božena Kuropčáková, Jarmila 

Malá, Milan Mižišin, Magdaléna Petrová, Ľudmila Sekáčová, 

Milan Vereščák, Albert Šalamun, Jozef Štofan 

65 rokov života:   
Alžbeta Beňková, Juraj Gdovin, Viera Hrabčáková, Vladimír 

Janotka, Andrej Krivák, Helena Matysová, Alžbeta Miščíková, 

Magdaléna Partilová 

70 rokov života:   
Ján Doležal, Mária Kavuľáková, Mária Kačmárová, Valéria 

Kožlejová, Pavol Lorinc, Anna Makatúrová, Andrej 

Merkovský, Alžbeta Pučková 

75 rokov života:  
Helena Bajová, František Bulna, Nadežda Búryová, Pavol 

Fecko, František Horenský, Eva Horváthová, Oľga Hybenová, 

Berta Kačmárová, Štefan Páll, Alžbeta Žipajová 

80 rokov života:   
Vladimír Bernasovský, Mária Borošová, Anna Čopová, Alžbeta 

Chovanová, Júlia Jakubčinová, Ondrej Kobyľan, Ján Kuropčák, 

Mária Kuropčáková, Milan Macej, Viktor Poloha, Matej Straka 

85 rokov života:  
Mária Hapáková, Alžbeta Kuropčáková, Ján Midriak, Žofia 

Oleárová, Anna Partilová 

90 a viac rokov života:   
Emília Bilicová, Andrej Guľas, Juraj Kancír, Ján Jagerský, 

Alžbeta Olejárová 

50 výročie sobáša:  
Emil a Oľga Beňková, Jozef a Mária Bálentová, Michal a 

Božena Ferencová, Pavol a Viera Kolesárová, Ján a Anna 

Šlosárová 

55 výročie sobáša:  
Jozef a Pavlína Czajová, Ján a Viera Košťalíková 

E 

Domáci tlačový fond 

Od 1. 10. 2013 do 31.12.2013 na DTF prispeli: 

Babejová Magdaléna 20 €, Benková Milada 10 €, 

Boržecký Branislav 15 €, Čandová Klára 10 €, 

Čarná Marta 10 €, Čebra Ján 20 €, Chrapčiaková 

Janka 10 €, Dolná Alžbeta 5 €, Dzuriš Ján 10 €, 

Gajdošová Božena 10 €, Gogová Ľubica 15 €, 

Gondža František 10 €, Guľašová Simona 5 €, 

Hajovčin František 10 €, Harbáčová Gabriela 10 €, 

Harbáčová Margita 15 €, Harčar Viktor 5 €, 

Homulka Milan 10 €, Ištvan Pavol 10 €, Janotková 

Šarlota 10 €, Kandriková Kvetoslava 10 €, Kendická 

Jolana 10 €, Kobyľan Ján 20 €, Kušnírová Mária 10 

€, Lenhardt Anton 5 €, Lipovská Mária 10 €, 

Lipovský Vladimír 5 €, Lipták Andrej 10 €, 

Lukáčová Mária 20 €, Malý Michal 10 €, 

Maťašovská Božena 5 €, Medňanský Karol 20 €, 

Mikitová Eva 10 €, Moyzesova Margita 30 €, 

Mušinka Teodor 10 €, Pavel Dušan 10 €, Pavličková 

Mária 20 €, Priputenová Helena 10 €, Rišková 

Valéria 10 €, Šebeňová Mária 10 €, Sepešiová Oľga 

10 €, Šimková Ema 10 €, Šoltésová Ema 5 €, 

Straková Iveta 20 €, Švirloch Ján 10 €, Sykorová 

Margita 10 €, Takáčová Emília 10 €, Tatarková 

Mária 10 €, Tirčová Anna 10 €, Vargová Anna 10 €, 

Vargová Martina 10 €, Wagnerová Lenka 10 €, 

Zacharovský Milan 10 €, Zimermanová Oľga 10 €, 

 

Spolu 630,0 €  Srdečne ďakujeme. 

 
 


